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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan arvoissa tapahtunutta muutosta kolmen suurimman puolueen uusimmissa periaateohjelmissa kriittisen
diskurssianalyysin menetelmin. Valtio-opillisessa keskustelussa on esiintynyt vanhan politiikan rinnalla uuden politiikan akseli, jonka suhteen
perinteiset, suuriin ideologioihin pohjautuvat puolueet eivät ole osanneet identifioida itseään. Sen sijaan politiikan näyttämölle on astunut uusia
pienpuolueita lähinnä vihreiden johdolla.
Tutkielman lähtökohta on Ronald Inglehartin teesi arvojen postmateriaalistumisesta. Fysiologisten tarpeiden ja turvallisuuden toteuduttua
länsimaisissa yhteiskunnassa on siirrytty enemmissä määrin painottamaan itsensä toteuttamista sekä persoonallista elämäntyyliä.
Ympäristöarvojen lisäksi myös muut postmoderneina pidetyt arvot, kuten vähemmistöjen oikeudet, suhtautuminen maahanmuuttajiin ja
seksuaalinen vapaamielisyys, ovat saaneet enemmän jalansijaa poliittisessa keskustelussa. Suomi on Inglehartin tutkimusten mukaan maailman
postmaterialistisin maa.
Arvojen muutos on aiheuttanut muutoksia politiikassa. Erityisesti nuorten on vaikea löytää sopivia ehdokkaita, jotka puhuisivat heidän kanssaan
samaa kieltä. Ylipäätään äänestäjät muodostavat entistä heterogeenisemman joukon, joka ei halua kiinnittyä suuriin poliittisiin ideologioihin.
Puolueet joutuvat ansaitsemaan menestyksensä aktiivisella kampanjoinnilla ja uusien ideoiden toteuttamisella. Tasapainoilu on monesti
hankalaa. Uusien arvojen kutsuhuutoon pitäisi vastata, mutta perinteistä äänestäjäkuntaa ei myöskään saisi menettää.
Suurten puolueiden ideologinen tausta näkyy yhä voimakkaasti niiden periaateohjelmissa, joihin tehdään harvemmin muutoksia kuin käytännön
politiikan ohjelmajulistuksiin. Voimakkaita postmaterialistisia kantoja ei ole uskallettu ottaa muuten kuin ympäristökysymyksissä, joiden luonne
lähentelee perinteisiä materialistisia oppeja varsinkin ilmastonmuutoksen myötä.
Vihreiden asemoituminen ideologisesti lähelle vasemmistoa ei ole kuitenkaan vaikuttanut juurikaan SDP:n periaateohjelmaan, vaan puolue pitää
itsepintaisesti kiinni hyvinvointivaltiomallistaan. Myös keskusta luottaa yhä perinteiseen äänestäjäkuntaansa, eikä ole lähtenyt näkyvästi
postmaterialistiseen kehitykseen mukaan. Sen sijaan kokoomus on ottanut yllättävästi selkeämpiä postmoderneja ja uudistusmielisempiä kantoja.
Suomessa ollaankin siirtymässä kohti kilpailullisempaa yhteiskuntaa.
Suomessa puolueiden ideologiset erot ovat hyvin pienet. Puolueiden periaateohjelmat osoittavat jyrkkien kantojen välttämistä, sillä kummankaan
ääripään kannattajia ei haluta menettää.
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