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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee lehdistökirjoittelua Karjalan kysymyksestä ja siirtoväestä vuoden 1956 presidentinvaaleja edeltäneinä kuutena kuukautena.
Tarkasteltu jakso ajoittuu ns. ”Geneven hengen” lientymisen aikaan, jolloin Porkkalan tukikohta palautettiin Suomelle ja Suomi liittyi
Pohjoismaiden Neuvostoon. Tutkimuksessa tarkastelin Helsingin Sanomien, Hufvudstadsbladetin, Maakansan, Suomen Sosialidemokraatin,
Uuden Suomen, Työkansan Sanomien, Vapaan Sanan ja siirtoväen suurimman lehden Karjalan kirjoittelua.
Tutkimuksessa analysoin lehdistökirjoittelun teemoja, aiheyhteyksiä ja retoriikkaa. Tarkastelen lehdistössä käytyä vuoropuhelua kansallisen
yhtenäisyyden retoriikan näkökulmasta ja pohdin, millä tavalla ”kansallisen heräämisen” perintö näkyi lehdistökirjoittelussa ja mitä vaatimuksia
se sille asetti. Tutkimuksessa tarkastelen myös käynnissä olleiden presidentinvaalikampanjoiden vaikutusta kirjoitteluun. Kronologisesti ja
temaattisesti jaotellussa tutkimuksessa tarkastelen siirtoväestä esiintynyttä kirjoittelua ja Karjalan kysymyksestä esiintynyttä ulkopoliittista
kirjoittelua erillisinä aiheina ja tarkastelen lopuksi siirtoväen roolia Karjalan kysymyksestä käydyssä keskustelussa.
Siirtoväestä kirjoitettiin lehdistössä vaihtelevasti, mutta eroja oli vain siirtoväestä esiintyneen kirjoittelun määrässä, ei suhtautumisessa siihen.
Aktiivisimmin kirjoittivat Karjalan lisäksi Uusi Suomi ja Maakansa, jossain määrin myös Suomen Sosialidemokraatti. Siirtoväkikirjoittelussa
näkyi ylpeys onnistuneena pidetystä siirtoväkipolitiikasta ja siinä korostettiin siirtoväen ja muun väestön hyviä suhteita. Lehdistökirjoittelua
hallitsivat siirtoväkipolitiikan menestystarina ja myötätunnon ilmaukset siirtoväkeä kohtaan, mahdolliset konfliktit siirtoväen ja muun väestön
välillä jäivät vihjauksiksi.
Kirjoitteluun Karjalan kysymyksestä vaikutti epäselvyys siitä, oliko aihe nostettu esiin Neuvostoliiton kanssa käydyissä neuvotteluissa
syyskuussa 1955. Syksyn mittaan Karjalan kysymys alettiin nähdä entistä enemmän vaalipropagandana eikä kysymystä käsitelty laajasti vaalien
ulkopuolella. Aiheesta kirjoitettiin eniten puoluelehdissä, aktiivisimmin etenkin syyskuun lopussa ja tammikuussa 1956 juuri ennen vaaleja.
Siirtoväki oli Karjalan kysymyksen yhteydessä vaalitaistelun kohderyhmä, joka samanaikaisesti pidettiin erillään kiivaimmasta kamppailusta.
Karjalan kysymyksen nostamista vaaliaiheeksi vastustettiin. Ulkopoliittisena vaalitaistelun aiheena kysymyksestä käydyn keskustelun retoriikka
heijasti vanhaa oikeiston ja vasemmiston vastakkainasettelua ja siihen liittyviä historiatulkintoja. Vaaliaiheena Karjalan kysymys voidaan lukea
osaksi Paasikiven linjan perinnöstä samanaikaisesti käytyä kiistelyä.
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