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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Helmikuussa 2000 14 EU-maata päätti jäädyttää kahdenväliset viralliset suhteet Itävaltaan. Itävallan boikotoimisen syynä oli maan
kyseenalainen hallitusratkaisu. Kansanpuolueen kanssa Itävallan hallitukseen nousi äärioikeistolaisena pidetty vapauspuolue. Eurooppalaiset
johtajat halusivat osoittaa, ettei vapauspuolueen kaltainen puolue ole salonkikelpoinen. Itävallan boikotointi kesti seitsemän kuukautta. Se
päätettiin lopettaa syyskuussa, kun nk. kolmen viisaan ryhmän raportin mukaan Itävallan ihmisoikeustilanne täytti EU-kriteerit.
Pro gradu -työssäni tutkin Itävalta-boikotin yhteydessä ilmenneitä historiantulkintoja suomalaislehdissä. Käyn boikotin vaiheet läpi ja tuon esiin
historian vaikutuksen tapahtumiin ja asenteisiin. Tarkastelen, mitkä tapahtumat Itävallan historiasta nousevat esiin boikottikeskustelussa.
Kartoitan keitä keskusteluun osallistui ja millainen arvokeskustelu boikotin aikana käytiin ja miten Suomen oma historia oli keskustelussa esillä.
Lehdistön tarkastelun lähdemateriaalina olen käyttänyt suomalaisten sanoma- ja aikakauslehtien artikkeleita ja boikottiuutisointia. Lehtien
tarkastelu on rajattu boikotin aikana ilmestyneisiin Itävalta-boikottia ja vapauspuoluetta käsitelleisiin kirjoituksiin. Lähemmän tarkastelun
kohteena ovat sanomalehtien pääkirjoitukset, kolumnit ja asiantuntijoiden pohdiskelevat keskustelukirjoitukset sekä aikakauslehtien aihetta
laajemmin käsitelleet artikkelit, joissa boikottia on käsitelty syvemmin. Sanomalehdistä mukana ovat Helsingin Sanomat, Demari,
Verkkouutiset, Suomenmaa ja Vihreä Lanka. Muita lehdistölähteitä ovat Suomen Kuvalehti, Kanava ja Ulkopolitiikka. Artikkeleista on tehty
kvalitatiivinen sisältöanalyysi niissä ilmenneistä historiakäsityksistä.
Puoluelehtien puoluekannat näkyivät boikottikirjoittelussa. Suomanmaa oli uskollinen keskustan oppositioasemalle ja vastusti pääministeri
Lipposen tekemää päätöstä. Demari tuki sosiaalidemokraattisen pääministerin päätöstä ja hyökkäsi varsinkin Aimo Kairamon pakinoissa
keskustalaisia vastaan. Demarissa ja Suomenmaassa poliittinen peli nousi boikotin käsittelyssä ykkösasemaan. Verkkouutisissa boikottia
vastustettiin hillitymmin hallitusvastuun mukaisesti.
Kolmannen valtakunnan hirmutekojen tietoinen muistaminen on osa Euroopan menneisyyden tilintekoa. EU toimii organisatorisena muistin
kantajana. Se, mitä menneestä valitaan muistettavaksi, kertoo yhteisön nykyisistä arvoista. Lehdissä esitetyt käsitykset Itävallan historiasta eivät
tuoneet esille menneisyyden tapahtumiin vaikuttaneita seikkoja kattavasti. Useissa Euroopan maissa äärioikeiston nousu on uhka valtaapitäville
puolueille. Boikottipäätös oli viesti äärioikeistolle. Sitä ei hyväksytä eurooppalaisiin pöytiin. Historiaa käytettiin poliittisen päätöksen perusteena.
Münchenin trauma eli ajattelu, että diktaattoreiden vaatimuksille ei anneta periksi, on vaikuttanut länsivaltojen politiikkaan toisen
maailmansodan jälkeen. Suomen ulkopoliittiseen päätöksentekoon taas on vaikuttanut talvisodan yksin jäämisen trauma. Lehdissä arvioitiin
Suomessa vallinneiden boikotinvastaisten asenteiden kumpuavan Neuvostoliiton ajoilta. Suomessa itsenäisen maan sisäisiin asioihin
puuttumiselle voi lehtien kirjoitusten perusteella arvioida olevan huomattavan korkea kynnys. Suomen kansallinen historiakäsitys oli
boikottikeskustelussa voimakkaasti mukana eurooppalaisen historiakäsityksen rinnalla. Boikottikeskustelu muovasi kuvaa eurooppalaisesta
identiteetistä.
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