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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Syyskuun yhdennentoista terrori-iskujen jälkeinen poikkeusaika mahdollisti presidentti Bushin toimille suuren poliittisen tilan ja tilaisuuden
edistää paitsi ulkomaisia myös kotimaisia poliittisia tavoitteitaan. Iskujen jälkeen presidentti Bush määritteli, mistä konfliktissa on kyse, kuka on
vihollinen ja keitä ”me” olemme. Kansallisen kriisin aikana ehdottoman poliittisen auktoriteetin, presidentin, verbaaliset teot antoivat suunnan ja
merkityksen konkreettisimmille toimille. Bushin puheissa nykyisyys kytkettiin paitsi menneisyyteen myös tulevaisuuteen.
Tutkielmassa analysoidaan, miten Bush antoi menneisyydelle merkityksiä poliittisessa retoriikassaan ajanjaksolla syyskuun yhdennentoista
terrori-iskuista Irakin sotaan. Tutkielmassa analysoidaan Bushin retoriikkaan niin eksplisiittisesti kuin implisiittisesti sisältyvää historiallista
tietoa ja pohditaan, mitä Bushin käyttämät erilaiset historialliset konstruktiot olivat ”tekemässä”.
Presidentti Bushin pitämien poliittisten puheiden tarkoitus oli saada kuulijat tukemaan hänen esittämiään argumentteja. Bushin tuli legitimoida
toimensa paitsi Yhdysvaltojen kansalaisille ja kongressille myös kansainväliselle yleisölle. Argumentaation tutkiminen on tutkielmassa
keskeistä, mutta siinä ei rajata poliittisen toiminnan kielellistä aspektia pelkästään argumentaatioon, vaan Bushin esittämistä ”teksteistä” luetaan
esiin myös puhujan välittömistä tarkoituksista riippumattomia poliittisia aspekteja.
Bush esitti retoriikassa historian omalakisena prosessina. Hänen oli mahdollista määritellä nykyisyyden ja tulevaisuuden toimintaa, koska
historian suunta ja sitä ohjaavat lainalaisuudet esitettiin annettuina. Samalla historia tarjosi Bushille loputtoman varaston muuntautumiskykyisiä
menneisyysresursseja, joiden avulla omaa toimintaa voitiin legitimoida. Erityisesti monet historialliset metaforat olivat Bushin retoriikassa
voimakkaasti todellisuutta muokkaavia retorisia välineitä.
Tutkielmasta käy ilmi, että menneisyyden merkitykset olivat presidentti Bushille poliittisen toiminnan resurssi, jonka avulla omaa toimintaa
voitiin oikeuttaa. Samaan aikaan menneisyyden merkitykset myös muovasit toimijuutta itseään, kun Bush esitti tietyt toimenpiteet
välttämättömyyksinä, vahvimmillaan historiallisena velvollisuutena.
Presidentti Bushin tavassa esittää tiettyjä toimenpiteitä välttämättömyyksinä, jopa historiallisina velvollisuuksina, oli kyse vallasta suunnata
poliittista ja sosiaalista toimintaa sekä asettaa sen rajoja. Bushin tapa määrittää menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välistä yhteyttä
voidaan ymmärtää vallan hegemonisena muotona, joka toimii merkitysten, kulttuurin ja tiedon tuottamisen kautta. Tutkielman lopuksi pohditaan,
kuinka politisoimalla poliittisten auktoriteettien esittämiä menneisyyden merkityksiä on mahdollista pyrkiä avaamaan vaihtoehtoisen toimijuuden
mahdollisuuksia.
Tutkielman alkuperäislähteinä ovat presidentti Bushin julkiset esiintymiset ja puheet syyskuun yhdennentoista terrori-iskuista Irakin sodan
alkuun sekä lokakuussa 2002 ilmestynyt Yhdysvaltojen kansallinen turvallisuusstrategia.
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