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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus kartoittaa erilaisia kansallisia rajanmerkitsemisen prosesseja sekä teoreettisesti että kahden aidsista käydyn kansallisen
mediakeskustelun kontekstissa. Tutkimuksen kohteena on kansakunnan diskursiivinen rakentuminen rajojen ja ulossulkujen kautta sekä näiden
rajojen ja ulossulkujen suhde sukupuoleen. Tutkimuksen lähtökohtana on, ettei kansakuntaa oteta annettuna, vaan kansakunnan tuottaminen
ymmärretään jatkuvasti käynnissä olevaksi prosessiksi. Kiinnostavaa ei tällöin ole se, mikä tai mitä kansakunta "on", vaan se, miten sitä
tuotetaan arkipäiväisissa sosiaalisissa käytännöissä - tässä tapauksessa lehdistössä käydyissä keskusteluissa. Aidsista käytyjä keskusteluja luetaan
kansallisen identiteetin ja sen ulossulkujen performatiivisena toistona, joka sekä tuottaa kansallista järjestystä että samanaikaisesti kyseenalaistaa
sen.
Tutkimuksen aineisto koostuu suomen- ja ruotsinkielisistä sanoma- ja aikakauslehtiartikkeleista liittyen kahteen tapaukseen, joissa
maahanmuuttajaa epäiltiin hi-viruksen tahallisesta tartuttamisesta. Ensimmäisessä tapauksessa tartuttajaksi epäilty oli mies ja toisessa nainen.
Lähtökohta on, että näissä hi-viruksen tahallisesta tartuttamisesta käydyistä mediakeskusteluissa puhutaan myös "meistä" ja "muista". Kysyn
tutkimuksessani, minkälaisia kansallisia "meitä" aineistossa tuotetaan rajausten, määritelmien ja erilaisten "toisten" merkitsemisen kautta, ja
millä tavalla sukupuoli tähän kansakunnan rajanmuodostukseen liittyy. Aineistoa tarkastellaan diskurssianalyysin avulla. Erityistä huomiota
kiinnitetään tekstien intertekstuaalisuuteen. Teksteistä etsitään erilaisia kansakunnan määritelmiä sekä näiden määritelmien suhdetta
sukupuoleen. Tekstejä tulkitaan myös niissä rakentuvien erilaisten me-muut-dikotomioiden kannalta.
Lehdistössä käytyjä aids-keskusteluja tulkitaan tutkimuksessa eräänlaisina kansallisina puhdistautumisrituaaleina, joiden puitteissa pyrittiin
kansallisen identiteetin vahvistamiseen sekä paikoiltaan nyrjähtäneiden "oman" ja "vieraan" palauttamiseen omille, kansallisen järjestyksen
mukaisille paikoilleen. Esimerkiksi riskiryhmistä puhuttaessa aids rakentuu erilaisten "toisten" ruumiiden pinnalla näkyväksi ominaisuudeksi,
minkä seurauksena hegemoninen kansallinen identiteetti rajautuu puhtaaksi, riskittömäksi ja turvalliseksi. Keskusteluista voidaan myös löytää
erilaisia diskursseja, joissa kaikissa kansakunta ja siihen liittyvä käsitys sukupuolesta rakentuvat eri tavoin. Esimerkiksi yhteisödiskurssissa
kansakunta rakentuu yhteiseksi koetun uhriuden perusteella. Siinä naisten ruumiisiin kohdistunut hiv-tartunnan riski siirretään metonymisesti
koko kansakuntaa uhkaavaksi vaaraksi, ja naiset nähdään vain kansakunnan osana ilman omaa identiteettiä. Yksilödiskurssissa taas kansakunta
käsitetään tasa-arvoisten yksilöiden välisenä avoimena ja oikeudenmukaisena yhteenliittymänä. Yksilödiskurssin puitteissa ei kuitenkaan kyetä
tunnustamaan sukupuolittuneita valtarakenteita, ja siinä kansakunnan tasa-arvoisuuden ideaali perustuu feminiinisen ulossulkemiselle.
Merkittävää on, että ulkomaalainen mies tartuttajana koetaan nimenomaan kansallisena uhkana, mutta ulkomaalaisen naisen kohdalla tällaista
uhkaa ei synny, koska naista ei nähdä itsenäisenä toimijana.
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