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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa on tarkasteltu Suomen Kuvalehdessä Yhdysvalloista ja/tai Vietnamin sodasta julkaistua aineistoa. Tarkoituksena on ollut kartoittaa
sitä, miten sekä Yhdysvaltain kuva että Vietnamin sodan uutisointi muuttuivat Suomen Kuvalehdessä Vietnamin sodan aikana. Tutkielma kattaa
ajanjakson elokuusta 1964, jolloin Yhdysvallat käytännössä julisti sodan Etelä-Vietnamin hallitusta vastustavalle sissiliikkeelle ja
Pohjois-Vietnamille, aina helmikuuhun 1973, jolloin Yhdysvallat irtautui Vietnamin sodasta.
Tutkimuksen pääasiallisen lähdeaineiston muodostavat tuona aikana Yhdysvalloista ja/tai Vietnamin sodasta Suomen Kuvalehdessä ilmestyneet
567 artikkelia tai valokuvaa. Vietnamin sodasta julkaistiin 154 artikkelia tai valokuvaa (27 prosenttia tutkimusaineistosta).
Suomen Kuvalehti – kuten useimmat suomalaiset sanomalehdetkin – suhtautui konfliktin alkuvuosina hyvin myönteisesti Yhdysvaltain rooliin
Vietnamin sodasssa. Suomen Kuvalehti ei esimerkiksi hyväksynyt Suomessa järjestettyjä Vietnamin sodan vastaisia mielenosoituksia, vaan piti
niitä vaarallisina suomalaisen demokratian ja puolueettomuuspolitiikan kannalta. Vietnamin sota hallitsi selvästi Yhdysvaltoja koskenutta
kirjoittelua. Yhdysvaltoja alkuvuonna 1968 kohdannut yllättävä takaisku, Pohjois-Vietnamin ja Kansallisen vapausrintaman (FNL, Front
National de Libération) joukkojen suorittama suurhyökkäys kautta Etelä-Vietnamin, muutti maailmalla niin kuin myös Suomessakin nopeasti
käsityksiä Vietnamin sodasta.
Tämän nk. tet-hyökkäyksen seurauksena oli se, että Vietnamin sota katosi lähes tyystin Suomen Kuvalehden sivuilta. Tästedes Suomen
Kuvalehti keskittyi kasvavassa määrin muihin aiheisiin, kuten esim. Yhdysvaltain ja Suomen välisiin taloussuhteisiin. Toisaalta Yhdysvaltain
vaikea sisäinen tilanne 1960- ja 70-lukujen vaihteessa muutti syvällisesti Yhdysvaltoja käsittelevän aineiston sävyä: kuva supervallasta muuttui
moniselitteisemmäksi ja synkemmäksi. Aiemmin Suomen Kuvalehdessä oli pelkästään ihannoitu Yhdysvaltojen aineellista hyvinvointia ja
demokraattisia perinteitä.
Yhdysvaltain irtautuminen Vietnamin sodasta alkuvuonna 1973 näyttää johtaneen siihen, että Suomen Kuvalehden Yhdysvalloista julkaistun
aineiston sävy palautui aiemman kaltaiseksi. Maan vauraus ja demokraattiset arvot olivat jälleen yleisin kirjoitusten lähtökohta.
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