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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Etiopiaa koetteli laaja nälänhätä vuosina 1982-1986 ja 2002-2003. Tutkielma käsittelee näiden kahden nälänhädän uutisointia kolmessa
suomalaisessa sanomalehdissä vuosina 1984-1985 ja 2002-2003. Tutkielmassa lähdetään liikkeelle hypoteesista, että Etiopian nälänhätä jäi
aiempaa vähäisemmällä huomiolle vuosina 2002-2003. Tutkielmassa vertaillaan Etiopian nälänhätien ympäriltä käydyn uutisoinnin määrällistä
eroavaisuutta vuosien 1984-1985 ja 2002-2003 välillä. Vuosien 1984-1985 tulokset pohjautuvat Tampereen yliopistolla tehtyyn tutkimukseen
"Etiopia ja nälänhätä -taustoja ja huomioita seitsemän lehden kirjoittelusta lokakuulta 1984 tammikuulle 1985". Tutkimuksessa käytetään
metodina määrällistä sisällönerittelyä. Sisällönerittelyn avulla vertaillaan Aamulehden, Helsingin Sanomien ja Kansan Uutisten uutisointiä neljän
kuukauden ajanjaksoilla 1984-1985 ja 2002-2003. Määrällisen vertailun tulokset vahvistavat Etiopian nälänhädän uutisoinnin jääneen vähäiseksi
vuosina 2002-2003. Vuosina 1984-1985 neljän kuukauden tarkastelujaksolla julkaistiin 223 Etiopian nälänhätään liittyvää artikkelia. Vuosien
2002-2003 tarkastelujaksolla Etiopian nälänhätää käsitteli vain 15 artikkelia.
Määrällisen vertailun lisäksi tutkielmassa etsitään uutisteorioiden avulla selitystä sille, miksi Etiopian nälänhädästä uutisoitiin enemmän
1980-luvun puolivälissä, kuin 2000- luvun alussa. Tutkimuksessa päädyttiin teoreettiseen taustatietoon nojautuen johtopäätökseen, että Etiopian
nälänhädän uutisointia vuosina 1984-1985 edistivät sen äkillinen iskostuminen kansainvälisen yleisön tietoisuuteen, ajankohdan muuten köyhä
uutistilanne sekä tapahtuman järkyttävyys ja negatiivisuus kansainvälisen yleisön silmissä. Sitä miksi vuosina 2002-2003 Etiopian nälänhädästä
uutisoitiin huomattavan vähän selittää parhaiten ajankohdan uutistilanne. Vuoden 2002 lopussa ja 2003 alussa lehtien palstatilaa täyttivät
Afganistanin sota, New Yorkin terroristi-iskun jälkimainingit sekä Irakin sodan puhkeamisen uhka. Lisäksi Etiopian nälänhädän kuolinuhrien
määrä jäi vuosien 1984-1985 nälänhätää pienemmäksi, mikä osaltaan selittää uutisoinnin vähäisyyttä. Etiopian nälänhädän pääsemistä
uutiskynnyksen ylitse vaikeuttaa Etiopian ravintotilanteen krooninen heikkous, minkä seurauksena Etiopia roikkuu jatkuvasti nälänhädän
partaalla. Etiopian ongelmavyyhti on liian monimutkainen uutisen muotoon tiivistettäväksi.
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