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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimukseni käsittelee Suomen EU-jäsenyyttä vastustavien toimijoiden Suomi-kuvaa sekä tässä kuvassa tapahtunutta ajallista muutosta vuosien
1994 ja 2003 välillä. Tutkin EU-vastustajien Suomi-kuvaa EU-vastaisten toimijoiden tuottamien tekstien avulla. Suomalaisessa yhteiskunnassa
tapahtuneista muutoksista sekä globalisaatiosta ja Suomen EU-jäsenyydestä huolimatta lähtöoletukseni on, että Suomi esitetään vastustajien
teksteissä kiinteänä kansallisvaltiokokonaisuutena, jolla on vahva kansallisvaltioidentiteetti. Tutkimukseni teoreettinen tausta muodostuu
kansallisvaltioon liittyvän käsitteistön määrittelystä sekä Suomen ja suomalaisuuden määrittelyistä.
Aineistoni koostuu Suomen EU-jäsenyyttä vastustavien toimijoiden vuosina 1994 ja 2003 kirjoittamista teksteistä: lehdistä, lehtisistä,
artikkeleista, kirjasista, kannanotoista ja pamfleteista. Aineistoanalyysini lähtökohtana on Chaïm Perelmanin retoriikan analyysi, mutta
tarkemman tekstien analysoinnin suoritin arvioimalla modaliteetteja Pekka Sulkusen ja Jukka Törrösen esittämien näkemysten avulla.
Tutkimustulosteni perusteella EU-vastustajien Suomi-kuvassa ei ole tapahtunut muutosta vuosien 1994 ja 2003 välillä. EU-vastustajien kuva
Suomesta on molempina vuosina perinteisen kansallisvaltion suvereniteettiuden ajatukselle perustuva konstruktio. Kansallisvaltio kuvataan
teksteissä oliomaiseksi toimijaksi, jonka olemassaolo perustuu sen itsemääräämisoikeuteen. Ajatellen sitä, millaisena Suomi-keskustelu on
aikaisemmissa tutkimuksissa näyttäytynyt, EU-vastustajien Suomi-kuva ei tuonut siihen mitään erityisen uutta. EU-vastustajien Suomi-kuva
asettuu mutkattomasti suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin ja toistaa valtiokeskeistä ajattelutapaa. EU-vastustajien näkemys suomalaisesta
kansakunnasta puolestaan perustuu ajatukselle yhdestä, oliomaisesta kansasta, jonka ulkopuolelle suljetaan valtaeliitti. EU koetaan näiden
kahden entiteetin, kansan ja valtion, olemassaoloa ja toimijuutta rajoittavana, sillä myös EU nähdään toimijana, ei esimerkiksi toiminnan tilana.
Tutkimuksen perusteella on todettavissa, että suomalaiset EU-vastustajat ovat jääneet marginaaliseksi ryhmäksi suomalaisessa yhteiskunnassa.
Tätä marginalisoitumista selitän toisaalta poliittisen mahdollisuusrakenteen muuttumisella ja toisaalta EU-vastustajien argumentaation puutteilla.
Näkemykseni mukaan EU-vastustajien argumentaatio on siltä osin epäonnistunut, että vastustajat eivät ole huomioineet riittävästi
argumentaation kohteena olevan yleisön arvoja. Tämän vuoksi vastustajien premissit eivät ole saavuttaneet yleisön hyväksyntää ja Perelmanin
vaikuttavalle argumentaatiolle asettama ehto, henkien kohtaaminen, on jäänyt toteutumatta.
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