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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Liberaalidemokratioiden suhteellisesta vakaudesta ja laajoista poliittisista oikeuksista huolimatta laiton toiminta poliittisten mielipiteiden,
arvojen ja asenteiden sekä päämäärien ilmaisemiseksi lisääntyi 1990-luvulla. Lisensiaattityössä tarkastellaan poliittisia tavoitteitaan
samanaikaisesti laillisin ja laittomin keinoin ajavia radikaaleja ulkoparlamentaarisia liikkeitä. Opinnäyte koostuu kolmesta itsenäisestä osasta,
joista ensimmäinen ja laajin on myös yhteenveto kahdesta empiirisestä tapaustutkimuksesta.
Yhteenvetoartikkelissa radikaaleja ulkoparlamentaarisia liikkeitä analysoidaan yleisellä tasolla tutkimuskirjallisuuden ja suomalaisessa
kontekstissa empiiristen tapaustutkimusten valossa. Radikaaleilla liikkeillä on monia yhteisiä piirteitä uusien yhteiskunnallisten liikkeiden
kanssa. Niiden toiminta on esimerkiksi suoraa ja ekspressiivistä, mutta salaisen laittoman toiminnan vuoksi ne ovat paremmin ymmärrettävissä
yhteisöllisinä liikkeinä. Ne oikeuttavat poikkeuksellista toimintaansa vastustajansa erityisominaisuuksilla, omalla kutsumuksellaan ja/tai yleisen
tilanteen kriittisyydellä. Ne ovat voimakkaiden tunteiden elpymisen yhteisöllisiä liikkeitä, joiden toiminta on pikemminkin 'toimintaa yhteisössä'
kuin 'yhteisön toimintaa'.
Työssä tarkasteltavien liikkeiden erityisongelma on, että ne tähtäävät joukkokannatukseen, mutta toimivat myös laittomin keinoin. Työssä
pohditaan 1) kuinka laiton toiminta organisoidaan ja millainen suhde sillä on lailliseen toimintaan sekä 2) kuinka laiton toiminta sovitetaan
uskottavasti yhteen demokraattisuuden kanssa. Empiirisiä tapaustutkimuksia vertailtiin eri aikakausien tuotteina ja niiden avulla hahmotettiin
radikaalien liikkeiden toimintatavan muutosta.
Ensimmäinen tapaustutkimus käsittelee suomalaista radikaalia oikeistoa sen erään edustajan, Pekka Siitoinin henkilön ja toiminnan kautta
pääasiassa 1970-luvulla. Tutkimusaineistot ovat laadullisia sisältäen erilaista arkistomateriaalia, kuten valvontaraportteja suojelupoliisin
arkistosta, Pekka Siitoinin koko arkistoidun kirjeenvaihdon sekä sanoma- ja aikakauslehtiartikkeleita. Tutkimuksessa kuvataan mm. Siitoinin
aatemaailman rakentumista, eri kannattajakuntien motiiveja ja toimintakonseptin rakentumista käytännön tasolla: toiminnan organisoimista eri
nimisiksi järjestöiksi, varsinaista toimintaa ja sen tarkoitusta, toiminnan rahoitusta ja kansainvälisten yhteyksien luomista ja niiden käytännön
merkitystä.
Toisen tapaustutkimuksen kohteena on 1990-luvun kotimainen radikaali vaihtoehtoliikehdintä toimintamiljöönä sekä sen toimintakonsepti.
Tutkimusaineisto on määrällinen ja se on kerätty poliisirekistereistä sekä julkisista lähteistä, pääasiassa erilaisista julkaisuista. Alkuperäinen
tutkimusaineisto koostui toimijajoukon osallistumisista erilaisiin tapahtumiin, kyseessä oli ns. jäsenyysverkosto. Sen pohjalta johdettiin kaksi
verkostoaineistoa, joista ensimmäinen kuvaa toimijoiden välisiä suhteita, toinen yhdistysten ja asiakokonaisuuksien välisiä suhteita.
Tutkimuksessa hahmotettiin verkostoanalyysin avulla vaihtoehtoliikkeiden uudelleen muotoutumassa olevaa kenttää vuodesta 1990 syksyyn
1996. Empiirisesti tutkittiin mitä toimintaryhmiä radikaali vaihtoehtoliikehdintä käsittää analysoimalla ryhmittymien muodostamia sosiaalisia
verkostoja. Tutkimuksessa mm. havaittiin radikaalin vaihtoehtoliikehdinnän olevan organisaatioltaan epämuodollinen verkosto, jossa ns.
sosiaalinen pääoma on jakautunut epätasaisesti.
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