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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman kohteena on Suomen virallisen ulkopolitiikan ja kansalaisjärjestöjen suhtautuminen Palestiinan vapautusjärjestöön PLO:hon vuosina
1979-1982. Palestiinalaisten asema ja heidän valtiotavoitteet tulivat tuolloin tärkeiksi kansainvälisen politiikan ongelmiksi. Palestiinalaisten
tärkein edustaja PLO pyrki hankkimaan kansainvälistä tunnustusta asemallensa ja solmimaan virallisia suhteita länsimaihin myös Suomeen.
Kylmän sodan viimeinen kuumempi vaihe oli haastavaa Suomelle, joka joutui tasapainottelemaan idän ja lännen välissä suhtautumisessaan
PLO:hon. Suomen virallisen politiikan suhtautumiseen reagoivat myös kansalaisjärjestöt, joista tarkastelen Arabikansojen ystävyysseura ry:tä
(AKYS) ja Israelin Ystävät ry:tä.
Päätutkimuskysymyksieni on tarkoitus selvittää, miten virallinen Suomi suhtautui PLO:hon ja sen yritykseen saada diplomaattinen tunnustus
Suomelta. Tutkin myös Suomen asemaa Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välissä. Virallisen Suomen ulkopolitiikan lisäksi tutkin, miten
Arabikansojen ystävyysseura ja Israelin Ystävät suhtautuivat virallisen Suomen PLO-politiikkaan ja miten ne lobbaamalla pyrkivät reagoimaan
siihen. Tarkastelen kysymyksiä neljän eri teeman kautta: PLO:n toimistohankkeen, Jasser Arafatin vierailuhankkeen, Libanonin sodan ja muiden
maiden eli Yhdysvaltojen, Neuvostoliiton, Israelin ja Ruotsin vaikutusten kautta.
Tavoitteenani on saada kokonaiskuvaus Suomen Lähi-idän politiikasta koskien PLO:ta ja palestiinalaiskysymystä ajanjaksolla 1979-1982.
Tutkielmani yrittää lisätä tietoa Suomen ulkopoliittisesta suhtautumisesta PLO:hon ja myös Suomen kansalaisjärjestötason suhtautumisesta
PLO:n edustautumisen levittymisestä Suomeen. Tutkielman alkuperäislähteinä toimivat ulkoasianministeriön arkiston kokoelmat ja YK:n ja
Suomen ulkoasianhallinnon toimintakertomukset, Kansan arkiston kokoelmat Arabikansojen ystävyysseurasta ja Israelin Ystävien arkistoaines ja
yhdistyksen Shalom-lehti.
PLO-suhteiden kehittämisessä Suomen ulkopolitiikan johto päätti aloittaa Tukholman kaltaisen PLO-toimiston perustamisesta Suomeen. Koska
PLO:n puheenjohtaja Arafatille esitetyn kutsun olisi voinut tulkita PLO:n jonkinlaiseksi tunnustamiseksi, ei Suomen hallitus kyennyt
periaatteellisten seikkojen vuoksi kutsumaan Arafatia virallisesti Suomeen. PLO-toimisto- ja Arafatin vierailuhankkeet edustivat Israelin
Ystäville ja Arabikansojen ystävyysseuralle puolesta ja vastaan lobattavia kysymyksiä. Kumpikin yhdistys pyrki vaikuttamaan toimillaan sekä
hankkeisiin, niistä keskusteluun ja ulkopolitiikan päättäjiin että saamaan kansalaismielipiteestä tukea asialleen.
Suomen ulkopoliittinen johto ymmärsi PLO:n pyrkimyksen hyviin suhteisiin sen kanssa, mutta tämä tulisi saada aikaiseksi muutenkin kuin
luomalla diplomaattisuhteet. Yhteydenotot lisääntyivät kuitenkin PLO:hon ja se ymmärrettiin entistä enemmän palestiinalaisten
merkittävimmäksi edustajaksi.
Suomen politiikan linjana YK:ssa oli yleensä pidättäytyminen, koska Suomi ei voinut YK:ssa ottaa kantaa sellaisiin kysymyksiin, joissa
suurvaltojen väliset eturistiriidat olisivat törmänneet. Libanonin sodan aikana Suomi puolsi usein YK:ssa Israelin tuomitsevia kantoja, mutta ei
liiaksi. Suomen ulkopolitiikan johto pyrki maltilliseen Lähi-idän politiikkaan.
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