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1. Johdanto 

1.1. Eurooppa-myönteisyyden vuosikymmen ja ranskalais-saksalainen 

oppikirjahanke sen tuotteena 

Euroopan yhdentymiskehitys otti 2000-luvun alussa huomattavia horisontaalisia ja 

vertikaalisia loikkia itälaajentumisen ja yhteisvaluutta euron käyttöönoton myötä. 

Euroopan unionin perustuslaki allekirjoitettiin vuonna 2004, ja poliittisen unionin 

syvenemisellä oli mielipidemittausten mukaan myös kansalaisten tuki.1 Edes 

perustuslain ratifioinnin myöhempi epäonnistuminen ei täysin lannistanut uskoa 

siihen, että Euroopan unioni olisi vähitellen muuttumassa liittovaltioksi.2 

Euroalueen velkakriisin seurauksena tilanne kuitenkin muuttui dramaattisesti.3 

Kansalaisten usko, luottamus ja myönteisyys Euroopan unionia kohtaan murenivat 

2010-luvun vaihteessa4, minkä vuoksi koko unionin legitimiteetti joutui 

kyseenalaiseksi.5 Vuonna 2017 käynnistyneet neuvottelut Britannian eroamisesta 

unionista luovat jyrkän kontrastin vuosikymmentä aiemmin vallinneeseen 

tilanteeseen: vielä vuonna 2007 kansalaisten luottamus ja myönteisyys Euroopan 

unionia kohtaan ja usko sen tulevaisuuteen olivat huipussaan.6 

2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen näyttäytyykin nyt ainutlaatuisena 

ajanjaksona, Eurooppa-myönteisyyden ja -uskon lakipisteenä. Tässä 

poikkeuksellisessa yhdentymisen ilmapiirissä nähtiin historiallinen kansainvälisen 

yhteistyön avaus, kun Ranska ja Saksa hyväksyivät yhteisen historian oppikirjan 

identtisenä käyttöön koulujensa opetusmateriaaliksi. Vuonna 2003 käynnistynyt 

ranskalais-saksalainen oppikirjahanke oli ensimmäinen kerta, kun kaksi valtiota on 

suostunut tinkimään omista opetussuunnitelmistaan saadakseen kummankin maan 

                                                        

1 Standard Eurobarometer 66. Autumn 2006. Public opinion in the European Union. Euroopan komissio 2007, 195. 
<http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf>, luettu 10.2.2018. 
2 Esim. Dosenrode, Søren: Approaching the European Federation? Routledge, Oxford 2007, 1-2. 
3 Standard Eurobarometer 74. Autumn 2010. Public opinion in the European Union. Euroopan komissio 2011, 43, 46, 48. 
<http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf>, luettu 10.2.2018. 
4 Standard Eurobarometer 79. Spring 2013. Public opinion in the European Union. Euroopan komissio 2013, 9-10. 
<http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf>, luettu 10.2.2018. 
5 Traynor, Ian: Crisis for Europe as trust hits record low. The Guardian, 24.4.2013. 
<https://www.theguardian.com/world/2013/apr/24/trust-eu-falls-record-low>, luettu 10.2.2018. 
6 Standard Eurobarometer 80. Autumn 2013. Public opinion in the European Union. Euroopan komissio 2013, 6-7, 9. 
<http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf>, luettu 10.2.2018. 
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koululaisten käyttöön yhteiset historian oppikirjat.7 Kirjasarjan kaksi ensimmäistä 

osaa ilmestyivät vuosina 2006 ja 2008 yhdentymiselle myönteisen ilmapiirin 

vallitessa, kolmas ja viimeinen osa puolestaan vuonna 2011, jolloin usko Euroopan 

unioniin oli jo merkittävästi heikentynyt8. 

Ajatus kapeiden kansallisten näkökulmien yläpuolelle nousevasta 

historianopetuksesta on ollut olemassa pitkään. Oppikirjojen sisältöjen 

kehittämisessä on tehty kansainvälistä yhteistyötä Kansainliiton perustamisesta 

lähtien,9 erityisesti uusien maailmansotien ehkäisyn hengessä, jotta nuorten 

ajattelumaailmaa muokkaavia negatiivisia toiseuden stereotyyppejä saataisiin 

poistettua historianopetuksesta.10 Myös ylikansallisia historian oppikirjoja on nähty 

aiemmin. Vuonna 1988 käynnistetyn ns. Euromanuel-projektin tuloksena julkaistiin 

koko Euroopalle suunnattu yhteinen historian oppikirja11. Euromanuelilla ei 

kuitenkaan ollut institutionaalista tukea eikä oppikirja vastannut minkään maan 

opetussuunnitelmaa. Näin ollen se ei olisi kelvannut koulujen opetuskäyttöön, vaan 

jäi lähinnä akateemiseksi kokeiluksi ja luokkahuoneiden valinnaiseksi 

lisämateriaaliksi. Ranskalais-saksalainen oppikirjahanke sen sijaan sai 

valtionpäämiehien tuen, ja poliittinen tahto kantoi oppikirjat kummankin maan 

luokkahuoneisiin saakka muutaman vuoden kuluessa.12  

Hankkeen tuotoksena syntyneitä Histoire/Geschichte-oppikirjoja on tutkittu 

aiemmin erityisesti vertailevan sisältöanalyysin keinoin, asettaen niiden sisältöä 

vastakkain ranskalaisten, saksalaisten ja myös muiden Euroopan maiden 

oppikirjojen kanssa. Oppikirjatutkimuksen merkittävä auktoriteetti Georg Eckert -

instituutti on tehnyt laajaa sisältöanalyysiä kirjasarjan kahdesta ensimmäisestä 

osasta.13 Inari Sakki tutki väitöskirjansa osana kirjasarjan ensimmäisen osan 

                                                        

7 François, Étienne: Comment enseigner l’Europe? L'experience du manuel d'histoire franco-allemand. Horizons Stratégiques, 
2007:4, 41. (François 2007a.) 
8 Standard Eurobarometer 80… Euroopan komissio 2013, 6-7, 9. 
9 Myös pohjoismaisen oppikirjayhteistyön historia ulottuu maailmansotien väliselle aikakaudelle, kts. esim. Erjala, Helena: 
'Kansallista psykoanalyysia': Suomen Norden-yhdistyksen historian oppikirjojen tarkastuslautakunnan toiminta ja historian 
käyttö oppikirjojen tarkastuksessa 1930-luvulla. Helsingin yliopisto 2011. 
10 Pingel, Falk: UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision. 2. uud. p. UNESCO, Paris 2009, 9.  
11 Delouche, Frédéric (toim.). Histoire de l´Éurope. Hachette Education, Paris 1992. 
12 François 2007a, 41, 45. 
13 Markowitz, Reiner – Pfeil, Ulrich: Europäische Geschichte à la franco-allemande? Das deutsh-französische Geschichtsbuch in 
der Analyse. Dokumente/Documents, 2006:5, 54-55; DeFrance, Corine – Markowitz, Reiner – Pfeil, Ulrich: Dossier – 
Histoire/Geschichte 2 - Introduction. Georg Eckert -instituutti 2008. <http://www.gei.de/en/publications/eckert-
dossiers/europa-und-die-welt/europe-and-the-world.html>, luettu 10.2.2018. 
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esityksiä Euroopasta, ja Heidi Blomqvist vertasi pro gradu -työssään saman kirjan 

menneisyyden esityksiä ranskalaisen oppikirjan esityksiin. Tämä työ poikkeaa 

aiemmin tehdystä tutkimuksesta siinä, että kyseessä ei ole oppikirja-analyysi. Sen 

sijaan tarkastelen ranskalais-saksalaisia oppikirjoja hankkeena, joka pitää sisällään 

niin valmistelu-, toteutus- ja julkaisuvaiheen kuin myös tuotosten kohtaaman 

vastaanoton – mukaanlukien edellämainitut kirjasta tehdyt tutkimukset. Myös itse 

kirjojen sisältö on mukana tarkastelussani, mutta ainoastaan silloin, kun 

tarkoituksena on tehdä sen kautta päätelmiä hankkeesta yleisemmin. 

Mikä tekee ranskalais-saksalaisesta oppikirjaprojektista kiinnostavan kohteen 

poliittisen historian tutkimuksessa? Tavallisesti historian oppikirjat noudattavat 

valtion määrittelemää opetussuunnitelmaa, jonka kautta ne on valjastettu 

kansallisen identiteetin luomiseen ja uusintamiseen.14 Valtion hyväksymänä 

historiankirjoituksena oppikirjat tarjoavat selkeästi paketoidun esityksen siitä, 

miten kukin valtio haluaa menneisyyden esittää. Ranskalais-saksalainen oppikirja 

on siitä mielenkiintoinen erityistapaus, että kyseessä on kahden valtion siunaama 

yhteinen menneisyyden esitys – ja vieläpä sellaisten valtioiden, joilla on pitkä 

keskinäisten sotien ja konfliktien historia. Jos kansallisilla oppikirjoilla rakennetaan 

kansallista identiteettiä, herää kysymys, onko näillä ylikansallisilla oppikirjoilla 

vastaavasti jokin pohjimmainen, poliittinen tarkoitusperä. 

1.2. Oppikirjahanke Euroopan yhdentymisen palveluksessa 

Ranskalais-saksalaisen oppikirjahankkeen tekijät ovat julkilausumissaan tuoneet 

ilmi, että hankkeen keskeinen tuotos, ”kahden maan oppikirja ei ole itsessään 

päämäärä, vaan etappi matkalla kohti ylikansallista historiankirjoitusta”,15 alku 

prosessille jossa uudenlaisen historianopetuksen avulla tuetaan Euroopan 

rakentamista.16 Tekijät ovat jälkeenpäin tunnustaneet, että itse oppikirjojen 

                                                        

14 Torsti, Pilvi: Historiapolitiikkaa tutkimaan - Historian poliittisen käytön typologian kehittelyä. Kasvatus & aika 2008:2, 63. 
15 François, Étienne: Le couple franco-allemand: un lieu de mémoire européen? Working Paper n° 05 – Série Conférences. Unité 
Mixte Institut Français de Recherche à l’Étranger 18.2.2009. <http://www.mfj.gr.jp/web/wp/WP-C-05-IRMFJ-Francois09-
02.pdf>, haettu 5.5.2010. (François 2009.) 
16 Lemaître, Frédéric: Malheureux manuel franco-allemand... Le Monde 23.5.2011; de Robien, Gilles: Présentation du manuel 
d'histoire franco-allemand à Péronne. Ranskan opetusministerin puhe. Ranskan opetusministeriö 4.5.2006, kymmenes 
kappale. <http://www.education.gouv.fr/cid898/presentation-du-manuel-d-histoire-franco-allemand-a-peronne.html>, 
luettu 10.2.2018. 
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vaikuttavuus luokkahuoneissa on jäänyt varsin rajalliseksi, mutta korostaneet 

hankkeen symbolista ja poliittista arvoa.17 

Monet seikat antavat ymmärtää, että hanke on pohjimmaiselta luonteeltaan 

ranskalais-saksalaisuuden sijaan nimenomaan eurooppalainen. Hankkeen synty 

edellä kuvatulla tavalla ajoittuu juuri Euroopan integraation huippuhetkelle ja sen 

takana on Euroopan integraation moottorina pidetty18 Ranskan ja Saksan liittouma 

valtionpäämiesten Jacques Chiracin ja Gerhard Schröderin johdolla. Hankkeen 

innoittamana Euroopan unionin silloisen puheenjohtajamaan Saksan 

opetusministeri Annette Schavan julisti helmikuussa 2007 yhteisen eurooppalaisen 

historian oppikirjan tärkeäksi tavoitteeksi yhdentyvälle Euroopalle.19 Helmikuussa 

2010 Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy ja Saksan liittokansleri Angela Merkel 

julkistivat Agenda franco-allemand 2020 -ohjelman, jossa kartoitettiin maiden 

välisen yhteistyön tavoitteet tulevalle vuosikymmenelle. Yksi ohjelmassa listatuista 

konkreettisista projekteista on yhteinen oppikirja Euroopan ja sen yhdentymisen 

historiasta, jonka valmisteluun kutsuttaisiin myös kaikki muut halukkaat jäsenmaat. 

Ohjelmassa kerrotaan, että innoitus hankkeelle on lähtöisin ranskalais-saksalaisen 

oppikirjan saavuttamasta menestyksestä.20 Kirjojen tekijät ovat myös suoraan 

sanoneet, että oppikirjaprojektin on tarkoitus luoda uraa yleiseurooppalaiselle 

historiankirjalle, joka toisi yhteen Euroopan unionin 27 jäsenmaan näkökulmat.21 

Hankkeen ohjauskomitean jäsenet ovat liittäneet hankkeen Ranskan ja Saksan 

rooliin Euroopan unionin rakentamisen moottoreina22 ja painottaneet, ettei 

kyseessä ei ole vain bilateraalinen vaan eurooppalainen hanke.23 Oppikirjojen 

pääkirjoittajat ovat puolestaan kuvanneet hanketta ”historialliseksi ja 

                                                        

17 Professori Pierre Monnet’n haastattelu 16.1.2018 (äänite tekijän hallussa); Lemaître. 
18 Franco-German boost for EU reform. BBC News 9.6.2000. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/783787.stm>, luettu 
10.2.2018. 
19 Waterfield, Bruno: Germans Want EU History Lessons. The Telegraph 22.2.2007. 
<https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1543509/Germans-want-EU-history-lessons.html>, luettu 10.2.2018. 
20 Agenda franco-allemand 2020 - 12ème Conseil des ministres franco-allemand. Ranskan ulkoministeriö 4.2.2010, osiossa 
Croissance, innovation, recherche, éducation et enseignement supérieur. <https://www.france-allemagne.fr/Agenda-franco-
allemand-2020-12eme,5230.html>, luettu 10.2.2018. 
21 Geiss, Peter – Le Quintrec, Guillaume (toim.): Manuel d’Histoire franco- allemand. Terminales L/ES/S. Histoire/Geschichte. 
L’Europe et le monde depuis 1945. Nathan/Klett, Pariisi 2006, 2. (Geiss – Le Quintrec 2006.); DeFrance – Markowitz – Pfeil 
2008. 
22 Riemenschneider, Rainer: Un manuel scolaire peut-il être plurinational? L’exemple du manuel d’histoire franco-allemand. 
Teoksessa Vedelhan-Bourgade, Michèle – Bakhouche, Béatrice – Boutan, Pierre – Étienne, Richard (toim.): Les manuels 
scolaires, miroirs de la nation? L’Harmattan, Paris 2007, 76-77. 
23 François 2009, 2. 
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konkreettiseksi askeleeksi Euroopan eteenpäin viemisessä”24 ja tunnustaneet 

kirjojen olevan ideologialtaan häpeämättömän Eurooppa-myönteisiä.25 Saksan 

ulkoministeriö korosti ranskalais-saksalaisen kirjan eurooppalaisen 

lähestymistavan psykologista vaikutusta,26 kun taas Ranskan opetusministeriö liitti 

oppikirjan avulla luotavan yhteisen historiatietoisuuden suoraan Euroopan 

yhdentymisprosessiin.27 Ranskan ulkoministeriön artikkelissa kirjoitettiin auki 

ajatus, että historianopetus on menneisyydessä pyrkinyt kansallistunteen 

herättämiseen, mutta ranskalais-saksalaisella oppikirjahankkeella rakennetaan 

konkreettisesti Eurooppaa ja sen yhteisöllisyyden tunnetta.28 Myöskin aiemmassa 

tutkimuksessa on tunnistettu hankkeen tavoitteeksi eurooppalaisen identiteetin 

rakentaminen29 ja pidetty sitä tienavaajana koko Euroopan yhteiselle historian 

oppikirjalle.30 

Toisaalta on muistettava, että eurooppalaisuutta on aina yhdentymisen 

syntyhetkistä lähtien määritelty juuri Ranskan ja Saksan liiton kautta, ja usein juuri 

ranskalais-saksalaisella rauhanprojektilla edelleen oikeutetaan koko Euroopan 

unionin olemassaolo. Tämä tapa rakentaa eurooppalaisuutta Ranskan ja Saksan 

pariin pohjautuen onkin keskeinen osa Euroopan unionin 

identiteettiproblematiikkaa.31 

Hankkeen ulottuminen luokkahuoneiden ulkopuolelle ja sen eurooppalainen 

luonne näyttävät kiistämättömiltä. Hankkeeseen vaikuttaa liittyvän keskeisesti 

myös se, että useat toimijat sen piirissä hyödyntävät historiaa poliittisiin 

                                                        

24 Ernst Klett Verlag: Pressegespräch zum Projekt deutsch-französisches Geschichtsbuch am 20.10.2005 in Frankfurt. 
Lehdistötiedote. Ernst Klett Verlag 21.10.2005. <http://www.klett-pressebox.de/sixcms/detail.php?id=129031>, haettu 
3.5.2010. (Klett 2005a.) 
25 Sage, Adam: Overmighty, overfed and over here: a Gallic textbook view of the Americans. The Times 4.5.2006. 
26 Gruber, Barbara: Ein Geschichtsbuch macht Geschichte. Deutsche Welle 10.7.2006. <http://www.dw.com/de/ein-
geschichtsbuch-macht-geschichte/a-2082267>, luettu 10.2.2018. 
27 Ranskan opetusministeriö: Présentation du manuel d'histoire franco-allemand à Péronne. Lehdistötiedote. Ranskan 
opetusministeriö 4.5.2006. <http://www.education.gouv.fr/cid4070/presentation-manuel-histoire-franco-allemand-
peronne.html#le-manuel-d-histoire-franco-allemand->, luettu 10.2.2018. (Ranskan opetusministeriö 2006.) 
28 Gazsi, Mélina: La France et l’Allemagne font histoire commune. Ranskan ulkoministeriö 2006. 
<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/article_imprim.php3?id_article=22303>, haettu 3.5.2010. 
29 Miard-Delacroix, Hélène: Das gemeinsame Geschichtsbuch – Eine erste Reaktion auf die französische Prüfauflage. 
Dokumente-Documents 2006:4, 32, 35. 
30 Sakki, Inari: A Success Story or a Failure? Representing the European Integration in the Curricula and Textbooks of Five 
Countries. Yliopistopaino, Helsinki 2010, 35; Markowitz – Pfeil 2006, 54-55. 
31 Sakki, 320. 
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tarkoitusperiin. Tämän vuoksi olen valinnut oman tarkasteluni perustaksi 

historiapolitiikan viitekehyksen. 

1.3. Historiapolitiikka viitekehyksenä oppikirjahankkeen tutkimiseen 

Pilvi Torstin kiteytyksen mukaan historiapolitiikka merkitsee historian ja 

menneisyyden käyttämistä apuvälineenä yhteiskunnallisten päämäärien 

saavuttamiseen. Historiapolitiikkaa tekevät toimijat saattavat hyvin tietoisesti 

väännellä menneisyyden esityksiä niin, että ne tukevat heidän tarkoitusperiään. 

Toisaalta on hyvin yleistä vedota historiaan poliittisten argumenttien tukena 

tiedostamatta käyttävänsä historiaa poliittisen päämäärän ajamiseen.32 

Ranskalais-saksalaisten oppikirjojen saksalaisen kustantajan Klettin 

lehdistötiedotteesta keväältä 2008 ilmenee, miten historiapolitiikka on ollut 

hankkeessa mukana myös tekijöiden tiedostamatta. Tiedotteessa korostetaan, että 

”vaikka Ranskan ja Saksan valtiot ovat antaneet tukensa ranskalais-saksalaisen 

oppikirjan sisällölle, ei se missään nimessä ole poliittinen instrumentti”; 

historialliset faktat esitetään ilman arvolatausta, ja useita näkökulmia esittämällä 

annetaan oppilaille mahdollisuus muodostaa oma mielipiteensä asiasta. Kuitenkin 

samassa tiedotteessa ohjauskomitean edustaja Gérald Chaix toteaa, että kirjoissa 

esitetty ylikansallinen ja denationalisoitu historia mahdollistaa kummankin maan 

opettajille ”Euroopan kansalaisten kasvattamisen”.33 Nämä samassa tiedotteessa 

rinnakkain olevat lausunnot ovat keskenään melkoisessa ristiriidassa. Juuri 

toivotunlaisen kansallisen (tai tässä tapauksessa ylikansallisen) identiteetin 

välittäminen oppilaille on valtioiden harjoittaman oppikirjojen sisällön 

suuntaamisen ja valvonnan keskeisin historiapoliittinen motiivi.34 Näin Chaix 

tiedostamattaan kertoo, millaiseksi poliittiseksi instrumentiksi ranskalais-

saksalainen oppikirja on tarkoitettu. 

                                                        

32 Torsti, 63. 
33 Ernst Klett Verlag: Geschichte aus zwei Blickwinkeln. Lehdistötiedote. Ernst Klett Verlag 11.4.2008. <http://www.klett-
pressebox.de/sixcms/detail.php?id=301945>, haettu 2.5.2010. (Klett 2008a.) 
34 Sakki, 4.  
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Oli kyseessä sitten tiedostettu tai tiedostamaton historiapolitiikka, on tutkijalle yhtä 

kaikki mahdollista tunnistaa historiaa hyödyntäville toimijoille poliittisia 

motiiveja.35 Näiden analysointia varten Torsti on laatinut viitekehyksen 

historiapolitiikan tutkimukseen. Torstin laatima kehikko erottaa historian 

poliittiselle käytölle useita muotoja: historiaopetus, julkinen historiakulttuuri, 

historiajulkaisut, laillisten toimijoiden päätökset, yhteiskunnalliset kommentit ja 

puheet sekä erityistutkimukset, seminaarit ja konferenssit. 

Torsti on tarkoittanut kehikkonsa hyvin joustavaksi ja tutkimuskohteen mukaan 

sovellettavaksi. Jaan tarkastelussani oppikirjahankkeeseen liittyvän aineiston 

seuraaviin lokeroihin: 

- oppikirjat (eli itse hankkeen tuotos) 

- tekijöiden julkilausumat lehdistötiedotteissa, mainoksissa, artikkeleissa, 

haastatteluissa ja seminaareissa (pitäen sisällä niin hankkeessa mukana 

olleet poliittiset toimijat kuin kirjojen kustantajat ja kirjoittajatkin) 

- oppikirjojen käsittely mediassa (uutiset, artikkelit) 

- oppikirjoista tehty tutkimus (artikkelit, seminaarit, luennot, 

opinnäytteet). 

Yllä määritellyistä kategorioista olen pyrkinyt saamaan käsiini mahdollisimman 

kattavan otoksen materiaaleja. Aineiston keräämisessä tiettyjä rajoitteita on 

muodostanut puutteellinen saksankielentaitoni, mutta olen pyrkinyt saamaan 

saksalaiset lähteet mukaan yhtä lailla kuin ranskalaisetkin. Itse oppikirjojen 

ranskalainen ja saksalainen versio ovat sisällöltään täysin identtisiä, joten niistä 

olen todennut riittäväksi tarkastella pelkästään ranskankielistä versiota. Muita 

kansainvälisiä lähteitä olen kerännyt aineistoon parhaani mukaan. 

Torstin kehikossa erottuu historiapolitiikan käytölle kolme motivaation lajia: 

- ulkopoliittiset motiivit 

- sisäpoliittiset motiivit 

                                                        

35 Torsti, 63. 
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- universaalin hyvän motiivi. 

Työssäni tarkastelen näitä motiiveja Euroopan unionin näkökulmasta, siis pyrin 

tunnistamaan Euroopan unionin ulko- ja sisäpoliittisia tavoitteita 

oppikirjahankkeelle ja aineistoa analysoimalla tutkimaan, onko historiapolitiikkaa 

hyödynnetty hankkeen piirissä näiden tavoitteiden saavuttamiseen. 

Seuraavaksi esittelen ja perustelen oppikirjahankkeelle tunnistamiani poliittisia 

motiiveja. Sisäpoliittisiksi motiiveiksi olen tunnistanut eurooppalaisen identiteetin 

rakentamisen ja Euroopan unionin legitimoinnin, ulkopoliittiseksi motiiviksi 

Euroopan unionin ulkoisen julkisuuskuvan muokkaamisen. Näiden lisäksi 

hankkeeseen liittyy perustavanlaatuisesti universaalin hyvän motiivi. 

1.4. Euroopan unionin kansainvälisen julkisuuskuvan muovaaminen 

oppikirjahankkeen ulkopoliittisena motiivina 

Euroopan unioni seuraa säännöllisillä Eurobarometri-kyselytutkimuksilla 

Eurooppaa koskevien käsitysten kehittymistä jäsenmaiden kansalaisten 

keskuudessa. Sen sijaan unionin julkisuuskuvasta Euroopan ulkopuolisissa maissa 

on tehty vain harvoja järjestelmällisiä tutkimuksia. Näistä merkittävimpiin kuuluu 

vuonna 2007 valmistunut, laajaan ja kansainvälisesti toteutettuun 

kyselytutkimukseen perustunut tutkimusraportti The External Image of the 

European Union.36 Tutkimusprojektin johtaja Sonia Lucarellin mukaan Euroopan 

unioni on pyrkinyt esittämään itsensä tietynlaisena, muista kansainvälisen 

politiikan toimijoista eroavana entiteettinä. Lucarellin mukaan Euroopan unionin 

mielikuvapyrkimys37 pohjautuu seuraaviin elementteihin:38 

- Historiansa ja arvojensa seurauksena EU on stabiloiva, eettinen ja 

vastuullinen voima maailmanpolitiikassa – toisin kuin perinteiset 

valtiotoimijat. 

                                                        

36 Lucarelli, Sonia – Fioramonti, Lorenzo (toim.): External Perception of the European Union as a Global Actor. Routledge, 
Oxford 2010, 7. 
37 Tekijän suomennos käsitteestä ”self-representation”. 
38 Lucarelli, Sonia: Introduction. EU Political Identity, Foreign Policy and External Image. GARNET Working Paper 2007:17 
(Research Report: The External Image of the European Union), 28-30. 
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- Omien etujensa ajamisen lisäksi EU toimii perustamisajatukseensa 

liittyvien poliittisten arvojen mukaan. 

- EU pyrkii edistämään näitä arvoja maailmanlaajuisesti – ei kuitenkaan 

ristiretken omaisesti, vaan pitkäjänteisiä rauhan työkaluja hyödyntäen. 

- EU ymmärtää globalisaatioprosessien seurauksena syntyneet 

maailmanlaajuiset vastuunsa ja velvollisuutensa ja pyrkii tuomaan näihin 

prosesseihin oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta. 

Lucarellin mukaan tämä mielikuvapyrkimys ja EU:n todellinen julkisuuskuva 

muissa maissa eroavat toisistaan selvästi.39 Jos EU nähdään hyvässä strategisena 

mahdollisuutena, kaupan jättiläisenä, multilateralismin edistäjänä sekä alueellisen 

integraation mallina ja mahdollisena vastavoimana Yhdysvaltain hegemonialle, niin 

se nähdään myös pahassa protektionistisena ja omien turvallisuushuoliensa 

ajamana toimijana. 

Tutkimusraportti esittää johtopäätöksen, että EU välittää poliittisia ja 

yhteiskunnallisia arvojaan lähinnä julistusten ja poliittisten asiakirjojen kautta. 

Mikäli unioni mielii tuoda ulkoista julkisuuskuvaansa lähemmäksi 

mielikuvapyrkimystään, sen tulisi Lucarellin mukaan kommunikoida poliittisia ja 

yhteiskunnallisia arvojaan sellaisten populaarimpien kanavien kautta, jotka 

saavuttavat paremmin suuren kansainvälisen yleisön.40 

Ranskalais-saksalainen oppikirjahanke saavutti laajaa kansainvälistä 

lehdistöjulkisuutta,41 ja sen voi nähdä Lucarellin tarkoittamana mahdollisuutena 

viestiä EU:n arvoista suurelle yleisölle. Asetankin tutkimuskehikossani hankkeen 

ulkopoliittiseksi motiiviksi unionin julkisuuskuvaan vaikuttamisen. Pohjaan 

tarkasteluni Lucarellin erittelemiin EU:n mielikuvapyrkimyksen ja varsinaisen 

julkisuuskuvan komponentteihin, ja tutkin, onko hankkeessa käytetty 

historiapolitiikkaa toivotun julkisuuskuvan edistämiseksi. 

                                                        

39 Lucarelli, 8. 
40 Lucarelli, 341-342. 
41 Ernst Klett Verlag: Von Deutschland und Frankreich bis nach Japan – das deutsch-französische Geschichtsbuch auf 
Erfolgstour. Lehdistötiedote. Ernst Klett Verlag 9.2.2007. 
<https://www.klett.de/sixcms/detail.php?id=529035&template=pr_pm_detail>, haettu 3.5.2010. (Klett 2007a.) 
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1.5. Eurooppalaisen identiteetin rakentaminen oppikirjahankkeen 

sisäpoliittisena motiivina 

Uroš Pinterič on tutkinut Euroopan unionin pyrkimyksiä ylikansalliseen 

identiteetinmuodostukseen, verratten niitä perinteisiin kansallisen identiteetin 

muodostamisen tapoihin.42 Pinterič havaitsi, että EU on lähtenyt tietoisesti 

kokoamaan identiteetin tunnusmerkkejä jotta voisi luoda ylikansallisen identiteetin 

kilpailemaan kansallisten identiteettien kanssa. EU:lta löytyvät lähes kaikki 

kansallisen identiteetin tunnusmerkit: instituutiot (mm. parlamentti ja komissio), 

politiikat (rahaliitto), historia (antiikin juuret), perinteet, usko yhteisiin 

demokraattisiin arvoihin (valistus ja Ranskan vallankumous), symbolit (lippu, 

tunnuslause, raha sekä kansallislaulu ja -päivä) ja uskonnollinen perusta 

(kristillisyys). Tyypillisistä kansallisen identiteetin tunnusmerkeistä vain yhteinen 

kieli puuttuu.43 

EU:n jäsenmaiden kansalaiset eivät kuitenkaan ole suuressa määrin omaksuneet 

eurooppalaista kansalaisuutta tai identiteettiä kansalliseen identiteettiin 

rinnastettavalla tavalla. Tätä pidettiin vuosituhannen vaihteessa hidasteena 

maanosan poliittiselle yhdentymiselle.44 Onkin siis silmiinpistävää, että hankkeen 

taustavoimat ovat toistuvasti julkisesti kertoneet hankkeen tavoitteeksi Euroopan 

kansalaisten kasvattamisen.45 

Oppikirjojen Eurooppa-esityksiä väitöskirjassaan tutkineen Inari Sakin mukaan 

historian oppikirjoilla on merkittävä rooli kansallisen identiteetin rakentamisessa 

ja toiseuden luomisessa, mikä tekee niistä valtioiden identiteettipolitiikan 

työkalun.46 Sakki toteaa myös, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden poliittisen 

eliitin harjoittama identiteettipolitiikka tähtää eurooppalaisen identiteetin 

rakentamiseen kansallisten identiteettien rinnalle.47 Näiden asioiden valossa 

                                                        

42 Pinterič, Uroš: National and Supranational Identity in Context of the European Integration and Globalization. Društvena 
istraživanja 2005:14. 
43 Pinterič, 415. 
44 Andreev, Svetlozar: Legitimizing the Union: Dilemmas of Citizens’ and National Elites’ Inclusion in a Multilevel Europe. 
Journal of Contemporary European Research JCER 2008:3, 215-216. 
45 Klett 2008a; Monnet’n haastattelu; Ranskan opetusministeriö 2006, otsikon "Le projet" alla. 
46 Sakki, 4.  
47 Sakki, 14-15. 
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ranskalais-saksalaiselle oppikirjalle näyttäytyy suurta potentiaalia toimia 

eurooppalaisen identiteettipolitiikan työkaluna. 

Myös Sakin mukaan EU:n identiteettipolitiikka on perustunut pitkälti samoihin 

asioihin, joiden avulla kansallistakin identiteettipolitiikkaa toteutetaan: 

symboleihin, kansalaisuuteen, yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä 

kulttuuriin.48 Lisäksi Sakki huomaa, että eurooppalaista identiteettiä on pyritty 

vahvistamaan opetusta harmonisoimalla, erityisesti tuomalla siihen eurooppalaista 

ulottuvuutta.49 

Eurooppalaisen identiteetin rakentaminen asettuukin tutkimuskehikossa 

luontevasti oppikirjahankkeen sisäpoliittiseksi motiiviksi. Tässä suhteessa 

aineiston tarkastelussa kiinnostaa paitsi se, millä keinoilla hankkeen piirissä on 

rakennettu eurooppalaista identiteettiä, myös se, millaista eurooppalaisuutta 

hankkeen kautta on luotu. 

Pasi Saukkonen on hahmotellut lähestymistapaa kansallisvaltioiden 

identiteettipolitiikan analysointiin, ja erottelee kolme erilaista tapaa hahmottaa 

kansallinen identiteetti. Sosiaalipsykologian tieteenala on kiinnostunut yksilön 

sosiaalisista identiteeteistä erilaisten ryhmien jäsenenä. Kun yksilö identifioituu 

kansakunnan jäseneksi, puhutaan kansallisesta minä-identiteetistä. Sosiologian 

tutkimuskenttään puolestaan kuuluvat kollektiiviset identiteetit, joita määrittää 

identiteettiä koskevien ominaisuuksien antaminen ensisijaisesti ryhmälle.  

Kansallinen identiteetti on tällainen ryhmäidentiteetti. Kolmantena Saukkonen 

erottaa politiikan tutkimuksessa korostuvan kansallisvaltion identiteetin, jota 

määrittää kansallisen yhteisön suhde valtiollisiin instituutioihin, sosiaalisiin 

rakenteisiin ja symbolijärjestelmiin. Toisin sanoen kyse on kansa-ryhmän suhteesta 

mm. valtion hallintoon, koulutusjärjestelmään, kansallisiin symboleihin sekä 

muihin valtioihin. Nämä yksilön, yhteisön ja valtion kansalliset identiteetit ovat 

keskenään kiinteässä vuorovaikutuksessa.50 

                                                        

48 Sakki 16-17. 
49 Sakki, 24. 
50 Saukkonen, Pasi: Kansallisvaltion identiteettipolitiikka. Kansallinen identiteetti politiikan tutkimuksen käsitteenä. Politiikka 
1998:3, 214-216. 
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Tämän jäsennys siirtyy luontevasti eurooppalaisen identiteetin tasolle, jolloin 

voidaan puhua yksilöiden identifioitumisesta eurooppalaisiksi (minä-identiteetti), 

tiettyjen ominaisuuksien kollektiivisesta liittämisestä eurooppalaisuuteen 

(kansallinen identiteetti) ja eurooppalaisuuden määrittelystä Euroopan unionin 

kautta (kansallisvaltion identiteetti). Näiden välisestä saumattomasta yhteydestä 

kertoo myös havainto, että Euroopan unioni on saavuttanut tietynlaisen 

identiteettihegemonian sen suhteen, mitä eurooppalaisuus merkitsee.51 Euroopan 

unioni, Eurooppa ja eurooppalaisuus esiintyvät usein synonyymeina toisilleen, ja 

käytän niitä osin synonyymeina myös tässä työssä. 

Oman erityispiirteensä eurooppalaiseen identiteettiin tuo se, että Euroopan unioni 

esitetään usein Ranska-Saksa-moottoriin pohjautuvana liittona. Tämä liittyy toki 

maiden taloudelliseen ja poliittiseen merkitykseen Euroopalle, mutta yhtä lailla 

siihen, että Euroopan integraation tehtävä ja tarkoitus tietyllä tavalla kiteytyy 

Ranskan ja Saksan pitkäaikaisen valtakamppailun ja sotien historiaan, ja ajatukseen, 

että juuri yhdentymisen avulla on saavutettu sopu maiden välille ja sitä kautta koko 

maanosaan. 

Sakki muistuttaa, että tällainen Ranskan ja Saksan esittäminen unionin kovana 

ytimenä herättää kysymyksiä ”perifeeristen” jäsenvaltioiden roolista Euroopan 

unionissa ja eurooppalaisuudessa.52 Tällainen erottelu voi Sakin mukaan vaarantaa 

unionin jäsenmaiden sisäisen harmonian.53 

Kansallisen identiteetin rakentamiseen liittyy aina merkityksellisiä valintoja siitä, 

millä kategorisoinneilla ”meidän” ja ”muiden” erot määritellään.54 Saukkosen 

mukaan nämä valinnat voivat olla – kuten edellä todettiin historiapolitiikan osalta – 

yhtä lailla tiedostettuja kuin tiedostamattomiakin.55 Yhtä kaikki, kyse on 

pohjimmiltaan viiteryhmän määrittelystä itseyden ja toiseuden kautta. Määrittelyyn 

tarvitaan rakennuspalikoita, joilla on riittävästi todellisuuspohjaa, että ne 

saavuttavat vastakaikua kansalaisissa.56 Tarkastellessani eurooppalaisen 

                                                        

51 Sakki, 11. 
52 Sakki, 337. 
53 Sakki, 316. 
54 Saukkonen, 212, 221. 
55 Saukkonen, 221. 
56 Saukkonen, 220. 
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identiteetin rakentamista oppikirjahankkeessa nouseekin mielenkiintoiseksi juuri 

se, mitkä rakennuspalikat on oppikirjahankkeessa otettu käyttöön eurooppalaisen 

viiteryhmän määrittelyssä ja mitkä on jätetty käyttämättä. 

1.6. Euroopan unionin legitimointi oppikirjahankkeen sisäpoliittisena motiivina 

Inari Sakki kuvaa väitöskirjassaan Euroopan yhdentymisen tapahtuneen pitkälti 

ylhäältä käsin johdettuna. EU-maiden päättäjät suhtautuvat EU:hun huomattavasti 

myönteisemmin kuin niiden kansalaiset, ja tähän epätasapainoon vastatakseen 

Euroopan poliittinen eliitti pyrkii voimakkaasti legitimoimaan yhdentymistoimia 

kansalaisten silmissä.57 Sakki huomauttaa, että myös unioni tarvitsee legitimaatiota 

Euroopan kansalaisilta, ja ranskalais-saksalaisen oppikirjan teksteissäkin todetaan, 

että eurooppalaisille on tarpeen rakentaa Euroopan unioniin kuulumisen 

tunnetta.58 

EU:n legitimointistrategioita tutkinut Svetlozar Andreev tarkoittaa legitimiteetillä 

järjestelmän kykyä pitää yllä käsitystä, että olemassa olevat poliittiset instituutiot 

ovat yhteiskunnalle sopivimmat mahdolliset. Tiivistettynä legitimiteetillä 

tavoitellaan suuren yleisön tukea poliittisille päätöksille, päättäjille ja 

instituutioille.59 

Andreev tunnistaa neljä EU:n legitimoinnissa käytettyä strategiaa. Output legitimacy 

käsittää unionia oikeuttamisen sen tuomilla hyödyillä kansalaisille, kuten talouden 

ja liikkuvuuden parantuminen. Käytän tästä käsitteestä suomennosta hyödyillä 

legitimointi. Input legitimacy  puolestaan merkitsee unionin oikeuttamista 

tuomalla esiin kansalaisten vallan unionin päätöksenteossa (esim. kansanedustus 

Euroopan parlamentin kautta, kansalaisten osallistaminen EU:n toimintaan eri 

tavoilla). Tämän olen suomentanut muotoon kansalaisosallistamisella 

legitimointi. Borrowed legitimacy tarkoittaa unionin oikeutusta sen jäsenvaltioiden 

omien demokraattisten edustajien kautta (esim. ministerineuvosto, joka tekee EU:n 

politiikkaa kunkin valtion oman kansanedustuslaitoksen suoman mandaatin 

                                                        

57 Sakki, 14-15. 
58 Sakki, 297 
59 Andreev, 211. 
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turvin). Tästä käytän nimitystä epäsuora legitimointi. Viimeinen Andreevin 

esittelemistä oikeutusstrategioista on constitutional legitimacy, jolla tarkoitetaan 

unionin oikeuttamista sille kansainvälisessä lainsäädännössä annettuun lailliseen 

asemaan vetoamalla, johon viittaan suomennoksella perustuslaillinen 

legitimointi.60 

Pyrin tulevissa luvuissa havaitsemaan aineistosta Andreevin esittelemien 

strategioiden käyttöä Euroopan unionin oikeuttamiseen oppikirjahankkeessa ja sen 

julkisessa käsittelyssä. Euroopan unionin legitimointi sijoittuu tutkimuskehikossani 

hankkeen toiseksi sisäpoliittiseksi motiiviksi identiteetin rakentamisen rinnalle. 

Sisä- ja ulkopoliittisten motiivien lisäksi Torstin historiapolitiikan viitekehykseen 

kuuluu vielä yksi motiivi, jota on hiukan vaikeampi jäsentää selkeästi: yleinen hyvä. 

1.7. Universaali hyvä oppikirjahankkeen motiivina 

Suurimmassa osassa hankkeen käsittelyä ranskalais-saksalainen oppikirja esitetään 

eriävissä määrin eräänlaisena ”maailmanparannushankkeena”. Sikäli voisi todeta, 

että koko oppikirjahankkeen julkilausuttu motiivi on universaali hyvä. Tässä työssä 

en tietenkään voi niellä tätä ajatusta purematta – toisaalta en myöskään sitä täysin 

sivuuta. 

Unescon on tehnyt perustamisestaan lähtien työtä koulukirjojen uudistamiseksi 

kansainvälisen ymmärryksen, yhteistyön, rauhan ja ihmisoikeuksien – siis 

universaalin hyvän – edistämiseksi. Unesco on jo vuosikymmenien ajan järjestänyt 

konferensseja ja tarjonnut suosituksia ja työkaluja oppikirjauudistusten 

toteuttamiseen, mm. monien oppikirjatutkijoiden hyödyntämän Unescon 

oppikirjatutkimuksen viitekehyksen.61  Unescon tavoitteisiin oppikirjojen 

kehittämisessä kuuluu negatiivisten stereotyyppien ja vääristyneiden toiseuden 

kuvausten kitkeminen, kansainvälisen yhteistyön kannustaminen oppikirjojen 

laatimisessa, eri näkökulmien tarjoaminen opetettaviin aiheisiin, tekstin kansallisen 

                                                        

60 Andreev, 212-213. 
61 Pingel, 12-16. 
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tai kulttuurisen taustan läpinäkyväksi tekeminen ja esitetyn tiedon ajantasaisuus ja 

perustuminen tieteelliseen tutkimukseen.62 

Oppikirjojen sisällöstä tehdyt tutkimukset ovat pitkälle yksimielisiä sen suhteen, 

että monet Unescon listaamat tavoitteet kansainväliselle oppikirjayhteistyölle ovat 

toteutuneet ranskalais-saksalaisissa oppikirjoissa kiitettävästi.63 Tämä kertoo 

osaltaan universaalin hyvän motiivien esiintymisestä ja toteutumisesta hankkeessa. 

Omassa tutkimuksessani universaalin hyvän motivaatiot tulevat ilmi lähinnä sen 

kautta, miten Euroopan integraatio ja eurooppalaisuuden rakentaminen tulevat 

hankkeessa määritellyiksi universaalia hyvää edustavina pyrkimyksinä. 

1.8. Tutkimushypoteesi ja tutkimuksen rakenne 

Aloitin tutkielman perustelemalla ranskalais-saksalaisen oppikirjahankkeen 

poliittisen luonteen, joka ulottuu laajemmalle kuin vain koulujen 

historianopetukseen. Varsinainen tutkimushypoteesini on, että hankkeessa on tehty 

Euroopan unionin sisä- ja ulkopoliittisia tavoitteita palvelevaa historiapolitiikkaa, ja 

että hankkeen vastaanotto sekä median että tutkijoiden piirissä on ollut suotuisaa 

näiden tavoitteiden saavuttamiselle. 

Voidakseni testata tätä hypoteesia tarkastelen hankkeen piirissä tuotettuja 

materiaaleja ja hankkeen taustavoimien ja sen vastaanottajien kertomuksia 

hankkeesta. Tutkin, ovatko tässä aineistossa esiin nousevat tarinat sillä tavoin 

rakennettuja, että ne palvelevat hankkeelle tunnistamiani poliittisia motiiveja. 

Tarkoitukseni ei ole väittää, että projektiin ja sen julkiseen käsittelyyn osallistuneita 

kustantajia, opettajia, tutkijoita, journalisteja tai edes valtiovaltojen edustajia voisi 

pitää Euroopan unionin edustajina, jotka sen nimissä toteuttaisivat unionia 

palvelevaa historiapolitiikkaa. Tällaisten yhteyksien etsiminen ei ole tämän 

                                                        

62 UNESCO: Declaration and Integrated Framework of Action on Education for Peace, Human Rights and Democracy. UNESCO, 
Paris 1995, 10. 
63 Blomqvist, Heidi: Ristikkäiset katseet yhteiseen eurooppalaiseen historiaan. Miten ranskalais-saksalainen historian oppikirja 
käsittelee toisen maailmansodan jälkeistä historiaa? Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto 2010, 91-92, 96-97; Miard-
Delacroix, 32; Markowitz – Pfeil 2006, 55-56; Lange, Ursula: Trasnationales Wissen – Das nationalstaatliche Prinzip im 
gemeinsamen Geschichtsbuch. Dokumente/Documents, 2008:4, 24; Markowitz, Reiner: Dossier – Histoire/Geschichte 2 – Part 
1. Georg Eckert -instituutti 2008. <http://www.gei.de/en/publications/eckert-dossiers/europa-und-die-welt/hisge-teil-
1/hisge-part-1.html>, luettu 10.2.2018; Verron, Jean-Marc – Chanoir, Yohann: A propos du manuel franco-allemand. 
Seminaarialustus. APHG Aix-Marseille 2006. <http://www.aphgaixmarseille.com>, haettu 5.5.2010. 
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tutkimuksen tarkoitus, vaikka toki niitäkin tulen ajoittain sivuamaan. Sen sijaan 

tukeudun edellä esiteltyyn ajatukseen, että historia- ja identiteettipolitiikkaa 

tehdään myös tiedostamattomasti, ja tarkoituksellisuus ei ole sinänsä ole edellytys 

tällaisen analyysin mielekkyydelle. 

Esittelemiäni ulko- ja sisäpoliittisia motiiveja – EU:n imagon parantamista, 

eurooppalaisen identiteetin rakentamista ja EU:n legitimointia – ei käytännössä voi 

lokeroida täysin erilleen toisistaan. Kuten Lucarelli toteaa, ryhmän identiteetti on 

eräs tekijöistä, jotka muokkaavat ryhmän ulkoista julkisuuskuvaa, ja yhtä lailla 

ryhmän identiteettiin vaikuttaa se, miten ulkopuoliset mieltävät ryhmän.64 Sakki 

puolestaan kertoo, miten poliittiset eliitit ovat ottaneet eurooppalaisen identiteetin 

rakentamisen työkalukseen Euroopan unionin legitimoinnissa.65 Epäilemättä 

legitimiteetin vahvistumisella ja heikkenemisellä on myös selviä vaikutuksia 

identiteettiin ja imagoon. Näiden keskinäisten yhteyksien vuoksi olisi vaikea 

tarkastella aineistoa erikseen kunkin ulko- ja sisäpoliittisen motiivin kannalta. 

Motiivit esiintyvät aineistossa keskenään limittyen, minkä vuoksi sama 

limittyneisyys toistuu niiden tarkastelussa. 

Koska tutkimuskohteena on pelkkien oppikirjojen sijaan hanke kokonaisuudessaan, 

tuntuisi ensinäkemältä järkevältä jakaa tarkastelu kronologisesti hankkeen 

vaiheisiin: valmistelu, toteutus, lopputuote, vastaanotto. Hankkeella on kuitenkin 

kolme eri lopputuotetta eli oppikirjaa, jotka on julkaistu eri vuosina. Kronologinen 

eteneminen johtaisi tämän vuoksi toistoon, kun samat vaiheet pitäisi käydä läpi 

jokaisen oppikirjan osalta. Tästä syystä tutkimuksen rakenne ei perustu hankkeen 

aikajanaan, vaan luvut jäsentyvät aineistosta esiin nousevien narratiivien kautta: 

luvussa 2 otan tarkasteluun hankkeen syntyvaiheista kerrotut tarinat; luvussa 3 

tarkastelen, millaista kuvaa on luotu Ranskan ja Saksan yhteistyöstä oppikirjojen 

laatimisessa; luvussa 4 tutkin, millä tavoin Ranskan ja Saksan kaksikkoon 

pohjautuva Eurooppa on hankkeessa esitetty verrattuna muihin kansainvälisiin 

                                                        

64 Lucarelli, 5. 
65 Sakki, 14-15. 
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toimijoihin – ja menneisyyden Eurooppaan; luvussa 6 syvennyn siihen, millainen 

Eurooppa ja eurooppalaisuus piirtyy esiin aineiston esityksistä. 

Aineiston osalta on syytä huomauttaa, että olen aloittanut lähteiden keruun jo 

vuonna 2009 kirjoittaessani kandidaatintutkielmaani, jossa tein ranskalais-

saksalaisen oppikirjan sisällöstä vertailevaa analyysia ranskalaisen oppikirjan 

kanssa. Aikanaan löytämistäni verkkoartikkeleista olen tuolloin tallentanut kopiot 

henkilökohtaiseen arkistooni siltä varalta, että ne syystä tai toisesta poistuvat 

saatavilta internetistä. Ne verkkolähteet, joihin on lähdeluettelossa merkitty haettu-

päivämäärä ennen vuotta 2018, ovat poistuneet saatavilta ennen opinnäytteen 

valmistumista. Näiden lähteiden kohdalla olen hyödyntänyt omaan arkistooni 

tallentamiani kopioita, ja voin näitä kopioita myös pyydettäessä esittää.
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2. Oppikirjahankkeen syntytarina 

Kun tekijät tai taustavaikuttajat ovat puhuneet ranskalais-saksalaisesta 

oppikirjahankkeesta, ovat he järjestään aloittaneet kertomalla seuraavanlaisen 

syntytarinan hankkeesta: Kaikki sai alkunsa vuonna 2003, kun ranskalaisista ja 

saksalaisista nuorista muodostettu Nuorten parlamentti oli kokoontunut Elyséen 

sopimuksen ja ranskalais-saksalaisen sovinnon 40-vuotispäivänä miettimään 

keinoja maiden välisen yhteisymmärryksen edistämiseen. Yksi Nuorten 

parlamentin tekemistä ehdotuksista oli yhteisen oppikirjan luominen. Ranskan 

presidentti Jacques Chirac ja Saksan liittokansleri Gerhard Schröder antoivat 

siunauksensa tällaiselle edesottamukselle ja laskivat valmistelut käyntiin. Ranskan 

opetusviranomaiset ja Saksan kunkin osavaltion opetusviranomaiset hyväksyivät 

suunnitelman ja sitoutuivat joustamaan opetussuunnitelmistaan yhteisen 

oppikirjan hyväksi. Tässä kohtaa hanketta luotsaamaan nimitettiin bilateraalinen 

ohjauskomitea, jonka jäsenet olivat Ranskan ja Saksan historiantutkimuksen ja -

opetuksen asiantuntijoita sekä ministeriöiden edustajia. Ohjauskomitea laati 

sisällölliset suuntaviivat oppikirjoille, siten että ne vastasivat 80-prosenttisesti 

Saksan jokaisen osavaltion sekä Ranskan opetussuunnitelmia, ja valitsi kirjojen 

kustantajiksi ranskalaisen kustannustalo Nathanin ja saksalaisen kustannustalo 

Klettin. Kirjoittajiksi koottiin ryhmä historianopettajia, viisi Ranskasta ja viisi 

Saksasta, joista kullekin annettiin yksi oppikirjan luku päävastuullisena 

kirjoitettavaksi. 

Tätä tarinaa on toistettu ministeriöiden66 ja kustantajien67 julkaisemissa 

tiedotteissa, markkinointimateriaaleissa kuten asiakaslehdissä68 ja 

                                                        

66 Ranskan opetusministeriö 2006, otsikon "Le projet" alla; Gazsi, 1-2. 
67 Ernst Klett Verlag: Bald identisches Geschichtsbuch in Deutschland und Frankreich. Lehdistötiedote. Ernst Klett Verlag 
11.03.2005. <https://www.klett.de/sixcms/detail.php?id=527886&template=pr_pm_detail>, haettu 3.5.2010. (Klett 
2005b.); Ernst Klett Verlag: Das Erbe der Kriege Im deutsch-französischen Geschichtsbuch wird die Vergangenheit gemeinsam 
aufgearbeitet. Lehdistötiedote. Ernst Klett Verlag 14.04.2005. 
<https://www.klett.de/sixcms/detail.php?id=527960&template=pr_pm_detail>, haettu 3.5.2010. (Klett 2005c.); Ernst Klett 
Verlag: Geschichte aus deutscher und französischer Sicht: Aus Feinden wurden Freunde. Lehdistötiedote. Ernst Klett Verlag 
26.4.2005. <https://www2.klett.de/projekte/geschichte/dfgb/presse1d3.html>, luettu 27.1.2018. (Klett 2005d.); Ernst 
Klett Verlag: Zwei Nationen, zehn Historiker, eine Weltpremiere. Lehdistötiedote. Ernst Klett Verlag 10.7.2006. 
<http://www.klett-pressebox.de/sixcms/detail.php?id=148640>, haettu 3.5.2010. (Klett 2006a.); Klett 2007a; Ernst Klett 
Verlag: Training von Urteilsfähigkeit. Lehdistötiedote. Ernst Klett Verlag 1.11.2007. 
<https://www2.klett.de/projekte/geschichte/dfgb/presse1d12.html>, luettu 27.1.2018. (Klett 2007c.); Ernst Klett Verlag: 
Das deutsch-französische Geschichtsbuch auf Tournee. Lehdistötiedote. Ernst Klett Verlag tammikuu 2008. 
<https://www2.klett.de/projekte/geschichte/dfgb/presse1d15.html>, luettu 27.1.2018. (Klett 2008c.) 
68 Kuchenbäcker, 13. 
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mainosvideoissa69, poliitikkojen puheissa70, ohjauskomitean kirjoittamissa 

esipuheissa jokaiseen oppikirjaan,71 ohjauskomitean edustajien kirjoittamissa 

artikkeleissa72, heidän antamissaan haastatteluissa73 ja heidän pitämissään 

seminaarialustuksissa74. Pientä variaatiota esiintyy toki jo palstatilarajoitteiden 

vuoksi siinä, kuinka perusteellisesti prosessi on milloinkin kuvattu. Keskeiset 

elementit, kuten Nuorten parlamentin ehdotus ja Elyséen sopimuksen vuosipäivä, 

ovat kuitenkin olleet mukana kautta linjan. 

Koska tämä syntytarina on toistunut niin selvästi kaikessa hankkeen esittelyyn 

tähtäävässä viestinnässä, on helppo vetää johtopäätös, että kyseessä on tietoisesti 

valittu kommunikaatiostrategia, jonka kautta on pyritty saamaan läpi 

yhdenmukainen viesti. Markkinointiviestinnän keskeisiin oppeihin nimittäin 

kuuluu huolellinen strateginen suunnittelu, joka tähtää yhdenmukaisen viestin 

läpivientiin kaikessa viestinnässä.75 Tässä luvussa perehdyn niihin edellä kuvatun 

syntytarinan elementteihin, joiden voi katsoa palvelevan Euroopan unionin 

legitimoinnin tavoitteita. 

2.1. Nuorten parlamentti hankkeen syntyvoimana 

Ensinnäkin mielenkiintoista syntytarinassa on Nuorten parlamentin roolin 

voimakas esilletuominen. Andreevin erittelyä noudattaen Nuorten parlamentin 

                                                        

69 Ernst Klett Verlag: Kurzfilm: Das deutsch-französische Geschichtsbuch. Mainosvideo. Ernst Klett Verlag 2006. 
<http://www.klett-pressebox.de/sixcms/detail.php?id=151529>, haettu 7.7.2009. (Klett 2006e.); Nathan 2006a. 
70 Ernst Klett Verlag: Wowereit und Darcos übergeben neues deutsch-französisches Geschichtsbuch druckfrisch der 
Öffentlichkeit – Achtung, Anmeldung erforderlich! Lehdistötiedote. Ernst Klett Verlag  1.4.2008. 
<https://www.klett.de/sixcms/detail.php?id=530031&template=pr_pm_detail>, luettu 27.1.2018. (Klett 2008d.) 
71 Geiss – Le Quintrec 2006, 2; Geiss, Peter – Le Quintrec, Guillaume (toim.): Manuel d’Histoire franco- allemand. Premières 
L/ES/S. Histoire/Geschichte. L’Europe et le monde du congrès de Vienne à 1945. Nathan/Klett, Pariisi 2008, 3. (Geiss – Le 
Quintrec 2008.); Bendick, Rainer; Geiss, Peter – Henri, Daniel (toim.): Manuel d’Histoire franco- allemand. Terminales L/ES/S. 
Histoire/Geschichte. L'Europe et le monde de l'Antiquité à 1815. Nathan/Klett, Pariisi 2011, 8. 
72 François, Étienne: Le manuel franco-allemand d’histoire. Une entreprise inédite. Vingtième Siecle, 2007:94, 73-75. (François 
2007b.); Monnet, Pierre: Faites un manuel, pas la guerre! L’Histoire 2006:312, 22. 
73 Monnet’n haastattelu; Coutant, Patrick: La France et l’Allemagne en Europe, le coeur et la raison. Brive Magazine 
30.11.2006, 28-29. 
74 François, Étienne: Le manuel franco-allemand d'histoire. Teoksessa Finger, Bernd – Girod, Fred – Török, Zsuzsanna (toim.): 
Regards croisés sur l'Europe – l'histoire et ses manuels.  Deutsche Botschaft Budapest, Budapest 2004, 12-13; François 2009, 
2; Nembrini, Jean-Louis: Le manuel d'histoire franco-allemand. Seminaarimuistiossa Husken, Dominique: 31e Colloque de 
Brive-la-Gaillarde: La France et l’Allemagne: le coeur et la raison. Académie d'Orléans-Tours 24.11.2006, 4. <http://hist-
geo2.ac-orleans-tours.fr/php5/conferences/brive06/colloque-brive2006.doc>, luettu 10.2.2018; Poncelet, Yves: Les 
objectifs du manuel franco-allemand. Seminaarimuistiossa Husken, Dominique: 31e Colloque de Brive-la-Gaillarde: La France 
et l’Allemagne: le coeur et la raison. Académie d'Orléans-Tours 24.11.2006, 5. <http://hist-geo2.ac-orleans-
tours.fr/php5/conferences/brive06/colloque-brive2006.doc>, luettu 10.2.2018. 
75Esim. Percy, Larry: Strategic Integrated Marketing Communication: Theory and Practice. Butterworth-Heinemann, Oxford 
2008, 8, 21.  
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roolin korostaminen edustaa kansalaisosallistamisen legitimointistrategiaa. 

Hankkeesta syntyy tällä tavoin kuva, että se ponnistaa ruohonjuuritasolta ja on 

kansalaisten toivoma ja heidän liikkeellepanemansa. Samalla kun näin oikeutetaan 

oppikirjahanketta, annetaan sillä myös legitimiteettiä Euroopan 

yhdentymiskehitykselle: Euroopan nuorille on annettu foorumi poliittisen tahtonsa 

ilmaisemiseen; he ovat esittäneet toiveen kansallisen toimintapiirin rajoja 

rikkovasta hankkeesta, joka edistää Euroopan yhdentymistä; heidän toiveensa on 

kuultu ja sitä on lähdetty valtionpäämiesten johdolla toteuttamaan. 

Nuorten parlamenttia korostavalla narratiivilla on myös universaalia vetovoimaa, 

mikä ilmenee oppikirjahanketta koskevasta uutisoinnista. Oli kyse sitten 

ranskalaisesta, saksalaisesta, brittiläisestä tai kansainvälisestä mediasta, likipitäen 

kaikessa hanketta koskevassa uutisoinnissa on kerrottu, että hankkeen idea ja 

lähtösysäys tulivat Nuorten parlamentilta.76 

On kuitenkin merkillepantavaa, että Nuorten parlamentin narratiivista on jätetty 

pois varsin olennainen osa. Ohjauskomitean jäsen Rainer Riemenschneider on 

artikkelissaan kertonut hankkeen syntyhistoriasta tarkemmin. Ranskalais-

saksalaisen oppikirjan ajatusta kehiteltiin jo 1990-luvulla, mutta sen eteneminen 

edes oppikirjoihin lisättävän ranskalais-saksalaista historiaa käsittelevän luvun 

muodossa näytti mahdottomalta. Tämä muuttui vuonna 2003, kun Saksan 

ulkoministeriön edustajana Nuorten parlamentin kokoontumiseen osallistunut 

Rudolf von Thadden esitteli yhteisen oppikirjan ajatuksen Nuorten parlamentille, 

joka otti sen mukaan Chiracille ja Schröderille vietäviin ehdotuksiin. 

Valtionpäämiesten hyväksynnän kautta aloite eteni viranomaisten hyväksyttäväksi 

ja toimeenpantavaksi.77 

Koko tarinan kuuleminen mahdollistaa tulkinnan, että yhteinen oppikirjahanke on 

ollut Saksan ulkoministeriön (tai ainoastaan ulkoministeriön edustajan von 

                                                        

76 French, German officials to unveil jointly written history textbook. Associated Press Worldstream 4.5.2006; Barchfield, 
Jenny: France and Germany rewrite history – together, Associated Press Worldstream 4.5.2006; Deutsch-französisches 
geschichtsbuch: ein ziemlicher spagat. Spiegel Online 6.5.2006. <http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/deutsch-
franzoesisches-geschichtsbuch-ein-ziemlicher-spagat-a-414636.html>, luettu 10.2.2018; Le manuel d'histoire, nouveau 
symbole franco-allemand. Libération 4.5.2006. <http://www.liberation.fr/societe/2006/05/04/le-manuel-d-histoire-
nouveau-symbole-franco-allemand_38129>, luettu 10.2.2018; Franco-German textbook launched. BBC News 5.5.2006. 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4972922.stm>, luettu 10.2.2018; Gruber; Lemaître. 
77 Riemenschneider, 84-85. 



25 
 

Thaddenin) agendalla, ja ministeriö (tai von Thadden) on käyttänyt Nuorten 

parlamenttia välineenä hankkeen viemiseksi Ranskan ja Saksan valtionpäämiehille. 

Von Thadden oli läpi koko hankkeen mukana sen ohjauskomiteassa, mutta 

Riemenschneiderin kirjoitusta lukuun ottamatta hänen rooliaan ulkoministeriön 

edustajana, joka syötti esityksen Nuorten parlamentille, ei ole mainittu missään 

kohtaamissani materiaaleissa. 

Von Thaddenin roolin ohittaminen tietysti sopii hyvin sellaiseen 

viestintästrategiaan, joka Nuorten parlamentin tarinaa toistamalla pyrkii 

legitimoimaan hanketta ja Euroopan unionia kansalaisosallistamisen kautta. On 

kyllä mielenkiintoista, että vaikka hankkeesta on kirjoitettu niin paljon sekä 

lehdistössä että tutkimuksessa, niin Riemenschneiderin antama taustoitus on 

järjestään jäänyt huomiotta myös niissä. Yhteinen oppikirja esitetään nimenomaan 

Nuorten parlamentin edustajien omana ideana78. 

Poikkeuksen tähän tekee The Times -lehti, jonka artikkelissa Nuorten parlamentin 

narratiivi on ohitettu kokonaan: 

”The Franco-German textbook, which is published today, was ordered in 2003 by President Chirac of 
France and Gerhard Schröder, then the German Chancellor. They wanted to strengthen ties by 
eliminating differences in the perception of history.”79  

 

The Timesin esityksessä hankkeessa on kyse Chiracin ja Schröderin tilaustyöstä. 

Riemenschneiderin kertomuksen valossa näyttää todellakin siltä, että hanke olisi 

valtiolähtöinen ja Nuorten parlamenttia olisi käytetty hyväksi hankkeen 

myymiseksi tarkoitettuna julkisuustemppuna. Siltä osin The Timesin esitystapa 

hankkeen synnystä on perusteltu. Sanavalinta mahdollistaa myös voimakkaamman 

tulkinnan Chiracin ja Schröderin käskystä, joten tässä voi myös nähdä toimittajan 

tarkoituksellista kärjistystä. Le Figaro tyytyi pehmeämpään ilmaisuun ”hanke sai 

lähtönsä liittokansleri Schröderin ja presidentti Chiracin poliittisesta tahdosta”.80 

vaikka sekin ohitti Nuorten parlamentin osuuden syntytarinassa. Myös Le Figaro 

antoi kuitenkin The Timesin tapaan aktiivisen roolin valtionpäämiehille. Tässä ne 

                                                        

78 Kuchenbäcker, Janna: Weltpremiere und Vorbild: Deutschfranzösisches Geschichtsbuch. Klett Themendienst, 2006:35, 13. 
79 Sage. 
80 Sérès, Aude: Le manuel d’histoire franco-alleman: un modèle, Le Figaro 9.4.2008. Kursivointi JT. 
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erosivat useimmista julkaisuista, joissa puhuttiin Nuorten parlamentin 

ehdotuksesta, jolle Chirac ja Schröder antoivat hyväksyntänsä.81 

The Times näyttää kuitenkin harjoittaneen tarkoituksellista, historiapoliittista 

faktojen vääntelyä kertoessaan Chiracin ja Schröderin motivaatioksi 

”eroavaisuuksien eliminoinnin” maiden historiankäsityksissä. Päinvastoin, tekijät 

ovat omien sanojensa mukaan82 ristikkäisillä näkökulmilla ja historiakäsitysten 

eroavaisuuksien esilletuomisella tavoitelleet – ja kirjojen sisältöä analysoineiden 

tutkimusten perusteella onnistuneetkin luomaan83 – monimuotoisempaa ja 

pluralistisempaa historiankirjoitusta kuin oppikirjoissa perinteisesti. The Timesin 

artikkeli esitti muiltakin osin oppikirjahankkeen hyvin kielteisessä valossa ja syytti 

sitä Yhdysvaltain vastaisuudesta ja Euroopan unionin idealisoinnista. Tämän 

perusteella näyttää siltä, että The Times on tarkoituksellisesti rakentanut 

oppikirjasta negatiivissävytteisen esityksen Ranskan ja Saksan projektina, jolla ne 

pyrkivät vauhdittamaan Euroopan yhdentymistä ja sen Yhdysvalloista 

etääntymistä. 

Tutkijat ovat suurimmaksi osaksi tyytyneet toistamaan syntytarinan ja Nuorten 

parlamentin osuuden hyvin uskollisesti niin luennoissa84, seminaareissa85, 

artikkeleissa86 kuin väitöskirjoissakin87. Jopa Heidi Blomqvist, joka viittasi 

mainittuun Riemenschneiderin artikkeliin tämän tästä opinnäytteessään, päätyi 

syntytarinan kohdalla toistamaan sen ilman viittausta Riemenschneiderin 

esilletuomiin sivujuonteisiin Nuorten parlamentin työskentelyssä.88 

Ainoa löytämäni tutkimus, jossa Nuorten parlamentin narratiivia on tarkasteltu 

kriittisesti, on Corine Defrancen kirjoittama analyysi kirjasarjan toisesta osasta. 

                                                        

81 Esim. Lemaître. 
82 Esim. Geiss – Le Quintrec 2006, 3. 
83 Blomqvist, 91-92, 96-97; Miard-Delacroix, 32; Markowitz – Pfeil 2006, 55-56; Lange, 24; Markowitz; Verron – Chanoir; 
Christ, Herbert: Das deutsch-französische Geschichtsbuch ”Histoire/Geschichte” – ein beispielloses Experiment. Luento. Das 
Frankreich-Blog 31.3.2009, 5-13. <https://www.france-blog.info/pdf/herbert-christ-jena-geschichtsbuch.pdf>, luettu 
10.2.2018. 
84 Christ, 1. 
85 Verron – Chanoir. 
86 Miard-Delacroix, 32; Markowitz – Pfeil 2006, 53; Defrance, Corine – Pfeil, Ulrich: Au service du rapprochement franco-
allemand. Dialogue d’historiens de part et d’autre du Rhin. Teoksessa Mink, Georges; Neumayer, Laure (toim.): L’Europe et ses 
passés douloureux. La Découverte, Paris 2007, 97-98; Droit, Emmanuel: Entre histoire croisée et histoire dénationalisée. Le 
manuel franco-allemand d’histoire. Histoire de l'education 2007:114, 154-156. 
87 Sakki, 34. 
88 Blomqvist, 20. 
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Aiemmassa, kirjasarjan ensimmäistä osaa käsitelleessä artikkelissaan Defrance toi 

esille Nuorten parlamentin roolin hankkeen synnyssä, pohdiskelematta asiaa sen 

tarkemmin.89 Toista osaa käsitellessään hän kuitenkin huomautti, että hankkeen 

valtiovetoisuus on herättänyt epäluuloja sen suhteen, ovatko valtiot myös 

alkuperäisen idean takana. Defrancen mukaan tällaisten ”virallisen historian” 

epäilyjen hälventämiseksi kirjasarjan toisen osan esipuheesta jätettiin pois 

ensimmäisessä osassa tehdyt viittaukset valtioiden rooliin ja korostettiin sitäkin 

enemmän Nuorten parlamentin osuutta. Defrance otti tässä yhteydessä esiin myös 

Riemenschneiderin taustoituksen ja totesi olevan mahdollista, että yhteisen 

oppikirjan konsepti on tullut Nuorten parlamentin osallistujille valmiina 

ehdotuksena. Tämän mahdollisuuden Defrance kuitenkin kuittasi lainaamalla 

saksalaista sananlaskua ”menestyksellä on monta isää”. Defrance perusteli myös 

näkemystään Nuorten parlamentin autonomisuudesta sillä, että samassa 

yhteydessä se poikkesi Ranskan valtion linjasta äänestäessään ydinvoimaa vastaan. 

Defrancen mielestä tästä voi päätellä, ettei Nuorten parlamentti ollut ainakaan 

täysin manipuloitavissa, jos nyt ehkä vaikutteille altis. Valtioiden vahvaa roolia 

hankkeessa Defrance perusteli sillä, että opetussuunnitelmien yhteensovittaminen 

oli ehdoton edellytys hankkeen toteutumiselle, eikä sitä olisi voinut saavuttaa ilman 

valtioiden osallistumista. Defrance päätti artikkelinsa toteamalla yksiselitteisesti, 

että ”oppikirja ei ole ranskalais-saksalaisen sovinnon palveluksessa oleva työkalu” 

vaan ”aito koulukirja, jonka tarkoitus on käyttö luokkahuoneissa”.90 Defrancen 

kertomus syntytarinan käyttämisestä hankkeessa päätyi siis lopulta 

puolustuspuheeksi, joka esitti hankkeen yksinomaan pedagogisesti motivoituna ja 

valtiot ainoastaan käytännön esteitä raivanneina mahdollistajina. 

Myös Defrance päätyi siis korostamaan hankkeen kumpuamista ruohonjuuritasolta 

ja hälventämään valtioiden roolia siinä.91 Hänen puolustuspuheeltaan vie jonkin 

verran pohjaa se, että edellisvuonna Defrance itse oli kuvannut artikkelissaan 

ranskalais-saksalaisen hankkeen olevan nimenomaan ”au service du rapprochement 

                                                        

89 Defrance – Pfeil, 97-98. 
90 DeFrance, Corine: Dossier – Histoire/Geschichte 2 - Learning process. Georg Eckert -instituutti 2008. 
<http://www.gei.de/en/publications/eckert-dossiers/europa-und-die-welt/ lernprozess/learning-process.html>, luettu 
10.2.2018. 
91 DeFrance. 
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franco-allemand” ja tuonut esille sen, miten Ranska ja Saksa käyttivät 

oppikirjaprojektia poliittisena työkaluna luomaan kuvaa yhtenäisestä, ranskalais-

saksalaiseen moottoriin pohjautuvasta Euroopasta vastavoimaksi Euroopan 

unionin kohtaamalle turbulenssille.92 

Toinen syntytarinan elementti, joka hälventää valtioiden roolia hankkeessa, on 

itsenäisten, kaupallisten kustantajien roolin korostaminen. Tekijät korostivat 

kertomuksissaan, että kustantajat olivat tehneet kirjat omalla riskillään ja 

rahoituksellaan, ilman Ranskan ja Saksan valtioiden tukea,93 eivätkä kirjat 

edustaneet ”virallista historiaa”94 tai vieneet muilta oppikirjoilta paikkaa, vaan 

ainoastaan rikastivat oppikirjatarjontaa.95 Tämä viestiä oli nähtävissä myös siinä, 

miten hanketta käsiteltiin mediassa ja tutkimuksessa.96 

Oppikirjahankkeen itsenäisyyden esiintuominen tukee samaa ajatusta kuin Nuorten 

parlamentin roolin korostaminen: huolimatta hankkeen valtiovetoisuudesta, 

kyseessä ei ole ”ylhäältäpäin saneltu” uudistus. Legitimiteetin hakemisella 

kansalaisosallistamiseen vetoamalla – ja valtiotoimijoista etäännyttämällä – voi olla 

hyvinkin suuri merkitys sille, miten aloitetta otetaan vastaan. Kun Saksan 

opetusministeri Annette Schavan ehdotti vuonna 2007 julkisesti yhteisen 

eurooppalaisen historian oppikirjan luomista ja kutsui sitä yhdentyvän Euroopan 

kannalta tärkeäksi tavoitteeksi, sai hänen ehdotuksensa hyvin penseän 

vastaanoton.97 Ranskalais-saksalainen oppikirjahanke – ja sen piirissä esillä pidetty 

ajatus eurooppalaisesta oppikirjasta luontevana seuraavana askeleena – ei joutunut 

kohtaamaan samanlaista julkista vastareaktiota, kenties johtuen juuri Nuorten 

parlamentin sille antamasta ”kansan mandaatista”. 

                                                        

92 Defrance – Pfeil, 101. 
93 Ernst Klett Verlag: Druckstart für das deutsch-französische Geschichtsbuch. Lehdistötiedote. Ernst Klett Verlag 22.6.2006. 
<http://www.klett-pressebox.de/sixcms/detail.php?id=143827>, haettu 3.5.2010. (Klett 2006c.) 
94 Gazsi, 2; Geiss – Le Quintrec 2006, 3. 
95 Geiss – Le Quintrec 2006, 3; Nembrini, 4. 
96 Barchfield; Verron – Chanoir. 
97 Esim. Waterfield. 
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2.2. Elyséen sopimus 

Hankkeen kätilöinä presidentti Chirac ja liittokansleri Schröder antoivat hankkeelle 

ja sen edistämälle yhtenäisen Euroopan rakentamiselle jäsenvaltioiden 

demokraattisesti valittujen edustajien varauksettoman tuen. Heidän roolinsa 

toistaminen hankkeen syntytarinassa palvelee Euroopan unionin oikeuttamista 

epäsuoran legitimoinnin keinoin, siis valtionpäämiehiltä lainatulla legitimiteetillä. 

Epäsuoran legitimoinnin näkökulmasta on syytä tarkastella myös toista 

syntytarinan elementtiä, vuonna 1963 allekirjoitettua Elyséen sopimusta, joka on 

hankkeen syntytarinassa nostettu merkittäväksi taitekohdaksi Ranskan ja Saksan 

historiassa. 

Oppikirjasarjan ensimmäisenä ilmestyneessä osassa Elyséen sopimus mainitaan 

kuudella aukeamalla ja siihen liittyen esitellään viisi valokuvaa Charles de Gaullesta 

ja Konrad Adenauerista sekä heidän allekirjoittamastaan Elyséen sopimuksesta, 

neljä Elyséen sopimusta käsittelevää historiallista tekstiä sekä lukuisia sopimusta 

käsitteleviä harjoitustehtäviä.98 Yksi valokuvista on nostettu myös kirjan kanteen. 

Sen sijaan Lambinin ranskalaisessa historian oppikirjassa ei ole edes ohimenevää 

mainintaa Elyséen sopimuksesta. Tämä siitä huolimatta, että kirjassa on pyhitetty 

kokonainen luku – yli kuusi prosenttia kirjan sivumäärästä – Charles de Gaullen 

presidenttikaudelle. De Gaullesta on myös koottu aikajana, jossa esitellään hänen 

uransa 21 keskeisintä tapahtumaa, mutta Elyséen sopimus ei ole näiden joukkoon 

mahtunut.99 Myöskään kirjan muissa osissa Elyséen sopimus ei saa mainintaa, 

vaikka kirjassa käsitellään laajasti Ranskan ulkopoliittisia suhteita,100 ja 

kansainvälistä politiikkaa käsittelevässä luvussa on omistettu kokonainen aukeama 

vuodelle 1963 ja siitä alkaneelle vaiheelle.101  

Edellä kuvatulla kontrastilla oppikirjojen esitysten välillä haluan kuvastaa sitä, 

miten tarkoituksellisen ylikorostunut tapahtuma Elyséen sopimuksesta on tullut 

ranskalais-saksalaisen oppikirjan sisällössä. Tämä on tietenkin seurausta 

                                                        

98 Geiss – Le Quintrec 2006, 294, 296, 298-299, 302-307,  
99 Lambin, Jean-Michel (toim.): Histoire Première ES-L-S. Hachette Education, Paris 2003, 290-313. 
100 Lambin 2003, 374-385. 
101 Lambin 2003, 116-117. 
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kirjoittajille annetusta tehtävänannosta. Siinä ohjauskomitea määrittelee, että 

Elyséen sopimus on perustavanlaatuinen tapahtuma, ja että oppikirjassa täytyy 

tuoda esille syvällinen historiallinen merkitys, joka De Gaullen ja Adenauerin 

toiminnalla oli heidän allekirjoittaessaan sopimuksen.102 

Myös oppikirjaa artikkelissaan käsitellyt Hélène Miard-Delacroix moitti kirjoittajia 

historian vääristelyssä, kun Elyséen sopimus on oppikirjassa esitetty välittömästi 

sensaatiomaisena ja vaikutuksiltaan merkittävänä, mitä se todellisuudessa ei 

ollut.103 Tarinaa Elyséen sopimuksesta, joka siis kaiken edellä nähdyn perusteella ei 

vaikuta kuuluvan yleisesti merkittävimpinä pidettyihin Euroopan historian 

merkkipaaluihin, on toistettu ranskalais-saksalaisessa oppikirjassa ja 

oppikirjahanketta koskevassa viestinnässä loputtomiin. Elyséen tarina auttaa 

oikeuttamaan Euroopan yhdentymistä epäsuoran legitimoinnin kautta, 

korostamalla sen eteen tehdyn bilateraalisen yhteistyön pitkää ja katkeamatonta 

historiaa. Kuten edellä on nähty, hankkeen viestinnässä toistettu tarina Elyséen 

vuosipäivästä ja Chiracin ja Schröderin roolista hankkeen käynnistäjinä muistetaan 

mainita hankkeen julkisessa käsittelyssä usein, niin mediassa kuin 

tutkimuksissakin. Tätä voi pitää historiapoliittisena voittona oppikirjahankkeen 

sekä yleisemmin Euroopan yhdentymisprosessin epäsuoran legitimoinnin kannalta.

                                                        

102 Éditions Nathan: Manuel d'histoire franco-allemand. Cahier des charges. Éditions Nathan 2006, 24-25. 
<http://www.nathan.fr/manuelfrancoallemand/cahier_des_charges.pdf>, haettu 3.5.2010. (Nathan 2006b.) 
103 Miard-Delacroix, 34. 
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3. Tasapuolisen kahdenvälisen yhteistyön narratiivi 

 
 “Tuloksena kiihkeistä keskusteluista, joissa jokaista sanaa tarkasteltiin huolella, saatiin aikaan 
molempien puolien mielestä tasapainoinen teksti.”104 
 

Ranskalaisen pääkirjoittajan Guillaume Le Quintrecin kuvaus ranskalais-

saksalaisen työryhmän työskentelystä käsittelee vain yksittäistä lukua105 kirjassa. 

Lainaukseen kuitenkin kiteytyy hyvin, millaista kuvaa oppikirjahankkeen 

taustavoimat ovat hankkeesta luoneet. Tekijöiden kuvauksissa projekti on kaikissa 

vaiheissaan perustunut tasapuoliseen neuvotteluun ja kompromisseihin, minkä 

seurauksena kirjoissa on onnistuttu saavuttamaan kahden kansallisen 

oppikirjaperinteen synteesi. 

Tässä luvussa näytän, miten tätä tasapuolisen yhteistyön narratiivia on rakennettu 

pitkin hanketta. Samalla tuon esille, millä tavoilla kyseinen narratiivi tukee 

hankkeen historiapoliittisia tavoitteita. 

Tarkastelen myös oppikirjojen sisältöä näitä kertomuksia vasten selvittääkseni, 

vastaako lopputuote tekijöiden kertomuksia hankkeessa saavutetusta 

tasapuolisesta synteesistä. Lisäksi perehdyn siihen, missä määrin lehdistö ja 

tutkijayhteisö toistavat narratiivia ja missä määrin haastavat sitä.  

3.1. Synteesi ranskalaisen ja saksalaisen oppikirjaperinteen välillä 

Oppikirjahankkeen viestinnässä toistetaan säntillisesti, että hankkeessa on tehty 

yhteistyötä joka askeleella hyvin tasa-arvoisesti Ranskan ja Saksan välillä. Niin 

lehdistötiedotteissa kuin muissakin julkilausumissa korostetaan, että molemmilla 

mailla on ollut tasapuolinen edustus hankkeen käynnistämisvaiheessa ja hanketta 

luotsaamaan kootussa ohjauskomiteassa, ja että kirjoille valittiin kustantajiksi Klett 

Saksasta ja Nathan Ranskasta, ja kirjoittajiksi koottiin yhtäläinen määrä ranskalaisia 

ja saksalaisia historianopettajia ja -tutkijoita.106 Hankkeen taustavoimat 

                                                        

104 Franco-German textbook… BBC News 5.5.2006. 
105 Kyseinen kirjan luku käsittelee Yhdysvaltain roolia Euroopan jälleenrakennuksessa. Tästä aiheesta tarkemmin luvussa 
4.3. 
106 Klett 2005a; Klett 2006a; Kuchenbäcker, 13; Ranskan opetusministeriö 2006, otsikoiden "Le projet" ja "La composition 
du conseil scientifique" alla; Monnet, 22. 
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kirjoittajista aina opetus- ja ulkoministeriöiden edustajiin muistavat mainita 

ohjauskomitean tekemän huolellisen työn suuntaviivojen laatimisessa kirjojen 

sisällölle, jotta kirjat vastaisivat yhtä lailla Saksan kaikkien osavaltioiden kuin 

Ranskankin opetussuunnitelmia ja soveltuisivat opetuskäyttöön yhtä hyvin 

molemmissa maissa.107 Valmisteluvaiheessa on siis selvästi pyritty luomaan hyvät 

asetelmat tasapuoliselle työskentelylle maiden välillä. Tekijöiden luonnehdinnoista 

ei käy ilmi, että Ranskan ja Saksan tasapuolisuus oppikirjahankkeessa olisi 

mitenkään heikentynyt hankkeen edettyä toteutusvaiheeseen. Oppikirjojen ulkoasu 

ja lukurakenne paljastavat kuitenkin selvää epätasapainoa siinä, miten Ranskan ja 

Saksan oppikirjaperinteet on otettu hankkeessa huomioon. 

Oppikirjojen saksalainen pääkirjoittaja Peter Geiss kertoi kirjasarjan ensimmäisen 

osan julkaisun yhteydessä oppikirjalle valitusta rakenteesta. Geissin mukaan 

Ranskan ja Saksan toisistaan poikkeavat perinteet oppikirjan rakenteelle eivät 

muodostaneet ristiriitaa hankkeessa. Molempien maiden kustantajat ottivat 

toisiltaan oppia, ja yhteisessä oppikirjassa nämä erilaiset perinteet tuotiin 

täydentämään toisiaan. Geiss kehuu, että kirjasta tuli hyvin omalaatuinen 

yhdistelmä ranskalaisia ja saksalaisia elementtejä.108 

Klett-kustantamon edustaja Grit Neufang puolestaan kommentoi 

lehdistötiedotteessa kirjan taittoa ja ulkoasua. Neufangin mukaan kustantamot 

tekivät poikkeuksellisen hyvää yhteistyötä ja onnistuivat kehittämään oppikirjoille 

Ranskan ja Saksan perinteet yhdistävän visuaalisen kielen, joka palvelee 

kummankin maan katselutottumuksia.109  

Vertailu toisen ranskalaisen kustantamon julkaiseman historian oppikirjasarjan 

kanssa paljastaa, että todellisuudessa Geissin ja Neufangin kuvaamaa synteesiä ei 

ole tehty oppikirjan rakenteen eikä ulkoasun osalta, vaan niissä on otettu melko 

                                                        

107 Klett 2005a; Klett 2006a; Gazsi, 2; Ranskan opetusministeriö 2006, otsikon "Les discours" alla; Ranskan 
opetusministeriö: Le manuel d'histoire franco-allemand, pour une histoire croisée (Histoire/Geschichte). Ranskan 
opetusministeriö 7.4.2017 (viimeksi päivitetty). <http://eduscol.education.fr/cid45744/le-manuel-d-histoire-franco-
allemand-pour-une-histoire-croisee-histoire-geschichte.html>, luettu 10.2.2018. (Ranskan opetusministeriö 2017.); 
Nembrini, 4; Poncelet, 5. 
108 Kuchenbäcker, 14. 
109 Ernst Klett Verlag: Eine Weltpremiere läuft vom Band – Druckstart für das deutsch-französische Geschichtsbuch in 
Ludwigsburg. Lehdistötiedote. Ernst Klett Verlag 14.06.2006. 
<https://www.klett.de/sixcms/detail.php?id=528571&template=pr_pm_detail>, luettu 17.1.2018. (Klett 2006b.) 
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suoraan mallia kilpailevasta ranskalaisesta historian oppikirjasta. Ranskalais-

saksalainen oppikirja on edellä mainittujen elementtien osalta lähes identtinen 

Jean-Michel Lambinin toimittamien Histoire-oppikirjojen kanssa. Ensisilmäyksellä 

kirjoja on jopa häkellyttävän vaikea erottaa toisistaan. Tämän havainnon lähempää 

perustelua varten esittelen vertailukohtana Lambinin kirjasarjasta Ranskan lukion 

toiselle vuosikurssille osoitetun osan. Kyseisestä osasta on ilmestynyt painos 

vuonna 2003, joten se edustaa samaa aikakautta kuin ranskalais-saksalaiset 

oppikirjat, mutta on valmistunut ennen kuin ranskalais-saksalaista 

oppikirjahanketta on ehditty käynnistää – eli ei ole vaaraa, että Lambinin kirja olisi 

saanut vaikutteita ranskalais-saksalaisesta oppikirjahankkeesta, vaan sen voi 

katsoa edustavan tuolloin vaikuttanutta ranskalaista koulukuntaa historian 

oppikirjoissa. Vertaan Lambinin kirjaa ranskalais-saksalaisen oppikirjasarjan 

toiseen osaan, sillä se on vastaavasti kohdennettu Ranskassa lukion toiselle 

vuosikurssille. 

Kirjoilla on identtinen sivukoko (hieman A4-koosta poikkeava 207 x 284 mm) ja 

lähes identtinen sivumäärä (368 sivua ranskalaisessa ja 384 sivua ranskalais-

saksalaisessa). Lukujen otsikot on molemmissa kirjoissa kirjoitettu valkoisella 

tekstillä punaiselle taustalle, mikä on silmiinpistävä yhtenevyys kirjojen taitossa. 

Kummankin kirjan on laatinut 12 kirjoittajan ryhmä. Kuten Taulukkoa 1 

tarkastelemalla selviää, molemmissa kirjoissa on 19 lukua, joiden aihejaottelu 

muistuttaa toisiaan hyvin pitkälle. Myös lukujen sisällä on hyvin suurta 

yhtenevyyttä niin taitossa, esitystavassa kuin rakenteellisestikin, mikä tulee 

ilmeiseksi tarkastelemalla Taulukkoon 2 koottua vertailua. 
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Taulukko 1. Ranskalaisen Histoire Premie re- ja ranskalais-saksalaisen 
Histoire/Geschichte -oppikirjan luvut ryhmiteltyina  sisa llo n vastaavuuksien 
mukaan. 

Histoire Premie re (2003) Histoire/Geschichte (2008) 

Ei käsittele aikaa ennen vuotta 1850 1: Kansallisuus- ja liberaaliliikkeet 
Euroopassa 1814-1852 

1: Taloudellinen kasvu ja teollistuminen 
1850-1939 

5: Talouden muutokset 1780-1939 

2: Sosiaaliset muutokset ja uudet 
ideologiat 
3: Uskonto Euroopassa ja Yhdysvalloissa 
1850-1939 
6: Ranska 1850-1914, alue ja ihmiset 
10: Kansallisvaltioita kohti 

6: Sosiaaliset muutokset 1815-1939 
4: Saksa ja Ranska: vastauksia 1800-luvun 
haasteisiin 

4: Uudet kulttuuriset mallit 1850-1939 7: Uusia ilmaisun muotoja 1815-1939 
8: Massakuttuurin aikakausi 

5: Eurooppalainen kolonisaatio ja 
imperialismi 

9: Eurooppa ja maailma imperialismin 
aikana 1850-1914 
10: Siirtomaa-alistus 

7: Tasavalta vai keisarikunta 1848-1870 2: Kansallistunteen vahvistumisesta sotaan, 
Ranska ja Saksa 1850-1871 

8: Kolmannen tasavallan vaikea alku 
9: Kolmas tasavalta 1879-1914 

3: Poliittinen kehitys Ranskassa ja Saksassa 
1870-1914 

11: Ensimma inen maailmansota 1914-
1918 

11: Ensimma inen maailmansota 1914-1918 

12: Euroopan muutokset sodan ja lkeen 12: Sodasta irtautuminen 

13: Liberaalit demokratiat 1930-luvulla: 
Ranskan esimerkki 
14: Totalitarismit: italialaisen fasismin 
malli 

13: Liberaalien demokratioiden kriisi 1918-
1939 

15: Natsi-Saksa 14: Natsi-Saksa 

16: Stalinin Neuvostoliitto 15: Bolshevikkien Vena ja sta  Stalinin 
hallintoon 

17: Toinen maailmansota 16: Toisen maailmansodan suuret vaiheet 

18: Ranska toisessa maailmansodassa 18: Ranska toisessa maailmansodassa 

19: Saksalaisten alistama Eurooppa 17: Saksalaisten alistama Eurooppa 

Ei vastaavaa loppukaneettia 19: Eurooppa ja sen kansakunnat: 
konflikteja ja haasteita 

Lähteet: Lambin, Jean-Michel (toim.): Histoire Première ES-L-S. Hachette Education, Paris 2003, 2-5; Geiss, 
Peter – Le Quintrec, Guillaume (toim.): Manuel d’Histoire franco- allemand. Premières L/ES/S. 
Histoire/Geschichte. L’Europe et le monde du congrès de Vienne à 1945. Nathan/Klett, Pariisi 2008, 4-7. 
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Taulukko 2. Ranskalaisen Histoire Premie re- ja ranskalais-saksalaisen 

Histoire/Geschichte -oppikirjan rakenteet ja vertailukelpoisuus. 

Aukeamatyyppi Histoire Premie re (368 s.) Histoire/Geschichte (384 s.) 
Esittelyaukeamat - Otsikko ja tiivis esittelyteksti 

- Aikajana 
- Kaksi isoa kuvaa, joilla tuodaan 
esille erilaisia na ko kulmia 

- Otsikko ja tiivis esittelyteksti 
- Aikajana 
- Kaksi isoa kuvaa, joilla 
tuodaan esille erilaisia 
na ko kulmia 

Leçon-aukeamat 
(oppitunnit, na issa  itse 
runkoteksti) 

- 57 kpl (2-4 / luku) 
- Leipa tekstia  vain kolmasosa 
aukeamasta, kolmeen 
alaotsikkoon jaettuna 
- Laatikko, jossa seliteta a n 
avainka sitteita  
- 4-7 dokumenttia (valokuvia, 
maalauksia, taulukoita, 
aikalaiskirjeita , karttoja, 
tilastoja ym.) 
- Tehta via , joissa hyo dynneta a n 
em. dokumentteja 

- 74 kpl (2-7 / luku) 
- Leipa tekstia  vain kolmasosa 
aukeamasta, kolmeen 
alaotsikkoon jaettuna 
- Laatikko, jossa seliteta a n 
avainka sitteita  
- 4-6 dokumenttia (valokuvia, 
maalauksia, taulukoita, 
aikalaiskirjeita , karttoja, 
tilastoja ym.) 
- Tehta via , joissa hyo dynneta a n 
em. dokumentteja 

Dossier-aukeamat 
(silma ys yksitta iseen 
aiheeseen 
dokumenttien avulla) 

- 48 kpl (1-4 / luku) 
- Tiivis esittelyteksti 
- 4-7 dokumenttia 
- Tehta via , joissa hyo dynneta a n 
em. dokumentteja 

- 53 kpl (1-4 / luku) 
- Tiivis esittelyteksti 
- 4-7 dokumenttia 
- Tehta via , joissa hyo dynneta a n 
em. dokumentteja 

Cartes-aukeamat - 5 kpl 
- Karttoja, tekstia  ja tehta via  

- 7 kpl 
- Karttoja ja tekstia  

Yhteenvetoaukeam
at 

- Luvun lopussa (19 kpl) 
- Ta rkeimma t vuosiluvut 
- Avainka sitteet 
- Dokumentti ja siihen liittyvia  
tehta via  
- Suositukset syventa va ksi 
lukemiseksi ym. materiaaliksi 
- Yhteenveto luvun sisa llo sta  
 

- Jakson lopussa (7 kpl) 
- Ta rkeimma t vuosiluvut 
- Avainka sitteet 
- Dokumentteja, joita verrataan 
keskena a n 
- Suositukset syventa va ksi 
lukemiseksi ym. materiaaliksi 
- Ranskalaisten ja saksalaisten 
historioitsijoiden va lilla  
vallinneita na kemyseroja 

Ylioppilaskirjoituks
iin valmistavat 
harjoitusaukeamat 

- Pre pa Bac -aukeamat, joilla 
harjoitellaan aineen 
kirjoittamista (4 kpl) ja 
dokumenttien tulkintaa (17 kpl) 

- Me thode-aukeamat, joilla 
harjoitellaan aineen 
kirjoittamista (1 kpl) ja 
dokumenttien tulkintaa (9 kpl) 

Sanasto 
(kirjan lopussa) 

- Aakkosellinen hakemisto 
ta rkeimmista  ka sitteista  

- Aakkosellinen hakemisto 
ta rkeimmista  ka sitteista  

Ela ma kerrat 
(kirjan lopussa) 

- 46 kirjassa mainitun 
historiallisen henkilo n 
ela ma kerta 

- 53 kirjassa mainitun 
historiallisen hlo n ela ma kerta 

Lähteet: Lambin, Jean-Michel (toim.): Histoire Première ES-L-S. Hachette Education, Paris 2003; Geiss, Peter – 
Le Quintrec, Guillaume (toim.): Manuel d’Histoire franco- allemand. Premières L/ES/S. Histoire/Geschichte. 
L’Europe et le monde du congrès de Vienne à 1945. Nathan/Klett, Pariisi 2008. 
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Georg Eckert -instituutin tutkija, ranskalais-saksalaisen oppikirjahankkeen 

ohjauskomitean jäsenenä toiminut Rainer Riemenschneider on analysoinut sitä, 

miten 2000-luvun alun saksalaisten oppikirjojen rakenne ja lähestymistapa 

poikkeaa merkittävästi ranskalaisista. Etenkin tekstin ja kuvien suhde on niissä 

päinvastainen. Ranskalaisten kirjojen tekstiosuudet ovat hyvin lyhyitä ja niitä 

täydennetään suurella määrällä kuvia, karttoja ja tilastoja (kuten myös Lambinin 

kohdalla nähtiin). Saksalaisissa kirjoissa puolestaan tekstit ovat pitkiä, kun taas 

kuvat, kartat ja tilastot ovat harvassa. Riemendschneiderin vertailusta selviää myös, 

että saksalaisissa oppikirjoissa ei lainkaan tunneta ylioppilaskirjoituksiin 

valmistavia harjoitusaukeamia.110 

Tämän vertailun perusteella näyttää siltä, että ranskalais-saksalaisten oppikirjojen 

ulkoasu ja rakenne on tehty hyvin pitkälle Ranskan oppikirjamarkkinoiden ehdoilla 

ilman sanottavia yrityksiä miellyttää saksalaisia tottumuksia.111 Ratkaisu on toki 

sikäli ymmärrettävä, että Saksassa ei ole edes osavaltiorajoja ylittävää yhteistä 

mallia oppikirjoille, koska opetussuunnitelmat ovat osavaltiokohtaisia. Leimallisesti 

ranskalaistyyppinen oppikirja vaikuttaa kustantajan näkökulmasta käytännölliseltä 

valinnalta, sillä se on mahdollistanut kirjojen tarjoamisen helposti omaksuttavassa, 

tutussa formaatissa koko ranskalaiselle markkinalle. Valinta on kuitenkin 

silmiinpistävästi kontrastissa oppikirjahankkeesta luodun tasapuolisen yhteistyön 

narratiivin kanssa, ja asettaa sen totuuspohjan kyseenalaiseksi. 

Myös oppikirjahankkeen taustavoimat ovat tietyissä yhteyksissä myöntäneet, että 

oppikirjan ulkoasu ja rakenne seuraavat ranskalaista mallia. Molempien maiden 

katselutottumuksia palvelevasta visuaalisesta kielestä edellä puhunut Neufang 

totesi itsekin toisessa lehdistötiedotteessa, että kirjan visuaalinen ilme vastaa 

ranskalaisia tottumuksia ja on värikkäämpi taitossaan kuin saksalaiset oppikirjat.112 

Myös hankkeen ohjauskomitean johtaja Jean-Louis Nembrini totesi eräässä 

haastattelussa, että kirjojen taitto ja rakenne seuraavat ranskalaista konseptia: 

Kirjan ulkoasu on moderni, ja perusaukeamista vain kolmasosa on tekstiä ja loput 

                                                        

110 Riemenschneider, 83. 
111 Kuten edellä todettu, kirjojen ranskalainen ja saksalainen versio ovat kieltä lukuun ottamatta keskenään identtiset. 
112 Klett 2006c. 
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on varattu runsaalle kuvitukselle ja historiallisille dokumenteille. Nembrinin 

mukaan tämä poikkeaa saksalaisista kirjoista, jotka ovat riisutumpia,113 mikä on 

linjassa Riemenschneiderin oppikirjaperinteiden eroja koskevan yhteenvedon 

kanssa. 

Kirjasarjan toisen osan ilmestyessä tekijät yhä kiittelivät, että hankkeen 

binationaalinen lähestymistapa on luonut uudenlaisen synteesin ranskalaisen ja 

saksalaisen oppikirjaperinteen välillä. Klett-kustantamon projektipäällikkö Ilar 

Körner-Wellershaus selitti lehdistötiedotteessa, että saksalaisilla ja ranskalaisilla 

oppikirjoilla on perinteisesti hyvin toisistaan poikkeavat lähestymistavat 

totalitarismin käsittelyssä. Körner-Wellershausin mukaan ranskalaiset oppikirjat 

käsittelevät stalinismin, fasismin ja natsismin yhdessä niiden rakenteellisten 

yhtäläisyyksien vuoksi, mikä olisi saksalaisille oppikirjoille ennenkuulumatonta. 

Körner-Wellershaus kertoo, että ranskalais-saksalainen oppikirja yhdistää nämä 

esitystavat, sillä siinä on oma dossier-aukeama totalitarismin laajemmalle 

selittämiselle ja siihen liittyvän keskustelun herättämiselle, ja vielä erillinen natsi-

Saksaa käsittelevä luku sen rikosten historiallisen ainutlaatuisuuden vuoksi.114 

Tätäkään kustantajan väitettä uudenlaisesta synteesistä ei mielestäni lunasteta 

lopullisessa painotuotteessa, sillä totalitarismin käsittely ei poikkea sanottavasti 

tavallisessa ranskalaisessa oppikirjassa olevasta esityksestä. Sekä Lambinin kirjassa 

että ranskalais-saksalaisessa kirjassa on varattu omat kymmenen aukeaman 

mittaiset luvut niin fasismin nousulle Euroopassa kuin myös natsismille ja 

stalinismille. Lisäksi molemmista kirjoista löytyy erillinen luku natsien rikosten 

käsittelyyn.115 Kustantajan mainitsemat dossier-aukeamatkaan eivät vaikuta 

ranskalaisesta mallista poikkeavilta, sillä Lambinin lukujen lopusta löytyvät 

tehtäväaukeamat samalla tavoin esittelevät vertailevasti totalitaristista mallia ja 

antavat siihen liittyviä kysymyksiä oppilaan pohdittavaksi.116 

                                                        

113 Gazsi, 2. 
114 Klett 2006c; Das deutsch-französische Geschichtsbuch verändert die Erinnerungskultur. Klett Themendienst, 2009:44, 16. 
115 Lambin 2003, 246-263, 264-280, 282-301, 340-355; Geiss – Le Quintrec 2008, 234-257, 258-275, 276-295, 320-339. 
Vertailtujen lukujen otsikot (Lambin / Geiss – Le Quintrec): Les totalitarismes: le modèle fasciste italien / La crise des 
démocraties libérales; L’Allemagne nazie/L’Allemagne nazie; L’URSS de Staline/De la Russie bolchevique au régime 
stalinien; L’Europe dominée et la politique nazie d’extermination/L’Europe sous la domination allemande. 
116 Lambin 2003, 244-255, 262-263, 280-281, 
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Ranskan opetusministeri Gilles de Robien kertoi ranskalais-saksalaisen oppikirjan 

julkistamistilaisuudessa pitämässään puheessa, että maiden voimakkaasti 

poikkeavat perinteet muodostivat vaikeuksia kirjojen luomisessa, mutta kaikki 

nämä vaikeudet onnistuttiin voittamaan. Tämä on de Robienin mukaan erityisesti 

Stefan Krawielickin ja Christine Klosin ansiota, sillä he johtivat ohjauskomitean 

saksalaista puoliskoa niin suurella päättäväisyydellä. Ensilukemalla sain tästä 

vaikutelman, että de Robienin mielestä ohjauskomitean saksalaisen puoliskon 

päättäväisyys olisi auttanut luomaan kompromissin voimakkaasti poikkeavien 

opetusperinteiden välille.117 Tarkasteltuani lausuntoa sen valossa, että oppikirjat 

esitetyllä tavalla pohjautuvat täysin ranskalaiseen malliin, ymmärsin, että hänen 

lausuntonsa ei välttämättä tarkoita sitä lainkaan. de Robienhan kiittää Krawielickia 

ja Klosia nimenomaan saksalaisen ohjauskomitean päättäväisestä johtamisesta, 

eikä saksalaista ohjauskomiteaa prosessin päättäväisestä ohjaamisesta. Tämän 

perusteella oma – toki spekulatiivinen –  vaikutelmani on, että ohjauskomitean 

saksalaiset jäsenet olisivat toivoneet saksalaista perinnettä vahvemmin mukaan 

oppikirjojen toteutukseen, mutta Krawielicki ja Klos ovat asettuneet leimallisesti 

ranskalaisen toteutustavan taakse ja ajaneet sen läpi mahdollisista soraäänistä 

huolimatta. Vastaavaan tulkintaan päädyin myös Saksan Pariisin suurlähetystön 

edustaja Bernard Kampmannin lausunnosta, jossa hän toteaa, että Chiracin ja 

Schröderin painokas tuki hankkeelle auttoi voittamaan maiden opetusjärjestelmien 

eroavaisuuksien aiheuttamat vaikeudet.118 Kyse ei ehkä Kampmannin 

lausunnossakaan ole eroavaisuuksien ratkaisemisesta kompromissin avulla, vaan 

mahdollisesti ratkaisun löytymisestä taipumalla Ranskan malliin. 

3.2. Kompromissi ranskalaisen ja saksalaisen oppikirjaperinteen välillä 

Ohjauskomitean jäsen Pierre Monnet kirjoitti kirjasarjan ensimmäisen osan 

ilmestyessä artikkelin, jossa hän valotti oppikirjahankkeen taustoja. Kuten 

komitean johtaja Jean-Louis Nembrini, myös Monnet tunnusti kirjojen visuaalisen 

ilmeen ja lukujen rakenteen tulevan suoraan ranskalaisesta oppikirjaperinteestä. 

                                                        

117 de Robien. 
118 Barchfield. 
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Monnet kuitenkin lisää, että Ranskasta otetun rakenteen ja taiton vastapainoksi 

kirjoihin on otettu leimallisesti saksalainen pedagoginen lähestyminen, 

interaktiivisuuden malli, joka vaatii oppilaalta paljon osallistumista. Monnet’n 

kertomuksen mukaan hankkeessa ei ole siis haettu synteesiä oppikirjaperinteitä 

yhdistämällä, vaan pikemminkin kompromissia tekemällä vaihtokauppoja osa-

alueiden välillä. Monnet’n ajatuskulun mukaan tasapuolisuus on toteutunut, kun 

ranskalaisen ulkoasun ja rakenteen vastapainoksi kirjan pedagoginen 

lähestymistapa on lainattu saksalaisista oppikirjoista. Monnet kuvaa artikkelissa 

tarkasti, miten kirjojen ulkoasu ja rakenne noudattavat ranskalaista mallia (”erittäin 

strukturoitu opetusteksti aukeaman vasemmassa reunassa, oikealla kokoelma 

dokumentteja tarkastelua varten”), muttei perustele lainkaan, miten saksalainen 

pedagoginen lähestymistapa käytännössä näkyisi kirjassa.119 

Pedagogisesta synteesistä ovat puhuneet myös kirjojen kustantajat. Klett-

kustantamon lehdistötiedotteessa kerrotaan kirjojen tuottavan lisäarvoa sitä 

kautta, että niissä on saavutettu synteesi ranskalaisten ja saksalaisten metodien 

kesken.120 Nathan-kustantamon johtaja Catherine Lucet puolestaan iloitsi kirjan 

julkistamistilaisuudessa pitämässään puheessa, että maiden väliset pedagogiset 

erot onnistuttiin hankkeessa sovittaman yhteen ja luomaan uudistettuja metodeita, 

vaikka ranskalainen rakenteeseen pohjaava malli ja saksalainen argumentointiin 

perustuva lähestyminen poikkeavat toisistaan merkittävästi. Myöskään Lucet ei 

perustellut väitettä tarkemmin.121 

Kuten edellä rakenteen ja ulkoasun osalta, ohjauskomitean johtaja Nembrini 

osoittautuu totuuden torveksi myös pedagogisten ratkaisujen osalta. Nembrini 

nimenomaisesti toteaa, että kirjojen pedagoginen lähestyminen seuraa ranskalaista, 

toteavaa mallia, eikä saksalaista mallia, joka edellyttää oppilaalta itsenäisyyttä 

työskentelyssä.122 Tämä on selvässä ristiriidassa Monnet’n ja kustantamoiden 

                                                        

119 Monnet 2006, 23. 
120 Ernst Klett Verlag: Histoire/Geschichte - die Rolle der USA bleibt kontrovers. Lehdistötiedote. Ernst Klett Verlag 18.5.2006. 
<https://www.klett.de/sixcms/detail.php?id=528568&template=pr_pm_detail>, haettu 3.5.2010. (Klett 2006d.) 
121 Ranskan opetusministeriö 2006, otsikon "Les discours" alla. 
122 Gazsi, 2. 
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viestin kanssa – kuten myös Ranskan opetusministeriön, jonka mukaan kirjat 

nimenomaan painottavat oppilaiden itsenäisyyttä123. 

Lehdistö on suurimmaksi osaksi käyttänyt omien esitystensä pohjana tasapuolisesti 

muodostetun synteesin narratiivia. Oppikirjahanketta käsitelleet merkittävät 

julkaisut kuten Le Monde, Le Figaro, Der Spiegel, Deutsche Welle ja BBC kuvasivat 

kaikki uutisoinnissaan, miten hankkeessa on huolellisesti tasapainottelemalla 

onnistuttu löytämään limittäinen lähestymistapa.124 Unkarilaisen historiajulkaisun 

Múlt Korin esityksessä kaikuu Monnet’n kertomus tasapuolisesta kompromissista, 

kun artikkelissa yksilöidään ranskalais-saksalaisen oppikirjan käyttävän 

saksalaisia, oppilaiden itsenäisyyttä painottavia pedagogisia menetelmiä.125 

Vaihtokauppoihin perustuvan kompromissin tarinaa toistaa myös Libération-lehti. 

Sen mukaan oppikirja on monessa asiassa ranskalaisen mallin mukainen, mutta on 

ammentanut lähestymistapoja myös saksalaisesta oppikirjaperinteestä. 

Artikkelissa haastateltu kirjojen ranskalainen pääkirjoittaja Guillaume Le Quintrec 

kertoo, että ranskalais-saksalaiseen oppikirjaan on otettu mukaan saksalaisissa 

historian oppikirjoissa usein hyödynnetyt roolileikit, joissa oppilaita pyydetään 

harjoitustehtävässä käymään vuoropuhelu asettuen historiallisen kiistan 

vastakkaisten osapuolten kenkiin.126 

Le Quintrecin mainitsema roolileikki-vuoropuhelutehtävä on ainut tekijöiden 

antama konkreettinen esimerkki siitä, miten saksalaiset pedagogiset menetelmät 

ilmenevät kirjoissa. Sen vuoksi päätin tutkia tarkemmin tämän tehtävätyypin 

esiintymistä ranskalais-saksalaisen oppikirjasarjan ensimmäisessä osassa. Ilmeni, 

että kirjassa olevista 452 harjoitustehtävästä ainoastaan neljä on 

vuoropuhelutehtäviä, ja näistäkin vain kahdessa pyydetään asettumaan rooliin.127 

Kaksi tehtävää vastaa vain noin neljää promillea kaikista harjoitustehtävistä. Se on 

toki enemmän kuin vastaavassa ranskalaisessa kirjassa128, josta ei rooleihin 

                                                        

123 Ranskan opetusministeriö 2006, otsikon "Le manuel" alla. 
124 Lemaître; Deutsch-französisches geschichtsbuch... Spiegel Online 6.5.2006; Gruber; Franco-German textbook... BBC News 
5.5.2006; Sérès. 
125 Fogarasi, Ilona: Közösen értelmezik a francia-német múltat. Múlt-Kor történelmi magazin 3.10.2006. <https://mult-
kor.hu/20061003_kozosen_ertelmezik_a_francianemet_multat>, luettu 10.2.2018. 
126 Le manuel d'histoire… Libération 4.5.2006.  
127 Geiss – Le Quintrec 2006, 51, 137, 223, 224. 
128 Esim. Lambin, Jean-Michel (toim.): Histoire Terminales ES-L-S. Hachette Education, Paris 2004. 
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asettumista vaativia vuoropuhelutehtäviä löydy lainkaan. Mutta kun loput 99,6 

prosenttia tehtävistä ovat muodoltaan täysin samanlaisia kuka-, mitä-, miksi- tai 

selitä-kysymyksiä kuin Lambinin kirjassa, vaikuttaa tämäkin enemmän 

muodolliselta kädenojennukselta kuin todelliselta yritykseltä tuoda saksalainen 

vuoropuhelun perinne osaksi ranskalais-saksalaisen oppikirjan pedagogisia 

menetelmiä. Tätä johtopäätöstä tukevat myös Georg Eckert -instituuttia varten 

oppikirjoja tutkineen Andreas Körberin havainnot siitä, että saksalaistyyppiset 

tehtävät ovat harvoja poikkeuksia oppikirjassa. Körber kiinnittää artikkelissaan 

huomiota siihen, että harjoitustehtävät eivät täytä saksalaisten oppikirjojen 

vaatimuksia oppilaan haastamisesta itsenäiseen ajatteluun ja kriittisten 

huomioiden tekemiseen, vaan niissä vaaditaan ainoastaan oppikirjatekstin 

eksplisiittisten ja implisiittisten toteamusten ymmärtämistä ja toistamista. 

Körberin mukaan kysymyksenasettelut ”selitä”, ”miksi”, ”kuka”, ”miten” antavat 

ymmärtää, että asiaan on tietty oikea vastaus olemassa.129 Körber myös 

huomauttaa, että vuoropuheluissa tehtävänannot jäävät vajavaisiksi, eivätkä 

sellaisenaan riitä ”toisen” näkökulmaan asettumisen tavoitteen saavuttamiseen, 

vaan edellyttävät opettajalta oikeanlaista lisäohjausta.130 Saksalainen 

interaktiivisuuden perinne ei siis vaikuta näkyvän oppikirjoissa kovinkaan paljon, 

kun taas Riemenschneiderin ranskalaisille oppikirjoille tyypillisinä pitämät piirteet 

ovat kirjoista helposti tunnistettavissa. 

Edellä nähdyn perusteella Nembrinin kuvaus, jonka mukaan oppikirjojen ulkoasu, 

rakenne ja pedagogiset menetelmät on otettu suoraan ranskalaisesta mallista, 

vaikuttaa selvästi uskottavammalta kuin tekijöiden yleisesti toistama narratiivi 

näissä saavutetusta tasapuolisesta synteesistä tai kompromissista. Lehdistössä ei 

kuitenkaan ole kyseenalaistettu tasapuolisuuden narratiiveja, vaan oppikirjahanke 

esiintyy myös uutisoinnissa esimerkkinä tasapuolisesta ranskalais-saksalaisesta 

yhteistyöstä. 

                                                        

129 Körber, Andreas: Dossier – Histoire/Geschichte 2 – Didactics. Georg Eckert -instituutti 2008. 
<http://www.gei.de/en/publications/eckert-dossiers/europa-und-die-welt/fachdidaktik/didactics.html>, luettu 10.2.2018. 
130 Körber. 
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3.3. Oppikirjatutkimuksen suhtautuminen tasapuolisen yhteistyön narratiiviin 

Lehdistön kritiikitön suhtautuminen tekijöiden toistamaan tasapuolisen yhteistyön 

narratiiviin on ymmärrettävää, jos uutistoimittajilla ei ole ollut riittävästi aikaa 

syventyä kirjoihin omien mielipiteiden muodostamista varten. Kirjoihin on 

kuitenkin perehtynyt tarkasti koko joukko tutkijoita, sillä uraauurtava 

oppikirjahanke on herättänyt paljon kiinnostusta myös tiedeyhteisössä. 

Ensimmäisiä ranskalais-saksalaista oppikirjaa käsitelleitä tutkimuksia oli 

Dokumente/Documents-julkaisun erikoisnumero vuodelta 2006. Tähän numeroon 

koottiin useamman tutkijan kriittinen tarkastelu oppikirjan sisällöstä eri 

näkökulmista. Pari vuotta myöhemmin oppikirjatutkimuksen saksalainen 

auktoriteetti Georg Eckert -instituutti (GEI) toteutti vastaavan 

tutkimuskokonaisuuden kirjasarjan toisesta osasta. Instituutin verkkosivuilta 

löytyvässä artikkelikokoelmassa oppikirja on jaettu osa-alueittain eri tutkijoiden 

analysoitavaksi. Näiden tutkimusten lisäksi kirjaa on tarkasteltu opinnäytteissä, 

artikkeleissa, seminaareissa ja luennoilla. Kaikkia näistä en varmastikaan ole saanut 

käsiini omaa tarkasteluani varten, mutta keräämäni otos antaa hyvän kuvan siitä, 

miten tutkimani narratiivit esiintyvät oppikirjoja koskevassa tutkimuksessa. 

Hanke on saanut tutkijoilta ylistystä Ranskan ja Saksan opetussuunnitelmien 

menestyksekkäästä yhdistämisestä,131 mutta tutkimuksessa kautta linjan – niin 

artikkeleissa, opinnäytteissä kuin seminaarialustuksissakin – nostetaan esiin, että 

kirjojen rakenne ja taitto, jossa lyhyitä tekstejä täydennetään suurella määrällä 

dokumentteja, on leimallisesti ranskalainen.132 Tästä huolimatta lopputulosta 

harvoin kritisoidaan tutkimuksessakaan saksalaisen opetusperinteen 

sivuuttamisesta. 

Tämä epätasapaino sivuutettiin melko räikeästi, kun Georg Eckert -instituutti 

palkitsi ranskalais-saksalaisen oppikirjan vuonna 2011 ilmestyneen osan vuoden 

2013 parhaana historian oppikirjana. Palkintokomitean perusteluissa palkinnolle 

kerrotaan, että ”oppikirja on läpikotaisin bilateraalinen ––– ja ottaa huomioon 

                                                        

131 Miard-Delacroix, 32; Markowitz – Pfeil 2006, 53; Droit, 157. 
132 Miard-Delacroix, 35; DeFrance – Markowitz – Pfeil 2008; Sakki, 283; Blomqvist, 24; Verron – Chanoir; Droit, 160-161. 
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historiatieteen visuaalisen käänteen ja siihen liittyvän didaktisen haasteen 

käyttämällä paljon kuvia, karttoja ja tilastokaavioita”.133 Saksalaiselle yleisölle 

puhuva palkintokomitea siis esittää ”historiatieteen visuaalisena käänteenä”  sen, 

että kirja poikkeaa niin paljon saksalaisesta oppikirjaperinteestä ja on laadittu 

ilmeisen selvästi ranskalaisten tottumusten mukaiseksi. Palkintokomitean 

käsittelyssä toteutusta vaivaava epätasapaino muuttuukin innovatiivisuudeksi. 

Tämä vaikuttaa tietoiselta totuuden vääntelyltä, onhan sentään kyseessä 

oppikirjatutkimuksen auktoriteetti, jolle maiden väliset erot oppikirjaperinteissä 

ovat varmasti hyvin tuttuja – etenkin ottaen huomioon, että näitä eroja 

seikkaperäisesti luetellut Rainer Riemenschneider toimi vuosikymmeniä GEI:n 

tutkijana. Palkintoraadin valintaperusteiden arvionnissa on syytä muistaa raadin 

jonkinasteinen sidonnaisuus oppikirjahankkeeseen: Palkitun kirjan esipuheessa 

kiitetään Georg Eckert -instituuttia ja kerrotaan, että instituutilla on ollut edustaja – 

Riemenschneider – kirjahankkeen ohjauskomiteassa134. 

Samalla tavoin pistävät silmään Andreas Körberin kehut GEI:n 

tutkimuskokonaisuuteen kuuluvassa artikkelissa: 

Kokonaisuudessa Histoire/Geschichte täyttää modernin historianoppikirjan perusvaatimukset, 

kiitos ulkoasunsa sekä yksittäisten lukujen ja osioiden hyvin suunnitellun rakenteen, joka yhdistää 

oppikirjatekstiä, materiaaleja ja tehtäviä sekä metodologisia osioita.135 (korostukset JT) 

Näin Körber listaa kirjan onnistumisen salaisuutena juuri ne asiat, jotka edellä 

todetun mukaan tekevät kirjasta leimallisesti ranskalaistyyppisen ja saksalaisesta 

perinteestä poikkeavan. Körberin mielestä näiden ansioiden johdosta ”kirja voi 

ylpeänä ottaa paikkansa Saksan uuden sukupolven oppikirjojen kirjahyllyssä”.136 

On epäilyttävää, että GEI:n nimissä puhuva Körber esittää innovaationa nämä 

piirteet, jotka hänen historiadidaktiikkaan erikoistuneena tutkijana luulisi pystyvän 

tunnistamaan hyvin perinteiseksi tavaksi tehdä oppikirjoja Ranskassa. Kuten 

edelläkin nähtiin, Körber kyllä esittää kritiikkiä ranskalais-saksalaisen oppikirjan 

harjoitustehtäviä kohtaan. Lisäksi hän arvostelee Méthode-aukeamia siitä, että ne 

                                                        

133 Schulbuch des Jahres 2013. Georg Eckert -instituutti 2013. <http://www.gei.de/stipendien-preise/schulbuch-des-
jahres/preistraeger/2013.html>, luettu 10.2.2018. 
134 Geiss 2011, 8. 
135 Körber. 
136 Körber. 
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eivät vastaa saksalaisten oppikirjojen vaatimuksia. Körber ei kuitenkaan huomaa 

kritiikissään vetää yhteyttä siihen, että tehtävien ja Méthode-aukeamien malli on 

tuotu sellaisenaan ranskalaisista oppikirjoista. GEI:n tutkimuskokonaisuuden 

muissa artikkeleissa kirjoittajat ovat tehneet vertailuja ranskalaisiin ja saksalaisiin 

oppikirjoihin ja vetäneet yhteyksiä kansallisten oppikirjaperinteiden ja 

toteutuksessa tehtyjen ratkaisujen välillä. Tämän vuoksi on erikoista, että tässä 

Körber tyytyy jättämään kritiikin vailla pohdintaa, miksi kirjat kärsivät näistä 

vajavaisuuksista saksalaisten vaatimusten suhteen.137 

Kirjahankkeeseen sidonnainen GEI ei suinkaan ole ainoa, jolta tämä pohdinta on 

jäänyt tekemättä. Heidi Blomqvist tutki pro gradu -tutkielmassaan oppikirjasarjan 

ensimmäistä osaa ja teki perusteellisen vertailun sen sekä vastaavan ranskalaisen 

oppikirjan välillä. Blomqvist havaitsi merkittäviä yhtenevyyksiä niiden rakenteessa, 

ulkoasussa ja dokumenttien ja totesi ranskalais-saksalaisen kirjan muistuttavan 

näiltä osin paljon ranskalaista mallia. Myöskään Blomqvist ei kuitenkaan pysähdy 

pohtimaan, mihin saksalainen opetusperinne on unohtunut, kun kirjoja on tehty. 

Sen sijaan Blomqvist kuvailee hanketta osoituksena siitä, että ranskalais-

saksalainen kumppanuus on myös pedagogiikan alalla tosiasia, ja toistaa 

ranskalaisen tutkijan ja hankkeen ranskalaisen ohjauskomitean jäsenen ylistykset, 

että kirja on luonut uuden tavan opettaa historiaa ja tehnyt laadullisen harppauksen 

maiden historianopetukseen.138 

Emmanuel Droit toistaa artikkelissaan saman lainauksen kirjojen aikaansaamasta 

laadullisesta harppauksesta.139 Omalta osaltaan Droit puhuu didaktisesta 

synteesistä ja kertoo kirjoittajien onnistuneen yhdistämään Ranskan ja Saksan 

oppikirjaperinteet. Droit käyttää tämän ylistyksen perusteluina täsmälleen samaa – 

ja edellä katteettomaksi osoitettua – "vaihtokauppa"-argumenttia kuin kirjojen 

ranskalainen pääkirjoittaja Le Quintrec. Droitin ja Le Quintrecin mukaan kirjat ovat 

kyllä ulkonäkönsä ja rakenteensa sekä dokumenttien ja tekstin käytön osalta 

                                                        

137 Körber. 
138 Blomqvist, 24. 
139 Droit, 152. 
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ranskalaisen konseptin mukaisia, mutta yhtä lailla kirjoihin on otettu saksalaisesta 

perinteestä roolileikit.140 

Myös didaktiikkaan erikoistunut saksalainen professori Herbert Christ on päätynyt 

tukemaan hankkeen tasapuolisen yhteistyön narratiivia. Vuonna 2009 pitämässään 

luennossa Christ kiitti ranskalais-saksalaisia oppikirjoja kahden oppikirjaperinteen 

yhdistämisestä, käyttäen Monnet’n tapaan vaihtokauppa-lähestymistä kiitostensa 

perustelemiseen. Christin mukaan oppikirjojen osaksi on otettu ranskalainen tapa 

kuvittaa lukuja historiallisilla kartoilla ja esittää harjoitustehtävissä karttoja 

koskevia kysymyksiä, mikä on saksalaisille oppikirjoille täysin vierasta. Tämän 

vastapainona Christ mainitsee, että ranskalaisesta oppikirjaperinteestä on poikettu 

irrottamalla kartat alisteisuudestaan maantieteen oppiaineelle.141 Ranskalais-

saksalaisen ja karttatehtävät muistuttavat kuitenkin hyvin paljon Lambinin 

ranskalaisen oppikirjan tehtäviä. Osittain kirjat jopa käyttävät tismalleen samoja 

karttoja samoilla merkinnöillä142. Esimerkkinä tehtävänantojen yhtäläisyyksistä 

käy Bandungin konferenssia käsittelevä aukeama, jollainen löytyy kummastakin 

kirjasta. Molemmat kirjat esittävät samanlaisen kartan, johon on merkitty 

konferenssiin osallistuneet maat, sekä kartan kyljessä saman Aimé Césairen 

kirjoituksen Les Temps Modernes -lehdessä vuodelta 1956 ja pitkälti samat 

katkelmat konferenssin päätösjulistuksesta. Tehtävänannossa ranskalais-

saksalainen oppikirja pyytää selvittämään kartan sekä Césairen kirjoituksen 

perusteella, mistä maailman osista konferenssin kutsuja- ja osallistujamaat tulivat, 

ja selittämään dekolonisaatioprosesin kontekstissa, miksi Algeria ja Palestiina 

osallistuivat tarkkailijoina konferenssiin.143 Ranskalainen oppikirja puolestaan 

pyytää kertomaan kartan perusteella, miksi osallistujina oli vain vähän Afrikan 

maita ja arvioimaan Césairen kirjoituksen perusteella, mikä oli hänen mielestään 

Bandungin konferenssin historiallinen merkitys.144 Näin molemmissa kirjoissa  

pyydetään samojen dokumenttien perusteella pohtimaan dekolonisaatioprosessin 

meneillään ollutta vaihetta Bandungissa. Nähdyn perusteella ranskalaisen kirjan 

                                                        

140 Droit, 151, 160-161. 
141 Christ. 
142 Esim. Geiss – Le Quintrec 2006, 87 ja Lambin 2004, 146. 
143 Geiss – Le Quintrec 2006, 88-89. 
144 Lambin 2004, 150-151. 
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karttoihin pohjautuvia tehtäviä on vaikea kutsua ranskalais-saksalaista enemmän 

maantieteelle alisteisilta. Näin ollen myöskään Christin perustelu sille, että 

saksalainen oppikirjaperinne näkyisi ranskalais-saksalaisissa kirjoissa yhtä lailla 

kuin ranskalaisen perinne, ei siis ole kovin vakuuttava.   

Toinen Christin analyysin väite on, että ranskalais-saksalaisen oppikirjan 

historiallisten tekstien analysointia ohjeistavilla Méthode-aukeamilla (”Expliquer 

un texte”) sulautetaan yhteen ranskalaisen ja saksalaisen historiantutkimuksen 

metodologiset lähestymistavat toisiaan täydentäväksi synteesiksi.145 

Ranskalaisesten kirjojen vastaavat Prépa Bac -aukeamat (”L’Explication d’un 

document”) ovat laajempia kuin Méthode-aukeamat, mutta kaikki Méthode-

aukeamilla oleva ohjeistus löytyy myös Prépa Bac -aukeamilta hyvin samanlaisessa 

muodossa. Méthode-aukeamalla muistutetaan, että harvat historialliset tekstit 

esittävät menneisyyden objektiivisesti; niiden kirjoittajat ovat usein pyrkineet 

antamaan silloisista tapahtumista omiin tavoitteisiinsa sopivan kuvan, minkä 

vuoksi tekstin luonne on huomioitava analyysissa. Vastaavasti Prépa Bac -

aukeamalla kehotetaan arvioimaan dokumentteja kriittisesti ja perehtymään niiden 

luonteeseen, sillä ne voivat kärsiä puolueellisuudesta, jälkiviisaudesta, 

ristiriitaisuudesta tai epätäydellisyydestä. Molemmat listaavat esimerkkejä siitä, 

millaisia erilaisia historiallisia tekstilähteitä voi olla: mm. poliittisia tekstejä kuten 

puolueohjelmat, juridisia kuten lakitekstit, yksityisiä kuten muistelmat tai 

päiväkirjat ja julkisia kuten lehtiartikkelit. Analyysi jäsennetään molemmilla 

vastaavasti kolmeen askeleeseen: esittele lähde (kuka ja milloin on kirjoittanut, 

tekstin luonne ja lähteen luotettavuus, tekstin aihe), analysoi lähdettä (kerro mitä 

tekstistä selviää ja selitä mikä tekee siitä historiallisesti kiinnostavan) ja tee 

yhteenveto (tiivistä dokumenttien keskeiset asiat). Méthode-aukeaman ilmeisen 

tarkasti ranskalaista mallia seuraava ohjeistus päättyy tekstianalyysin 

loppuyhteenvetoa koskevaan huomautukseen, että saksalaisissa 

ylioppilaskirjoituksissa oppilaita pyydetään usein kriittisesti arvioimaan (”porter 

un jugement”) lähteissä ilmaistuja väitteitä. Tämä edelleen vahvistaa vaikutelmaa, 

että ohjeistus on tehty täysin ranskalaisen mallin mukaan – miksi muuten 

                                                        

145 Christ, 4-5. 
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ohjeistuksen lopussa olisi huomautus siitä, että Saksassa on syytä odottaa 

toisenlaista tehtävänantoa. Tämäkään kädenojennus ei sinänsä tuo metodisesti 

mitään uutta ranskalaiseen lähestymiseen, sillä myös Prépa Bac -aukeaman 

loppuyhteenvedon ohjeistuksissa neuvotaan tiivistämään dokumentin anti ja 

arvioimaan sitä kriittisesti.146 

Christin luennon loppuosa käsittelee esimerkkien kautta sitä, miten oppikirjoissa on 

ristikkäisen lähestymistavan myötä onnistuttu esittämään menneisyyttä useista 

näkökulmista ja siten tekemään historian esityksistä monisyisempiä.147 Tämä 

tulkinta on hyvin linjassa muun kirjojen sisällöstä tehdyn tutkimuksen kanssa148 ja 

onkin helppo allekirjoittaa. Edellä nähdyt Christin perustelut väittämälle, että 

oppikirjat tarjoavat ranskalaisten ja saksalaisten pedagogisten menetelmien 

synteesin, eivät kuitenkaan kanna vettä. 

Paremmin perusteltu esitys kirjan vahvuuksista ja puutteista tehtiin ranskalaisen 

historianopettajien yhdistyksen Association des Professeurs d’Histoire et de 

Geographien (APHG) seminaarissa. Toisin kuin Christ, APHG:n Jean-Marc Verronin 

ja Yohann Chanoirin seminaarialustus kiinnittää huomiota siihen, että oppikirjalla 

on hyvin tyypillinen ranskalainen rakenne ja ulkoasu. Tätä vaikutelmaa korostaa se, 

että Verronin ja Chanoirin mukaan kirjassa näyttää käytetyn pitkälti samoja 

historiallisia dokumentteja, joita ranskalainen oppikirjakustantaja Nathan on 

käyttänyt aiemmin julkaisemissaan oppimateriaaleissa.149 

Verron ja Chanoir ovat kuitenkin Christin kanssa samaa mieltä siitä, että oppikirjoja 

on rikastettu tuomalla mukaan myös saksalaista pedagogiikkaa, ja esittävät tälle 

vakuuttavampia perusteluita kuin Christ. Alustuksessaan he panevat merkille, että 

kirjasarjan ensimmäisen osan Méthode-aukeamilla ei neuvota vain ranskalaisten 

ylioppilaskirjoitusten mukaisia teksti-, kartta-, tilasto- ja karikatyyrianalyyseja sekä 

ainekirjoitusta, vaan omat aukeamat on omistettu Saksassa tyypillisille kirjallisille 

ja suullisille esitelmille. 150 Tämä todellakin poikkeaa ranskalaisesta perinteestä, 

                                                        

146 Geiss – Le Quintrec 2008, 28-29; Lambin 2004, 12-13. 
147 Christ, 5-13. 
148 Blomqvist, 91-92, 96-97; Miard-Delacroix, 32; Markowitz – Pfeil 2006, 55-56; Lange, 24; Markowitz; Verron – Chanoir, 
viimeinen kappale. 
149 Verron – Chanoir. 
150 Verron – Chanoir. 
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eikä ohjeistusta kirjallisten tai suullisten esitelmien laatimiseen ei löydy Lambinin 

kirjoistakaan.151 Saman huomion tekivät GEI:n tutkimuskokonaisuuteen kuuluvassa 

artikkelissaan Corine DeFrance, Reiner Markowitzin ja Ulrich Pfeil. He vertailivat 

ranskalais-saksalaisen oppikirjan toista osaa vastaavan ranskalaisen ja saksalaisen 

oppikirjan kanssa. Artikkelin johtopäätöksenä todetaan, että saksalainen oppikirja 

valmistaa oppilasta yliopiston historiaopinnoissa relevantteihin taitoihin, kun taas 

ranskalainen oppikirja valmistaa ylioppilaskirjoitusten esseetehtäviin. Ranskalais-

saksalaisessa oppikirjassa taas on näistä kompromissina yhtä lailla saksalaiseen 

perinteeseen sopiva metodologinen luku kuin ranskalaiseenkin perinteeseen sopiva 

metodologinen luku.152  

Vaikka molemmat kiittävät perustellusti ranskalais-saksalaisia oppikirjoja siitä, että 

niistä löytyy ranskalaistyyppisten metodiaukeamien lisäksi myös saksalaista 

koulukuntaa edustavia metodiaukeamia, kumpikaan ei ota huomioon 

epätasapainoa näiden määrässä. Ranskalaisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistavia ja 

saksalaiselle perinteelle vieraita esseekirjoitusta ja dokumentin analysointia 

ohjeistavia Méthode-aukeamia on APHG:n käsittelemässä ensimmäisessä kirjassa 

viisi ja GEI:n käsittelemässä toisessa kirjassa seisemän.153 Ranskalaisista 

oppikirjoista poikkeavia, saksalaiseen koulutusperinteeseen nojautuvia Méthode-

aukeamia on ranskalais-saksalaisen oppikirjasarjan molemmissa osissa vain 

kaksi.154 Lisäksi tässä yhteydessä on tarkasteltava lähemmin edellä mainittua 

Körberin kritiikkiä koskien Méthode-aukeamien käytännön toteutusta. Aukeamien 

ensimmäinen sivu antaa yleisohjeistuksen metodiin ja toinen sivu esittää 

mallisuorituksen askel askeleelta hyvin mekaanisesti ohjeistaen. Körberin mukaan 

metodiohjeistus tällaisenaan ei liity mitenkään todellisen historiallisen 

kompetenssin edistämiseen, ja hän toteaa koko ranskalais-saksalaisen oppikirjan 

metodi-käsitteen olevan saksalaisesta näkökulmasta väärinymmärretty.155 Tämä 

                                                        

151 Esim. Lambin 2004 Prépa Bac -aukeamat, joissa opastukset muihin mainittuihin tehtävätyyppeihin, mutta ei esitelmien 
laatimiseen. 
152 DeFrance – Markowitz – Pfeil 2008. 
153 Geiss – Le Quintrec 2008, 28-29, 42-43, 60-61, 98-99, 208-209, 256-257, 288-289, 318-319. 
154 Geiss – Le Quintrec 2008, 74-75, 338-339. 
155 Körber. 
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yleisohjeistuksen ja mekaanisesti vaiheittain etenevän esimerkin esitystapa 

näyttääkin olevan juuri ranskalaisen oppikirjamallin mukaista pedagogiikkaa.156 

Oppikirjasarjan toinen osa saa Defrancelta kiitosta siitä, että kirjaan on tuotu 

ensimmäisestä osasta puuttuneita, saksalaiseen perinteeseen kuuluvia ”Dossiers 

zur Historiographie/Dossier Historiographique”-aukeamia, joissa esitellään 

historiantutkijoiden erilaisia tulkintoja käsillä olevasta aiheesta. Tällaista 

historiografista pohdintaa ei ranskalaisessa oppikirjaperinteessä tavata. Defrance 

tosin harmittelee sitä, että näitä aukeamia on kirjassa ainoastaan 1900-luvun 

alkupuolen historian osalta.157 Ensimmäisen osan lisäksi vastaavat aukeamat 

puuttuvat kokonaan myös kirjasarjan kolmannesta osasta.158 Tämän saksalaisen 

pedagogisen keinon implementoinnista voi siis antaa vain puolittaisen 

tunnustuksen, sillä se esiintyy ainoastaan kirjasarjan keskimmäisessä osassa ja 

siinäkin vain kolmessa kirjan yhdeksästätoista luvusta.159 

Edellä mainittujen tutkijoiden lisäksi myös Hélène Miard-Delacroix kritisoi 

Dokumente/Documentsin artikkelissaan ranskalais-saksalaista oppikirjaa siitä, että 

kirjoissa opetetaan lähinnä vain ranskalaisia metodeja.160 Tutkijayhteisö on siis 

monessa kohden kiinnittänyt ranskalaiseen painotukseen huomiota, jos nyt ei 

olekaan päätynyt sen perusteella kritisoimaan hanketta toteutusta vaivaavasta 

epätasapainosta Ranskan ja Saksan välillä. Näin ollen kokonaisvaikutelma on myös 

oppikirjahanketta käsittelevän tutkimuksen osalta, että tasapuolisen yhteistyön 

narratiivia pikemminkin tuetaan kuin haastetaan. 

3.4. Ranskalais-saksalainen synteesi: narratiivi ja todellisuus 

Oppikirjahankkeen lähtökohdaksi oli määritelty, että oppikirjojen tuli kattaa 80 

prosenttia Ranskan sekä kaikkien Saksan osavaltioiden opetussuunnitelmista. 

Ohjauskomitea aloitti oppikirjojen sisällön määrittelyn etsimällä ne yhteiset aiheet, 

jotka kuuluivat kaikkiin näihin opetussuunnitelmiin, ja sen jälkeen sisältöä 

                                                        

156 Esim. Lambin 2003, 28-29, 60-61 tai Lambin 2004, 12-13, 62-63. 
157 DeFrance. 
158 Bendick – Geiss – Henri. 
159 Geiss – Le Quintrec 2008, 248-249, 254-255, 274-275, 290-291. 
160 Miard-Delacroix, 35. 
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täydennettiin siten, että mainittu kattavuus saavutettiin kunkin yksittäisen 

opetussuunnitelman osalta.161 Tämä lähtökohta ei tietystikään ota kantaa kirjojen 

rakenteeseen, taittoon tai pedagogisiin keinoihin, ja näiden asioiden osalta 

oppikirjoihin on selvästi päädytty ottamaan ranskalaista malli, jota on vain 

nimellisesti maustettu saksalaisilla piirteillä. Hankkeen viestinnässä tämä 

epätasapaino on kuitenkin pitkälti sivuutettu, ja haluttu korostaa Ranskan ja Saksan 

tasapuolisuutta ja tämän seurauksena syntynyttä opetusperinteiden synteesiä. Niin 

lehdistö kuin tutkijayhteisökin ovat hanketta ja sen tuotoksia käsitellessään pitkälti 

päätyneet toistamaan samaa tarinaa. 

Tämän tasapuolisen yhteistyön narratiivin käyttäminen auttaa esittämään 

hankkeen ilmentymänä eurooppalaisesta – tai ranskalais-saksalaisesta – kyvystä 

katsoa yli kansallisten etujen ja tehdä yhteisen, ylikansallisen edun mukaisia 

ratkaisuja. Narratiivi tukee Euroopan unionin mielikuvapyrkimyksen mukaista 

kuvaa Ranskan ja Saksan luotsaamasta unionista, jolle perinteisistä 

kansallisvaltiotoimijoista poiketen ei ole tärkeää vain oman edun ajaminen, vaan 

myös yhteisten arvojen edistäminen. Jos hankkeen viestinnässä ja vastaanotossa 

olisi todenmukaisemmin näytetty, miten ranskalais-saksalainen oppikirja on 

suunnattu ranskalaisen opetuksen tarpeisiin saksalaisten kustannuksella, olisi 

hankkeen kautta muodostunut hyvin erilainen kuva ranskalais-saksalaisesta 

yhteistyökyvystä. 

On kuitenkin mahdollista, että näin vahvan ranskalaisen painotuksen valitsemisella 

on ollut kielteisiä vaikutuksia oppikirjojen menestymiseen. Kirjasarjan ensimmäistä 

osaa myytiin ensimmäisten kahden vuoden aikana 80 000 kappaletta162 kun taas 

viimeisestä osasta otettiin vain 7000 kappaleen painos163. Kun kirjan tekijät 

selittävät kirjan laskeneita myyntilukuja, he vetoavat siihen, että Ranskan 

opetussuunnitelmaan tehtiin suuria muutoksia vuonna 2009, sillä seurauksella, 

ettei ranskalais-saksalainen oppikirja enää kelvannutkaan opetussuunnitelman 

                                                        

161 Monnet’n haastattelu. 
162 Sérès. 
163 Lemaître. 
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mukaiseksi opetusmateriaaliksi Ranskan lukioissa.164 Tämä selitys jättää kuitenkin 

huomiotta Saksan puolen, jossa myyntiluvut ovat yhtä lailla laskeneet. 

Kun kirja on laadittu näin yksipuolisesti Ranskan koulujen tarpeiden ja tottumusten 

mukaiseksi, herää kysymys, onko laajaa opetuskäyttöä Saksan puolella lähdetty 

tosissaan edes tavoittelemaan. Tämä kysymys ei kuitenkaan nouse esiin missään 

kohtaa hankkeen julkista käsittelyä, eikä näin ollen narratiivi hankkeen 

tasapuolisesta ranskalais-saksalaisesta luonteesta joudu siinä kyseenalaiseksi. 

Ranskalaisen mallin dominanssiin oppikirjoissa ei välttämättä ole sen kummempaa 

syytä kuin suurimman yhtenäisen kohdemarkkinan tavoitteleminen kirjoille. Sen 

sijaan opetusperinteiden tasapuolisuuden korostaminen hanketta käsittelevissä 

kertomuksissa vaikuttaa tietoiselta valinnalta, joka tukee Euroopan unionin 

mielikuvapyrkimystä.
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4. Eurooppa esimerkkinä ja vaihtoehtona 

Ranskan opetusministeri François Fillon kertoi haastattelussa vuonna 2005, että 

ranskalais-saksalaisessa oppikirjahankkeessa saavutettava historianesitysten 

moninäkökulmaisuus on perustavalla tavalla tärkeää Euroopan tulevaisuuden 

kannalta. Fillon näkee, että entisistä verivihollisista Ranskasta ja Saksasta ovat tullut 

”veriystäviä”, ja nuoret oppivat nyt taistelemaan yhteistä vihollista vastaan. 

Uusi yhteinen vihollisemme on globaali epätasapaino, köyhyys, joka synnyttää terrorismia. Sen 
vuoksi kaikki se työ, jota teemme tasapainoisen eurooppalaisen yhteisön rakentamiseksi, puolustaa 
yhteiskuntamalliamme amerikkalaista mallia ja aasialaista mallia vastaan.165 

 

Fillonin lausunto sisältää suuren arvolatauksen. Hänen rinnastuksensa antaa 

ymmärtää, että amerikkalaiset ja aasialaiset arvot ja yhteiskuntamallit johtavat 

maailman kiihtyvään polarisoitumiseen rikkaisiin ja köyhiin, mikä ruokkii 

terrorismia. Fillon näkee Euroopan vaihtoehtona ja ratkaisuna tähän. Hänelle 

Euroopan unionilla on selvä missio, eurooppalaisten arvojen ja yhteiskuntamallin 

maailmanlaajuinen edistäminen. Ranskalais-saksalainen oppikirjahanke liittyy 

Fillonin ajattelussa tähän eurooppalaiseen missioon. 

Fillonin ajatukset asettuvat linjaan Lucarellin havaitseman EU:n 

mielikuvapyrkimyksen kanssa. Lucarellin mukaan EU pyrkii luomaan itsestään 

mielikuvaa perinteisiä valtiotoimijoita eettisempänä toimijana, joka toimii 

syntyhistoriastaan kumpuavien arvojen ohjaamana ja pyrkii rauhanomaisesti 

hakemaan näille arvoille jalansijaa ympäri maailmaa.166 

Fillonin kommentit tukevat ajatusta, että Ranska ja Saksa ovat valjastaneet 

oppikirjahankkeen palvelemaan Euroopan unionin sisä- ja ulkopoliittisia 

tavoitteita, erityisesti tarjoamalla kansainväliselle yleisölle ajatusta, että Eurooppa 

on inspiroiva esimerkki muille kansainvälisille toimijoille. 

Tämä ajatus onkin näkyvästi esillä hankkeen viestinnässä. Ensimmäisestä 

lehdistötiedotteestaan lähtien kustantaja Klett luonnehti oppikirjahanketta 

                                                        

165 Elkabbach, Jean-Pierre: Interview de M. François Fillon, ministre de l'éducation nationale. Vie Publique 26.4.2005. 
<http://discours.vie-publique.fr/notices/053001661.html>, luettu 10.2.2018. 
166 Lucarelli, 8. 
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ainutlaatuiseksi niin poliittisesti, kulttuurisesti kuin didaktisestikin.167 Kirjan 

ilmestymisen jälkeen Klett hehkutti oppikirjahankkeen saavuttamaa 

maailmanlaajuista mediahuomiota, oppikirjan herättämää kiinnostusta 

esittelytilaisuuksissa ympäri Eurooppaa sekä kirjan saavuttamaa palkintoa 

liberaalidemokraattisten arvojen edistämisestä. 168 Klettin tiedotteiden mukaan 

ranskalais-saksalainen oppikirjahanke voi toimia mallina muille maille – sekä koko 

Euroopan yhteiselle oppikirjalle.169 

Pureudun tässä luvussa siihen, millaisten narratiivien avulla hankkeessa on luotu 

kuvaa Ranskan ja Saksan ystävyyteen pohjautuvasta Euroopan unionista, jonka 

ylevät arvot ja universaalin hyvän edistämiseen pyrkivä toiminta näyttävät mallia 

muulle maailmalle. 

4.1. Euroopasta mallia Kaukoitään 

Keväällä 2005 kymmenet tuhannet ihmiset Soeulissa, Pekingissä ja Shanghaissa 

osoittivat mieltään Japanin suurlähetystöjen ja konsulaatin edessä. Väkivaltaisiksi 

eskaloituneissa, mellakkapoliisien hillitsemissä mielenosoituksissa protestoitiin 

tuoreita historian oppikirjoja, jotka Japanin opetusviranomaiset olivat hyväksyneet 

maan koulujen käyttöön. Oppikirjojen tekstit häivyttivät tai vähättelivät Japanin 

sotarikoksia, ohittaen esimerkiksi Nanjingin verilöylyn ”selkkauksena”. Kiinan ja 

Etelä-Korean ulkoministeriöiden edustajat kritisoivat Japania historian 

vääristelystä myös virallisia väyliä pitkin, tilanteessa jossa Japania jo valmiiksi 

uhkasi aluekiistoista johtuva diplomaattinen sota kummankin maan kanssa.170 

Ranskalais-saksalaisen oppikirjan kustantaja ei hukannut aikaa nähdessään tässä 

tilanteessa mahdollisuuden positioida Eurooppa arvojohtajaksi ja stabiloivaksi 

voimaksi maailmanpolitiikassa. Keskellä kuohuntaa julkaistussa 

lehdistötiedotteessa kustantaja Klett esittelee ranskalais-saksalaisen 

                                                        

167 Klett 2005b. 
168 Klett 2007a. 
169 Klett 2007a; Ernst Klett Verlag: Das deutsch-französische Geschichtsbuch in Dortmund. Lehdistötiedote. Ernst Klett Verlag 
4.4.2007. <https://www.klett.de/sixcms/detail.php?id=529101&template=pr_pm_detail>, haettu 3.5.2010. (Klett 2007b.) 
170 Faiola, Anthony: Japanese Schoolbooks Anger S. Korea, China, Militaristic Past Is Seen as Whitewashed. Washington Post 
6.4.2005. 
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oppikirjahankkeen Japanin oppikirjakiistaan rinnastettuna. Tiedote on otsikoitu 

”Sodan perintö: ranskalais-saksalaisessa historiankirjassa menneisyyttä työstetään 

uusiksi yhdessä”171. Tiedotteessa esitellään ensin kontekstina Japanin 

oppikirjakiista, minkä jälkeen selitetään, kuinka Ranskan ja Saksan sotarikoksia 

tullaan tekeillä olevissa oppikirjoissa käsittelemään peittelemättä ja molemmista 

näkökulmista.172 Pari vuotta myöhemmin kustantaja palasi aiheeseen kertoakseen, 

että Etelä-Korea ja Japani olivat ehtineet muodostaa yhteisen historiakomission ja 

pohtivat nyt ranskalais-saksalaisen oppikirjan jalanjäljissä seuraavaa oppikirjaa 

omille oppilailleen. Tiedotteeseen oli haastateltu myös suuren japanilaisen 

päivälehden Mainichi Shimbun Saksan kirjeenvaihtajaa. Hän kertoi, että vastaavan 

oppikirjan syntyminen on epätodennäköistä, mutta uskoi silti ranskalais-

saksalaisen oppikirjan voivan toimia mallina komission työssä.173 

Kustantajan lisäksi myös hankkeen poliittiset taustavoimat ovat pitäneet esillä tätä 

narratiivia. Ranskan opetusministeri Gilles de Robien esitti vuonna 2006 

oppikirjahankkeen poliittisena roolimallina muille maille, kuten Etelä-Korealle ja 

Japanille.174 Samoin Berliinin hallitseva pormestari Klaus Wowereit julisti 

oppikirjaprojektin käyvän malliksi muille maille.175 Ohjauskomitean jäsen Etienne 

François puolestaan esitteli hanketta ranskalais-japanilaisen tutkimusinstituutin 

konferenssissa mallina uudenlaisesta tavasta tehdä identtisiä oppikirjoja 

useamman maan opetuskäyttöön ja yhdistää maiden erilaiset tavat opettaa 

historiaa.176 

Tekijöiden tapa esittää ranskalais-saksalainen sopuisa hanke kontrastina Japanin ja 

sen naapurivaltioiden välisiin oppikirjojen sisältöjä koskeviin riitoihin on siirtynyt 

laajasti median esityksiin.177 Useissa lehdissä myös esiteltiin, miten ranskalais-

saksalaisen oppikirjan pohjalta on ideoitu mahdollisia Japani-Korea-, Japani-Kiina-, 

                                                        

171 Tekijän käännös. 
172 Klett 2005c. 
173 Klett 2007a. 
174 Das deutsch-französische Geschichtsbuch… Klett Themendienst, 2009:44, 13. 
175 Ernst Klett Verlag: Geschichte aus zwei Blickwinkeln. Lehdistötiedote. Ernst Klett Verlag 23.4.2008. 
<https://www2.klett.de/projekte/geschichte/dfgb/presse1d17.html>, luettu 27.1.2018. (Klett 2008b.) 
176 François 2009, 2. 
177 Franco-German textbook... BBC News 5.5.2006; Le manuel d'histoire... Libération 4.5.2006; Fogarasi. 
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Saksa-Puola-, Venäjä-Ukraina-, Unkari-Slovakia- ja Unkari-Romania-oppikirjoja.178 

Le Figaro jopa kirjoittaa malli-narratiivin auki otsikoimalla uutisensa ”Le manuel 

d'histoire franco-allemand: un modèle”. Múlt-Korin artikkelissa puolestaan 

esitellään seikkaperäisesti Ranskan ja Saksan pitkä bilateraalisen yhteistyön 

historia ja kerrotaan, miten maat sen ansiosta onnistuivat ensimmäisenä 

maailmassa toteuttamaan tällaisen oppikirjahankkeen.179 

Tutkimuksen puolella etenkin Corine DeFrance, Ulrich Pfeil ja Reiner Markowitz 

ovat useissa yhteisissä artikkeleissaan toistaneet narratiivia, jonka mukaan 

oppikirjahanke toimii mallina muulle maailmalle.180 Vaikka monet muut ristiriitojen 

täyttämän historian jakavat maat ympäri maailman ovat aiemmin kyenneet 

viemään läpi kahdenvälisen historiankirjoituksen projekteja, näille projekteille ei 

ole saatu valtioiden tukea. Tässä ne jäävät DeFrancen, Pfeilin ja Markowitzin 

mukaan vajaaksi ranskalais-saksalaisen oppikirjahankkeen saavutuksista. Edes 

vuonna 2008 käynnistetty valtiovetoinen Saksan ja Puolan oppikirjahanke ei heidän 

mukaansa ollut verrattavalla tasolla, sillä siinä käsiteltäväksi ajanjaksoksi oli valittu 

Ranskan vallankumousta edeltävät vuosisadat, jolloin maiden välisen historian 

pahimmat kipupisteet jäisivät tarkastelun ulkopuolelle. Tutkijat pohtivat myös, 

”missä määrin ranskalais-saksalaista hanketta voisi hyödyntää konfliktien 

jälkeiseen yhteisymmärryksen ja rauhan rakentamiseen” esimerkiksi Balkanilla, 

Lähi-idässä sekä Japanin ja Korean välillä.181 Defrance ja Pfeil uskoivat, että 

ranskalais-saksalainen hanke voisi toimia pohjana kaikkien EU-maiden yhteiselle 

historianoppikirjalle, ja esittivät hankkeen mallina ja lippulaivana kiistanalaisen 

menneisyyden jakaville maille ympäri maailmaa.182 Myös Emmanuel Droit toi 

artikkelissaan esille, että hanke ja sen antama malli uudenlaiseen 

historianopetukseen oli otettu tarkkailuun sekä Euroopassa että sen ulkopuolella, 

eritoten Japanissa ja Etelä-Koreassa.183  

                                                        

178 Le succès du manuel d'histoire franco-allemand. Le Figaro 2.11.2009. Fogarasi; Franco-German textbook... BBC News 
5.5.2006; Le manuel d'histoire... Libération 4.5.2006; Flückiger, Paul: Das erste deutsch-polnische Geschichtsbuch. Die Welt 
19.3.2008; Lemaître. 
179 Sérès; György, Jakab: Magyar-szlovák történelemkönyv francia-német mintára. Múlt-Kor történelmi magazin 12.11.2008. 
<https://mult-kor.hu/20081112_magyarszlovak_tortenelemkonyv_francianemet_mintara>, luettu 10.2.2018. 
180 Esim. Defrance – Pfeil, 97-98. 
181 DeFrance – Markowitz – Pfeil 2008.  
182 DeFrance – Pfeil, 101. 
183 Droit, 162. 
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Se, että Japanin oppikirjakriisiä hyödynnettiin ranskalais-saksalaisen hankkeen 

kehystämiseen EU:n mielikuvapyrkimyksen mukaisesti – kriisin vielä kiehuessa 

kuumimmillaan – haiskahtaa historiapoliittiselta opportunismilta. On kuitenkin 

kiistatonta, että oppikirjahankkeeseen liitetyllä tiennäyttäjänä ja esikuvana 

toimimisen narratiivilla on vankka todellisuuspohja. Tästä kertoo osaltaan 

japanilaisten, eteläkorealaisten ja kiinalaisten historioitsijoiden yhdessä kokoama, 

puolueettomiin menneisyyden esityksiin pyrkivä historiateos A New Modern 

History of East Asia. Kirjan esipuheessa kerrotaan, että ranskalais-saksalainen 

oppikirjasarja on käännetty koreaksi ja japaniksi, ja sitä on pidetty yhteisten 

historianesitysten, ja etenkin yhteisten oppikirjahankkeiden mallikappaleena.184 

Yllättävänä sivujuonteena ranskalais-saksalainen oppikirjahanke on mediassa ja 

tutkimuksessa nostettu malliksi myös Ranskalle itselleen. Ranskan presidentin 

harjoittama historiapolitiikka nousi kansainvälisiin otsikoihin, kun Nicolas Sarkozy 

vuonna 2007 ohjeisti kaikkia opettajia Ranskassa lukemaan vuonna 1941 kuolleen 

vastarintataistelija Guy Môquet’n jäähyväiskirjeen, antamaan oppilaille esimerkin 

rohkeuden ja uhrausten merkityksestä. Tutkija Ulrich Pfeil asettaa artikkelissaan 

ranskalais-saksalaisen oppikirjan vastavoimana Sarkozyn taantumukselliselle 

yritykselle jälleen kohottaa vastarintataistelijat etualalle miehityksen ajan 

kansallisessa muistamisessa – ja vastaavasti sysätä piiloon muistot Vichyn 

hallituksesta. Ranskalais-saksalaisen oppikirjan esitys on Pfeilin mukaan 

monisyinen ja nykytutkimuksen mukainen, ja on pitänyt pintansa sen jälkeen, kun 

historian väärinkäyttö poliittisiin tarkoitusperiin on Sarkozyn valinnan jälkeen 

tutkitusti lisääntynyt. Myös Frankfurter Allgemeine Zeitung kirjoitti, että Sarkozyn 

ajama muistamisen tapa ei enää kuulu ranskalais-saksalaisen oppikirjan 

aikakaudelle.185 

                                                        

184 Fuchs, Eckhardt – Kasahara, Tokushi – Saaler, Sven (toim.): A New Modern History of East Asia. V&R unipress, Göttingen 
2018, 16. 
185 Pfeil, Ulrich: Dossier – Histoire/Geschichte 2 – Part 7. Georg Eckert -instituutti 2008. 
<http://www.gei.de/en/publications/eckert-dossiers/europa-und-die-welt/hisge-teil-1/hisge-part-7.html>, luettu 
10.2.2018. 
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Ranskalais-saksalainen oppikirja on siis myös symboli nationalistisen 

historiapolitiikan vastustamiselle Ranskassa. Tämä entisestään vahvistaa sen 

uskottavuutta nimenomaan eurooppalaisena eikä vain bilateraalisena hankkeena. 

4.2. ”Kaksintaistelusta kaksikoksi” 

Oppikirjahankkeen viestinnässä on toistettu vastakkainasettelua Euroopan 

sotaisan menneisyyden ja rauhaisan nykyisyyden välillä. Niin ohjauskomitean kuin 

opetusministeriön edustajien julkilausumissa, kuin myös kustantajan 

lehdistötiedotteissa oppikirjahanke on johdonmukaisesti kehystetty tarinalla 

sotaisista naapurikansoista, jotka vuosisataisen vihanpidon jälkeen ovat 

rakentaneet tuhoisan historian päälle sovinnon ja yhteistyön, jonka kulminaatio 

tämä oppikirjasarja on.186 

Tässä narratiivissa ranskalais-saksalainen oppikirja esittäytyy siihenastisena 

huipentumana kehityskulussa, jossa maat ovat siirtyneet verivihollisuudesta 

sovintoon ja lopulta tuoneet yhdentymisen kautta rauhan maanosaan. Tällaisen 

narratiivin toistaminen auttaa legitimoimaan Euroopan unionia sen tuomien 

pitkäaikaisten hyötyjen kautta. 

Narratiivi näkyy myös itse oppikirjoissa. Kirjasarjan ensimmäiseksi ilmestynyt osa 

käsittelee sotien jälkeistä aikaa, jossa Euroopan yhdentymiskehitys nousi keskiöön. 

Oppikirjan esipuheessa kerrotaan vuolaasti Ranskan ja Saksan vertaansa vailla 

olevasta vuosikymmenten yhteistyöstä kaikilla osa-alueilla. Esipuheen mukaan 

maiden historioistakin on tullut yhteisemmät kuin koskaan, kiitos valtioiden ja 

yhteiskuntien välisen ymmärryksen, lähentymisen ja sovinnon työn.187 

Kirjasarjan toinen osa puolestaan kattaa Ranskan ja Saksan historian verisimmän 

vuosisadan. Oppikirjan esipuheessa painotetaan, että puolentoista vuosisadan 

konfliktien ja sotien (mutta myös intensiivisen kulttuurivaihdon) jälkeen Ranska ja 

                                                        

186 François 2004, 12; Klett 2005d; Klett 2008a; Monnet 2006, 22; Elkabbach. 
187 Geiss – Le Quintrec 2006, 3. 
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Saksa ovat tuoneet ratkaisevan panoksen Euroopan rakentamiseen, joka jatkuu 

tähän päivään.188 

Kirjasarjan ensimmäisestä osasta tehdyssä markkinointivideossa kirja esitettiin 

konkreettisena symbolina Ranskan ja Saksan sovinnosta ja yhteistyöstä edellisten 

vuosisatojen tuhoisten keskinäisten sotien jälkeen.189 Etienne François kutsui 

oppikirjaa itsessään lieux-de-memoireksi ranskalais-saksalaisen sovinnon, 

lähentymisen ja yhteistyön historiassa.190 Berliinin pormestari Wowereit muistutti 

oppikirjahanketta käsittelevässä puheessaan, miten tärkeää on pitää hyvää huolta 

Ranskan ja Saksan suhteista ja kultivoida niiden välistä ystävyyttä, sillä se on 

Euroopan yhdentymisen keskiössä.191 

Oppikirjan julkistamistilaisuudet keväällä 2006 pidettiin Ranskan puolella 

Péronnessa ja Saksan puolella Saarbrückenissa. Juhlapuheissaan Ranskan ja Saksan 

ministerit avasivat paikanvalintojen takana olevaa symboliikkaa: 

 ”Kaupungit sijaitsevat alueilla, joilla on erityiset kytkökset ranskalais-saksalaiseen historiaan. 
Péronnen kohdalla kyse on ensimmäisen maailmansodan aikaisesta Sommen taistelusta. -- 
Saarbrückenin osalta kyse on sotienvälisestä ja -jälkeisestä ajasta, jolloin Saarland -- oli merkittävien 
eturistiriitojen kohde Saksan ja Ranskan välillä. Nämä kivuliaat luvut ranskalais-saksalaisessa 
historiassa ovat nyt kaukaista menneisyyttä. Toisen maailmansodan päättymisestä lähtien nämä 
kaksi kansaa, Charles de Gaullen ja Konrad Adenauerin aloitteesta, ovat avanneet uuden tien: 
ranskalais-saksalaisen sovinnon tien, jonka ensi askel oli Elyséen sopimus vuonna 1963. Ranskalais-
saksalaiset suhteet ovat sen jälkeen saavuttaneet syvyyden ja rikkauden, jotka ovat ainutlaatuisia 
maailmassa.” 192 
 

Tämä kehystämistapa on siirtynyt suoraan median esityksiin.193 Erityisesti tämä 

näkyy AP:n uutisissa, joissa oppikirjahanke liitetään symbolisen paikanvalinnan 

kautta maailmasotien verisyyttä seuranneeseen sovintoon, jonka tuloksena 

yhteisen historian oppikirjan laatiminen on tullut mahdolliseksi.194 

                                                        

188 Geiss – Le Quintrec 2008, 3. 
189 Éditions Nathan: Le manuel d'histoire franco-allemand. Mainosvideo. Éditions Nathan 2006. 
<http://www.europeenimages.net/video-le_manuel_d_histoire_franco_allemand-id-49.html>, luettu 10.2.2018. (Nathan 
2006a.) 
190 François 2009, 2. 
191 Klett 2008b. 
192 Ranskan opetusministeriö 2006, otsikon "Les discours" alla; de Robien. (Lainaus Peter Müllerin puheesta, samat teemat 
myös Gilles de Robienin puheessa samassa tilaisuudessa.) 
193 History lessons: A Franco-German textbook. Post-war history in Germany and France. The Economist (US) 8.7.2006; Gruber; 
Franco-German textbook... BBC News 5.5.2006. 
194 French, German officials... Associated Press Worldstream 4.5.2006; Barchfield. 
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Oppikirjojen kuvakerrontaa tutkinut Claire Aslangul nosti artikkelissaan esiin 

ranskalais-saksalaisessa oppikirjassa käytetyn kuvaparin: Hitler Eiffel-tornin 

edessä; Kohl ja Mitterrand käsikkäin Verdunin hautausmaalla. Aslangulin mukaan 

kuvapari asettaa vastakkain vanhan perivihollisuuden ja nykyisen sovinnon. Tästä 

syntyvää narratiivia Aslangul kutsuu nimellä le chemin du duel au duo, tie 

kaksintaistelusta kaksikoksi.195 Samaa kuvaparia käytti myös Der Spiegel 

uutisessaan, ja sen avulla kehysti ranskalais-saksalaisen oppikirjan tähän samaan 

narratiiviin.196 

Myös tutkimuksen puolella useat artikkelit esittävät ranskalais-saksalaisen 

oppikirjahankkeen vanhojen verivihollisten tekemän pitkän sovinnon työn 

huipentumana.197 Ulrich Pfeil kirjoittaa omassa artikkelissaan seuraavasti: 

Ranskalais-saksalaista oppikirjaa pidetään ranskalais-saksalaisen sovinnon ruumiillistumana 
poliittisesta näkökulmasta. [Oppikirja] toimii astinkivenä kohti transnationaalisten muistamisen 
kulttuurien kehittymistä; se myöskin osoittaa, että keskustelu ja opetusmetodien ja didaktisten 
konseptien sovittaminen vaatii edelleen yhteistyötä. Joka tapauksessa, Saksa ja Ranska ovat 
kulkeneet pitkän yhteisen matkan tässä suhteessa, mitä havainnollistavat erityisesti Itä-Euroopan 
tapahtumat, joista nähdään, että toisen maailmansodan historiaa on hyväksikäytetty antamaan 
kansakunnille oikeutus ja hallinnoille legitimiteetti.198 

 

Pfeilin esityksessä ranskalais-saksalainen oppikirjahanke asettuu positiiviseksi 

vastakohdaksi negatiiviselle kansalliselle legimitoinnille, jota Itä-Euroopassa on 

tapahtunut. Pfeil vaikuttaa ilmeisen sokealta sille, että ranskalais-saksalaisella 

hankkeella voisi olla oma vastaava agendansa: Euroopan unionin legimitointi. 

Samalla hän asettaa Ranskan ja Saksan eurooppalaisuuden vastakkain Itä-Euroopan 

eurooppalaisuuden kanssa (tästä vastakkainasettelusta tarkemmin luvussa 5). 

4.3. Sovittamattomat ristiriidat – poikkeus vahvistaa yksimielisyyden 

Edellä nähdyt narratiivit Ranskan ja Saksan sovusta, esimerkillisyydestä ja 

yhteistyön tasapuolisuudesta toistuvat hankkeen viestinnässä ja sen julkisessa 

                                                        

195 Aslangul, Claire: De la haine héréditaire à l’amitié indéfectible: Quelques images-symboles de la relation France-Allemagne, 
1870-2009. Revue historique des armées 2009:256, 4. 
196 Deutsch-französisches geschichtsbuch... Spiegel Online 6.5.2006. 
197 DeFrance – Pfeil, 97-99; Blomqvist, 15; Droit, 152-154; Berger, Stefan – Conrad, Christoph: The Past as History. National 
Identity and Historical Consciousness in Modern Europe. Palgrave Macmillan, Hampshire 2015, 337. 
198 Pfeil. 
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käsittelyssä. Aivan yksipuolisesta matkasta ”voitosta voittoon” ei kuitenkaan ole 

edes hankkeen taustavoimien kuvauksissa kyse. Hankkeesta kerrottujen tarinoiden 

joukkoon mahtuu myös sovittamattomia erimielisyyksiä oppikirjojen sisällön 

suhteen, joita ranskalaiset ja saksalaiset osapuolet kohtasivat hankkeen varrella. 

Vaikenemisen sijaan erimielisyyksistä on kerrottu hankkeen viestinnässä varsin 

tiuhaan. Useiden kustantajan lehdistötiedotteiden lisäksi niistä on kerrottu laajalla 

rintamalla ohjauskomitean jäsenten kirjoittamissa artikkeleissa, heidän 

antamissaan haastatteluissa ja heidän pitämissään seminaarialustuksissa. Itse 

oppikirjoissakin poikkeavista katsantokannoista kerrotaan otsikolla Regards 

Croisées Franco-Allemands.199 

Silmiinpistävää näissä kaikissa kertomuksissa kuitenkin on, että niissä toistuvat 

aina samat kaksi erimielisyyden aihetta: ranskalaiset ja saksalaiset eivät 

lopultakaan päässeet sopuun siitä, miten kirjoissa kuvattaisiin yhtäältä 

Yhdysvaltojen, toisaalta Neuvostoliiton ja kommunismin rooli toisen 

maailmansodan jälkeisessä Euroopassa. Saksalaiset näkivät Yhdysvallat 

positiivisena voimana jälleenrakennuksessa, kun taas ranskalaisten mielestä 

Yhdysvaltojen rooliin liittyi imperialistisia piirteitä. Ranskalaisilta puolestaan löytyi 

enemmän ymmärrystä kommunismin positiiviselle panokselle kuin saksalaisilta. 

Mitään muita kirjoittajien kohtaamia erimielisyyksiä ei kirjan tekijöiden tai 

hankkeen taustavoimien kertomuksissa esiinny. Lähimmäksi tulevat maininnat 

siitä, että kääntäjillä oli vaikeuksia löytää saksankielistä vastinetta käsitteille 

”laïcité” ja ”mémoire”,200 tai että termit ”valtio”, ”kansa”, ”kulttuuri” ja ”uskonto” 

käsitetään hieman eri tavalla kummassakin maassa.201 

Sovittamattomien ristiriitojen narratiivi vaikuttaa rakennetun noudattaen 

prolepsista. Prolepsis on klassisen retoriikan keino ennakoida vastaväitteitä ja viedä 

niiltä tehoa ottamalla ongelmakohdat puheeksi ennen kuin vastapuoli ehtii sen 

tehdä.202 Oppikirjahankkeen tapauksessa, jos viestinnässä olisi annettu kuva täysin 

                                                        

199 Klett 2006d; Kuchenbäcker, 13; Monnet 2006, 23; Geiss – Le Quintrec 2006, 127, 307; Coutant, 28-29; Poncelet, 5. 
200 Monnet 2006, 22; Nembrini, 4. 
201 Geiss – Le Quintrec 2006, 2. 
202 Esim. Armstrong, Fergus: The Physical and Rhetorical Placement of the Westinghouse Time Capsule of Cupaloy, 1938-6939 
teoksessa Thomas, Susan E. (toim.): What is the New Rhetoric? Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2007, 160. 
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ongelmattomasta yhteistyöstä läpi hankkeen, olisi tämä voinut herättää epäilyjä 

osapuolten yksimielisyyden liiallisesta kaunistelusta. 

Myöntäessään erimielisyydet sisällön suhteen tekijät ovat vieneet terän kriitikoilta, 

jotka olisivat voineet kyseenalaistaa saumattomasta yhteistyöstä annetun 

ruusuisen kuvan. Samalla tekijät ovat päässeet valitsemaan, mitkä hankkeen 

varrella kohdatut erimielisyydet nostetaan julkisesti esille. Voiko todella pitää 

paikkansa, että ainoat erimielisyyttä aiheuttaneet historialliset aiheet koskivat 

Euroopan ulkopuolisia toimijoita – Yhdysvaltoja ja Neuvostoliittoa? Oli tämä 

seurausta harkitusta valikoinnista tai ei, narratiivin rakentaminen tällä tavoin 

palvelee Euroopan mielikuvapyrkimystä. Syntyy kuva Ranskasta ja Saksasta, jotka 

ovat käsitelleet keskinäiset historialliset kipupisteensä niin täydellisesti, ettei niistä 

ole löytynyt ainuttakaan kiistanalaista kohtaa hankkeen mittaan. Tämä osaltaan 

tukee edellä käsiteltyjä narratiiveja esimerkillisyydestä, sovinnosta ja 

tasapuolisesta yhteistyöstä. 

Valitun retorisen strategian toimivuus näkyy siinä, miten hyvin media tarttui tähän 

narratiiviin ja päätyi sitä sellaisenaan toistamaan. The Economistin hanketta 

käsittelevä artikkeli vuodelta 2006 alkoi varsin kriittisellä taustoituksella Ranskan 

ja Saksan välisistä jännitteistä. Maiden välisten suhteiden kerrottiin viilenneen sen 

seurauksena, että Saksa oli lähentynyt Bushin Yhdysvaltoja. Hankkeen yleisesti 

saamaan julkiseen käsittelyyn verrattuna tämä oli poikkeuksellinen tapa kehystää 

hanke. Kriittinen lähestymistapa voi selittyä sillä, että julkaisu on yhdysvaltalainen 

ja tarkasteli hanketta etäältä – ja tietysti sikäläisestä näkökulmasta. Oppikirjahanke 

kuitenkin esiteltiin hämmästyttävänä osoituksena siitä, miten syvällinen yhteys 

Ranskan ja Saksan välillä on. Artikkeli kertoi, että vastoin epäilijöiden ennusteita, 

kummastakin maasta projektiin osallistuneet historioitsijat ja opettajat onnistuivat 

suunnittelemaan sisällön ja kirjoittamaan kirjan ilman suurempia erimielisyyksiä: 

”Ilmeisesti ainut kiistakapula oli Yhdysvaltain rooli vuoden 1945 jälkeen, minkä 

kirjoittajat päättivät nostaa esiin sen sijaan että olisivat piilotelleet sitä.”203 

                                                        

203 History lessons: A Franco-German… The Economist (US) 8.7.2006. 
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Samaa viestiä kirjan sisältöä koskeneesta täydellisestä yhteisymmärryksestä, jonka 

rikkoi ainoastaan eriävä tulkinta Yhdysvaltain roolista, toistettiin useissa median 

esityksissä.204 Libération kiitti kirjoittajia ”viisaudesta”, kun he eivät lähteneet 

kieltämään tätä erimielisyyttä.205 

The Times ja Atlantic Review esittivät artikkeleissaan hyvin kriittisiä äänenpainoja 

ranskalais-saksalaisen oppikirjan ”amerikkalaisvastaisuutta” kohtaan. Molemmat 

lehdet syyttivät Ranskaa ja Saksaa siitä, että ne kirjan avulla loivat Eurooppa-

myönteisyyttä Yhdysvaltain kustannuksella. Samalla kumpikin lehti tuli 

toistaneeksi narratiivin, jossa ranskalaiset ja saksalaiset olivat sisällöstä hyvin 

yksimielisiä, ja ainoaksi kiistakapulaksi jäi Yhdysvaltain rooli. The Times sentään 

spekuloi, että kirjasarjan toisen osan sisältö voi muodostua ongelmallisemmaksi sen 

vuoksi, että sen käsittelemää ajanjaksoa leimaavat useat Ranskan ja Saksan väliset 

sodat.206 

The Timesin epäilyt osoittautuivat oppikirjahankkeen tekijöiden mukaan turhiksi. 

Toisen osan ilmestyessä kustantajan projektipäällikkö Ilas Körner-Wellershaus 

kertoi, että sen käsittelemä ajanjakso lukuisine maiden välisine konflikteineen oli 

kyllä saksalais-ranskalaiselle kirjoittajajoukolle vieläkin haastavampi kuin 

ensimmäisen osan kattama rauhan ja yhdentymisen aika. Tästä huolimatta 

kirjoittajat onnistuivat ongelmitta työstämään yhteisen esityksen, joka ottaa 

molempien maiden näkökulmat huomioon.207 Liikuttavan yksimielisyyden – 

määrätyt poikkeukset poislukien – narratiivi sai siis uutta puhtia kirjasarjan toisen 

osan ilmestyessä. 

Tutkijatkaan eivät lähteneet kyseenalaistamaan tätä tekijöiden laatimaa narratiivia, 

vaan toistivat sitä tekijöiden esittämässä muodossa niin ensimmäisen ja toisen osan 

ilmestyessä kuin myöhemminkin.208 

                                                        

204 Franco-German textbook... BBC News 5.5.2006; Gruber; Fogarasi. (BBC:n ja DW:n uutiset mainitsevat myös erimielisyyden 
kommunismista.) 
205 Le manuel d'histoire... Libération 4.5.2006. 
206 Sage; Failure of Education: Franco-German reconciliation with Anti-Americanism. Atlantic Review 6.5.2006. 
<http://atlanticreview.org/archives/314-Failure-of-Education-Franco-German-reconciliation-with-Anti-
Americanism.html>, luettu 10.2.2018. 
207 Klett 2008a; Klett 2008b. 
208 Berger – Conrad, 337; Blomqvist 6-7; Miard-Delacroix, 34; Markowitz – Pfeil, 54-55; Droit, 156. 
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5. Eurooppalaisuuden määritelmät oppikirjahankkeessa 

Edellisissä luvuissa olen tarkastellut sitä, millaisen panoksen ranskalais-

saksalainen oppikirjahanke on tuonut Euroopan unionin legitimointiin ja unionin 

ulkoisen julkisuuskuvan muokkaamiseen. Erittelemistäni historiapolitiikan käytön 

motiiveista käsittelemättä on vielä eurooppalaisen identiteetin rakentaminen 

oppikirjahankkeen avulla. 

Aloitan tarkastelun Pinteričin jäsentelyn mukaisesti, ja tutkin miten 

oppikirjahankkeessa on määritelty eurooppalaisuutta tiettyjen kansallisen 

identiteetin tunnusmerkkien avulla. Tutkin ensin, millaista eurooppalaisuutta on 

luotu hankkeessa kansallisten symbolien avulla. Tämän jälkeen perehdyn siihen, 

miten hankkeessa on käytetty eurooppalaisen identiteetin tunnusmerkkeinä 

yhteisiä arvoja ja yhteistä politiikkaa. 

Lopuksi hyödynnän Saukkosen kuvaamaa lähestymistapaa kansallisen 

identiteettipolitiikan analysointiin itseyden ja toiseuden kautta, ja tutkin millaista 

eurooppalaista viiteryhmää hankkeessa on määritelty näiden välineiden avulla. 

5.1. Euroopan unionin kansalliset symbolit 

EU:n virallisiksi symboleiksi määriteltiin vuoden 2003 perustuslakiluonnoksessa 

tähtilippu, Oodi ilolle -hymni, tunnuslause ”moninaisuudessaan yhtenäinen”, raha 

euro sekä kansallispäivän lailla juhlittava Eurooppa-päivä.209  Kaikki nämä symbolit 

ovat ranskalais-saksalaisessa oppikirjassa esillä, mikä osaltaan tukee 

eurooppalaisen identiteetin rakentamista niiden avulla. EU:n lippu esiintyy 

oppikirjan kannessa ja lipun tarina kerrotaan kirjan tekstissä. Samoin kirjassa 

esitellään Euroopan unionin muut symbolit: ”ainutlaatuinen Euroopan unionin 

raha”210 euro, kansallislaulu Oodi ilolle sekä kansallispäivää vastaava Eurooppa-

päivä.211 Ohjauskomitea muistuttaa oppikirjan esipuheessa EU:n tunnuslauseen 

olevan ”unie dans la diversité" tai "in Vielfalt geeint” (”moninaisuudessaan 

                                                        

209 Ehdotus sopimukseksi Euroopan perustuslaista. Official Journal of the European Union 2003:C169, artikla IV-1. 
210 Geiss – Le Quintrec 2006, 156. 
211 Geiss – Le Quintrec 2006, 164. 
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yhtenäinen” tai ”erilaisuudessaan yhdistynyt”212), ja toteaa oppikirjan itsessään 

ilmentävän tätä mottoa.213 

Blomqvist toteaa opinnäytteessään, että Euroopan unionin symboleita käytetään 

ranskalais-saksalaisessa oppikirjassa luomaan oppilaille mielleyhtymiä myös 

silloin, kun aiheena ei suoranaisesti ole Euroopan unioni ja sen symbolit. Blomqvist 

huomauttaa, että hänen vertailukohtana käyttämässään ranskalaisessa oppikirjassa 

sama aihe on esitetty ilman näitä symboleita tai niihin liittyvää ajatusten 

johdattelua.214 Blomqvistin havainto paljastaa, että ranskalais-saksalaisen 

oppikirjan tekijät ovat kirjan tekstien kautta osallistuneet eurooppalaisen 

identiteetin vahvistamiseen tuomalla tarkoituksellisesti esiin EU:n kansallisia 

symboleita. 

Kuten edellä on todettu, ainoa EU:lta selkeästi puuttuva kansallisen identiteetin 

tunnusmerkki on yhteinen kieli. Euroopan unionin identiteetinrakentamisessa 

tämä on otettu huomioon tekemällä juuri tästä kielten moninaisuudesta yhteistä 

eurooppalaisuutta; Euroopan parlamentti esittää virallisten kielten kirjon olevan 

käytännön ilmentymä unionin tunnuslauseesta ”moninaisuudessaan yhtenäinen”. 

Parlamentin mukaan kielikirjo toteuttaa diversiteettiä Euroopan unionin 

toiminnassa ja heijastaa unionin kulttuuriperintöä.215 

Samaa viestiä toistaa oppikirjojen kustantajan julkaisema lehdistötiedote vuodelta 

2006. Siinä Klett-kustantamon edustaja selittää, että oppikirjan ulkoasun 

suunnittelussa on ”pyritty ilmaisemaan Euroopan ideaa” painamalla kansiin sana 

”historia” paitsi ranskaksi ja saksaksi, myös lukuisilla muilla eurooppalaisilla 

kielillä.216 Euroopan idean ilmentäminen tällä tavalla kaipaa hieman tarkempaa 

tarkastelua. 

                                                        

212 ”Moninaisuudessaan yhtenäinen” on EU:n internet-sivuston (https://europa.eu/european-union/about-
eu/symbols/motto_fi, luettu 21.2.2018) mukaan moton virallinen suomenkielinen muoto mutta poikkeavaa käännöstä 
”erilaisuudessaan yhdistynyt” on myös käytetty virallisissa lähteissä, esim. Ehdotus sopimukseksi Euroopan... Official Journal 
of the European Union 2003:C169, artikla IV-1. 
213 Geiss – Le Quintrec 2006, 3. 
214 Blomqvist, 40-43. 
215 Bulgarian, Romanian and Irish join the EU family. Euroopan parlamentti 10.1.2017. 
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20070110STO01817&language=EN>, luettu 
21.2.2018. 
216 Klett 2006b. 
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Ranskalais-saksalaisten oppikirjojen kansikuvissa todellakin leijuu ”historia”-sana 

eri kielillä 40-60 kertaa osasta riippuen. Huomionarvoista on, että vaikka sana on 

painettu kunkin kirjan kanteen kymmeniä kertoja, on sanalle käytetty ainoastaan 

kuutta eri kirjoitusasua.217 Näillä kirjoitusasuilla tulee edustetuksi vain yhdeksän 

Euroopan unionin tämän ajanjakson 23:sta virallisesta kielestä. Kanteen 

päätyneiden kielten osalta on vaikea löytää suoralta kädeltä yhteistä nimittäjää 

Euroopan yhdentymishistoriasta. Edustettuna on virallisia kieliä kaikista Euroopan 

talousyhteisön EEC:n perustajajäsenmaista (Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, 

Belgia ja Luxemburg) mutta vain osa EEC:n laajentumisissa 1973 (Iso-Britannia ja 

Irlanti edustettuina mutta Tanska ei), 1981 (Kreikka ei edustettuna) ja 1987 

(Espanja edustettuna mutta Portugali ei). Selvä rajaus kuitenkin on, että täysin 

huomiotta on jätetty ne kielet, jotka ovat tulleet unionin virallisiksi kieliksi 2000-

luvun itälaajentumisen myötä.218 Tällainen rajaus sitoo kirjan ulkoasun ilmentämän 

Euroopan idean nimenomaan länsieurooppalaiseen kulttuuriperintöön. Jos 

Euroopan parlamentin mukaan itälaajenemisen mukanaan tuomat uudet viralliset 

kielet kertovat unionin tunnuslauseen hengessä sen moninaisesta 

kulttuuriperinnöstä,219 niin oppikirjat eivät tässä kohtaa vie tätä ideologiaa 

käytäntöön vaan tyytyvät esittämään rajatumman näkemyksen 

eurooppalaisuudesta. Tämän rajauksen sisällä hankkeessa on kuitenkin pyritty 

luomaan kuvaa, että kielirajat eivät erota maita vaan niiden yli toimitaan ja 

halutaankin toimia sujuvasti. Tästä käy esimerkiksi Klett-kustantamon tiedote 

vuodelta 2006, jossa kerrotaan, miten hämmästyttävän monet ranskalaiset 

opettajat ovat hankkineet käyttöönsä oppikirjan saksankielistä versiota.220 

                                                        

217 Geiss – Le Quintrec 2006. 
218 Edustettuina kielinä: hollanti (Geschiedenis); englanti (History); ranska (Histoire); saksa (Geschichte); italia (Storia); 
espanja, puola, ruotsi ja suomi (Historia). Ei-edustettuina kielinä: bulgaria (история); tshekki (dějiny); tanska (historie); 
viro (ajalugu); kreikka (ιστορία); unkari (történelem); iiri (stair); latvia (vēsture); liettua (istorija); malta (storja); portugali 
(história); romania (istorie); slovakki (histórie); sloveeni (zgodovina). Kroatiasta tuli EU:n 24. virallinen kieli vuonna 2013, 
vasta oppikirjasarjan julkaisun jälkeen. Bulgariasta, romaniasta ja iiristä tuli unionin virallisia kieliä vuonna 2007 kun 
kirjasarjan ensimmäinen osa oli julkaistu – mutta toki käsillä oleva laajentuminen oli tekijöillä tiedossa kirjaa tehdessä ja 
siihen viitataan kirjassakin. kts. Geiss – Le Quintrec 2006, 149. 
219 Ehdotus sopimukseksi Euroopan... Official Journal of the European Union, 2003:C169. 
220 Klett 2006c. 



66 
 

5.2. Yhteinen politiikka ja yhteiset arvot eurooppalaisuuden tunnusmerkkeinä 

Uroš Pinterič mainitsee symbolien ohella kansallisen identiteetin tunnusmerkeiksi 

myös mm. yhteisen politiikan ja yhteiset arvot. 

Eurooppalaisen identiteetin kohdalla yhteinen politiikka merkitsee yli kansallisten 

rajojen tehtävää yhteistä politiikkaa Euroopassa. Oppikirjaprojekti itsessään on 

tietystikin tällaisen yhteisen, ylikansallisen politiikan ruumiillistuma. Koko 

hankkeen olemassaolo siis vahvistaa eurooppalaista identiteettiä, ja kuten nähtiin 

luvuissa 2 ja 3, on hankkeen varrella määrätietoisesti pyritty antamaan kuvaa, että 

yhteistyö hankkeessa on sujunut ongelmitta ja että maiden yhteinen poliittinen 

tahto on riittänyt ylittämää kaikki käytännön haasteet. 

Yhteisen politiikan harjoittaminen on tullut näkyviin myös silloin, kun hankkeen 

piirissä on kerrottu oppikirjan poliittisista tarkoitusperistä 

identiteetinrakentamisen suhteen. Jo hankkeen käynnistysvaiheessa vuonna 2005 

Ranskan ja Saksan ministeriöiden edustajat kertoivat, että hankkeella on suuri 

psykologinen merkitys, kun Ranskan ja Saksan nuoret oppivat sen avulla yhteistä 

eurooppalaista historiaa.221 Kirjasarjan toisen osan ilmestymisen yhteydessä 

vuonna 2008 Berliinin silloinen pormestari Klaus Wowereit totesi, että hankkeella 

luodaan perusta tulevien sukupolvien yhteiselle eurooppalaiselle tietoisuudelle.222 

Ohjauskomitean edustaja Gérald Chaix puolestaan totesi toisen osan ilmestyessä, 

että oppikirjasarja oli ainutlaatuinen hanke, joka mahdollistaisi Ranskan ja Saksan 

opettajille ylikansallisen ja denationalisoidun historian välittämisen ja lopulta 

eurooppalaisten kansalaisten kasvattamisen.223 Myös tutkija Emmanuel Droit näki 

hankkeen kasvattavan Euroopan kansalaisia.224 Yhteinen eurooppalainen politiikka 

on siis tullut näkyväksi hankkeen piirissä, kun useat toimijat ovat puhuneet 

avoimesti siitä, miten hankkeella on eurooppalaiset identiteettipoliittiset tavoitteet. 

Euroopan yhteisiä arvoja koskevaan tarkasteluun puolestaan antaa hyvää ainesta 

Maija Aaltosen journalistiikan pro gradu -tutkielma, jossa hän tutki Euroopan 

                                                        

221 Klett 2005b. 
222 Klett 2008d. 
223 Klett 2008a. 
224 Droit, 159. 
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unionia on määrittelyä unionia koskevassa uutisoinnissa. Aaltosen lähtökohtana on, 

että media osallistuu identiteettien rakentamiseen esittelemällä 

käyttäytymistapoja, asenteita ja ideoita oman minuuden työstämiseen, sekä 

vahvistamalla jäsenyyttä erilaisissa sosiaalisissa ryhmissä. Tämä saavutetaan 

kierrättämällä tiettyjä tarinoita ja jättämällä toiset huomiotta, tai kehystämällä 

tarinoita siten, että niistä muodostuu lukijalle tietynlainen kuva.225 Euroopan 

unionilla ei ole omaa mediaa, joka olisi verrattavissa kansallisiin medioihin. Tämän 

vuoksi jää kansallisten lehdistöjen haltuun, miten media rakentaa eurooppalaista 

identiteettiä.226 Aaltosen havaintojen mukaan Euroopan unionia ei uutisoinnissa 

juuri koskaan määritellä kulttuurin kautta, vaan lähes aina maantieteellisesti tai 

poliittisesti. Sen sijaan eurooppalaisia arvoja esiintyi käytännöllisesti kaikessa 

hänen tutkimassaan uutisoinnissa. Näistä arvoista keskeisimmät olivat rauha, 

vakaus, turvallisuus, yhtenäisyys sekä demokratia ja ihmisoikeudet.227  

Samoja eurooppalaisia arvoja pidetään esillä myös ranskalais-saksalaisen 

oppikirjahankkeen käsittelyssä. Kuten ilmeni luvussa 3, vastaavat arvot kuuluvat 

Euroopan unionin mielikuvapyrkimykseen yhteisen arvopohjansa ansiosta 

eettisenä, vastuullisena ja stabiloivana voimana maailmassa. Samassa luvussa 

näimme, miten Eurooppa on hankkeen varrella esitetty tuhoisien sotien tuhkista 

nousseena esimerkillisenä rauhan projektina, joka juuri tämän historiansa 

seurauksena pystyy toimimaan positiivisena voimana ja arvojohtajana maailmassa. 

Ranskalais-saksalaisen oppikirjan esipuheessa on kirjoitettu auki tämä 

oppikirjahankkeen yhteiskunnallinen tavoite: ”kirkastaa eurooppalaista 

tietoisuutta, joka pohjautuu niille yleismaailmallisten ihmisoikeuksien ja 

demokratian arvoille, joita toisessa maailmansodassa tallottiin.”228 

Oppikirjahankkeessa nivoutuvat siis yhteen eurooppalaiset arvot ja näiden arvojen 

mukainen yhteinen ylikansallinen politiikka. 

                                                        

225 Aaltonen, Maija: Moninaisuudessaan yhtenäinen: Euroopan unionin määritteleminen ja solidaarisuuden rakentaminen 
Helsingin Sanomien uutisissa. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto 2015, 8, 30-32. 
226 Aaltonen, 8, 76, 79, 
227 Aaltonen, 78. 
228 Geiss – Le Quintrec 2006, 3. 
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5.3. Eurooppalaisen viiteryhmän määrittely itseyden ja toiseuden kautta 

Eurooppalainen arvopohja nivoutuu hankkeessa myös itseyden ja toiseuden 

käsitteisiin. Kuten Saukkonen kuvaa, itseyttä ja toiseutta hyödynnetään (tietoisesti 

tai tiedostamatta), kun määritellään omaa kansallista viiteryhmää.  Inari Sakki 

tulkitsi väitöskirjassaan eurooppalaisen identiteetin rakentamista ranskalais-

saksalaisessa sekä viiden eri maan kansallisissa oppikirjoissa.229 Sakin mukaan 

ranskalais-saksalainen oppikirja poikkeaa kansallisista oppikirjoista erityisesti 

siinä, että se tuo arvoja esille hyvin vahvasti. Muissa Sakin tutkimissa oppikirjoissa 

arvot eivät juurikaan olleet esillä, mutta ranskalais-saksalaisessa oppikirjassa 

yhteistä eurooppalaisuutta – Saukkosen termein itseyttä –  rakennetaan 

nimenomaan yhteisen arvopohjan kautta.230 

Tätä yhteyttä eurooppalaisen arvopohjan ja eurooppalaisen identiteetin välillä 

pohti Heikki Mikkeli pohti vuonna 1999 julkaistussa Euroopan idea -teoksessaan.231 

Mikkelin mukaan eurooppalaisen identiteetin on perinteisesti nähty rakentuvan 

yhteiselle arvopohjalle, jonka taustalla ovat kreikkalainen tieteen, roomalainen lain 

ja hallinnon sekä kristillinen uskon perintö.232 Tätä yhteistä arvopohjaa on 

kuitenkin haastanut moni asia, mm. maailmansotien aiheuttama edistysuskon 

kriisi233 ja Väli-Euroopan kulttuuri-identiteetin rapautuminen Neuvostoliiton 

vaikutuspiiriin joutumisen seurauksena234. Mikkelin mukaan Euroopan henkinen 

yhtenäisyys oli vuosituhannen vaihteessa ennennäkemättömässä kriisissä, samalla 

kun sen taloudellinen yhdentyminen eteni ennennäkemättömällä vauhdilla.235 Osa 

tarkastelijoista näki eurooppalaisen hengen edelleen rakentuvan yhteiselle 

arvopohjalle, mutta toisten mielestä länsimainen idealismi oli jo kuollut, eikä 

yhteisiä arvoja enää ollut. Kolmannen katsannon mukaan juuri tällainen aatteellisen 

alitajunnan ristiriitaisuus on eurooppalaisuudelle tyypillinen piirre. Joka 

                                                        

229 Sakki, 4. 
230 Sakki, 306. 
231 Mikkeli on myöhemminkin käsitellyt eurooppalaista muistin politiikkaa kriittisessä sävyssä: Mikkeli, Heikki: Mistä 
puhumme, kun puhumme Euroopasta. Historiankirjoituksen Euroopat ja eurooppalaiset. Historiallinen Aikakauskirja 2005:3. 
Eurooppalaisesta muistin politiikasta lisää mm. Pakier, Małgorzata – Stråth, Bo (toim.): A European Memory? 
Contested Histories and Politics of Remembrance. Berghahn Books, New York 2010. 
232 Mikkeli, Heikki: Euroopan idea: Eurooppa-aatteen ja eurooppalaisuuden pitkä historia. Gummerus, Saarijärvi 1999, 161-
162. 
233 Mikkeli, 162-163. 
234 Mikkeli, 159-160. 
235 Mikkeli, 192. 
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tapauksessa Länsi-Eurooppa on Mikkelin mukaan kantanut Euroopan aatteen 

lippua läpi haasteellisen ajanjakson.236 

Mikkelin erittelemät Euroopan arvot on mielenkiintoista nostaa vertailuun Aaltosen 

havaitsemien Euroopan unionin arvojen kanssa. Kuten edempänä todettiin, EU:n 

julkisessa käsittelyssä toistuvat rauhan, vakauden, turvallisuuden, yhtenäisyyden 

sekä demokratian ja ihmisoikeuksien arvot. Nämä arvot ovat toki sinänsä linjassa 

Mikkelin erittelemien perinteisten eurooppalaisten arvojen kanssa. Sitäkin 

enemmän niissä kuitenkin näkyy suoraan Euroopan unionin syntytarina ja -

tarkoitus: rauhan ja vakauden tuominen maailmansotien runtelemaan maanosaan, 

ja totalitarismin aiheuttamien ihmisoikeusloukkausten ehkäiseminen. Sakki 

havaitseekin, että ranskalais-saksalaiset oppikirjat käyttävät menneisyyden 

sotaisaa Eurooppaa eräänä ”toisena”, jota vasten se määrittelee eurooppalaisuutta 

Euroopan unionissa.237 

Menneisyyden sotaisa Eurooppa ei kuitenkaan ole ainoa ”toinen” jonka avulla 

eurooppalaisuutta luodaan oppikirjahankkeessa. Mikkeli muistuttaa, että 

eurooppalainen yhteenkuuluvuus on aina menneisyydessä edellyttänyt yhteisen 

vihollisen löytämistä. Mikkeli kertoo monien uskovan, että islamilaisuus ollaan 

valjastamassa tai jo valjastettu tähän vihollisen rooliin.238 Tähänkin liittyen on syytä 

tarkastella oppikirjahanketta Ranskan ja Saksan merkittävien – ja suureksi osaksi 

islamilaistaustaisten – maahanmuuttajaväestöjen osalta. 

Vuonna 2007 Institut National de Recherche Pédagogique julkaisi laajan 

tutkimusraportin siirtolaisuuden historian opettamisesta Ranskan kouluissa. 

Raportti muistutti, että maahanmuuttajiin liitetään usein – jopa aggressiivisesti – 

"toisen" leima, kun taas "meidän" määrittely pohjautuu vanhoihin kansallisiin 

myytteihin, sulkien pois siirtolaistaustaiset nuoret. Ongelma jakautui raportin 

mukaan siis kahteen osaan: siirtolaisista tehdään "toisia", ja samalla "meidän" 

määrittelyä ei ole pystytty päivittämään nykytilannetta vastaavaksi. Raportti 

peräänkuulutti identiteetinmuodostukseen dynaamisuutta, joka ottaisi huomioon 
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237 Sakki 316. 
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viimeaikaiset kehitykset eikä jumittuisi myytteihin, huomauttaen, että 

mahanmuuttajataustaiset nuoret myös integroituisivat paremmin tällaiseen 

dynaamiseen kansalliseen identiteettiin.239 Tämä problematiikka on ollut läsnä 

Ranskan ja Saksan lisäksi laajalti muissakin Euroopan unionin jäsenmaissa. 

Ranskalais-saksalaiselta oppikirjahankkeelta, luonteeltaan eurooppalaisena 

tiennäyttäjänä, olisi siis ollut perusteltua toivoa edelläkävijyyttä myös näiden 

tutkimusraportissa nostettujen asioiden osalta. 

Toiseuden osalta ranskalais-saksalainen oppikirja täyttää nämä tavoitteet. Sakin 

havaintojen mukaan siirtolaisväestöjä ei ranskalais-saksalaisessa oppikirjassa 

juurikaan käytetä eurooppalaisuudelle ”toisena”. Tämän Sakki arvelee johtuvan 

siitä, että kirjat heijastavat Euroopan unionin keskeisiä diversiteetin ja 

suvaitsevaisuuden arvoja sekä kansainvälisen oppikirjatutkimuksen keskeisiä 

tavoitteita, joissa varoitetaan etnisten vähemmistöjen käyttämisestä toiseuden 

kuvana.240 

Dynaamisemman "meidän" määrittelyn osalta oppikirja tuottaa kuitenkin 

pettymyksen. Andreas Körber tutki artikkelissaan, tarjoaako ranskalais-saksalainen 

oppikirja moniperspektiivisen esityksen historiasta, antaen äänen myös 

siirtolaisille ja toisten kulttuurien edustajille. Körberin mukaan ranskalais-

saksalaisessa oppikirjassa ei juuri moniulotteisuutta löydy, vaan siinä tyydytään 

siirtämään homogeenisten kansojen historialliset narratiivit bilateraaliselle tasolle. 

Poliittinen historia hallitsee ja alkuperäislähteet harvoin esittävät relevantteja 

vaihtoehtoisia näkökulmia. Harjoitustehtävien kysymykset on muotoiltu siten, 

etteivät ne jätä oppilaan omalle ajattelulle ja tulkinnalle riittävästi tilaa, vaan 

johdattavat kohti tekijöiden oikeaksi katsomaa vastausta. Körberin mielestä 

ranskalais-saksalaisen oppikirjan lähestymistapa, jossa kaksi kansallista historiaa 

esitetään vertailevasti, ei riitä todelliseen perspektiivinvaihdokseen. Siihen 

tarvittaisiin kansallisen historian ja ”toisen” historian rinnakkaista esittämistä, sekä 

                                                        

239 Falaize, Benoit – Absalon, Olivier – Mériaux, Pascal: Enseigner l’histoire de l’immigration à l’école. Institut National de 
Recherche Pédagogique, Lyon 2007, 13-14, 183. (Erotuksena tutkimusraporttiin pohjautuvasta samannimisestä kirjasta, 
omat viittaukseni pohjautuvat juuri kyseiseen tutkimusraporttiin, joka on saatavilla osoitteessa http://www.histoire-
immigration.fr/sites/default/files/musee-
numerique/documents/ext_media_fichier_343_Enseigner_histoire_immigration.pdf – luettu 21.2.2018).  
240 Sakki, 316-317. 



71 
 

sen kuvaamista, miten vallitsevat historiantulkinnat ovat aikojen saatossa 

muuttuneet.241 

Muussa tutkimuksessa ei juurikaan ole käsitelty moninäkökulmaisuuden 

toteutumista ranskalais-saksalaisessa oppikirjassa. Heidi Blomqvist ottaa aiheen 

kyllä nimellisesti esiin gradussaan, mutta rajaa sen siten, että ”työssäni 

moninäkökulmaisuus on ymmärrettävä ennen kaikkea Ranskan ja Saksan 

kehikossa”.242 Blomqvistille moninäkökulmaisuus merkitsee siis vain kansallisten 

historioiden vertailevaa esitystä, eikä hän perehdy Körberin nimeämiin 

moninäkökulmaisuuden varsinaisiin ilmenemismuotoihin. Emmanuel Droit kehuu 

artikkelissaan oppikirjaa "Toisen" näkökulman tuomisesta historianesityksiin, 

mutta myös hänen määritelmässään kyseessä on Ranska ja Saksa "toisina" 

toisilleen.243 

Mediassa moninäkökulmaisuuden toteutumista oppikirjahankkeessa ei käsitellä 

sitäkään vähää. Lähimmäksi tulee AP:n vuoden 2006 uutinen, joka sivuaa aihetta 

kehystämällä uutisensa Ranskan kohuttuun lakiin historianopetuksesta: 

“[Ranskalais-saksalaisessa oppikirjassa on] kyseessä toinen kerta lähimenneisyydessä, kun Ranska 
on pyrkinyt kirjoittamaan historiaa uusiksi. Viime vuonna hallitus sääti lain, joka edellytti, että 
ranskalaiset historian oppikirjat kertovat kolonialismin “positiivisesta roolista [siirtomaissa]”. Tämä 
aiheutti metakan ympäri maata ja Ranskan entisissä siirtomaissa ympäri maailmaa. Chirac lupasi 
myöhemmin, että lakia muutetaan.”244 
 
 

Kyseessä on ainoa löytämäni ranskalais-saksalaista oppikirjahanketta koskeva 

mediajulkaisu tai tutkimus, jossa kyseinen kolonialismin historian opetuksesta 

säätävä laki ja siihen liittyvä kohu on otettu esille. Tämä on yllättävää, sillä kohu 

ajoittui aikaan, jona ranskalais-saksalainen oppikirjahanke oli täydessä vauhdissa, 

ja ”ristikkäiset näkökulmat” oli keskeinen avainsana, jota käytettiin 

oppikirjahankkeen kuvaamisessa. Jopa BBC:n päivää myöhemmin julkaistusta 

uutisesta, jonka runkona on käytetty kyseistä AP:n artikkelia, on tämä kohta jätetty 

kokonaan pois. Chirac on kyllä mainittu BBC:n uutisessa, mutta ainoastaan sinä 

yhteydessä, että ranskalais-saksalaisen oppikirjahankkeen idea syntyi, kun Chirac 
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243 Droit, 162. 
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ja Schröder tapasivat kummankin maan lukiolaisia.245 Aiheen ohittaminen 

ranskalais-saksalaisen oppikirjahankkeen käsittelyssä voi olla hankkeesta 

kirjoittaneilta henkilöiltä joko tarkoituksellista tai tiedostamatonta. Yhtä kaikki se 

antaa kuvan, että etnisten vähemmistöjen näkökulmiin ei ole kiinnitetty niiden 

ansaitsemaa huomiota oppikirjahankkeen käsittelyssä. 

Sen lisäksi, että hankkeessa on määritelty eurooppalaista itseyttä ja toiseutta 

maiden sisäisten väestöryhmien kautta, on niitä määritelty myös mm. 

maantieteellisten jakolinjojen avulla. Sakin mukaan ranskalais-saksalaisen 

oppikirjan teksteissä esiintyy Euroopan arvojen lisäksi kolme muuta teemaa, joiden 

kautta Euroopan yhdentymistä käsitellään ja eurooppalaiselle identiteetille haetaan 

määrittelyä: Euroopan rajat, päätöksenteko Euroopassa sekä Euroopan 

rakentaminen ranskalais-saksalaisena yhteistyönä.246 

Sakin mukaan ranskalais-saksalaisessa oppikirjassa rakennettu eurooppalaisuus on 

pitkälti ranskalais-saksalaisuuteen pohjautuvaa ja oppikirja tarjoaa hyvin 

ranskalais-saksalaisen version historiasta. Sakin toteamusta tukee ranskalaisessa 

seminaarissa vuonna 2006 tehty havainto, että oppikirja pyrkii vahvistamaan 

käsitystä Ranska-Saksa-parista yhtenevän Euroopan moottorina. Sakki varoittaa, 

että tällainen lähestyminen ei ole omiaan edistämään koko Euroopan unionin 

yhteisen historiankirjaa, sillä se luo epäilyjä, onko kaikille jäsenmaille kelpaavaa 

historian versiota edes mahdollista kirjoittaa.247 Ongelmallisinta tässä esitystavassa 

on se, että siinä väistämättä jaetaan EU-maat ydinmaihin ja periferiamaihin. Sakki 

huomaa, että oppikirja ottaa itsestäänselvyytenä EU:n rakentumisen keskeisesti 

Ranskan ja Saksan varaan, mikä luo Euroopan integraatiosta vain osittaisen kuvan 

ja antaa ymmärtää, että muut jäsenmaat eivät ole tasa-arvoisia kumppaneita.248 

Etenkin Itä-Euroopasta on useasti tehty kirjan esityksissä toinen, mutta myös Iso-

Britanniasta on niissä syntynyt eurooppalaisuuden ulkopuolinen toiseuden 

edustaja.249 Nämä jaot luovat enemmän erillisyyttä kuin yhteisyyttä. Saukkosen 

                                                        

245 Franco-German textbook... BBC News 5.5.2006. 
246 Sakki, 285-287. 
247 Sakki, 320; Broussole, P. – Lhomme, M.: La mise en oeuvre du manuel franco-allemand. Seminaarimuistiossa Husken, 
Dominique: 31e Colloque de Brive-la-Gaillarde: La France et l’Allemagne: le coeur et la raison. Académie d'Orléans-Tours 
24.11.2006. <http://hist-geo2.ac-orleans-tours.fr/php5/conferences/brive06/colloque-brive2006.doc>, luettu 10.2.2018. 
248 Sakki, 297. 
249 Sakki, 299. 
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termein oppikirjahankkeessa siis määritellään eurooppalaisuutta jakamalla unionin 

jäsenmaita itseyttä ja toiseutta edustaviin maihin. Sakki toteaa, että Euroopan 

sisäinen harmonia voi kärsiä tällaisista jaoista, ja se voi aiheuttaa ongelmia 

eurooppalaisen identiteetin iskostamiselle unionin kansalaisiin.250 

Myös tutkijat Ulrich Pfeil ja Emmanuel Droit ovat omissa artikkeleissaan 

kritisoineet sitä, miten ranskalais-saksalaisessa oppikirjassa rajattu Itä-Euroopan 

historia Euroopan historiaan olennaisesti kuuluvien asioiden ulkopuolelle.251 Nämä 

kritiikit tuovat mieleen Mikkelin kuvauksen Väli-Euroopan kulttuurisesta 

erkaantumisesta Länsi-Euroopasta: Ovatko rajaukset perua siitä, että Itä-Euroopan 

historiaa ei enää koeta ranskalais-saksalaisen eurooppalaisuuden määritelmän 

kannalta keskeiseksi eurooppalaiseksi historiaksi. 

Sakin mainitsema eurooppalaisuuden määrittely unionin rajojen kautta tapahtuu 

Sakin mukaan etenkin EU-jäsenehdokkaan Turkin avulla. Kirjassa Turkki esiintyy 

ulkopuolisena ja rinnastetaan Ottomaani-imperiumiin.252 Sakki näkee kirjan 

esityksessä kahtiajaon kristillisen Euroopan ja islamilaisen Turkin välillä. Hän myös 

toteaa ranskalais-saksalaisen oppikirjan esittävän Turkin kielteisemmin kuin 

kansalliset oppikirjat. Sakki näkee kielteisemmässä esityksessä yhteyden Ranskan 

ja Saksan valtioiden politiikkaan, sillä maat olivat vastustaneet EU:n laajenemista 

Turkkiin.253 

Viimeinen Sakin mainitsemista teemoista, joiden kautta Euroopan yhdentymistä 

oppikirjassa käsitellään, on päätöksenteko Euroopassa. Sakki kertoo ranskalais-

saksalaisen oppikirjan eroavan kansallisista oppikirjoista siinä, miten se painottaa 

poliittisia ja ideologisia asioita Euroopan yhdentymisessä ja jättää vähemmälle 

huomiolle unionin monimutkaisen institutionaalisen rakenteen. Niinpä kirjan 

esitykset Euroopan integraatiosta lähenevät esitystä eurooppalaisesta 

identiteetistä.254 Muiden maiden oppikirjojen välittämä kuva EU:sta pohjautuu 

poliittisen eliitin johtamaan institutionaaliseen toimintaan, ja sisältää Sakin mukaan 
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uhan tai epäluulon tunteita, etäännyttäen lukijaa EU:sta.255 Ranskalais-saksalaisen 

kirjan EU-käsittelyssä Sakki näkee kuitenkin jopa propagandan piirteitä. Kirja pyrkii 

positiivisten asenteiden rakentamiseen EU:ta kohtaan, eikä kyseenalaista unionin 

olemassaoloa tai tarjoa sille vaihtoehtoja. Euroopan unioni rinnastetaan toimijana 

Yhdysvaltoihin ja perimmäinen viesti tuntuu olevan, että Euroopan tulisi ottaa sille 

kuuluva paikka taloudellisena, poliittisena ja sotilaallisena toimijana 

globalisoituvassa maailmassa.256 

Yhdysvallat asettuukin ranskalais-saksalaisen oppikirjan esityksissä ”toiseksi”, jota 

vasten eurooppalaisuus määrittyy. Sakki näkee oppikirjan esityksissä 

samankaltaista ajatusta, jollaista Ranskan opetusministeri François Fillon257 tarjosi 

oppikirjahankkeesta puhuessaan: Eurooppa tarjoaa toiminnallaan vaihtoehdon 

Yhdysvaltain mallille.258 

Kaiken kaikkiaan voi todeta, että oppikirjahankkeessa on määritelty eurooppalaista 

viiteryhmää melko perinteiseen tapaan ranskalais-saksalaiselle pohjalle. 

Tavanomaisista kansallisista rakennuspalikoista irtaantuvaksi kuvattu 

moninäkökulmaisuus osoittautuu hankkeessa vain kahden valtion kansallisten 

rakennuspalikoiden rinnakkain esittämiseksi, ja jako meihin ja toisiin tapahtuu sekä 

sisäisten väestöryhmien että maantieteellisten ja poliittisten jakolinjojen osalta 

ilman erikoisempia uudistuksia. 
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6. Yhteenveto 

Kun aloitin perehtymisen ranskalais-saksalaiseen oppikirjahankkeeseen 

kandidaatintutkielmaani varten vuonna 2008, hanke oli vielä kovaa vauhtia 

käynnissä. Kirjasarjan toinen osa oli juuri ilmestynyt, ja projektin saavuttama 

menestys antoi ymmärtää, että koko Euroopan koululaisille tarjottava yhteinen 

historian oppikirja olisi väistämätön seuraava askel. 

Tunsin suurta vetoa aiheeseen, sillä poliittisen historian opintojeni ensimmäiset 

suuret oivallukset olivat liittyneet juuri koulujen oppikirjoihin. Yliopiston 

historianopetus avasi minulle koko laajan maailman koulukirjojen 

yksinkertaistettujen esitysten takana. Olin häkeltynyt tajutessani, että historian 

oppikirjojen esityksiä varten kirjoittajat valitsevat yhden narratiivin 

kerrottavakseen ja hylkäävät samalla lukuisia muita tutkimuksessa esiin nostettuja 

näkökulmia aiheeseen – ja että näitä valintoja ohjataan usein poliittisesti sillä 

perusteella, mitkä historialliset narratiivit parhaiten palvelevat kansallistunnon 

kehittymistä oppilaissa. 

Ranskalais-saksalainen oppikirjahanke edusti tuolloin minulle muutosta tähän 

asetelmaan. Ajattelin, että tällaisessa oppikirjahankkeessa olisi mahdollista irtautua 

kansallisista narratiiveista, tarjota oppilaille monipuolisempia historianesityksiä ja 

kaikilla tavoin mullistaa nuorten käsitys siitä, mitä historia on ja miten sen tulkinnat 

muuttuvat paikasta, ajasta ja olosuhteista riippuen. 

Kun lähes kymmenen vuotta myöhemmin aloin uudelleen tutustua aiheeseen pro 

gradu -tutkielmani merkeissä, oli oppikirjahankkeesta itsestään ehtinyt tulla 

historiaa. Minulle se näyttäytyi nyt Euroopan unionin eräänlaisen kulta-ajan 

tuotteena, symbolina joka kiteytti 2000-luvun alun eurooppalaisen edistysuskon 

yksiin kansiin. 

Kiinnostukseni aiheeseen oli edelleen yhtä vahva, mutta se oli muuttanut muotoaan 

dramaattisesti. Oma edistysuskoni ja luottamukseni ”universaalin hyvän” lipun alla 

edistettäviin poliittisiin hankkeisiin oli kokenut vuosien mittaan eurooppalaisen 

edistysuskon kohtaloon verrattavan merkittävän viilenemisen. Nyt ranskalais-

saksalainen hanke esittäytyikin minulle mahdollisuutena tutkia, erottuuko 
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hankkeessa poliittisin tarkoitusperin valittuja narratiiveja, ja mitä valitut narratiivit 

kertovat näistä tarkoitusperistä tällaisessa poikkeuksellisessa, ylikansallisessa 

oppikirjahankkeessa. 

Aineiston läpikäynnin jälkeen tekijöiden kertomuksissa toistuvat narratiivit 

alkoivat erottua minulle, ja Pilvi Torstin kehikko historiapolitiikan tutkimiseen 

auttoi jäsentämään ne selkeisiin lokeroihin tarkempaa analysointia varten. Kuten 

johdannossa totesin, hankkeelle tunnistamani ulko- ja sisäpoliittiset motiivit 

limittyvät vahvasti. Kun hankkeen piirissä on tehty jotain, millä pyritään 

parantamaan Euroopan unionin kansainvälistä imagoa, on tällä väistämättä 

vaikutuksensa eurooppalaiseen identiteettiin – vaikuttaahan ryhmän identiteettiin 

se, miten ulkopuoliset mieltävät ryhmän. Vahvan eurooppalaisen identiteetin 

luominen puolestaan auttaisi osaltaan legitimoimaan Euroopan unionia sen 

kansalaisten silmissä. Limittäisyyksien vuoksi tarkastelun jakaminen omiin 

lukuihin näiden erillisten kategorioiden mukaan olisi johtanut turhaan suureen 

toiston määrään lukujen välillä, ja päädyin ottamaan narratiivit jäsentelyni 

perusyksiköiksi. Tutkimustulosten yhteenvetoa varten on kuitenkin 

tarkoituksenmukaista palata ulko- ja sisäpoliittisten motiivien perusteella 

kategorisointiin. 

6.1. Euroopan unionin legitimointi oppikirjahankkeen kautta 

Ainutlaatuisuutensa vuoksi oppikirjahanke itsessään sisältää viestin, että "tämä on 

mahdollista vain Euroopan unionissa". Näin hanke tuo näkyväksi Euroopan 

yhdentymiskehitykseen liittyvää edistyksellisyyden potentiaalia ja auttaa osaltaan 

oikeuttamaan maanosan integroitumista kansalaisten silmissä. Tätä vaikutusta on 

tehostettu rakentamalla hankkeesta kerrottu syntytarina Nuorten parlamentin 

ympärille. Nuorten parlamentti tuo hankkeen syntytarinaan perustavanlaatuiseksi 

tekijäksi kansalaislähtöisyyden. Syntyvä vaikutelma siitä, että Euroopan nuoriso 

suorastaan vaatii päättäjiltä toimia eurooppalaisen identiteetin vahvistamiseksi, 

auttaa oikeuttamaan poliittisen eliitin ajamaa Euroopan yhdentymiskehitystä. 

Nuorten parlamentin rooli oppikirjahankkeen alulle panemisessa osoittautui 

tarkemmassa tarkastelussa hieman kyseenalaiseksi, ja herääkin epäilys, että 
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poliittinen eliitti on ehkä käyttänyt Nuorten parlamenttia hyväkseen hankkeen 

lanseerauksessa –  juuri edellä mainituista syistä. 

Toinen hankkeessa suoritettu Euroopan unionin legitimointia edistävä 

historiapoliittinen manööveri on Elyséen sopimuksen nostaminen merkittäväksi 

historialliseksi tapahtumaksi ja vedenjakajaksi kansainvälisen politiikan 

aikajanalla. Elyséen sopimuksella ei kuitenkaan aikanaan ollut sitä äkillistä ja 

mullistavaa merkitystä, josta oppikirjahankkeen yhteydessä puhutaan. On 

perusteltua luokitella tapahtuma lähinnä historialliseksi alaviitteeksi, mutta 

oppikirjahankkeen piirissä sitä on päätetty pitää esillä yhtenä Euroopan historian 

tärkeistä merkkipaaluista. 

Media ja tutkimus eivät ole näitä narratiiveja kyseenalaistaneet, vaan ovat 

päätyneet monissa paikoin toistamaan niitä. Oppikirjahankkeen viestintästrategia 

vaikuttaa toimineen erinomaisesti, sillä sen avulla on onnistuttu saamaan media ja 

tutkimus tietyllä tapaa osallistumaan Euroopan unionin legitimointiin välittämällä 

näitä narratiiveja. 

6.2. Euroopan unionin ulkoisen julkisuuskuvan rakentaminen hankkeen kautta 

Ranska ja Saksa, Euroopan unionin moottori, on hankkeen piirissä esitetty 

vastakohtana esimerkiksi Japanille ja sen naapureille, jotka eivät pysty löytämään 

sopua menneisyydestä ja luomaan yhteistä historiakäsitystä. Niinpä hankkeen 

viestinnässä on tehty monia ratkaisuja, joilla on tähdätty mahdollisimman 

ruusuisen kuvan luomiseen Ranskan ja Saksan välisestä yhteistyöstä hankkeen 

piirissä. Lähempää katsottuna käy ilmeiseksi, että tietyistä ristikkäisten esitysten 

ansioistaan huolimatta oppikirja ei ole mikään pedagogisesti mullistava synteesi 

kuten monessa kohtaa annetaan ymmärtää, vaan sitä on rakennettu melko 

yksipuolisesti Ranskan oppikirjamarkkinoita varten ja saksalainen opetusperinne 

unohtaen. 

Tämänkään asian kohdalla media ja tutkimus eivät sanottavasti haasta tekijöiden 

rakentamia narratiiveja vaan välittävät niitä usein sellaisenaan. Voikin todeta, että 
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oppikirjahankkeen kautta media ja tutkimus on tietyllä tavalla onnistuttu 

valjastamaan myös imagonrakentamisen palvelukseen. 

Samalla tarkoitusperällä on myös toistettu narratiivia Ranskan ja Saksan 

sovinnosta, asetettu vastakkain vanha ja uusi Eurooppa. Eurooppa esiintyy 

historiansa ja arvojensa vuoksi poikkeuksellisena, eettisenä toimijana, ja 

vaihtoehtona itsekkäille kansallisvaltioille, etenkin Yhdysvalloille. Tämä liittyy 

osittain myös identiteettikysymyksiin, siinä määrin kuin Yhdysvallat esitetään 

"toisena", jota vasten Eurooppa osaltaan rajautuu. 

6.3. Eurooppalaisen identiteetin rakentaminen oppikirjahankkeessa  

Historian oppikirjat ovat kansallisvaltioille merkittävä identiteettipoliittinen 

työkalu, ja ranskalais-saksalaisesta oppikirjasta paljastuu merkittävä pyrkimys 

eurooppalaisen identiteetin rakentamiseen hyödyntämällä EU:n kansallisia 

symboleita ja tuomalla esiin eurooppalaisia arvoja. 

Itseyden ja toiseuden rakentamisen osalta erityisesti suhde 

maahanmuuttajaväestöihin on eurooppalaisessa kontekstissa merkittävä kysymys. 

Maahanmuuttajia ei kuvata kirjoissa negatiivisena toisena, mikä on kiitoksen 

arvoinen asia. Kirja kuitenkin epäonnistuu maahanmuuttajataustaisten nuorten 

ottamisessa mukaan "meihin". Kirjasarjan kehuttu moninäkökulmaisuus merkitsee 

identiteetin rakentamisen osalta käytännössä vain sitä, että kummankin maan 

perinteiset kansalliset myytit on asetettu rinnakkain tarkasteltavaksi. Ranskalais-

saksalainen oppikirjahanke ei tarjoa eurooppalaisille materiaalia dynaamisempaan 

ja inklusiivisempaan identiteetinmuodostukseen. 

Eurooppalaisuuden määrittelyssä oppikirjojen lähtökohta on ranskalais-

saksalaisessa ytimessä, ja sen osalta etenkin Itä-Eurooppa jää toiseuden edustajaksi. 

Oppikirjojen rakentama eurooppalainen identiteetti ei myöskään tästä 

näkökulmasta ole kovinkaan inklusiivinen. 

Oppikirjahankkeen voi siis todeta edistävän eurooppalaisen identiteetin 

rakentamista kansallisten identiteettien rinnalle, mutta kuitenkin perustaen sen 

hyvin perinteisiin käsityksiin ranskalaisuudesta ja saksalaisuudesta. 
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6.4. Seuraavat askeleet 

Aineiston perusteella on ilmeistä, että ranskalais-saksalaisen oppikirjahankkeen 

taustavoimien yhtenä päämotiivina on ollut eurooppalaisen identiteetin 

rakentaminen ja vahvistaminen. Monet taustavoimista – poliitikoista, 

ohjauskomitean jäsenistä ja kirjoittajistakin – ovat tästä motiivista myös avoimesti 

kertoneet julkisuudessa. 

Stefan Berger ja Christoph Conrad ovat tuoneet The Past as History -teoksessaan 

yhteen nationalistisen historiankirjoituksen historiaa Euroopassa. Kirjansa 

loppupäätelmissä he päätyvät vetoamaan, että kaikista eurooppalaisen identiteetin 

rakentamiseen tähtäävistä hankkeista luovuttaisiin. Berger ja Conrad varoittavat, 

että kollektiivisten eurooppalaisten narratiivien rakentamiseen, aivan samalla 

tavoin kuin kansallistenkin, liittyy potentiaali, että narratiivit päätyvät valjastetuiksi 

sorron ja väkivallan oikeuttamiseen. Niin kauan kuin kollektiivista identiteettiä 

rakennetaan samoilla historiallisten narratiivien ja myyttien keinoilla kuin 

kansallisia identiteettejä, on kyse samojen ongelmallisten elementtien siirtämisestä 

kansallisesta ympäristöstä Euroopan unionin ympäristöön.259 

Berger ja Conrad visioivat vaihtoehdoksi poikkitieteellistä ja intertekstuaalista 

lähestymistä historiaan. He nostaisivat historioitsijoiden menneisyydenesitysten 

rinnalle kaikenmuotoiset taiteen alan esitykset historiasta, ja tekisivät sillä tavoin 

näkyväksi historian ja myyttien välisen suhteen. Tämä lisäisi eurooppalaisten 

yhteiskuntien immuniteettia myytteihin rakentuvalle historialle.260 Viime 

vuosikymmenellä visioitu Euroopan yhteinen historian oppikirja ei muuttuneen 

ilmapiirin vuoksi ehkä koskaan näe päivänvaloa. Jos ranskalais-saksalaisen 

oppikirjan kaltaisille ennakkoluulottomille avauksille löytyy vielä tilaa, on 

toivottavaa, että niiden valmistelussa otetaan huomioon Bergerin ja Conradin 

varoitukset.

                                                        

259 Berger 2015, 378-379. 
260 Berger 2015, 378-379. 
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