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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu –tutkielmani sijoittuu poliisihistorian alaan ja liittyy sekä kriminologiaan että kansainvälisiin suhteisiin. Tutkielma käsittelee
terrorismin ja anarkismin vastaista poliisiyhteistyötä.
Työssä analysoidaan Rooman kansainvälisen anarkismin vastaisen konferenssin (International Anti-Anarchist Conference of Rome) päätöksiä
vuodelta 1898 sekä Interpolin (the International Criminal Police Organization – Interpol) päätöslauselmia vuodelta 1998. Nämä ovat työni
primaarilähteet. Lisäksi tarkastelen myös muita Interpolin vuoden 1951 jälkeen tekemiä terrorismiin liittyviä päätöslauselmia.
Työssäni tutkin päätöslauselmia ja vertailen niiden tapoja käsitellä ja määritellä terrorismia. Työn lähtökohta on Richard Bach Jensenin ajatus
siitä, että Interpol on itse asiassa anarkismin vastaisen konferenssin seuraaja. Tämän takia päätöslauselmia on hedelmällistä verrata keskenään.
Interpolin suhtautuminen terrorismiin muuttui huomattavasti vuonna 1998, minkä takia juuri tämä vuosi on valittu tutkimuksen kohteeksi. Tähän
saakka Interpol oli pitänyt tärkeimpänä ohjenuoranaan peruskirjansa kolmatta artiklaa, joka kieltää organisaatiota puuttumasta poliittisiin,
sotilaallisiin, uskonnollisiin tai rotuun liittyviin asioihin. Terrorismia pidettiin näihin asioihin kuuluvana. Vuoden 1998 jälkeen terrorismi
kuitenkin katsottiin osaksi kansainvälistä rikollisuutta, eli asiaksi, jota vastaan Interpolin tulee taistella.
Sekä Rooman anarkismin vastaisen konferenssin että Interpolin päätöslauselmissa (anarkistinen) terrorismi epäpolitisoitiin, eli määriteltiin
rikolliseksi. Tutkielma pyrkii kuvaamaan sitä, miten epäpolitisointi näkyy päätöslauselmissa sekä hahmottelemaan sille mahdollisia syitä.
Yhtenä epäpolitisoinnin tärkeimmistä syistä voidaan pitää anarkismin ja terrorismin poliittista luonnetta, jonka takia kansainväliselle
poliisiyhteistyölle on ollut vaikea rakentaa pohjaa. Epäpolitisoinnin avulla ongelma on voitu kiertää, koska teot on erotettu niiden motiiveista.
Tällä tavalla niitä on voitu käsitellä tekoina, joita jokainen maa pitää rikollisina, kuten tuhopolttoina tai murhina.
Vuosina 1898 ja 1998 molemmat toimijat, sekä Rooman anarkismin vastainen konferenssi että Interpol, kohtasivat samankaltaisen uhan ja
reagoivat siihen samalla tavoin. Terrorismin luonteen muutos lisäsi tarvetta tiiviimmälle kansainväliselle yhteistyölle, minkä epäpolitisointi
mahdollisti. Lisäksi yhteiskunnalliset olot ja poliisin byrokratisoituminen vaikuttivat anarkismin vastaisen konferenssin ja Interpolin
toimintatavan muutoksiin.
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