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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -työni tutkimuskohteena on Helsingin marxilais-leniniläisen seuran (HMLS) toiminta sen alkuvuosina 1968-1973. Kyseessä on
Suomen ensimmäinen maolainen järjestö. Tutkimus tarkastelee seuran syntyvaiheita, toimintatapoja, tavoitteita ja erityisesti seuran toimintaa eri
rintamissa. Rintamilla tarkoitetaan muita järjestöjä kuin Helsingin marxilais-leniniläistä seuraa.
Tutkimuksessa keskitytään HMLS:n toiminnan ja tavoitteiden kannalta tärkeimpiin rintamiin, joita ovat Suomi-Kiina seura ja Helsingin ja
Uudenmaan EEC:n vastainen kansanrintama. Muita tärkeitä painopisteitä HMLS:n toiminnassa edustavat seuran järjestämä aatteellinen koulutus
ja Neuvostoliittoa kohtaan esitetty arvostelu. Tutkimuksessa pyritään selvittämään kuinka merkittävää maolainen vaikutus näissä eri rintamissa
oli vai voiko sellaisesta edes puhua. Tarkoituksena on myöskin ollut selvittää syitä miksi maolaiset halusivat toimia näissä rintamissa, ja täyttikö
toiminta maolaisten odotukset. Tarkastelun alla on myös maolaisten herättämät reaktiot lehdistössä, ja heidän toimintaansa kohtaan esitetty
kritiikki.
Tutkimus on tehty kirjallisia lähteitä hyväksikäyttäen. Haastatteluja ei ole käytetty, lukuunottamatta lehdissä julkaistuja ja Työväen Arkiston
muistitiedosta löytyviä.
Tutkimus Helsingin marxilais-leniniläisestä seurasta vahvistaa käsitystä ristiriidasta seuran tavoitteiden - uuden kommunistisen puolueen
perustamisen- ja sen marginaalisen koon (200- 300 henkeä parhaimmillaan) välillä. Kaiken rintamatoiminnan motiivina on ollut uusien jäsenien
rekrytoiminen seuran toimintaan mukaan. Tässä HMLS ei onnistunut kovinkaan hyvin. Osa syy tähän lienee ollut seuran tiukat säännöt ja vakava
suhtautuminen aatteelliseen koulutukseen. Maolaisten osakseen saama julkisuus oli varsin vähäistä. Ainoastaan kansandemokraattinen lehdistö
suhtautui heidän toimintaansa vakavasti ja varoitteli 'kiinalaisesta kommunismista'. Maolaiset olivat aivan liian marginaalinen ryhmä tullakseen
otetuksi sillä vakavuudella, kuin he itse olisivat toivoneet.
Lähteistä tärkeimmät ovat olleet HMLS:n omat julkaisut Punakaarti -lehti ja Kirjoituksia yhteisrintamasta sekä seuran sisäiset muistiot.
Suomi-Kiina seuraa käsittelevältä osalta tärkeä on ollut myös Kiina sanoin ja kuvin -lehti ja EEC:n vastaisen kansanrintaman osalta
kansanrintaman pöytäkirjat. Kansan Arkiston poliittinen lehtileikekokoelma maolaisista on ollut arvokas. Kirjallisuudesta Johan von Bonsdorffin
Kun Vanha vallattiin on ollut suuresti hyödyksi.
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