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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Espanjan sisällissota käytiin vuosina 1936-1939. Sodassa vastakkain taistelivat tasavallan joukot ja sosialistihallitusta vastaan kapinaan nousseet
kansalliset joukot. Sota uutisoitiin laajasti suomalaisessa puoluelehdistössä. Isänmaallinen kansanliike (IKL) kannatti kansallisia Francisco
Franco y Bahamonden johtamia joukkoja.
IKL:n kannanotot Espanjan sisällissotaan rajaavat aineiston, jota käsitellään kehysanalyysin tarjoamien työkalujen avulla. Tutkimuskysymyksenä
ovat, miten Isänmaallisessa kansanliikkeessä puhuttiin Espanjan sisällissodassa sekä miten Espanjan sisällissotaa käytettiin omassa
argumentoinnissa ja omien tavoitteiden tukena ja minkälainen oli se maailmankuva, joka vaikutti Espanjan sisällissotaa koskevien kannanottojen
taustalla.
IKL uutisoi Espanjan sisällissodasta erittäin suurella mielenkiinnolla ja sen kannanotoissa sekä lehdistössä, eduskunnassa että vapaaehtoisten
kirjoituksissa tulee selkeästi esille, että se kannatti alusta loppuun kansallisiksi joukoiksi kutsumiansa Francon joukkoja. Francon joukoista
uutisointi oli yksipuolisesti voittojen kuvailemista ja sodan ennustettiin moneen kertaan päättyvän Francon voittoon, miten sitten loppujen
lopuksi kävikin. Uskontoon ja vuoden 1918 sotaan liittyvät viittaukset olivat Espanjan retoriikassa yleisiä.
Omassa poliittisessa argumentoinnissa Espanjan sisällissota oli jatkuvasti esillä ja painotuksen kohteena oli vuoden 1918 tapahtumien
muisteleminen, kansanrintaman vastainen taistelu ja Suomen punamultayhteistyön rinnastaminen kansanrintamataktiikkaan, kommunismin ja
sosiaalidemokratian vastustaminen ja niiden osoittaminen yhdeksi ja samaksi maailmanvallankumousta ajavaksi liikkeeksi, jota yleisesti
kutsuttiin marxilaisuudeksi. IKL ajoi myönteistä suhtautumista "kansalliseen aatteeseen" erityisen innokkaasti. Kansallinen aate tarkoitti
isänmaallisuutta ja kommunismin vastaisuutta, sekä uusia ajatuksia puolueparlamentarismista. Vaikka IKL:n käyttämä retoriikka sisälsi paljon
erilaisia mielikuvituksellisia metaforia, oli se sisällöltään kuitenkin melko yksitoikkoista ja lähderyhmien kesken yhtenäistä. Kaikissa
lähderyhmissä oli kansallisen aatteen puolustaminen ja fasismin vastaisen rintaman vastustaminen yleistä. IKL katsoi olevansa kansanrintamaa
vastakkaisella puolella ja vastusti fasismi-sanan käyttöä haukkumasanana. IKL käytti - sekä itsestään että Francon, Hitlerin ja Mussolinin
kannattajista - mielummin sanaa "kansallinen".
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