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Tiivistelmä − Referat – Abstract

Tutkielmani käsittelee ruotsalaisen kansanpuolueen poliitikon, Georg C. Ehrnroothin, Kekkos-

vastaisuutta ja roolia suomalaisessa politiikassa vuosina 1956–1971.

Suomen toisen maailmansodan jälkeisen ulkopoliittisen linjan perusta oli hyvissä ja luotta-

muksellisissa idänsuhteissa. Tämä edellytti koko suomalaista yhteiskuntaa asettumaan viralli-

sen ulkopoliittisen linjan taakse. Konsensusvaatimukset vaikuttivat myös Suomen poliittiseen

eliittiin, joka yhdenmukaistui lähes täydellisesti vuosien 1956–1968 aikana. Poliittisten toi-

mintamahdollisuuksien säilyttäminen edellytti sekä Kekkosen että Neuvostoliiton luottamusta.

Ehrnroothiin yhdenmukaistumisvaatimukset vaikuttivat päinvastaisesti, sillä ne ainoastaan

vahvistivat hänen Kekkos-vastaista asennettaan ja virallista ulkopolitiikkaa kohtaan tunte-

maansa inhoa. Kekkosen läheisiä idänsuhteita Ehrnrooth piti todisteena liiallisesta myönty-

vyydestä.

Ehrnroothin poliittisen linjan kehittymisen taustalla vaikuttivat erityisesti hänen sukutaustan-

sa, lapsuudessa opitut arvot ja poliittiset näkemykset. Isänmaallisuuteen ja laillisuuteen usko-

minen teki Ehrnroothista myös tiukan antikommunistin. Ehrnroothin vahva usko edustamansa

arvomaailman kestävyyteen ei mahdollistanut kompromissien tekemistä poliittisen urakehityk-

sen tai julkisuuskuvan takia. Alfred Adlerin persoonalisuusteorian mukaan yksilön käsitys

elämän päämäärästä selittää myös elämäntyylin. Ehrnroothin poliittisena päämääränä oli suo-

malaisen yhteiskuntajärjestyksen ja sen edustamien suurten arvojen, isänmaallisuuden, itsenäi-

syyden, vapauden ja kunniallisuuden, turvaaminen.

Tutkielmassani osoitan, että Georg C. Ehrnroothin toisinajattelemisen taustalla oli hänen

vahva taloudellinen ja yhteiskunnallinen asemansa. Vakaa usko oman päämäärän oikeellisuu-

teen mahdollisti taipumattoman poliittisen linjan noudattamisen silloinkin, kun se merkitsi

henkilökohtaisten uhrausten tekemistä tai toimi poliittista urakehitystä vastaan. Toisinajattelija

Ehrnroothista tuli poliittisen eliitin yhdenmukaistuttua ja hänen jouduttuaan poliittiseen mar-

ginaaliin.

Lähdeaineisto koostuu Georg C. Ehrnroothin arkiston materiaalista, Porvarillisen Työn Ar-

kiston materiaalista, henkilöhaastatteluista ja tutkimusajanjakson sanomalehtikirjoituksista.
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