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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Toisen maailmansodan jälkeinen ajanjakso aina 1980-luvun loppupuolelle asti tarkoitti Suomen osalta hataraa puolueettomuuspolitiikkaa
Neuvostoliiton naapurina kaksinapaisessa epäluulon ja vihamielisyyden maailmassa. Erityisesti presidentti Urho Kekkosen ajan Suomeen on
liitetty kehityskulku, jota on kuvattu nimellä suomettuminen. Kekkosen Suomessa totalitaarinen suurvalta pyrki kasvattamaan valtaansa monilla
elämänalueilla, joista julkinen sana oli eräs keskeisimpiä.
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Suomen Sosialidemokraatti -lehdessä tapahtunutta muutosta kolmen suhteellisen samankaltaisen
maailmanpoliittisen tapahtuman kautta, joissa Neuvostoliitto ryhtyi sotilaalliseen interventioon varmistaakseen valtansa lähialueillaan ja
vaikutuspiirissään. Kolme kansainvälistä kriisiä Unkarin kansannousu vuonna 1956 ja Tshekkoslovakian kriisi vuonna 1968 sekä Afganistanin
sodan alkuvaihe vuoden 1979 viime päivistä alkaen vuoden 1980 helmikuun loppuun asti, ovat myös ajallisesti varsin sopivasti hieman yli 10
vuoden välein ja edustavat SDP:n kannalta erilaisia vaiheita sodanjälkeisessä historiassa.
Tutkimuksessa on tehty leikkaus näiden kolmen kriisiajan kohdalta ja analysoitu, mitä tapahtumista kirjoitettiin. Järjestelmällisesti läpikäytyä
tutkimusaineistoa ovat Suomen Sosialidemokraatin pääkirjoitukset, pakinat, mielipidekirjoitukset ja uutisointi. Erityisesti on kiinnitetty huomiota
suhtautumiseen Neuvostoliittoon eri aikoina ja itsesensuurin kehittymiseen passiivisesta aktiiviseen suuntaan, ja myös siihen miten ulko- ja
sisäpolitiikan välinen yhteys näkyi lehdessä. Ratkaisevan tärkeää tässä oli SDP:n Neuvostoliittosuhteen ohella suhteet presidentti Kekkoseen ja
SKDL/SKP:hen.
Itsesensuuria voi todeta lehdessä olleen kaikkien kolmen kriisin aikana. Neuvostoliiton valtioon tai johtajiin ei suunnattu suoraa arvostelua. Silti
varovaisuus oli aivan eri luonteista eri kriisien aikana. Lehdessä vaiettiin 1950-luvulla vain siitä mistä oli pakko. 1980-luvulla ystävyyspolitiikka
näkyi kaikissa kirjoituksissa ja ulkopoliittinen keskustelu oli muuttunut erittäin kapea-alaiseksi. Vuosi 1968 edusti eräänlaista välivaihetta, jossa
puolueen virallinen linja oli jo varsin varovainen, mutta muutkin mielipiteet saivat palstatilaa. Kotimainen keskustelu oli Suomen
Sosialidemokraatissa vuonna 1956 kiistelyä kommunistilehtien kanssa Unkarin tapahtumista. Vuonna 1968 väiteltiin kokoomuslehtien kanssa
sosialismin olemuksesta. Lähes kaikki ulkopoliittinen keskustelu oli 1980-luvun ilmapiirissä tyrehtynyt. Yksimielisyys Paasikiven Kekkosen
-linjasta oli päällimmäisenä. Puoluelehden asema myös suhteessa kenttäväkeen on vaihdellut eri aikoina. Vuoden 1956 lehti piti huolta kentän
mielialoista taistelussa kommunisteja vastaan. Vuonna 1968 lehdessä näkyi puolueen sisällä oleva mielipidekirjo poikkeuksellisen selvästi.
Vuonna 1980 lehti oli etulinjassa huolehtimassa SDP:n idänsuhteista ja tämä tehtävä meni muiden asioiden edelle.
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