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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee kokoomusnuorten, erityisesti Kokoomuksen Nuorten Liiton (KNL), osallistumista Itä-Berliinin festivaaleille vuonna 1973.
Maailman nuorison ja ylioppilaiden festivaalit olivat Neuvostoliiton tukeman Demokraattisen Nuorison Maailmanliiton (DNML) järjestämiä
tapahtumia, joita vietettiin pääosin kommunistisissa maissa vuodesta 1947 lähtien. Aina 1960-luvun alkuun asti festivaalit kiinnostivat Suomessa
lähinnä vain kommunistinuoria, kun taas muut nuorisojärjestöt suhtautuivat festivaaleihin osittain jopa vihamielisesti. 1960-luvun murros,
presidentti Kekkosen ajama sillanrakennuspolitiikka sekä kansainvälisyyskysymysten leviäminen nuorison keskuuteen muuttivat myös muiden
nuorisojärjestöjen suhtautumista festivaaliaatteeseen.
Ensimmäistä kertaa Itä-Berliinin festivaaleilla mukana olleen Kokoomuksen Nuorten Liiton osallistuminen heijastelee laajemminkin
kokoomusnuorten ulkopoliittista suunnanmuutosta, joka alkoi jo 1960-luvun lopulla. Kokoomusnuoret uskoivat, että ulkopoliittisella
linjamuutoksella puolue voisi parantaa myös sisäpoliittista asemaansa. Solmimalla suhteet sekä Kekkoseen että Neuvostoliittoon kokoomus voisi
nousta vuonna 1966 alkaneesta hallituspaitsiosta ja tulla ns. hovikelpoiseksi puolueeksi.
Kokoomuksen Nuorten Liitto aloitti tunnustelut Neuvostoliiton suuntaan 1960-luvun loppupuolella ja koki toimivansa koko puolueen
suunnannäyttäjänä. Idänsuhteiden tavoittelu nousi yhä tärkeämmäksi kysymykseksi vuodesta 1971 lähtien, jolloin KNL:n puheenjohtajaksi tuli
Ilkka Kanerva. Osallistuminen Itä-Berliinin festivaaleille oli yksi keino, jolla kokoomusnuoret hakivat ulkopoliittista uskottavuutta
Neuvostoliitosta.
Kokoomusnuorten ulkopoliittiset linjaukset herättivät myös erimielisyyksiä puolueen sisällä. Vaikkakin puolue virallisesti kulki
Paasikiven-Kekkosen linjalla vuodesta 1971 lähtien, esiintyi puolueessa myös oppositioita. Suurin kokoomusta ravisuttanut tekijä vuoden 1973
aikana oli Kekkosen uudelleenvalinnan mahdollistanut poikkeuslakiäänestys, mutta vanhempaa kokoomuspolvea hirvitti myös nuorten
omavaltainen menettely ulkopolitiikan suhteen. Osittain Kokoomuksen Nuorten Liiton sisälläkin alkoi esiintyä arvostelua johdon linjauksista
vuoden 1973 aikana. Muut poliittiset nuorisojärjestöt suhtautuivat puolestaan epäillen kokoomusnuorten toimiin idänsuhteiden saavuttamisessa.
Tutkimuksessa tämä tulee ilmi tarkasteltaessa KNL:n osallisuutta festivaalivalmisteluja hoitaneeseen Suomen festivaaliyhdistys ry:hyn.
Festivaaleja vietettiin Itä-Berliinissä kesällä 1973 vahvasti imperialismin vastaisessa hengessä. Paikalle oli kerääntynyt yli 25 000 nuorta eri
puolilta maailmaa. Suomesta festivaaleille osallistui 800 henkinen valtuuskunta edustaen 61 järjestöä. Vaikka Neuvostoliiton
liennytyspolitiikkaan kuului se, että festivaaleille oli kutsuttu erilaisten ideologioiden edustajia, ei mistään muusta maasta kuin Suomesta
saapunut festivaaleille niin laajapohjaista valtuuskuntaa. Tämä kertoo osaltaan poliittisesta ilmapiiristä 1970-luvun alun Suomessa.
Tutkimuksessa käytetyn keskeisen lähdeaineiston muodostaa Porvarillisen Työn Arkistossa sijaitseva Kokoomuksen Nuorten Liiton -materiaali.
Keskeistä tutkimuskirjallisuutta kokoomusnuorista on Vesa Vareksen kirjoittama KNL:n historiikki. Festivaaliliikkeestä kertovaa kirjallisuutta
edustaa Joni Krekolan opinnäytetyö Helsingin vuoden 1962 nuorisofestivaaleista.
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