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Tutkielmani keskittyy kahden brittiläisen poliitikon Boris Johnsonin ja Nigel Faragen poliittisiin 
ulostuloihin, jotka koskettavat Euroopan unionia ja Britannian eroa unionista vuoden 2016 
kansanäänestyksen seurauksena. Tarkastelen näitä ulostuloja klassisen realismin lähtökohdista ja 
tukeudun erityisesti suvereniteetin käsitteeseen. Pyrin tutkielmassani selvittämään, miten Johnsonin ja 
Faragen poliittiset puheet ilmentävät klassisen realismin käsitystä suvereniteetista ja sitä kautta pyrin 
myös selvittämään, miten he näkevät Britannian jäsenvaltion roolin osana Euroopan unionia ja 
kansainvälistä politiikkaa. Pohjaan teoriani Hans J. Morgenthaun klassiselle realismille ja erityisesti 
hänen teokselleen Politics among Nations. Tämän lisäksi tutkin myös puheiden euroskeptistä 
ulottuvuutta ja käytän hyväkseni Paul Taggart & Aleks Szczerbiakin kriteeristöä kovalle ja pehmeälle 
euroskeptisyydelle. Tarkoituksenani on selvittää, minkälaista euroskeptisyyttä puheissa ilmenee ja 
mitkä seikat selittävät aineistosta löytyneet piirteet. Tutkielmani metodina käytän kriittistä 
diskurssianalyysiä, koska sen avulla voin tarkastella puheita laajemmassa yhteiskunnallisessa 
kontekstissa.  

Tutkielmani käy ilmi, että Johnsonin ja Faragen puheet ilmentävät hyvin klassisen realismin ja 
suvereniteetin piirteitä. Molemmat puhujat korostavan unionin eron luovan Britannialle uuden 
mahdollisuuden toimia ylimpänä auktoriteettinaan omalla alueellaan ja toimia omien poliittisten 
intressiensä mukaan unionin ulkopuolella. Myös euroskeptisyyden piirteitä ilmenee molempien puhujien 
ulostuloissa ja käykin ilmi, että kansallisen suvereniteetin tärkeys ja euroskeptisyys ovat käsitteinä hyvin 
sidoksissa toisiinsa. Erot puhujien välillä syntyvät heidän eriävistä mielipiteistään unionin olemassaoloa 
kohtaan sekä erilaisista valta-asemista, jotka heidän poliittiset asemansa heille luovat. Tutkielmani 
lopuksi käyn läpi sen puutteet ja aiheen mahdolliset tulevaisuuden näkymät. 
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1. Johdanto  

Euroopan unioni (EU) elää poliittisesti hyvin mielenkiintoisia aikoja. Kritiikki unionia kohtaan 

on kasvanut monessa eri jäsenvaltiossa, ja euroskeptisyys on noussut lehtien otsikoihin ja 

poliitikkojen huulille. Britannia on ollut tämän ilmiön keskipisteessä vuodesta 2016, jolloin se 

piti virallisen kansanäänestyksen unionista eroamisesta (Brexit) ja on nyt eroprosessinsa 

loppusuoralla. Tällaisten suurten poliittisten muutosten takia Euroopan unionin ja sen roolin 

tutkiminen suhteessa sen jäsenvaltoihin nousee hyvin keskeiseksi tutkimusten aiheeksi 

politiikan tutkimuksen tieteenalalla. Nämä tapahtuvat toimivatkin inspiraationa omalle 

tutkielmalleni. Kandidaatin tutkielmani tutkimuskohteina ovat Britannian tämänhetkinen 

pääministeri Boris Johnson ja Brexit-puolueen puheenjohtaja Nigel Farage. Lähestyn heitä 

analysoimalla heidän käsitystään suvereniteetista ja sitä kautta kansainvälisestä politiikasta 

vuosien 2014–2019 välisenä aikana. Aineistonani toimivat siis heidän poliittiset puheensa, 

jotka käsittelevät unionia tai Britannian eroa unionista. Teoreettiseksi lähtökohdakseni olen 

valinnut klassisen realismin teorian ja erityisesti Hans J. Morgenthaun ilmentämän realismin. 

Tämän teorian keskiössä on suvereniteetti, joka toimii pohjana koko kansainväliselle 

järjestelmälle. Yritän ymmärtää, millä tavalla nämä kaksi poliitikkoa kokevat suvereenien 

jäsenvaltioiden roolin osana Euroopan unionia. Heidän ideologisen lähtökohtansa 

ymmärrettyäni pyrin käsittelemään heidän puheitaan euroskeptisestä näkökulmasta ja 

määrittelemään heidän erilaiset argumenttinsa, millä he oikeuttavat poliittisen kantansa. 

Metodologinen lähtökohtani tutkimukseen on kriittinen diskurssianalyysi, koska sen avulla 

tutkitaan tekstiä ja kieltä, ja miten ne liitetään erilaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Se 

keskiössä ovat erilaiset valtasuhteet eri toimijoiden välillä ja miten nämä toimijat näkevät 

sosiaalisen todellisuuden ympärillään. Tutkimukseni lähtee liikkeelle teoreettisten lähtökohtien 

määrittelyllä, siirtyy sitten metodologian tutkimiseen ja aiheen määrittelyyn, josta päästään 

viralliseen analyysiin ja tutkimuksen päätelmiin. 

2. Klassinen realismi ja sen käsitys suvereniteetista 

Tutkielmani teoreettisena lähtökohtana toimii realismi. Pohjaan pohdintojani erityisesti Hans 

J. Morgenthaun harjoittamalle niin sanotulle klassiselle realismille. Kansainvälisen politiikan 

realismin teoria on yksi suurimmista ja vanhimmista valtavirtateorioista, ja sen 

alkukantaisimpia piirteitä on havaittavissa jo Antiikin Kreikan hallitsijoiden politiikan 

harjoittamisessa (Pursiainen & Forsberg 2015, 43–45). Yhtenä vanhimpana realismin oppi-

isänä voidaan pitää Thomas Hobbesia, joka määritteli suvereniteetin käsitteen teoksessaan 
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Leviathan vuonna 1651 (Hobbes 1651, 107–114). Suvereniteetin määritelmään ja sen 

tarkempiin kriteereihin perehdytään myöhemmin tässä luvussa. Vaikka Hobbes ei varsinaisesti 

kuulunut kansainvälisen politiikan tutkijoihin, otti hän teoksessaan silti kantaa valtion 

luonteeseen ja sen rooliin yhteiskunnassa. Valtioista tulisi myöhemmin kansainvälisen 

politiikan keskeisimpiä toimijoita. Hans J. Morgenthau seurasi Hobbesin jalanjäljissä satoja 

vuosia myöhemmin ja kehitti Hobbesin lisäksi häntä edeltäneiden ajattelijoiden tutkimuksia 

soveltaen omaa teoriaansa. Morgenthau asettui vastustamaan idealismin nousua 1900-luvun 

alussa ja hänen pääteoksensa Politics Among Nations ilmestyi vuonna 1948 (Pursiainen & 

Forsberg 2015, 56–57). Morgenthau on realismin teoriaperinteen vaikuttavimpia tutkijoita ja 

hänen tuotantonsa on ollut merkittävää politiikan tutkimuksen tieteenalalle ja sen kehitykselle.  

Politics Among Nations on yksi klassisen realismin keskeisempiä teoksia. Morgenthau 

määritteli kirjassaan realismin perusluonteen sen ontologisista lähtökohdista lähtien. 

Morgenthaun realismi perustuu ajatukselle siitä, että maailmassa on olemassa meistä ihmisistä 

riippumattomia objektiivisia lakeja. Myös tavat, joilla ihmiset käyttäytyvät ovat 

riippumattomia ja kytkeytyvät Morgenthaun ajatukseen ihmisluonnosta. Ihmisluonto on hänen 

mukaansa muuttumaton ja stabiili, ja tulee esille ihmisyyden eri ulottuvuuksissa taloudesta 

moraalin kysymyksiin. (Pursiainen & Forsberg 2015, 57) Morgenthaun mukaan tällainen 

pluralistinen tapa kuvata ihmisluontoa tuo esiin sen moninaisuuden ja täten sen eri 

ulottuvuuksia voidaan tutkia erillään toisistaan (Morgenthau 2006, 15). Ihmisluonnon 

ominaispiirre on vallan tavoittelu omien intressien kautta. Tämän aate luo tutkittavalle 

kohteelle teoreettisen pohjan tutkimuksissa, joissa käytetään hyväkseen klassista realismia. 

(mt. 5) Morgenthau määrittelee vallan kykynä vaikuttaa toisen ihmisen toimintaan sekä 

fyysisessä että psyykkisessä mielessä. Valta voi siis sekä fyysisen, että henkisen vallankäytön 

muotoja. (mt. 11, 30) Eli käsitteen sisällä on laaja kirjo erilaisia vallankäytön tapoja 

maantieteellisestä sijainnista valtion päätöksentekokykyyn. (Pursiainen & Forsberg 2015, 57) 

Klassisen realismin ytimessä on siis ajatus ihmisen luonnollisesta halusta pyrkiä valtaan ja 

toteuttaa tätä haluaan omien kykyjensä mukaan. Intressit ja niiden tavoittelu eivät kuitenkaan 

ole muuttumattomia ilmiöitä, vaan muuttuvat ja kehittyvät ajasta ja poliittisesta kontekstista 

riippuen (Morgenthau 2006, 10–11). Tämä vallan tavoittelun logiikka implementoidaan myös 

valtion rooliin ja kansainvälisen yhteisön toimintaan. 

Klassinen realismi on luonteeltaan valtiokeskeistä ja tutkii valtion vallan, voiman ja intressien 

suhdetta verrattuna toisiin valtioihin. Klassinen realismi on kuitenkin Mogenthaun mukaan 

hyvin historiaan sidonnainen ja täten on myös jatkuvan muutoksen kohteena. Joten intresseihin 
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keskittyvää teoreettista ajattelutapaa ei voida täten ajatella pysyvänä ilmiönä. (Morgenthau 

2006, 11) Morgenthau tuo pohdinnoissaan valtion sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan lähemmäs 

toisiaan, koska ne ovat hänen mukaansa vahvasti sidoksissa yhteen ja vaikuttavat toisiinsa. 

Esimerkiksi demokraattisen päätöksenteon hän näkee hyvänä keinona luoda kansakunnan 

luonnetta, ja nationalismi voi täten toimia myös valtion voimavarana. (Pursiainen & Forsberg 

2015, 57–58) Kansan kollektiivisista intresseistä nousevat ihmisten henkilökohtaiset intressit 

(Richard Lebow 2016, 36). Valtion päätehtäviin kuuluukin kansallisen edun turvaaminen, 

koska edellä mainittujen Morgenthaun klassisen realismin päälinjojen mukaisesti valtio pyrkii 

saamaan valtaa omien intressejänsä kautta, niin kuin ihminenkin (Pursiainen & Forsberg 2015, 

58–59). Valtio, joka ei pidä huolta omista eduistaan on tuomittu epäonnistumaan, sillä valtiot 

sen ympärillä tulevat käyttämään sitä hyväkseen (Morgenthau 2006, 36).  Valtion tärkein 

vallankäytön muoto on aseellinen vallankäyttö, sen mahdollinen käyttäminen sekä siitä 

aiheutuva uhka toisille valtioille. Valtiot voivat olla käyttämättä valtaansa halutessaan. 

Esimerkiksi ydinaseiden omistaminen on itsessään vallankäytön muoto, vaikkei niitä 

käytettäisikään sodankäyntiin. (mt. 31–32) Valtiot voivat myös käyttää laitonta ja laillista 

valtaa riippuen sen moraalisista ja lainsäädännöllisistä lähtökohdista. (mt. 32) 

Status quo on hyvin keskeinen käsite Mogenthaun klassisessa realismissa. Sen lähtökohtana 

on, että status questa nauttiva valtio pyrkii pitämään vallitsevan valtatilanteen 

muuttumattomana tietyssä ajassa kansainvälisen politiikan areenalla. Tällainen valtio on siis 

tyytyväinen valta-asemaansa verrattuna muihin valtioihin ja luo politiikkaa asemansa 

säilyttämiseksi. Valtiot, jotka eivät nauti status que- asemasta pyrkivät lisäämään valtaansa tai 

demonstroivat sitä arvovaltansa avulla. (mt. 50–51) Kansainvälinen järjestelmä, jossa tietyt 

valtiot puolustavat status que- asemaansa ja osa valtioista yrittävät haastaa niitä, synnyttää 

vallan tasapainon (balance of power) (mt. 179). Tämä tasapaino järkkyy, jos valtiot joutuvat 

sotaan keskenään saavuttaakseen status que- aseman. Vallan tasapainon tilassa on mahdollista 

syntyä jännitteitä valtioiden välillä ja tilanne on tällöin riskialtis konflikteille. (Richard Lebow 

2016, 39) 

Realismille on tyypillistä suhtautua kriittisesti kansainvälisiin instituutioihin, koska myös 

näihin suhteisiin vaikuttavat ihmisluonnon luomat realiteetit. Kansainväliset instituutiot 

nähdään vahvojen valtioiden areenoina, joissa ne voivat käyttää omaa vaikutusvaltaansa omien 

intressiensä saavuttamiseksi. Nämä instituutiot ovat siis vain jo vaikutusvaltaisten valtioiden 

voimien ilmentymiä, eivätkä esimerkiksi rauhan ylläpitäjiä. (Mearsheimer 2006, 569) 

Morgenthau korostaa, että kaiken politiikan ytimessä on kamppailu vallasta. Valtio tai sen 
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päämiehet eivät välttämättä korosta vallan tärkeyttä, vaan tavoite määritellään joidenkin 

muiden perusteiden kautta, kuten esimerkiksi taloudellisten tai yhteiskunnallisten päämäärien 

kautta. Näihin tavoitteisiin voidaan pyrkiä pääsemään kansainvälisten instituutioiden tai 

yhteistyön kautta. Niiden taustalla on joka tapauksessa valtakamppailu. (Morgenthau 2006, 29) 

Morgenthau kuitenkin lisää, että kansainvälisen politiikan ulottuvuudessa tapahtuu myös 

valtioiden välistä kanssakäyntiä, joka ei suoranaisesti vaikuta valtioiden valta-asemiin. 

Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi avun antaminen luonnonkatastrofista kärsineelle 

maalle tai valtioiden välinen kaupankäynti. Valtio voi myös olla mukana kansainvälisessä 

politiikassa ilman omaa tahtoaan, kun sota syttyy tai sen poliittiset intressit muuttuvat. (mt. 30)  

Morgenthau kommentoi 1950 vuonna lanseerattua Schumanin julistusta puheessaan Amerikan 

kansainvälisen oikeuden yhdistyksen (American Society of International Law) tapaamisessa 

vuonna 1952. Schumanin julistus perusti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön, mikä oli 

ensimmäinen askel kohti Euroopan unionia. (Europa.eu 2020) Morgenthaun näkökulma 

aiheeseen on spekuloiva ja hän ei varsinaisesti tarjoa vastauksia suurimpaan osaan 

pohtimistaan kysymyksistä. Hän kuitenkin kuvailee Schumanin julistusta Euroopan maiden 

tavaksi palauttaa vallan tasapaino Eurooppaan maailmansotien jälkeen. Morgenthau arvioi, että 

hiili- ja teräsyhteisö tulee etenemään yhteistyössään eri yhteiskunnan aloille sotilaallisesta 

yhteistyöstä maatalousyhteistyöhön. Tämän yhteistyön päässä on jonkinlainen eurooppalainen 

liittovaltio, joka omaa suvereniteetin kansallisten suvereniteettien sijasta. (Morgenthau 1952, 

132) Euroopan unioni ei ole edennyt liittovaltioksi asti, mutta sen suhdetta kansallisiin 

suvereniteetteihin on käsitelty kansainvälisen politiikan tutkimuksessa paljon. Seuraavassa 

alaluvussa käsitellään suvereniteetin määritelmää klassisen realismin näkökulmasta ja tuodaan 

ilmi sen merkitys kansainvälisen politiikan ulottuvuudessa. 

2.1. Suvereniteetti 

Suvereniteetti toimii tutkielmani yhtenä keskeisimmistä käsitteistä ja sen avulla tulen 

tutkimaan Nigel Faragin ja Boris Johnsonin puheita. Suvereniteetti voidaan liittää Westfalenin 

rauhaan (1648), missä kuninkaalle ja hänen hallinolleen annettiin valta hallita omaa 

valtakuntaansa vanhan feodaalijärjestelmän sijaan. Tämä oli askel kohti nykyaikaista 

valtiorakennetta. Valtion luonne lähti kehittymään ja suvereniteetille syntyi perusta. (Sørensen, 

1999, 591) Morgenthau määrittelee suvereniteetin ylimmäksi päätöksentekovallaksi, jota valtio 

harjoittaa tietyllä alueella. Tällaisena ylimpänä auktoriteettina valtio kykeni säätämään ja 

täytäntöön panemaan lakeja ilman minkään muun sisäisen tai ulkoisen voiman vaikutusta. 
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(Morgenthau 1948, 341) Suvereniteetti on vahva osa kansainvälistä järjestelmää vielä 

nykyäänkin, vaikka se onkin muuttuva ja kehittyvä ilmiö. Kansainvälinen laki ja sen 

vaikutukset valtioihin ovat syy tarkempaan suvereniteetin tarkasteluun. (Morgenthau 2006, 

318) Kansainvälinen laki on nykyisen kansainvälisen järjestelmän edellytys, joka itseasiassa 

mahdollistaa suvereenien valtioiden olemassaolon. Se pakottaa kaikki valtiot kunnioittamaan 

toistensa rajoja ja auktoriteetteja, ja täten toimii siis suvereenisuuden perustana. Se ei 

kuitenkaan vaikuta itsessään yksittäisten kansallisvaltioiden suvereniteetteihin, koska 

kansainvälinen laki ei suoraan vaikuta niiden auktoriteettiasemaan omalla alueellaan. 

(Morgenthau 1948, 343–344) Kansainvälinen laki toimii siis nykyisen kansainvälisen 

politiikan ja sitä kautta suvereenien valtioiden perustana. 

Sørensen (1999) käy läpi suvereenisuuden tarkemmat kriteerit omassa artikkelissaan 

Sovereignty: Change and Continuity in a Fundamental Institution. Hän aloittaa suvereenin 

valtion määrittelyn rakenteellisilla säännöillä (constructive rules), jotka linkittyvät elellä 

mainittuun Morgenthaun määritelmään suvereniteetista ja miten kansainvälinen laki toimii sen 

perustana. Sørensenin mukaan rakenteelliset säännöt ovat suvereniteetin lähtökohta ja 

muodostavat mahdollisuuden koko käsitteen olemassaololle. Jotta valtio on suvereeni, sillä 

täytyy olla:  

1. jokin alue, missä se voi toimia,  

2. kansa, joka tämän alueen asuttaa ja  

3. hallinto, joka hallitsee kyseistä kansaa ja aluetta.  

Kun nämä kolme standardia ovat täyttyneet, on valtio tasavertainen toisten suvereenien 

valtioiden kanssa. Tätä sanotaan rakenteelliseksi yhtenäisyydeksi (constitutional 

independence). Valtiot toimivat yhdessä samassa kansainvälisessä tilassa säätämiensä 

sääntöjen puitteissa keskustellen ja sopien asioista omien intressiensä takaamiseksi. (Sørensen 

1999, 592) Edellä mainittuihin kriteereihin palataan uudelleen metodiluvussa, kun tarkemmat 

tutkimusmenetelmät käydään läpi.  

Morgenthau korostaa, että suvereniteetti tarkoittaa valtion itsenäisyyttä tehdä omia päätöksiä 

omalla alueellaan ilman muiden valtioiden puuttumista siihen, kykyä olla tasavertainen muiden 

valtioiden rinnalla ja oikeutta jättäytyä pois laillisesta sopimuksesta tai päätöksenteosta, jos 

valtio näin haluaa (Morgenthau 2006, 319–321). Valtioiden kokemus omasta 

suvereniteetistaan ja sen kriteereistä vaikuttavat siihen, miten ne käyttäytyvät muiden 
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suvereenien valtioiden joukossa. Mainitut rakenteelliset säännöt eli valtion alue, kansa ja 

hallinto vaikuttavat sen käytökseen. Näiden lisäksi myös sisäpoliittiset tapahtumat ja niiden 

hallitseminen ovat osa käytöksen muodostumista. Myös ulkopoliittiset sopimukset ja niiden 

kautta tasapuolisuuteen pyrkiminen vaikuttavat. Sørensen korostaa myös, että valtion 

suvereenisuuden ollessa riippuvainen toisten valtioiden tunnustuksesta, on silläkin myös 

merkitystä valtion käyttäytymiseen. Yleensä valtiot hyväksyvät suvereeneiksi ne alueet, jotka 

noudattavat kansainvälisiä sääntöjä ja sopimuksia suvereenien toimijoiden yhteistyön 

edistämiseksi. Viimeiseksi määrittäväksi tekijäksi voidaan sanoa valtion empiirinen kokemus 

omasta taloudestaan, politiikastaan ja suhde kansan ja valtion välillä. (Sørensen 1999, 598)  

Sørensen käy myös läpi kolme suvereenin valtion tyyppiä: Westfalen peli, Post-kolonialismin 

suvereniteettipeli ja postmoderni suvereeni valtio. Tälle tutkielmalle relevantteja ovat lähinnä 

Westfalen pelin valtiot ja postmodernit suvereenit valtiot. Ensimmäinen tapa kuvata suvereenia 

valtiota on Westfalen peli. Tällaisen suvereenin valtion talous perustuu kansallisen talouden 

sujuvaan toimintaan ja kykyyn ylläpitää itse itseään. Tällaista talouden muotoa voidaan kuvata 

merkantilismin avulla. Valtio voi tehdä ulkomaankauppaa, mutta valtion talouden sisäinen 

rakenne ja eri talouden sektorien korkea kehityksen taso ovat avain asemassa. Poliittisella 

tasolla tällainen suvereeni valtio on riippuvainen hallintonsa legitimiteetin suuruudesta ja 

laillisuusperiaatteesta (rule of law) Tämä tarkoittaa sitä, että valtio on vahva toimija niin 

kauan, kun kansa antaa sen hallinnolle legitimiteetin. Legitimiteetti ilmennee pystysuorana 

legitimiteettinä (vertical legitimacy) eli kansan ja hallinnon välisenä suhteena ja vaakasuorana 

legitimiteettinä (horizontal legitimacy) eli poliittisen yhteisön rajojen ja osallisuuden 

määrittämisenä. Tällaisen valtion kansakunnan pohjana toimivat hyvinvointi, turvallisuus ja 

järjestys, jotka valtion on määrä järjestää. Voidaan siis sanoa, että Westfalen valtiota 

määrittävät taloudelliset, poliittiset ja sosio-kulttuurilliset tekijät. Tällaiset valtiot ovat itse 

vastuussa omasta politiikastaan ja toisilla valtioilla ei ole valtaa puuttua siihen. Vastaavasti 

kyseinen valtio ei kykene puuttumaan muiden valtioiden sisäpolitiikkaan. Westfalen valtio 

pyrkivät luomaan molemminpuolista hyötyä olleessaan kanssakäymisissä yhden tai useamman 

valtion kanssa. (Sørensen 1999, 599–600) 

Toinen keskeinen suvereenin valtion tyyppi on postmoderni suvereeni valtio. Tällaiset valtiot 

tekevät tiivistä yhteistyötä toistensa kanssa. Euroopan unioni kuvaa hyvin postmodernien 

valtioiden suvereniteetin tilaa. Tällaiset valtiot ovat ylikansallisesti integroituneita toisiinsa 

talouden, politiikan ja identiteettien tasolla. Taloudessaan ne ovat globaaleja toimijoita, jotka 

ovat toisistaan riippuvaisia. Taloudelliset yhteydet maan ulkopuolelle ovat tärkeitä ja joskus 
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jopa tärkeämpiä kuin sisäiset yhteydet. Poliittisesti nämä maat käyttävät suvereniteettiaan 

vaikutusvallan saamiseksi. Valtio voi siis luovuttaa osan omasta päätösvallastaan päästäkseen 

päättämään muiden valtioiden asioista. Tästä syntyy monitasohallinta, mikä koostuu 

kansallisista, kansainvälisistä ja alueellisista organisaatioista ja yhteyksistä. Postmoderneissa 

valtioissa kansan identiteetti voi muuttua ja laajeta. Valtioiden rajat hälvenevät, kun politiikkaa 

toteutetaan alueellisesti ja ihmisille annetaan vapaus liikkua vapaammin, kuten Euroopan 

unionin alueella. Alueellinen politiikka myös synnyttää alueellisia identiteettejä kansallisen 

identiteetin rinnalle. Tämä muokkaa myös poliittisia yhteisöjä alueilla. Käsitys siitä, ettei valtio 

saa puuttua toisen valtion sisäpolitiikkaan haastetaan myös postmoderneissa suvereniteetin 

valtioissa. Näillä valtioilla on mahdollisuus vaikuttaa toistensa politiikkaan monitasohallinnan 

avulla. Vastavuoroisuusperiaate on myös hyvin erilainen verrattuna Westfalenin valtioihin. 

Postmoderneissa valtioissa yhteistyö ei ole vain valtioiden välistä vaan keskittyy eri alueille 

valtioiden sisällä. Köyhemmät alueet saavat enemmän tukea kuin rikkaimmat. Euroopan unioni 

toimii yhtenä esimerkkinä tällaisesta postmodernien suvereenien valtioiden yhteistyöstä. 

(Sørensen 1999, 602–603)  

Morgenthau käy läpi tapoja, miten valtio voi hävittää oman suvereniteettinsa. Hän korostaa 

kuitenkin, että valtioiden tehdessä yhteistyötä toistensa kanssa tai niiden joutuessa muuten 

tekemisiin keskenään kansainvälisessä ulottuvuudessa, on suvereenin valtion roolia ajoittain 

hankala havaita tai yksiselitteisesti määrittää. Perusperiaatteena kuitenkin on, että valtio 

menettää suvereniteettinsa, kun se menettää oman päätäntävaltansa. Tällöin se ei ole enää ylin 

auktoriteetti omalla alueellaan. (Morgenthau 2006, 323–324) Morgenthau kuitenkin 

huomauttaa, että suvereniteetti on instituutio, jota ei voi jakaa. Hänen mukaansa ei ole 

instituutioita, jotka ovat puoliksi suvereeneja. (mt. 329) Valtion itse tekemät poliittiset 

sopimukset, jotka rajoittavat sen poliittisen vallan käyttöä, eivät itsessään riko valtion 

suvereniteettia, koska se on sitoutunut sopimukseen vapaaehtoisesti. Suvereniteetti ei 

myöskään vapauta valtiota kansainvälisen lain noudattamisesta tai muista sen tuomista 

velvoitteista. (mt. 321–322) Sørensenin malli postmoderneista suvereeneista valtioista kuvaa 

tutkielmassani nykyistä Euroopan unionin jäsenvaltioiden tilaa, vaikka se ei varsinaisesti kuvaa 

klassisen realismin käsitystä suvereenista valtiosta. Tämä johtuu siitä, että EU harjoittaa 

yksinomaista lainsäädäntövaltaa tietyillä politiikan aloilla, mikä taas vie osan jäsenvaltion 

auktoriteetista omalta alueeltaan Euroopan unionille (Euroopan komissio 2020) Jäsenvaltiot 

eivät siis ole enää ylimpiä auktoriteetteja klassisen realismin määritelmien mukaan. Unionin 

valta eri politiikan sektoreilla, kuten kauppapolitiikassa on nostattanut Euroopan unionin 
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poliittisen vallan vastustusta sen jäsenvaltioissa. Tutkielmassani käsittelen nimenomaan Iso-

Britanniaa, joka erosi Euroopan unionista vuonna 2016 järjestetyn kansanäänestyksen 

seurauksena. Tarkemmin sanottuna käsittelen poliittista keskustelua ennen eroa ja eron aikana 

Nigel Faragen ja Boris Johnsonin ulostulojen kautta. Molempien poliitikkojen puheista 

ilmenee selkeä vastustus Euroopan unionia kohtaan. Seuraavassa luvussa käydään läpi tätä 

vastustusta euroskeptisyyden käsiteen kautta. 

3. Euroskeptisyys 

Euroopan unioni on olemassaolonsa aikana tiivistänyt yhteistyötään vuosi vuodelta. Tähän 

integroitumiseen on kuulunut uusia jäsenvaltioita, erilaisia sopimuksia niiden välillä ja unionin 

sisäisiä rakennemuutoksia. Osa unionin jäsenvaltioista on kuitenkin jättänyt osallistumasta tai 

vastustanut vuosien varrella solmittuja sopimuksia. Myös jotkin potentiaaliset uudet jäsenmaat 

ovat päättäneet jättäytyä unionin ulkopuolelle kokonaan. Esimerkiksi Tanska vastusti 

Maastrichtin sopimusta vuonna 1992 ja Norjan kansanäänestyksessä äänestäjät tyrmäsivät 

unionin jäsenyyden vuonna 1994. (Michael Ray 2016) Tätä voidaan sanoa euroskeptisyydeksi. 

Euroskeptisyys on ilmiö, jonka keskiössä on Euroopan unioniin suhtautuminen neutraalisti tai 

negatiivisesti (Leonard Ray 2007, 155). Termiin liittyy myös halua irtautua unionista (Michael 

Ray 2016). Ehkä ilmeisin esimerkki euroskeptisyydestä on Britannian ero Euroopan unionista 

vuonna 2016.  

Taggart & Szczerbiakin (2002) tutkimukset käsittelevät euroskeptisyyttä ja heidän 

määritelmänsä toimivat tutkielmani pohjana euroskeptisyyden käsitteelle. Heidän mukaansa 

euroskeptisyys voidaan jakaa kovaan euroskeptisyyteen (hard euroscepticism) ja pehmeään 

euroskeptisyyteen (soft euroscepticism). Kovan euroskeptisyyden piirteitä ovat EU:n 

jäsenyyden ja unionin olemassaolon vastustaminen. Tällainen vastustus esiintyy yleensä 

euroskeptisten puolueiden poliittisessa agendassa. Pehmeä euroskeptisyys taas ilmenee 

unionin politiikan kritisoimisena yhdellä tai useammalla politiikan alalla riippuen siitä, miten 

kansalliset intressit sopivat EU:n omaan agendaan. Pehmeässä euroskeptisyydessä on kyse 

unionin integraatiopolitiikan ja mahdollisen liittovaltiokehityksen vastustamisesta. (Taggart & 

Szczerbiak 2002, 4–5)  

Euroskeptisyyden lähteenä voi toimia jo olemassa oleva pelko tai epävarmuus oman aatteen 

vastustamista kohtaan. Vasemmalla oleva kovaa euroskeptisyyttä harjoittava henkilö voi 

esimerkiksi vastustaa kapitalismia ja löytää kapitalismin piirteitä unionista. Pehmeää 

euroskeptisyyttä harjoittava henkilö taas voi vastustaa jotain tiettyä päätöstä tai sopimusta, jos 
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se ei tue hänen omia intressejään. (Taggart & Szczerbiak 2002, 4–5) Simon Hix argumentoi, 

että euroskeptisyys liittyy juuri Taggart & Szezerbiakin mainitsemiin intresseihin. Hänen 

mukaansa euroskeptisyys kumpuaa halusta toteuttaa valtion kansallisia intressejä ja kun 

unionissa niitä ei kyetä ajamaan, euroskeptisyyden määrä nousee. Hixin mukaan, jos unioni 

vastaavasti kannattaisi kyseisen valtion kansallisia intressejä, sen kannatus unioni kohtaan 

nousisi ja euroskeptisyys vähenisi. (Simon Hix 2007, 133) 

Taggart & Szczerbiak (2002) tutkivat omassa tutkimuksessaan erilaisia euroskeptisiä puolueita 

ympäri Eurooppaa. Heidän tekemien tutkimusten mukaan euroskeptisyys on hyvin universaali 

ilmiö unionin jäsenmaissa sekä jäsenyyden kandidaattimaissa. (Taggart & Szczerbiak 2002, 3) 

Yhtenä menestyksekkäimpänä euroskeptisenä puolueena voidaan pitää Yhdistyneiden 

kansakuntien itsenäisyyspuoluetta (UKIP) (Michael Ray 2016). Yleisesti kovan 

eroskeptisyyden puolueet jakavat ajatuksen siitä, että Euroopan unioni on ideologisesti täysin 

epäsopiva kyseisen puolueen ajatusmaailmaan kanssa. Pehmeä euroskeptisyys puolestaan 

ilmennee puolueissa erilaisten integraatiota edistävien hankkeiden kyseenalaistamisena. 

Pehmeää euroskeptisyyttä esiintyy useammin tutkimuksien kohdemaissa ja näillä puolueilla on 

yleisesti ottaen suurempi todennäköisyys saada poliittinen tuki puolelleen kuin niillä 

puolueilla, jotka harjoittavat kovaa euroskeptisyyttä. Euroskeptisen puolueen pääsy 

hallitukseen yleensä kertoo siitä, että se harjoittaa pehmeää euroskeptisyyttä. Euroskeptinen 

puolue voi olla kummalla puolella vain vasemmisto-oikeisto- akselia. (Taggart & Szczerbiak 

2002, 4–5) Yleisenä trendinä euroskeptisille puolueille on kuitenkin se, että ne ovat usein 

luonteeltaan populistisia ja maahanmuuttovastaisia (Michael Ray 2016). Leonard Rayn 

tekemässä tutkimuksessa hän sai selville, että kovaa euroskeptisyyttä harjoittavat puolueet ovat 

aavistuksen kallellaan oikealle poliittisella akselilla, kun taas pehmeää euroskeptisyyttä 

harjoittavat ovat hieman vasemmalla. Erot puolueiden poliittisessa suuntautumisessa 

vasemmisto-oikeisto- akselilla ovat kuitenkin hyvin pieniä ja euroskeptisyyttä ei pitäisi ajatella 

vain akselin tietyn ääripään ilmiönä. (Leonard Ray 2007, 159, 163) 

Euroskeptisyyden määrittelyn jälkeen tarkastelen euroskeptisyyttä poliittisen ulosannin 

näkökulmasta, koska tutkielmani aineistot ovat poliittisia puheita ja haastatteluja. Trez ja Wilde 

käsittelevät omassa tutkimuksessaan euroskeptisyyden diskurssia ja sen reaktiivista luonnetta. 

He määrittelevät Euroopan integraation projektiksi, jonka seurauksena jäsenvaltiot luovuttavat 

osan kansallisesta suvereniteetistaan unionille (Trez & Wilde 2012, 539) Euroopan unionin 

tullessa edelleen vahvemmaksi toimijaksi kansallisessa politiikassa, sen roolia ei enää koeta 

itsestäänselvyydeksi. Euroopan unioni on aiheena politisoitunut ja täten sille on syntynyt myös 
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hyvin kriittinen ulottuvuus. Euroskeptisen diskurssin keskiössä ovat hyvin usein integraation 

syvenemisen vahvistamisen vastustaminen ja skeptinen suhtautuminen suvereniteetin 

siirtymiseen kansallisvaltioilta Euroopan unionille. (Trez & Wilde 2009, 3–5) Trez ja Wilde 

kokevatkin, että euroskeptisyys pitäisi ymmärtää juuri julkisena diskurssina (Trez & Wilde 

2012, 540). 

Trez ja Wilde kuvailevat euroskeptisyyden diskurssia reaktiiviseksi ilmiöksi. Se tarkoittaa sitä, 

että euroskeptisyys syntyy vastareaktiona Euroopan integraatiolle ja poliittisten toimijoiden 

ulostuloille kyseisestä aiheesta. (Trez & Wilde 2012, 541) Pieter de Wilde ja Michael Zürnin 

mukaan mitä enemmän unionin toimivalta jäsenvaltioissa kasvaa, sitä todennäköisemmin se 

aiheuttaa reaktion kansalaisissa (Wilde & Zürn 2012, 147). Koska integraatio on tässä 

vaiheessa vielä keskeneräinen ilmiö, antaa sen kasvu ja vaikutusvallan muuttuminen 

mahdollisuuden euroskeptisyyden kasvulle. Jos unionin rooli olisi stabiili ja valtioiden sisällä 

vallitsisi konsensus sen roolista kansallisessa politiikassa, aiheuttaisi sen osallisuus 

todennäköisesti huomattavasti pienemmän vastareaktion. (Trez & Wilde 2012, 542) Kun 

kansallisvaltioiden hallitukset ja kansainväliset poliittiset toimijat yrittävät aktiivisesti 

legitimoida integraatiota, seurauksena syntyy kriittisiä näkökulmia tätä prosessia vastaan. 

Tällainen skeptinen reaktio syntyy erityisesti niillä politiikan aloilla, joilla EU:lla on 

kansallisvaltioissa suuri rooli. (Trez & Wilde 2009, 6) Unionin luomat positiiviset diskurssit 

toisin sanoen ruokkivat euroskeptisyyden ilmiötä. Poliittiset toimijat, jotka luovat tällaisia 

positiivisia diskursseja ovatkin usein euroskeptisen kritiikin kohteena. Euroskeptisyys voi 

myös kertoa harjoittajiensa tarpeesta saada tietää, miksi integraatio on tarpeellista ja miksi sen 

pitää edetä siinä muodossa kuin se etenee nykyään. (mt. 7) Euroskeptisyys voi siis johtua myös 

epätietoisuudesta. Tavat, joiden avulla euroskeptinen diskurssi syntyy ovat siis reaktio EU:ta 

puolustavaan diskurssiin. Mitä enemmän unionia puolustavaa diskurssia esiintyy sitä, 

todennäköisemmin euroskeptisyys yleistyy.  

Euroskeptisen diskurssin tärkeä ulottuvuus on luonnollisesti sen julkisuus ja miten erilaiset 

narratiivit syntyvät tässä julkisessa tilassa. Julkisessa ulottuvuudessa muodostuvat ihmisten 

kollektiiviset identiteetit ja siellä ilmaistaan uudet ideat, asenteet ja normatiiviset odotukset. 

Siellä myös muodostuvat kansalaisten mielipiteet ja tahto. Tässä tilassa ihmiset siis tekevät 

kognitiiviset päätelmänsä siitä, mitä he ajattelevat Euroopan unionista (Trez & Wilde 2009, 

10), eivätkä näkemykset unionin integraatiosta koskaan ilmene ilman julkista tilaa. Kaikki 

näkemykset siitä on muodostettu tietoisesti julkisessa tilassa. (mt. 14) Claes de Vreesen 

teettämä tutkimus osoittaakin, että medialla on paljon valtaa siinä, millä tavalla se uutisoi 
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Euroopan unioniin liittyvistä uutisista. Uutisten esittäminen negatiivisessa valossa nostattaa 

poliittista kyynisyyttä unionia kohtaan, mikä taas nostattaa euroskeptisyyttä. (De Vreese 2007, 

274–280). Negatiiviset uutiset voivat myös levitä valtiosta toiseen. Anamaria Dutceac Segesten 

& Michael Bossettan tutkimus osoitti, että Britannian negatiivinen tapa uutisoida unionista ajaa 

muut jäsenvaltiot keskustelemaan samoista aiheista samaan negatiiviseen tapaan. (Dutceac & 

Bossetta 2019, 1064). Trez ja Wilde alleviivaakin, että euroskeptisyyden tavoite on saada 

medianäkyvyyttä eli tehdä itsestään kiinnostava saadakseen tilaa julkisessa ulottuvuudessa. 

Tällaisia tapoja voivat olla Dutceac & Bossettan mainitsemat negatiiviset kehystykset 

esimerkiksi turvallisuuden heikkeneminen integraation kautta, vaarojen lisääntyminen tai 

solidaarisuuden katoaminen. Mediassa vain tietyt aiheet saavat uutistilaa niiden 

kiinnostavuuden mukaan, ja näiden tietojen avulla ihmiset muodostavat mielipiteensä. 

Mediassa esitetyt diskurssit voivat koostua dramatisoiduista narratiiveista, joissa yleensä 

sisältävät ajatukset vihollisista, tuntemattomasta ja vääristä ystävistä, jotka uhkaavat ”meitä”. 

Näillä diskursseilla pyritään vaikuttamaan ja uudelleen muokkaamaan julkisen tilan 

kollektiivisia näkemyksiä Euroopan unionista. Diskurssien takana on yleensä jokin tavoite, 

joka liittyy yleensä puhujaan, hänen ideologiaansa ja kansalaisuuteensa. (Trez & Wilde 2009, 

10,14)  

Euroskeptisyyttä voidaan siis pitää reaktiona Euroopan unionin kasvavalle integraatiolle ja sen 

vallan lisääntymiselle kansallisvaltioissa. Euroskeptisyyttä harjoittava henkilö haluaa 

nimenomaan poliittisen auktoriteetin takaisin unionin jäsenvaltioille. Tätä diskurssia 

tarkastellaan Nigel Faragen ja Boris Johnsonin ulostuloissa. Ennen varsinaista aineiston 

analyysiä käydään läpi tutkielman metodin käyttö ja miten se implementoidaan tutkielman 

aiheeseen. 

4. Kriittinen diskurssianalyysi 

Kriittinen diskurssianalyysi on yksi diskurssianalyysin tyypeistä. Se syntyi 1980-luvulla ja on 

nykyään yksi vaikuttavimmista diskurssien tutkimusmenetelmistä. Norman Fairclough on yksi 

kyseisen menetelmän kehittäjistä. (Blommaert & Bulcaen 2000, 447) Käytänkin tutkielmassani 

hänen määritelmiään diskurssianalyysistä. Kriittinen diskurssianalyysi tutkii ilmaisutapojen 

käyttöä. Tällaisia tapoja ovat esimerkiksi tekstit, puheet tai videot. Tutkimuksen kohteena ovat 

kielenkäyttö, ilmaisun kohteena oleva yleisö ja näihin kahteen liittyvä suhde sekä sosio-

kulttuurinen konteksti. Jokainen näistä eri tutkimuksen kohteista vaatii omanlaistansa 

analyysiä. Diskurssianalyysi pyrkii löytämään erilaisia kytköksiä näiden aihealueiden välillä ja 
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pyrkii tuomaan esille merkityksiä teemoista, jotka ilmenevät tarkasteltavassa materiaalissa. 

(Janks 1997, 329) Se tuo yhteen erilaisia tieteenaloja, kuten kielitiedettä, politiikkaa ja 

sosiologiaa, jotka antavat tutkimuksen analyysille sen tieteenalan, teorian ja metodin. Koska 

diskurssianalyysi tuo eri tieteenaloja yhteen, ovat tutkimuksen aiheet myös yleensä poliittisia, 

sosiologisia, taloudellisia tai mediaan ja koulutukseen liittyviä. (Fairclough 2010, 4–5) 

Norman Fairclough jakaa diskurssianalyysin tutkimuksen rakenteen kolmeen osaan: tekstiin, 

diskurssin tapoihin ja sosio-kulttuuriseen kontekstiin. Hänen mukaansa tämän rakenteen 

mukainen tutkimus ottaa huomioon diskurssianalyysin tärkeimmät seikat. Fairclough korostaa, 

että diskursseja pitäisi aina tutkia niiden institutionaalisiin konteksteihin peilaten ja ottamalla 

huomioon diskurssien eri tavat. (Fairclough 1995, 9) Diskurssi on siis objekti näiden kolmen 

tutkimuksen osan välissä ja se on liitoksissa niihin eri tavoin. (Fairclough 2010, 3–4) 

Diskurssianalyysi ei yleensä tutki itse diskurssia, vaan edellä mainittuja liitoksia, eli diskurssin 

suhteita tekstiin, diskurssin tapoihin ja sosio-kulttuurilliseen kontekstiin. (mt. 4) Tekstien 

tutkimuksessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi tekstissä käytettyihin sanoihin ja metaforiin, 

oikeinkirjoitukseen sekä tekstin yhtenäisyyteen ja rakenteeseen. (Fairclough 1992; teoksessa 

Blommaert & Bulcaen 2000, 448) Diskurssin tutkimisessa puolestaan tutkitaan diskurssin 

tapaa sekä miten se on tuotettu ja jaettu yleisölleen. Tähän vaikuttaa yhteiskunnan tapa valita, 

millainen diskurssi annetaan sen yleisölle ja miten se muuttuu asiayhteydessä. (mt. 448–449) 

Diskurssin sosio-kulttuurillista suhdetta käsitellessä keskitytään diskurssin ideologisiin 

aspekteihin, valtaan ja vallan muutokseen (mt. 449) Fairclough käsittelee ideologioita tapoina 

esittää näkökulmia maailmasta, jotka vaikuttavat ihmisiin itseensä ja toisiinsa niiden välisinä 

suhteina tai identiteetteinä (Fairclough 2010, 8). Tässä tutkimuksen osassa voidaan tutkia 

esimerkiksi mahdollista tieteellistä teoriaa diskurssin takana, miten kyseinen diskurssi 

aiheuttaa uusia diskursseja ja miten diskurssin osapuolet kamppailevat vallasta. (Fairclough 

1992; teoksessa Blommaert & Bulcaen 2000, 449) Ideologioiden taustalla on yleensä halu 

ylläpitää tai rakentaa epätasa-arvoinen vallan suhde. Ne eivät siis pyri selittämään maailmaa 

objektiivisesti, vaan omasta näkökulmastaan vallan saamiseksi. Nämä erilaiset näkemykset 

vaikuttavat siihen, miten ihmiset reagoivat tietyissä tilanteissa ja millä tavalla vallassa olevat 

henkilöt, kuten poliitikot käyttävät valtaansa. (Fairclough 2010, 8) 

Poliittisia puheita voi luonnollisesti tarkastella kriittisen diskurssianalyysin pohjalta. 

Poliittinen puhe ja kielenkäyttö ovat tärkeitä vallan välineitä, joilla on vaikutusta ympärillä 

olevaan yhteiskuntaan ja poliittisiin päätöksentekoihin. Poliittisella puheella voidaan muuttaa, 

mutta myös ylläpitää vallitsevia valtarakenteita. (Fairclough 1989; teoksessa Jokinen ym. 
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2016, luku 6) Tässä tutkielmassani käsittelen Nigel Faragen ja Boris Johnsonin puheita ja 

haastatteluja kriittisen diskurssianalyysin pohjalta liittäen aiemmin tutkielmassa läpikäydyn 

teorian pohdintani taustalle. Pyrin analysoimaan heidän puheitaan kielenkäytön näkökulmasta, 

heidän poliittisen asemansa kautta sekä laajemman yhteiskunnallisen ideologisen keskustelun 

kautta. Tutkin ensin, minkälainen suvereniteettikäsitys molemmilla puhujilla on. Kuinka paljon 

nämä näkökulmat ovat linjassa Morgenthaun klassisen realismin suvereniteettikäsityksen 

kanssa? Morgenthaun realismi perustui ajatukselle kansainvälisistä suhteista, jossa itsenäiset 

kansallisvaltiot kamppailevat vallasta yrittäen joko saada sitä lisää tai puolustamalla omaa 

valta-asemaansa. Kansainväliset instituutiot muiden valtioiden kanssa koetaan riskialttiiksi, 

koska valtiot osallistuvat niihin omia intressejä ajaakseen. Suvereenit valtiot toimivat 

tällaisessa kansainvälisessä järjestelmässä oman kansallista etua ajatellen. Valtio on suvereeni, 

kun sillä on korkein auktoriteetti omalla alueellaan. Vai muistuttavatko ne enemmän 

Sørensenin mallin mukaista postmodernia suvereenia valtiota? Postmoderni valtio luovuttaa 

osan suvereenista päätöksentekovallastaan kansainväliselle instituutiolle päästäkseen 

vaikuttamaan rajojensa ulkopuolisiin alueisiin.  Tämä jälkeen tutkin puhujien euroskeptisyyden 

luonnetta erityisesti kovan ja pehmeän euroskeptisyyden kautta. Yhdistän keskusteluun myös 

euroskeptisyyden diskurssit. Faragen ja Johnsonin poliittisen aseman takia hypoteesini on, että 

euroskeptisyyttä esiintyy jossain määrin. Käsittelen myös sitä, miksi kyseisten henkilöiden 

puheissa esiintyy euroskeptisyyttä. 

4.1. Aineisto 

Aineistona tutkimuksessani käytän Boris Johnsonin ja Nigel Faragen puheita Britannian EU-

eroprosessin varrelta. Ne sijoittuvat vuosille 2014–2019. Boris Johnson valittiin Britannian 

uudeksi päämisteriksi 2019 kesäkuussa ja on siitä lähtien johtanut maan eroprosessia. Sitä 

ennen hän toimi Britannian Konservatiivisen puolueen johdossa. Nigel Farage taas puolestaan 

johti Yhdistyneen kuningaskuntien itsenäisyyspuoluetta (UKIP) vuoden 2016 

kansanäänestykseen saakka ja perusti sen jälkeen Brexit-puolueen, jonka johdossa hän on 

tälläkin hetkellä. Hän on myös toiminut Euroopan parlamentin jäsenenä useita kertoja ja hoitaa 

kyseistä tehtävää tälläkin hetkellä. (Euroopan Parlamentti 2020) Valitsin nämä henkilöt 

tutkimukseni kohteeksi, koska he ovat ajatusmaailmaltansa Britannian EU-eron kannattajia ja 

ovat olleet hyvin keskeisissä rooleissa prosessin ajan. He ovat myös hyvin erilaisissa asemissa, 

joten heidän valta-asemillaan voi olla vaikutusta, millaisia puheita he pitävät. Ja vaikka 

molemmat henkilöt ovat EU-eron puolesta, heidän retoriikkansa ja tapansa ilmaista 

mielipiteensä ovat hyvin erilaiset. Ajoittain he ovat myös eri mieltä EU-eroon liittyvistä 
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asioista. Heidän puheistaan on löydettävissä realismille tyypillistä maailmankuvaa, ja 

suvereniteetti sekä euroskeptisyys nousevat vahvasti esille heidän ylläpitämässään 

diskurssissa. 

Tarkasteluni kohteena ovat Johnsonin kohdalla puheet, joita hän on pitänyt ennen omaa 

pääministerikauttaan ja sen aikana.  Keskeisimmät aineistoni ovat hänen pitämänsä puhe 24. 

heinäkuuta 2019, jolloin hänet valittiin pääministeriksi, sekä Johnsonin puhe 

Konservatiivipuolueen konferenssissa Manchesterissa lokakuussa 2019. Olen ottanut myös 

kaksi puhetta liittyen G7-maiden kokoukseen, joissa Johnson avaa omaa näkemystään 

Britannian asemasta maailmassa. Mukana on myös Johnsonin haastattelu 16. huhtikuuta 

vuonna 2016, jolloin kansanäänestyksen kampanjointi oli vasta aluillaan. Nigel Faragen puheet 

ovat lyhyempiä, minkä vuoksi olen ottanut kirjoitetun aineiston joukkoon myös 

videomateriaalia. Aineistoni keskittyy Faragen ulostuloihin sekä Britanniassa että Euroopan 

unionin parlamentissa. Tutkimistani puheista löytyy hänen tiivis, mutta kattava näkemyksensä 

Euroopan unionista ja Euroopasta vuodelta 2014, hänen puheensa Euroopan parlamentissa 

vuonna 2016 Britannian EU-eroon johtaneen kansanäänestyksen jälkeen, hänen 

voittopuheensa kansanäänestyksen jälkeen sekä kaksi videopuhetta 2019 vuoden lopulta 

eroneuvottelujen ja parlamenttivaalien kiristyessä. 

Aineistoni valinta perustui kriittisen diskurssianalyysin valitsemiseen 

tutkimusmenetelmäkseni, koska kyseinen menetelmä sopii hyvin poliittisten puheiden 

tarkasteluun. Nigel Farage on hyvin tunnettu poliitikko Britanniassa ja Euroopan unionissa 

nimenomaan vahvasta euroskeptisyydestään, joten hänen vertaamisensa retoriikaltaan 

erilaiseen Boris Johnsoniin on mielenkiintoinen tutkimusasetelma. Johnson on myös 

Britannian nykyinen pääministeri, joten tämän valta-aseman tutkiminen valitsemani 

teoreettisten lähtökohtien kautta on antoisa lähtökohta hänen puheidensa tarkastelulle.  

5. Analyysi: Puheiden klassisen realismin ulottuvuus ja 

suvereniteetti 

5.1. Boris Johnson 

Boris Johnsonin puheissa nousevat esiin erityisesti valtion itsemääräämisoikeus ja oman 

kansan etujen ajattelu kansanäänestyksen tuloksen noudattamisen muodossa. EU on hänen 

mukaansa liian byrokraattinen, epädemokraattinen ja korruptoitunut. Ero on Johnsonin mukaan 
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ennen kaikkea mahdollisuus Britannialle. Johnson haluaa Britannian kansalaisten pääsevän 

vaikuttamaan politiikan tekoon ja kokee, että unionin rakenne ei anna ihmisten äänestää ja 

valita edustajiaan ja täten se ei harjoita ihmisten haluamaa politiikka. Johnson osoittaa 

epäilyksiään myös Euroopan unionin integraatiota kohtaan ja ei halua Britannian joutuvan 

unionin mukana liittovaltioon. Hän korostaa, että Britannia on nyt ottamassa oman 

itsemääräämisoikeutensa takaisin hallitakseen omia rajojaan, lakejaan ja rahavirtojaan. 

(Johnson 2016a) Johnsonin mukaan Britannian pitäisi lunastaa paikkansa itsenäisenä ja 

globaalina toimijana, joka kampanjoi vapaan kaupan puolesta (Johnson 2019c, (Johnson 

2019d) Johnsonin mukaan Britannian pitäisi ”uudelleen julkaista” itsensä maailmalle ja 

palvella tästä edes demokratiaa ja Britannian kansaa (Johnson 2019c). Tämä trendi toistuu 

Johnsonin useassa puheessa. Johnsonin ensimmäinen puhe pääministerinä 2019 ylistää myös 

Britannian erinomaisuutta. Hänen puheessaan tulevat esille maan saavutukset eri tieteenaloilla 

ja sen historia globaalina suurvaltana. Tämä johtaakin ajatukseen siitä, että Britanniaa on 

aliarvioitu eroprosessin takia, ja kauhukuvat tulevasta ovat väärässä. Britannia on aina ollut 

menestyksekäs, yritteliäs ja globaali maa, joten ero unionista ei tule sitä hetkauttamaan. 

(Johnson 2019b) Johnsonin puhe Konservatiivipuolueen konferenssissa hän lupaa kansalleen 

loisteliaan tulevaisuuden, jossa palkat olisivat korkeita, verot olisivat matalalla sekä ihmisten 

taitotaso ja talouden tuottavuus olisivat korkealla. Palkat nousisivat ensiksi niillä ihmisillä, 

jotka ovat matalapalkkaisilla aloilla töissä. Johnson kehottaa kansaa jälleen uskomaan itseensä 

ja muistamaan Britannian historiallisen menestyksen. (Johnson 2019c) 

Johnson tekee kuitenkin selväksi, että haluaa säilyttää yhteistyön Euroopan unionin kanssa. 

Ensimmäisessä pääministeripuheessaan hän alleviivaa, että hän haluaa Britannian säilyttävän 

niin lämpimät ja läheiset välit unioniin kuin mahdollista (Johnson 2019b). 

Konservatiivipuolueen konferenssissa hän taas mainitsee, että hän haluaa Britannian 

säilyttävän hyvät suhteet unionin kanssa. Konservatiivinen puolue tai Britannia ole Eurooppaa 

vastaa. Uuden sopimuksen täytyy tyydyttää molempia osapuolia. Tällä tavoin hän kunnioittaa 

myös kansalaisia, jotka äänestivät jäsenyyden puolesta vuonna 2016. Vaikka hän puhui 

Britannian alahuoneessa G7- kokouksesta 3. syyskuuta 2019 edelleen hyvin vahvasti eron 

puolesta (Johnson 2019d), oli hän itse kokouksessa 24. elokuuta 2019 hyvin sovitteleva. 

Pääministeri vakuuttaa, että Britannia tulee olemaan kansainvälinen, eteenpäin katsova ja 

itsevarma valtio tulevaisuudessa. Se tulee työskentelemään muiden valtioiden rinnalla 

levittääkseen universaaleja arvoja, demokratiaa ja vaurautta koko maailmaan. Britannia tulee 
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vastaisuudessakin puolustamaan vapautta, demokratiaa, laillisuusperiaatetta, tasa-arvoa ja 

ihmisoikeuksia kumppanimaidensa rinnalla. (Johnson 2019e) 

Puheista voidaan huomata, että Johnsonin asennoituminen eroon on hyvin linjassa klassisen 

realismin maalaamaan käsitykseen suvereniteetista. Euroopan unionissa pysyminen koetaan 

riskinä valtion kansalliselle itsemääräämisoikeudelle. Tämä selviää Johnsonin halusta 

irrottautua unionin päätäntävallan alta ja hallita jälleen valtion omia lakeja, rajoja ja intressejä. 

Unionin politiikka koetaan epädemokraattiseksi ja monet asiat voitaisiin solmia kansallisella 

tasolla paremmin. Tämä on linjassa Morgenthaun ajatukseen siitä, että kansallisvaltion tuli olla 

korkein auktoriteetti omalla alueellaan ja tällä hetkellä Euroopan unioni tekee sen Britannialle 

mahdottomaksi. Tämä on myös linjassa Sørensenin määrittelemän Westfalenin suvereeninin 

valtion kanssa. Morgenthau korosti oman kansan turvallisuuden ja valtion omien intressien 

ajamista, jotka myös nousevat esiin Johnsonin puheista. Johnson kokee Britannian omien 

intressien tulevan paremmin huomioiduiksi unionin ulkopuolella ja haluaa kunnioittaa 

kansanäänestyksen tulosta demokratian nimissä. Hän myös nostattaa kansansa 

yhteenkuuluvuutta ja erinomaisuuden tuntua, puhumalla Britannian historiallisista 

saavutuksista. Tällainen jopa nationalismin sävytteinen puhe on Morgenthaun mielestä tärkeää, 

koska kansa toimii suvereenin kansallisvaltion selkärankana. Johnson ei vaikuta sopivan 

näkemyksiltään Sørensenin esittämään postmodernin suvereenin valtion malliin.  

Johnson ei ole kuitenkaan mielipiteissään niin jyrkkä, että vaatisi Euroopan unionin totaalista 

lakkauttamista. Hänen suurimpana ongelmanaan vaikuttaa olevan jäsenvaltioiden 

itsemääräämisoikeuden vähäisyys ja unionin sisäisen rakenteen byrokraattisuus. Hän on valmis 

tekemään unionin kanssa yhteistyötä tulevaisuudessa ja korostaa Britannian edelleen olevan 

valtio, joka tulee olemaan aktiivinen vaikuttaja globaalisti. 

On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon myös puheiden eli diskurssien laajempi konteksti. 

Johnson on Konservatiivisen puolueen puheenjohtaja ja Britannian pääministeri. Hän on siis 

valta-asemassa, johon kuka tahansa ihminen tai poliitikko ei pääse. Se antaa hänelle paljon 

vaikutusvaltaa, mutta hänen asemansa myös rajoittaa häntä. Hänen puheensa ovat myös julkisia 

poliittisia puheita, jotka on suunnattu joko Britannian kansalaisille, maan parlamentille tai 

kansainväliselle yhteisölle. Ottaen huomioon useamman puheen kontekstin, Johnson lähettää 

puheillaan viestiä useammallekin kuulijaryhmälle. Hänen asemansa pääministerinä ja suuren 

valtavirtapuolueen johtajana nostattaa kynnystä lausua puheita, jotka olisivat suurta 

kahtiajakoa herättäviä, koska hänen täytyy ottaa huomioon oma suosionsa kansan keskuudessa. 
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Johnson oli myös se henkilö, joka jatkoi eroneuvotteluja unionin kanssa pääministeriksi 

nimityksensä jälkeen, joten hän tuskin koki tarvetta asettua unionia vastaan puheissaan, kun 

neuvottelut olivat vielä kesken. Ero Euroopan unionista nostatti myös kritiikkiä Britanniassa ja 

muualla maailmassa, joten Johnson koki todennäköisesti tarpeekseen luoda toivoa ja 

itsevarmuutta kansalaisiinsa. Myös kansanäänestyksen konteksti saattaa vaikuttaa hänen 

puheisiinsa. Vaikka kansanäänestys ei sido poliitikkoja tekemään tietynlaisia päätöksiä, 

kokevat poliitikot yleensä tarpeelliseksi niitä noudattaa, koska ovat kansansa edustajia. Näillä 

seikoilla on siis voinut olla vaikutusta siihen, millaisen diskurssin Johnson on lopulta 

muodostanut. 

5.2. Nigel Farage 

Farage on mielipiteissään yleisesti huomattavasti jyrkempi. Puheessaan Euroopan parlamentin 

edustana vuonna 2014 hän on vahvasti Euroopan unionia vastaan ja kokee sen olevan 

ensimmäinen askel Euroopan laajuiselle liittovaltiolle. Kukaan ei ole antanut unionille 

valtuuksia ajautua tähän suuntaan. Farage tiivistää vielä lopuksi, että hänen ideaali 

Eurooppansa olisi sellainen, missä valtiot toimivat itsenäisesti, suvereeneina ja yhteistoimin. 

(Farage 2014) Hän kokee, että unionin projektit, kuten euro ja pakolaiskriisin hallitseminen 

ovat epäonnistuneet. Unionin vallan lisääntymisen ja epäonnistuneiden projektien seurauksena 

nationalismi ja kahtia jakautuneisuus ovat vain lisääntyneet Euroopassa ja jäsenmaiden sisällä. 

EU sysännyt sivuun tavalliset ihmiset, jotka ovat kärsineet huonoista oloista useiden vuosien 

ajan. He äänestivät monikansallisuutta vastaan ja päättivät ottaa oman valtionsa ja sen rajat 

takaisin omaan haltuunsa. Faragen mukaan Britannia haluaa olla itsenäinen, oman päätösvallan 

omaava ja normaali valtio. Hän myös varoittaa, ettei Britannia tule olemaan ainoa maa, joka 

haluaa lähteä unionista tulevaisuudessa. Hänen mielestään Britannian ero unionista on 

haitallisempi unionille kuin Britannialle itselleen. Farage sanoo, että sopimuksetonkin ero on 

parempi kuin nykyinen sopimus ja siksi kehottaa unionia toimimaan järkevästi myös itsensä 

kannalta. (Farage 2016a) Farage juhlisti kansanäänestyksen tulosta 2016 lyhyellä puheella 

Britanniassa. Hän kertoo tuloksen olevan voitto tavallisille ihmisille, jotka ovat taistelleet 

monikansallisuutta vastaan, isoja pankkeja ja politiikkaa vastaan sekä valheita, korruptiota ja 

petoksia vastaan. Farage myös korostaa, että tämä voitto ei ollut voitto vain Britannialle, vaan 

voitto koko Euroopalle. Hän toivoo, että Britannian ero unionista on vain alkua isommalle 

muutokselle. Hän haluaa, että Eurooppa on tulevaisuudessa täynnä suvereeneja valtioita, jotka 

tekevät kauppaa keskenään, ovat ystäviä ja tekevät yhteistyötä. (Farage 2016b) Farage myös 

kritisoi Johnsonin suunnittelemaa erosopimusta, koska se ei ole tarpeeksi jyrkkä eikä ota 



18 
 

Britanniaa kokonaan pois unionin vallan alaisuudesta. Tärkeintä olisi päästä eroon EU:n 

instituutioista ja suurista summista, mitä Britannia maksaa unionille. Hän korostaa, ettei 

Britannialla ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa, millaisia lakeja unionissa tehdään. (Farage 

2019a) 

Myös Farage toistaa samanlaisia teemoja omissa puheissaan. Johnsonin tavoin hänestäkin 

huomaa selkeästi, että hän näkee suvereniteetin Morgenthaun realismin kautta.  Farage kutsuu 

unionia valtioiden vankilaksi ja korostaa unionin vievän Eurooppaa väärään suuntaan 

integraatiokehityksensä kautta. Farage haluaa Euroopan, jossa suvereenit valtiot tekevät 

yhteistyötä keskenään. Hän sanoo, että unionin sisimmät valtiot tällä hetkellä hallitsevat koko 

koneistoa. (Farage 2019b) Tämä kertoo klassisen realismin ajatuksesta, jonka mukaan 

kansainväliset instituutiot ovat vain vahvojen valtioiden areenoja, joilla ne yrittävät saavuttaa 

omia intressejään. Unioni ei siis Faragen mukaan aja jäseniensä etua, vaan toimii valtapelin 

ylläpitäjänä. Tällä hän todennäköisesti tarkoittaa erityisesti Saksaa ja Ranskaa niiden ollessa 

unionin keskiössä ja hyvin keskeisissä asemissa unionin päätöksenteossa. Se näkyy muun 

muassa Euroopan parlamentin edustajien paikkamäärässä (Euroopan Parlamentti 2018). 

Faragen mukaan Euroopan unioni myös toteuttaa integraatioprosessia omilla ehdoillaan, 

eivätkä kansallisvaltiot voi siihen vaikuttaa. Hän haluaa Britannian oman kansallisen 

suvereniteetin takaisin, jotta se pystyy toteuttamaan omia intressejään eli hallitsemaan omia 

alojaan teollisuudesta kalastukseen. Faragen puheista käy ilmi, että hän haluaisi mielellään 

koko unionin hajoavan, koska ei näe sitä ongelmalliseksi vain Britannialle, vaan koko 

Euroopalle. On siis selvää, että Faragen näkemys suvereniteetista pohjautuu klassiseen 

realismiin. Hänen ajatuksensa vahvojen ja suvereenien valtioiden Euroopasta kuvastaa myös 

hänen yleistä näkökulmaansa kansainväliseen poliittiseen ulottuvuuteen. Hän vaikuttaa 

kannattavan valtioiden välistä yhteistyötä, mutta ei vaikuta luottavan poliittisiin instituutioihin 

niiden välikätenä. Todennäköisesti hän ajattelee, että kahdenväliset sopimukset antaisivat 

Britannialle mahdollisuuden tavoittaa omat intressinsä helpommin kuin unionin kautta. Farage 

mielistä sopimuksetonkin ero on parempi kuin nykyinen sopimus, joten unionista on päästävä 

eroon senkin uhalla, että näiden kahden toimijan välit viilenisivät. 

Poliittisten diskurssien näkökulmasta voidaan todeta, että Faragen kielenkäyttö ja mielipiteet 

on huomattavasti rikkaampia ja jyrkempiä verrattuna Johnsoniin. ”Valtioiden vankila” on 

metafora, jota hän käyttää unionista. Farage on ollut aiemmin UKIP:n puheenjohtaja ja on 

nykyään perustamansa Brexit-puolueen puheenjohtaja. Häneltä voi siis odottaa unionin 

vastaisia ulostuloja. Hän on myös huomattavasti marginaalisemmassa puolueessa kuin 
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Johnson, jolla on hyvin profiloitunut kannattajakunta sekä tarkka poliittinen tavoite. Nämä 

todennäköisesti vaikuttavat siihen, millaista kielenkäyttöä hän harjoittaa ja miksi hänen 

sanomisensa voivat olla jyrkempiä kuin Johnsonilla. Faragen yleisö on harvemmin koko 

Britannian kansa ja vain kohdistetuissa puheissa jokin Britannian ulkopuolinen taho. Hänellä 

ei ole päätösvaltaa Britannian asioista samalla tavalla kuin Johnsonilla, joten hänen 

sanomisillaan on vähemmän arvoa esimerkiksi unionin edustajien silmissä. Johnson yrittää 

pitää suosioasemansa ja vuorostaan Farage haluaa puolueelleen enemmän poliittista valtaa. 

Kun kansallinen keskustelua keskittyy Britannian EU-eroon, on Brexit-puolueella 

mahdollisuus nostaa itseään lähemmäs valtavirtapuolueita kannatuksessa. Näillä seikoilla voi 

olla merkitystä hänen poliittisiin diskursseihinsa. 

6. Puheiden euroskeptinen ulottuvuus 

Edellisen kappaleen avulla on mahdollista todeta, että molempien puhujien puheista löytyy 

euroskeptisiä tuloksia. Puheet ovat julkista poliittista diskurssia, joten euroskeptisyyden 

esiintyminen on hyvinkin mahdollista tässä tilassa. On hyvin selvää, että molemmat puhujat 

vastustavat Euroopan integraatiota ja kokevat unionissa pysymisen riskiksi. Farage ja Johnson 

haluavat julkisessa tilassa luoda oman näkemyksensä EU:sta ja täten vaikuttaa kollektiiviseen 

mielikuvaan unionista.  Suurin ero puhujien välillä tulee esiin heidän tavassaan ilmaista 

mielipiteitään ja heidän eriävistä kannoistaan unionin olemassaolon suhteen. Keskeistä on 

myös heidän erilainen suhtautumisensa sopimuksettomaan eroon. Johnson on selvästi 

erosopimuksen kannalla, joka keskittyisi vapaaseen kauppaan ja haluaa pitää hyvät välit 

unionin kanssa tätä kautta. (Johnson 2019b) Hän myös nosti esiin EU:n kansalaiset, jotka 

asuvat tällä hetkellä Britanniassa ja vakuutti heille, että he saavat jäädä maahan. Johnson ei siis 

halua erota unionista sopimuksettomasti tai luoda unionista vastustajaa. (Johnson 2019c) 

Farage taas puolestaan on erosopimuksen suhteen selkeästi jyrkempi. Hän haluaa sopimuksen 

vapauttavan Britannian täysin unionin alaisuudesta ja kuvailee sopimuksetonta eroa 

paremmaksi vaihtoehdoksi kuin nykyistä tilannetta. Farage siis vihjaa olevansa valmis 

sopimuksettomaan eroon. (Farage 2016a) Farage vastustaa ylipäätään koko unionin 

olemassaoloa. Hän haluaisi Euroopan unionin hajoavan ja politiikan teon palaavan takaisin 

suvereenien valtioiden väliseen kanssakäymiseen. (Farage 2014) Näistä kannoista voidaan 

päätellä, että Farage harjoittaa kovaa euroskeptisyyttä. Hän myös johtaa puoluetta, jonka 

keskeisin agenda on saada Britannia ulos Euroopan unionista. Hänen euroskeptiset 

mielipiteensä todennäköisesti johtuvat jo edellä mainitusta Britannian kansallisen 
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suvereniteetin katoamisesta. Farage vastustaa unionia, koska ei koe sen ajavan Britannian 

intressejä ja vie päätäntävallan pois kansallisvaltiolta. Faragen euroskeptisyys näkyy myös 

useiden unionin projektien pilkkaamisena. Tästä esimerkkeinä hänen puheensa eurosta ja 

pakolaiskriisistä (Farage 2016a). Faragen puhetavassaan on populistisia vivahteita, kun hän 

puhuu oman kansansa puolustamisesta ja kuinka erityisesti tavalliset ihmiset ovat kärsineet 

unionin alaisuudessa (mt). Populistinen politiikka oli yksi piirre euroskeptisille puolueille. 

Faragen puolue on suhteellisen marginaalinen kannattajamääränsä perusteella, joten onkin 

todennäköistä, että hänen kovan euroskeptisyyden linjauksensa eivät ole houkuttaneet 

kannattajia yhtä paljon kuin esimerkiksi Britannian Konservatiivinen puolue. Farage maalaa 

unionin uhaksi Britannialle ja korostaa epäreiluutta erityisesti niillä politiikan aloilla, joilla 

unionilla on paljon valtaa. Tällaisia ovat esimerkiksi monikulttuurisuutta tukeva politiikka, 

kauppa- ja rahapolitiikka sekä lainsäädäntö. (mt. & Farage 2016b) Tässä voidaan nähdä 

euroskeptisyyden reaktiivinen piirre. Unionin saadessa lisää valtaa ja tehdessä itsensä 

legitiimiksi kansallisvaltioissa syntyy euroskeptisyyttä. Farage itsekin mainitsee unionin 

lisääntyvän päätösvallan vain nostavan jäsenvaltioiden nationalismin tunnetta (Farage 2014). 

Hän on itse ollut europarlamentaarikko, joten hänen asemansa unionin vastustaja saa enemmän 

legitimiteettiä, kun hän on ollut itse tekemässä politiikkaa unionin sisällä. Hänellä on siis 

konkreettista kokemusta unionin politiikan teosta, joskin hänen itsensä mukaan hänellä oli 

ennakkoluuloja unionia kohtaan jo ennen viran saantia (Farage 2019a). Farage myös kutsuu 

itseään euroskeptikoksi ja muistuttaa, että euroskeptisyys on koko kansan aate, joka ilmenee 

kaikissa ihmisryhmissä Britanniassa (mt.). Hän on puhetyyliltään hyvin mahtaileva ja 

uhmakas. Hän myös uhkailee kollegoitaan EU:n romahtamisella Euroopan parlamentissa 

(Farage 2016a) ja haukkuu heitä hyvinkin avoimesti erityisesti hänen puheessaan Euroopan 

parlamentissa 19. joulukuuta 2019. Farage on avoimen kriittinen Johnsonia ja erityisesti hänen 

erosopimusehdotustaan kohtaan. Sopimus ei ole hänen mukaansa tarpeeksi jyrkkä ja antaa 

unionille edelleen päätösvaltaa Britanniassa. Hänellä on tapana luoda retoriikkaa Brysseliä 

vastaan ja linkittää Johnsonin omassa puheessaan vastustajiensa joukkoonsa. Hän kuvailee 

pääministerin sopimusehdotusta juoneksi, johon EU:n päättäjät ovat varmasti tyytyväisiä. 

Farage korostaa, ettei Johnsoniin voi luottaa, ellei hän muuta sopimusta jyrkemmäksi. (Farage 

2019a) Tässä on havaittavissa euroskeptisyydelle ja populismille tyypillistä tarkoituksellista 

vastakkainasettelua. Farage ryhmittää vastustajansa samaan ryhmään ja ulkoistaa ne muusta 

massasta nimeten ne Toisiksi. ”Me” eli Farage ja hänen kannattajansa ovat edustamassa 

Britanniaa ja sen etuja. Tästä syntyy vastakkainasettelun ilmapiiri. Tällainen vahva ja uhmakas 
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retoriikka vetoaa hyvin mediaan ja auttaa hänen mielipiteidensä leviämistä tiedotusvälineiden 

kautta. 

Johnson puolestaan vaikuttaa olevan euroskeptisyydessään jossain pehmeän ja kovan 

euroskeptisyyden välimaastossa. Hän kuitenkin tuntuu kallistuvan enemmän pehmeään kuin 

kovaan euroskeptisyyteen. Hän haluaa Britannian ulos unionista saadakseen valtion 

itsemääräämisoikeuden takaisin (Johnson 2019b). Faragesta poiketen Johnson ei halua unionin 

hajoavan tai erota siitä millä sopimuksella hyvänsä. Johnson korostaa, että hän haluaa pitää 

hyvät suhteet unioniin erosta huolimatta (mt. & Johnson 2019a) Hänen pääministerin virkansa 

todennäköisesti rajoittaa Johnsonin tapoja ilmaista mielipiteensä unionista ja siksi hänen onkin 

turvallista vedota kansanäänestyksen tulokseen. Tällöin hän ei tule antamaksi epäsuopaa 

vaikutelmaa itsestään eron kannattajille tai sen vastustajille, vaan noudattaa vain demokratian 

hänelle suomaa mandaattia. On siis vaikea sano, mikä on Johnsonin euroskeptisyyden 

todellinen määrä, koska asettuminen tiettyyn leiriin todennäköisesti vaikuttaisi hänen 

suosioonsa pääministerinä. Nykyinen poliittinen tilanne on Britanniassa hyvin 

kahtiajakautunut eikä ole juuri muuttunut kansanäänestyksen jälkeen. (What UK Thinks 2019) 

On siis selvää, että kyetäkseen edustamaan koko kansaa pääministerinä, Johnson haluaa 

miellyttää myös joukkoa kansasta, joka ei välttämättä jaa hänen kanssaan samoja mielipiteitä, 

mutta samalla yrittää tuoda omia näkemyksiään ja päätöksiään esille. Myös hänen roolinsa 

konservatiivisen valtapuolueen puheenjohtajana vaikuttaa hänen mielipiteisiinsä ja niiden 

ilmaisuun. Hänen kannattajakunnassaan on todennäköisesti ihmisiä, jotka eivät omaa jyrkkiä 

mielipiteitä unionista ja Euroopan integraatiosta, joten hänen on parempi pysyä mielipiteissään 

lähempänä neutraalia kuin Faragen kovaa euroskeptisyyttä. Johnsonille suurin ongelma 

unionissa vaikuttaa olevan sen sisäinen rakenne ja kuinka vähän kansallisvaltiot pystyvät sen 

sisällä vaikuttamaan (Johnson 2016a). Puheet antavat vaikutelman, että jos unionin rakennetta 

uudistettaisiin, voisi Johnson olla sille avoimempi. Johnson kuitenkin korosti hyvin paljon 

Britannian oman kansan erinomaisuutta ja valtion loisteliasta historiaa (Johnson 2019b). 

Tällainen nationalismin värittämä puhe voi olla tapa yhdistää kahtiajakautunutta kansaa, mutta 

voidaan lukea tietyssä määrin myös populismiksi, mikä on euroskeptisyyden yleinen 

tuntomerkki. 

Puhujat ovat kuitenkin samaa mieltä yleisistä asioista eroon liittyen.  Heidän mielestään 

Britannian edut tulisivat paremmin esiin, jos maa ei olisi unionin jäsen. Molemmat kokevat, 

että Britannia pystyisi toimimaan paremmin eri politiikan aloilla ilman unionin osallisuutta 

kansallisessa politiikassa. Euroskeptisyys nousee erityisesti esiin kaupankäynnin aloilla, laeista 
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keskustellessa sekä maan rajoihin liittyvissä kysymyksissä, koska unionin valta ulottuu 

vahvasti näille osa-alueille. (Farage 2016b & Johnson 2019b) Johnson ja Farage eivät 

kummatkaan halua Britannian muuttuvan unionin mukana vähitellen liittovaltioksi (Farage 

2019b & Johnson 2016a). He molemmat siis vastustavat ylikansallista hallintaa. Kummatkin 

poliitikot myös korostavat, että on demokratian mukaista tehdä kansalaisten haluamia 

päätöksiä eli kunnioittaa kansanäänestyksen tulosta. 

7. Päätelmät ja tutkielman puutteet 

Tutkielmassani tarkastelin Boris Johnsonin ja Nigel Faragen poliittisia ulostuloja ennen 

Britannian eroa unionista ja eroprosessin ajalta. Tavoitteenani oli tutkia, millä tavalla klassisen 

realismin näkemykset suvereniteetista ja sitä myöten kansainvälisestä politiikasta näkyivät 

näiden kahden poliitikon puheissa. Tutkielmani pohjana toimi Hans J. Morgenthaun näkemys 

realismista. Georg Sørensenin määrittelemä postmoderni suvereenin valtion malli ilmensi 

Euroopan unionin nykyistä tilaa ja oli kontrasti klassisen realismin suvereniteettikäsitykselle. 

Tämän lisäksi tutkin puheiden euroskeptisyyttä Taggart & Szczerbiakin kriteeristön kautta. 

Kriittinen diskurssianalyysi antoi minulle mahdollisuuden katsoa näitä teemoja myös 

laajemman yhteiskunnan näkemysten kautta.  

Tutkielmassani selvisi, että Nigel Faragen ja Boris Johnsonin näkemykset suvereniteetista ovat 

hyvin lähellä Morgenthaun määrittelemää klassisen realismin suvereniteettia. Sørensenin 

määrittelemä postmoderni suvereeni valtio kuvastaa Euroopan unionin nykyisiä jäsenmaita, ja 

tästä tilasta halutaan päästä pois eroamalla unionista. Molempien puheista saadaan selville, että 

Britannian menettämä kansallinen suvereniteetti halutaan takaisin oman valtion hallintaan, 

jotta Britannia saa täydellisen auktoriteetin omalla alueellaan ja erityisesti tietyillä politiikan 

aloilla, joilla unionilla on paljon valtaa. Erityisesti Faragen puheista saadaan selville, että 

Euroopan unioni on hänestä huono suunta koko Euroopalle ja valtioiden pitäisi hänestä palata 

takaisin kansainväliseen politiikkaan, jonka keskiössä ovat klassisen suvereeniteen omaavat 

kansallisvaltiot. Kansainväliset instituutiot ovat hänestä riskialttiita, koska niissä vain vahvat 

valtiot ajavat omia intressejään. Britannia ei siis kykene ajamaan omia intressejään Euroopan 

unionissa. Tämä voitaisiin liittää laajempaan käsitykseen Morgenthaun klassisesta realismista, 

jossa valtiot yrittävät joko pitää oman valta-asemansa kansainvälisessä järjestelmässä tai 

hankkia lisää valtaa. Voidaankin siis sanoa, että lähtemällä unionista Britannia yrittää säilyttää 

oman valta-asemansa tai potentiaalisesti hankkia sitä lisää, koska unionin jäsenenä se ei siihen 



23 
 

kykene. Se ei myöskään halua tukea unionia omilla resursseillaan, jos se ei koe saavansa siitä 

mitään takaisin.  

Boris Johnson on Faragea maltillisempi, mutta on myös oman kansallisen suvereniteetin 

kannalla unionin jäsenyyden sijaan. Hän korostaa kansalaisten mielipidettä eropäätöksessä ja 

kokee sen velvollisuudekseen tehdä poliittisia päätöksiä kansanäänestyksen tuloksen mukaan. 

Hänelle unionin nykyinen rakenne on liian byrokraattinen ja jättää kansallisvaltiot ja niiden 

kansalaiset liian kauaksi päätöksenteosta. Britannialla on siis parempi mahdollisuus tehdä 

haluamaansa politiikkaa unionin ulkopuolella. Puheissa korostuu myös Britannian kansan 

erinomaisuus ja kuinka ero unionista on valtiolle uusi mahdollisuus. Johnson ei kuitenkaan 

ilmaise haluavansa unionin hajoavan ja on valmis tekemään sen kanssa yhteistyötä vielä 

tulevaisuudessa.  

Molempien poliitikkojen puheet olivat myös euroskeptisiä. Johnson harjoitti enemmän 

pehmeää euroskeptisyyttä ja ei mennyt mielipiteissään yhtä jyrkäksi kuin Farage. Farage 

puolestaan harjoitti selkeästi kovaa euroskeptisyyttä. Faragen halu koko unionin hajoamiselle 

ja mahdolliselle täydelliselle eristäytymiselle, kertoo vahvasta unionin vastustamisesta. Koko 

unionin olemassaolo on ideologisesti täysin hänen mielipiteitään vastaan. Faragen retoriikka 

on myös populistista ja selkeästi agendaltaan unionin vastaista. Johnson on maltillisempi, 

mutta hänenkin puheissaan tulevat esille oman kansan edun ajaminen ja kansallisen 

suvereniteetin takaisin saaminen.  

Näiden kahden puhujan erot sekä yhtäläisyydet johtuvat todennäköisesti heidän 

harjoittamiensa diskurssien konteksteista. Johnson ja Farage ovat hyvin eri valta-asemissaan 

poliittisesti. Johnson on pääministeri ja johtaa toista maan valtavirtapuolueista, kun taas Farage 

on kooltaan pienemmän ja agendaltaan EU-vastaisen puolueen puheenjohtaja. Nämä valta-

asemat antavat heille rajoitteita ja vapauksia ilmaista mielipiteensä vapaasti. He molemmat 

ovat poliitikkoja, joiden päätehtävä ammateissaan on edustaa kansaansa, mutta heidän on myös 

ajateltava kannattajiaan sekä omaa menestystään. Konservatiivien kannattajakunta on 

todennäköisesti monipuolisempi jo kokonsa puolesta, joten Johnsonin kannattaa pysyä 

mielipiteissään maltillisempana. Brexit-puolueen kannattajat ovat hyvällä todennäköisyydellä 

samaa mieltä Faragen kanssa, koska koko puolueen tarkoitus on saada Britannia pois unionista. 

Farage on siis hyvin vapaa sanomaan omat mielipiteensä unionista, joskin yhden agendan 

puolueen on vaikea muuttaa identiteettiään menettämättä kannattajiaan. Joten jos Farage 

haluaisi muuttaa mieltään olisi hänen se vaikea tehdä puolueen johdossa. Johnsonin pitää myös 



24 
 

pääministerinä edustaa koko kansaansa heille sekä muulle maailmalle. Hänen pitää siis miettiä 

tarkkaan sanojaan, koska niillä voi olla vaikutusta hänen omaan suosioonsa valtion sisällä ja 

ulkopuolella. Jos Johnson tyrmäisi unionin kokonaan, olisi hänen todennäköisesti vaikea 

solmia Britannialle edullinen sopimus unionin kanssa. Voidaan siis sanoa molempien 

Johnsonin ja Faragin kannattavan Britannian eroa unionista, mutta heidän mielipiteissään on 

selviä nyanssieroja.  

Tutkielmani pohjalta voin todeta suvereniteetin käsitteen ja euroskeptisyyden hyvin 

limittäisiksi ilmiöiksi. Kun Euroopan unioni ottaa itselleen enemmän päätösvaltaa 

jäsenvaltioidensa asioissa, alkavat euroskeptiset massat liikkua jäsenvaltioiden sisällä. Tämä 

kertoo euroskeptisyyden reaktiivisesta luonteesta. Puheiden perusteella euroskeptisyyteen voi 

myös vaikuttaa kokemus siitä, miten valtiot ovat kyenneet ajamaan intressejään unionissa ja 

miten unioni on hoitanut omia projektejaan ja vastannut mahdollisiin kriiseihin. 

Tyytymättömyyteen vastauksena nähdään euroskeptisyys ja Britannian tapauksessa ero 

unionista. Puheiden euroskeptisyys kertoo myös käsitteen tavasta ilmetä vahvasti julkisessa 

mediassa ja tämä voi toimia poliitikkojen tapana viestittää poliittista agendaansa tietyille tai 

vastaavasti kirjolle erilaisia kuulijaryhmiä riippuen puheen kontekstista. Ja Faragen 

tapauksessa klassisen realismin mukainen suvereeni kansallisvaltio on kansainvälisen 

politiikan edellytys, joten Euroopan unionin kaltaiset kansainväliset instituutiot ovat uhka tälle 

järjestelmälle. Suvereniteetin instituutio on muuttuva ilmiö ja tässä tutkielmassa nähdään 

tuloksia siitä, mitä tapahtuu, kun nämä erilaiset suvereenisuuden kokemukset kohtaavat. 

Tutkielmassani on joitain puutteita, joiden täyttyessä tutkimuskysymyksen vastaus olisi 

todennäköisesti selkeämpi ja monipuolisempi. Euroskeptisyyden määrittely on jokseenkin 

hankalaa, koska sille ei ole löydetty universaalia määritelmää. Taggart & Szczerbiakin 

määritelmä kovaan ja pehmeään euroskeptisyyteen on selkeä päältä päin, mutta myös kritisoitu, 

koska se ei ole tarpeeksi tarkka. Eritysesti pehmeän euroskeptisyyden tunnistaminen on 

vaikeaa, koska vaikka puolueet ja poliittisten toimijat ovatkin integraatiomyönteisiä, ovat ne 

yleensä myös unionia vastaan joillain politiikan aloilla tai tietyissä poliittisissa kysymyksissä. 

Tästä syystä toimijat, jotka ovat integraatiomyönteisiä voidaan listata euroskeptisiksi, vaikka 

näin ei todellisuudessa olisi. Euroskeptisyyden ilmiö on siis selkeästi hyvin moninainen käsite, 

joka vaatii lisää tutkimusta.  

Myös aineiston monipuolistamisen avulla olisi todennäköisesti päästy tutkimaan puhujien 

mielipiteiden kehittymistä paremmin. Olisi ollut mielenkiintoista tutkia euroskeptisyyden 
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käsitettä myös esimerkiksi poliittisen akselin vasemmasta päästä. Molemmat Johnson ja Farage 

voidaan laskea tällä akselilla olevan enemmän oikealla. Jotta Johnsonin puheista olisi saanut 

paremman kuvan poliittisessa kontekstissa, olisi aineistossa kannattanut olla mukana puheita 

myös ennen hänen pääministerin virkaansa. Tällöin olisi voitu päätellä, miten pääministerin 

rooli mahdollisesti vaikutti hänen mielipiteisiinsä. Olisi voinut olla myös mielenkiintoista 

tutkia puhujien mielipiteitä muista kansainvälisistä instituutioista ja nähdä, miten klassisen 

realismin piirteet näkyvät niitä käsitellessä ja kuinka paljon. Toinen vaihtoehto laajemman 

tutkimuksen laatimiseksi olisi voinut olla myös puhujien mielipiteiden asettaminen laajempaan 

kontekstiin Britannian poliittisessa kulttuurissa ja tutkia, kuinka levinnyt euroskeptinen 

ajatusmalli on laajemmassa mittakaavassa. Kolmantena tapana lähestyä aihetta laajemmin tai 

spesifimmin olisi voinut olla myös kielitieteiden tai journalistiikan teorian ja metodien 

laajempi käyttö ja taustoitus. Näillä tavoin tutkimus olisi saanut uudenlaisen monitieteellisen 

ulottuvuuden. 

Britannia on ensimmäinen valtio, joka on eronnut Euroopan unionista. Sen eroprosessin on 

vielä toistaiseksi kesken, joten eron vaikutuksia Britanniaan ja unioniin on vielä vaikea sanoa. 

Euroskeptisyys on ottanut yhä enemmän jalansijaa unionin jäsenmaissa. Suvereenien 

kansallisvaltioiden rooli unionissa ja itse unionin tulevaisuus ovat teemoja, joihin 

tulevaisuuden tutkijat tulevat varmasti paneutumaan kansainvälisen politiikan alati 

muuttuvassa ympäristössä.
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