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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avhandlingens syfte har varit att med hjälp av den valda teoretiska referensramen, som baserar sig på debatten mellan den internationella
politikens två "stora teorier", rama in den finländska flykting-politiken i brytningsskedet mellan kalla kriget och dess slut. Huvudfrågan är: Har
den finländska flyktingpolitiken gått i en liberalare riktning under 1990-talet, såsom kunde förväntas då de mänskliga rättigheterna i övrigt under
denna tid har vuxit i betydelse i Finlands utrikespolitik?
Med den finländska flyktingpolitiken förstås i arbetet politiken i form av de ställningstaganden som getts angående flyktingarna under
ifrågavarande period. Ställningstagandena avslöjar de förklaringar/ argument som använts för den förda politiken. Ställningstagandena har tagits
huvudsakligen från verket Ulkopoliittisia lausuntoja ja asiakirjoja, åren 1990-1999. Som bakgrund till ställnings-tagandenas retorik presenteras
den förverkligade politiken, d.v.s. de mottagna flyktingarna och de finansiella bidrag som getts för flyktingrelaterade ändamål. Arbetets metod är
alltså en politisk argumentationsanalys.
Liberalismen-realismen debatten belyser i detta fall framför allt flyktingproblematiken som en fråga som står i korsdraget mellan de nationella
och internationella influenserna samt mellan de liberala humanitära och nationella/nationalistiska målsättningarna i politiken. Utgående från den
teoretiska referensramen antog jag hypotetiskt att 1990-talets förändringsprocesser för Finlands del haft som följd för flyktingpolitiken, att den
liberaliserats samt att förklaringarna till den förda politiken gått från hänvisandet till internationella "externa faktorer" (att mottagandet av
flyktingar var en fientlig handling mot Sovjetunionen samtidigt som Finland har förpliktelser som följer av undertecknandet av konventioner
rörande de mänskliga rättigheterna) till nationella "interna faktorer" (ekonomiskt och etniskt nationalistiska argument samt hänvisande till den
liberala politiska traditionen).
Undersökningens resultat visar att den förverkligade flyktingpolitiken (mottagna flyktingar och finansiella bidrag) stått så gott som stilla, den har
inte liberaliserats. Däremot har argumenten och förklaringarna till politiken delvis förändrats. Argumenten till politiken hänvisar fortfarande till
internationella faktorer som de främsta påverkarna av Finlands flyktingpolitik. Enligt argumenteringarna begränsar diverse "yttre faktorer"
fortsättningsvis Finlands valmöjligheter att föra en självständig flyktingpolitik (i slutet av 1990-talet framför allt EU-samarbetet). Till nationella
faktorer hänvisas ungefär lika ofta i slutet av perioden som i dess början (främst ekonomiska faktorer respektive hänvisningar till Finlands
liberala politiska tradition).
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