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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Poliittisesti motivoitu laiton toiminta lisääntyi Suomessa kuten muissa länsimaisissa demokratioissa 1990-luvulla tutkijoiden ja viranomaisten
yllätykseksi. Tutkimuksen kohteena oli radikaali vaihtoehtoliikehdintä 1990-luvun Suomessa. Salaista laitonta toimintaa tarkasteltiin myöhäisen
modernin riskiyhteiskunnan ilmiönä.
Tutkimuksen ensimmäisessä osassa analysoitiin radikaaleja vaihtoehtoliikkeitä poliittisina liikkeinä perinteisestä liiketutkimuksesta poikkeavista
näkökulmista. Salaisuus toiminnan lähtökohtana ja ehtona vaikuttaa liikkeen luonteeseen. Radikaalit vaihtoliikkeet ovat ymmärrettävissä ennen
kaikkea yhteisöllisinä, ei yhteiskunnallisina liikkeinä. Kannattajille toiminta yhteisössä on tärkeämpää kuin yhteisön toiminta. Lisäksi radikaalit
vaihtoehtoliikkeet koostuvat yhteiskunnan valtavirrasta poikkeavista uskomuksellisista aineksista. Ne kuuluvat ns. kulttiseen miljööseen, jonka
dynamiikka muodostuu miljöön ja valtakulttuurin suhteesta sekä kannattajien omien totuuksien etsimisestä. Yksittäiset liikkeet ja toimintaryhmät
tulevat ja menevät, mutta kulttinen miljöö säilyy. Radikaalit vaihtoehtoehtoliikkeet ovat sisäänpäin lämpiäviä poliittisia liikkeitä, joita leimaa
uuden yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden välinen jännite.
Tutkimuksen toisessa osassa salaista laitonta toimintaa analysoitiin poliittisen rikoksen käsitteen avulla. Käsitteellisesti selkeät teoreettiset
määritelmät eivät kuitenkaan vastaa käytännön tulkintoja. Keskeisenä teemana oli salaisen laittoman toiminnan nousu ja muutos suomalaisessa
yhteiskunnassa 1990-luvulla. Tuon ajan Suomi tarjosi suotuisan toimintaympäristön radikaaleille ulkoparlamentaarisille liikkeille.
Kansainvälisten tekijöiden vaikutus oli huomattava. Suomalaisen radikaalin vaihtoehtoliikehdinnän toiminnan viitekehys oli vahvan
kansainvälinen aina kampanjoinnin kohteita ja ajoitusta myöten, mutta toiminta oli paikallista, minkä vuoksi toiminnankohteiden, yleisön ja
viranomaisten oli vaikeaa ymmärtää ja hahmottaa sitä.
Salaisesta laittomasta toiminnasta tuli poliittisen vaikuttamisen tapa Suomessa vasta 1990-luvulla. Salaisen laittoman toiminnan harjoittaminen
oli tietoinen strateginen valinta 1990-luvun radikaaleille vaihtoehtoliikkeille, sillä mikään niiden poliittisista vaatimuksista ei ollut illegitiimi.
Vaikka salainen laiton toiminta organisoitiin johtajattoman vastarinnan strategian mukaisesti, liikkeellä oli selvä rooli sen resursoimisessa ja
mobilisoimisessa. Kaikkein tärkein strateginen linjaus oli ihmisiin kohdistuvan fyysisen väkivallan kieltäminen. Se ylläpiti liikkeen uskottavuutta
ja rajoitti tehokkaasti lainvalvonnan vastatoimia.
1970- ja 1990-lukujen salainen laiton toiminta olivat omien aikakausiensa ilmiöitä, mutta niillä on yhtymäkohta toimintaympäristössään:
molemmat nousivat pinnalle poliittisessa ilmapiirissä, jonka leimallinen piirre oli yksiäänisyys ja vaihtoehdottomuus. Salaisuus poliittisen
toiminnan lähtökohtana demokratiassa on kuitenkin kestämätön.
Tutkimuksen kolmannessa osassa keskityttiin lainvalvonnan rooliin salaisen laittoman toiminnan yhteiskunnalle aiheuttavien riskien hallinnassa.
Lainvalvontaviranomaiset ovat osa poliittisten rikosten dynamiikkaa laajasti ymmärrettynä. Heidän tehtävänään on torjua ja tutkia laitonta
toimintaa sekä turvata kansalais- ja poliittisten oikeuksien harjoittaminen. Luvussa kuvattiin etenkin analyysitoiminnan mahdollisuuksia ja
muotoja lainvalvonnan vastastrategioiden lähtökohtana 2000-luvulla.
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