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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen kohteena on television geeniuutisointi vuosilta 1991-1998. Tarkoituksena on ollut ensinnäkin selvittää, kuinka paljon geeneihin
liittyviä uutisia televisiossa on tutkimusajankohtana esitetty ja millaisia nämä uutiset ovat olleet aiheiltaan. Toisena tutkimusalueena on ollut
selvittää, millaista geeneihin liittyvä uutisointi on ollut yleiseltä sävyltään ja tyyliltään. Tutkimuksen keskeisimpinä kysymyksinä ovat kuitenkin
olleet toisaalta se, mikä on geneettisen determinismin rooli television geeniuutisissa ja toisaalta se, kuinka geenitesteistä ja geeniseulonnoista
puhutaan suhteessa tehtyihin geenilöytöihin ja sairauksien geneettisen luonteen selviämiseen.
Tutkimuksen taustana on käynnissä oleva ihmisen genomin kartoitushanke, Human Genome Project, joka aloitti eräänlaisen ihmisen biologian
uuden ajanlaskun käynnistyessään Yhdysvalloissa vuonna 1991. Ohjelman etenemisen myötä kysymykset siitä, mitä sairauksien ja
ominaisuuksien taustalla vaikuttavista geeneistä loppujen lopuksi halutaan tietää, ovat nousseet voimakkaasti esille. Kysymykset eugeniikan
uudesta tulemisesta ja geneettisen determinismin voimallisesta valtaan noususta ovat nousseet esille erityisesti ihmisen genomin
kartoitushankkeen myötä.
Tutkimusten mukaan suomalaisten suhtautuminen geenitekniikkaan ja sen sovelluksiin on muita eurooppalaisia selvästi myönteisempää. Koska
ihmiset käyttävät medioita, erityisesti televisiota ja lehtiä välineinä tieteeseen liittyvän tiedon hankkimiseksi, tarjoavat televisiouutiset hyvän
empiirisen aineiston tarkastella sitä, millaista kuvaa uutiset geenitutkimuksesta kansalaisille tarjoilevat. Mitä kansalaisille kerrotaan ja miten ja
toisaalta, mitä jätetään kertomatta?
Tutkimuksen empiirinen osa jakautuu kahtia, kvantitatiivisiin tutkimustuloksiin ja kvalitatiivisiin tutkimustuloksiin. Kvantitatiivinen analyysi
rakentuu uutisten arkistotiivistelmien varaan,kun taas kvalitatiivinen analyysi perustuu kokonaisiin geeniuutisiin, joista analysoitaviksi on valittu
geenilöydösuutiset ja sairauksien tai ominaisuuksien perinnöllistä luonnetta käsittelevät uutiset. Analyysin lopussa on tarkasteltu myös
asiantuntijan paikkaa geenilöydösuutisissa sekä geenilöydösuutisten visuaalista asua.
Tutkimuksen kvantitatiiviset tulokset osoittavat, että television geeniuutisointi on merkittävästi lisääntynyt vuodesta 1991 vuoteen 1998.
Erityisen suosittuja uutisaiheita tutkimusajankohtana ovat olleet toisaalta geenilöydösuutiset ja toisaalta uutiset, jotka käsittelevät jonkin
ominaisuuden tai sairauden perinnöllistä luonnetta. Television geeniuutisoinnissa geenitekniikkaan liittyviä riskejä nostetaan esille miltei
yksinomaan eläimiin ja kasveihin liittyvissä uutisissa. Tutkimuksen kvalitatiiviset tulokset osoittavat, että geneettinen determinismi ja toivon
retoriikka kukoistavat geeniuutisissa paikka paikoin yllättävänkin selkeästi. Tutkimusaineistoon kuuluvissa uutisissa esiintyy myös viittauksia
eugenistiseen ajatteluun.
Asiantuntijoiden tehtävänä uutisissa on paitsi popularisoida tutkimusta myös ennustaa tulevaisuuden kehitystä.
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