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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Maahanmuutto muodostui Suomessa keskeiseksi vaaliaiheeksi vuoden 2008 kunnallisvaaleissa. Suomessa Perussuomalaiset
ovat profiloitunut maahanmuuttoa vastustavaksi puolueeksi.Tässä pro gradu- tutkielmassa tutkitaan vuoden 2008
Perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaiden maahanmuutton liittyviä poliittisia blogikirjoituksia ja niissä esiintyviä
suomalaisuudesta ja maahanmuuttajuudesta luotuja kuvauksia sekä kirjoittajien subjektipositioita (Harré & Langenhove,
1999) suhteessa maahanmuuttopoliittiseen keskusteluun. Blogeja tutkitaan diskurssianalyyttisestä näkökulmasta (Potter &
Wetherell, 1987), jossa tarkastelun kohteena on se kielenkäyttö, jonka kautta sosiaalista todellisuutta jäsennetään ja
rakennetaan.

Suomalaisuus ja maahanmuuttajuus ovat sosiaalisen konstruktionismin (Burr, 2003) näkökulmasta sosiaalisesti, kielellisesti ja
vuorovaikutuksellisesti luotuja ja ylläpidettyjä kategorioita. Identiteettien, niin yksilö- kuin ryhmätasolla katsotaan rakentuvan
kielellisesti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Diskurssit ja representaatiot luovat ja mahdollistavat subjekteille erilaisia
positioita tässä vuorovaikutuksessa (Harré & van Langenhove, 1999). Kielenkäytössä sanojen merkitykset muotoutuvat niiden
vastakohdista ja näin subjektinkin voidaan katsoa rakentuvan ja positioivan itsensä negaatioiden, eli toiseuden kautta (Hall,
1999). Tutkimuksessa analysoidaan suomalaisista ja maahanmuuttajista luotuja konstruktioita tulkintarepertuaareina (Potter &
Wetherell, 1987).

Analyysiprosessin tuloksena muodostin aineistosta kolme eri tulkintarepertuaaria, joissa konstruoidaan suomalaisuutta ja
maahanmuuttajuutta. Ensimmäisessä tulkintarepertuaarissa suomalaisuus rakentuu kuvauksena luonnollisesta kansallisesta
yhtenäisyydestä, joka on biologisesti determinoitunutta. Suomalaisuus kuvataan tässä tulkintarepertuaarissa verojen
maksamisena, ahkeruutena, tuottavuutena  ja rehellisyytenä. Maahanmuuttaja kuvataan näiden ominaisuuksien vastakohtana.
Toisessa tulkintarepertuaarissa suomalainen kuvataan hyväntahtoisena junttina, jota niin ”turvapaikkaturisti” kuin poliittinen
ja taloudellinen eliitti alistaa ja hyväksikäyttää häikäilemättömistä. Suomi kuvataan epätasa-arvoisena luokkayhteiskuntana,
jossa maahanmuuttajat, poliittinen eliitti ja varsinkin suomenruotsalaiset kuvataan haluavan tuhota suomalaisuuden. Kolmas
tulkintarepertuaari luo kuvaa maahanmuuttajasta muslimina, joka uhkaa suomalaisuutta tietämättömyydellään ja
aggressiivisuudellaan. Muslmimit seuraavat Koraanin oppeja kirjaimellisesti ja toimivat ilman kykyä refleksiiviseen tai
itsenäiseen ajatteluun. Muslimimiehet ovat arvaamattomia raiskaajia ja terroristeja kun taas muslimi naiset ja lapset kuvataan
uherina. Suomalaisuus näyttäytyy länsimaalaisuutena ja länsimaalaisina arvoina.

Identifioin aineistosta kolme eri subjektipositiota, joita kirjoittajat ottavat suhteessa maahanmuuttopoliittiseen keskusteluun.
Ensimmäisessä positiossa kirjoittaja positioi itsensä Järjen ääneksi, joka pyrkii loogisesti, tunteettomasti ja objektiivisesti
tarkastelemaan maahanmuuttoa kriittisesti. Toisen subjektiposition olen nimennyt Isänmaan ystäväksi. Isänmaan ystävä
taistelee katoavan suomalaisen kulttuurin puolesta ja kuvaa edustavansa oikeata suomalaisuutta ja kansaa.  Samalla kirjoittaja
positio itsensä median ja poliittisen eliitin ajojahdin ja salaliiton uhriksi. Kolmannessa positiossa, Länsimaisen moraalin
edustajana kirjoittaja puhuu itsestään lähinnä länsimaalaisena ja eurooppalaisena. Länsimaisten arvojen ja moraalin
puolustaminen muslimeilta on maahanmuuton vastustamisen syy. Samalla kirjoittaja kuvaa edustavansa yleismaailmallisia
arvoja, kuten ihmisoikeuksia ja luonnonsuojelua.
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