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VÄITÖSKIRJAPROJEKTI

- Työn alla olevassa väitöskirjassani tutkin miten eri koulutusjärjestelmät lähestyvät 
historiapolitiikan tematiikkaa lukiotason historianopetuksessa.

- Lähestyn asiaa paitsi kolmen maan (Kiina, Suomi, Yhdysvallat), myös kolmen eri tason 
(opetussuunnitelmat, oppikirjat, opettajahaastattelut) näkökulmasta. 

- Tutkimuskysymyksenäni on: ”Miten eri tavat joilla historiapolitiikan tematiikkaa 
käsitellään suomalaisessa, yhdysvaltalaisessa ja kiinalaisessa lukion historianopetuksessa 
heijastelevat ja pyrkivät vahvistamaan ympäröivän yhteiskunnan valtasuhteita?”

- Tässä esitelmässä keskityn nimenomaisesti työni historian oppikirjoja koskevaan 
analyysiin.



HISTORIAPOLITIIKKA –
TERMINOLOGIAN MÄÄRITTELYÄ
- Seppo Hentilää ja Pilvi Torstia mukaillen työssäni historiapolitiikka määritellään 
toiminnaksi, jossa historiaa tarkoitushakuisesti ”käännetään ja väännetään” poliittisen 
päämäärien edistämiseksi (Hentilä, 2004;  Torsti 2003, 2008).

- Kiinan historian tutkija Paul A. Cohen puhuu hyvin samankaltaisesta ilmiöstä 
puhuessaan historian ”mytologisoinnista”: 

”…mythologizers start out with an understanding of the past...Their purpose, however, 
is not to enlarge upon or deepen this understanding [of the past]. Rather, it is to draw on 
it to serve political, ideological, rhetorical, and/or emotional needs of the 
present...[Mythologization] achieves its effect typically not through out-and-out 
falsification but through distortion, oversimplification, and omission of material that 
doesn't serve its purpose or runs counter to it.” (Cohen, P. A. [1997]. History in three keys: 
the Boxers as event, experience, and myth, New York: Columbia University Press cop., pp. 
213-214)



- Historiapolitiikka ei ole autoritaaristen tai 
totalitääristen valtioiden yksinoikeus, vaan
siihen törmää jatkuvasti myös länsimaisissa
liberaalidemokratioissa (Ahonen, 1997; Béja, 
2007;  Jones, 2012;  Torsti, 2008).

- Historiapolitiikkaan törmäämme 
historiakulttuurissa, historian kouluopetuksessa 
sekä akateemisessa historiantutkimuksessa.

- Historiapolitiikalla pyritään vaikuttamaan 
historiatietoisuuteen ja tätä kautta 
kollektiiviseen muistiin.

- Historiapolitiikkaa ohjaavat poliittiset 
motiivit, jotka kuitenkin vaihtelevat (Torsti, 
2008).

HISTORIAPOLITIIKKA –
TERMINOLOGIAN MÄÄRITTELYÄ



TEOREETTINEN VIITEKEHYS

- Työni tulkinnallinen kehys rakentuu nk. poliittisen opetussuunnitelman teorian varaan.

- Rakentaen Antonio Gramscin kulttuurihegemonia-idean varaan tutkijat kuten Michael Apple 
(2000; 2008) ovat esittäneet, että opetussuunnitelma on aina poliittinen; se yhtäältä heijastelee ja 
toisaalta pyrkii vahvistamaan sekä ylläpitämään ympäröivän yhteiskunnan arvoja, pyrkien näin 
edistämään vallassa olevien intressejä.

- Poliittisella opetussuunnitelmalla voi olla monia eri yhteiskunnallisia funktioita. Työni keskittyy 
kuitenkin näistä tehtävistä kahden – ainakin näennäisesti – väliseen ristiriitaan. Yhtäältä 
koulutuksen tehtävä on ollut tuottaa kvalifikaatioita, ts. tuottaa opiskelijoille tietoa, taitoja ja 
kykyjä. Toisaalta koulutuksen tehtävä on ollut myös integraatio, eli yhteisöllisyyden ylläpito. Aina 
Karl Marxista, Émile Durkheimista ja Max Weberistä alkaen näiden kahden tehtävän välinen 
jännite on nähty koulutuksen tutkimuksen keskeisenä ongelmana. (Antikainen, Rinne & Koski, 
2013.

- Näistä kahdesta näkökulmasta tarkasteltuna myös historianopetus voidaan nähdä
Januksenkasvoisena ilmiönä: toisaalta se voi olla yksi voimaannuttavimmista (empowering) ja 
toisaalta taasen yksi sortavimmista (repressive) aineista opetussuunnitelmista (Taylor, 2000).



TEOREETTINEN VIITEKEHYS

- Historianopetuksen sortava luonne tulee esiin kun oppiainetta käytetään – kuten usein
on tehty – poliittisten päämäärien (kuten äärikansallisuusmielisyyden) edistämiseen ja 
saavuttamiseen historiaa manipuloimalla (Seixas, 2000; Sylvester, 1994). 

- Voimaannuttavasta vaikutuksesta taasen on syytä puhua kun historianopetuksen
kautta pyritään kultivoimaan oppilaiden kriittisiä ajattelutaitoja. 1960-luvulta alkaen nk. 
uuden historian liike historianopetuksessa onkin korostanut kykyä tehdä historiaa sen
pelkän tuntemisen sijaan. (Dickinson, 2000; Husbands et al., 2003; Seixas, 2000; Sylvester, 
1994; Taylor, 2000)

- Näin ollen myös ne tavat, joilla historiapolitiikan käsitettä opetetaan (tai ei opeteta?) 
ovat poliittisen päätösten tulosta. Toisin sanoen tapa, jolla historiapolitiikkaa käsitellään 
opetussuunnitelmassa kertoo meille ympäröivän yhteiskunnan valtarakenteista ja ennen 
kaikkea siitä, tähdätäänkö integraatioon vai kvalifikaatioon. 



TEOREETTINEN VIITEKEHYS

- Koska kriittisten ajattelutaitojen (saati historiapolitiikan) roolia oppisisältönä ei ole 
teoretisoitu, ei olemassa oleva tutkimus sinänsä anna välineitä kohdentaa 
tutkimuskysymystä käsittelemään mitään tiettyä aspektia siinä, miten 
historiapolitiikkaa käsitellään opetuksessa.

- Tutkimukseni etenee siis teoriaohjaavasti: annan aineiston vastata kysymykseen siitä, 
miten historiapolitiikkaa käsitellään opetuksessa, ja tulkitsen esiin nousevia teemoja 
opetussuunnitelman poliittisuuden ja integraation sekä kvalifikaatioiden tuottamisen 
tavoitteiden välisen ristiriidan silmälasien lävitse.

- Lisäksi aineiston analyysiäni ohjaa idea siitä, että opetussuunnitelma rakentuu 
kerroksittain. Näin ollen virallinen ”opetussuunnitelmarunous” ei (ainakaan 
välttämättä) kerro mitään siitä, miten opetussuunnitelma käytännössä toteutuu. 



TAUSTAA – HISTORIAN OPETUS

KIINASSA
- Oppisisällöt edelleen vahvasti keskushallinnon käsissä, joskin jossain määrin valtaa on 
hajautettu erityisesti asiantuntijoille.

- Kiinassa koulutus on perinteisesti tähdännyt nimenomaisesti valtion ja yhteisön 
vahvistamiseen – ei yksilön kehittämiseen.

- 1990-luvulta alkaen idea nk. Laatukoulutuksesta (素质教育) on kuitenkin alkanut 
vallata alaa; opetuksen tavoitteena on nähty entistä enemmän myös se, että se tarjoaa 
opiskelijalle kykyjä itsenäiseen ajatteluun.



TAUSTAA – HISTORIAN OPETUS

KIINASSA
- Historiaa ollaan perinteisesti käytetty vahvasti politiikan välineenä Kiinassa. 
Keinorepertuaariin on kuulunut myös täysin tarkoitushakuinen historian väärintulkinta. 
Monet historian – etenkin kommunistisen Kiinan historian – ilmiöt ovat täysiä tabuja 
nyky-Kiinassa. 

- Historianopetus ollut perinteisesti keskeisin keino, jonka kautta vallalla olevaa 
ideologista oikeaoppisuutta on levitetty.

- Oppisisältöjen oikeaoppisuus toteutuu sekä suoran sensuurin että itsesensuurin kautta.



TAUSTAA – HISTORIAN OPPIKIRJAT

KIINASSA
- Aina 1980-luvun loppuun asti oppikirjojen tuottamisesta vastasi puoluevaltion oma 
Kansankoulutus -painotalo (人民教育出版社). Kautta maan käytössä oli vain yksi oppikirja, 
jonka sisältöä valvottiin tarkasti.

- Sittemmin oppikirjamarkkinoita alettiin kuitenkin hiljalleen avata; oppikirjat ovat 
edelleen Kiinan opetusministeriön tarkastuksen ja valvonnan alaisia, mutta 
(periaatteessa) kenellä tahansa on oikeus tuottaa kirjoja. 

- Maanlaajuisesti nykyään saatavilla neljä eri kirjasarjaa, joiden tarkoista 
markkinaosuuksista ei kuitenkaan ole saatavilla tietoa. Kansankoulutuksen kirjasarja on 
kuitenkin edelleen selvästi käytetyin. 

- Joitakin poikkeustapauksia, esim. Shanghai.

- Oppikirjatuotannon vapauttaminen on vähentänyt puoluevaltion valtaa, mutta 
oppikirjasarjat ovat silti hyvin samankaltaisia, sillä niiden pitää edelleen sopia 
opetusministeriön asettamien parametrien sisään. 



TAUSTAA – HISTORIAN OPETUS

YHDYSVALLOISSA
- Oppisisällöt vaihtelevat voimakkaasti eri osavaltioiden välillä.

- Kursseissa silti käytännössä paljon samankaltaisuutta.

- Vaikka opetukseen onkin tullut mukaan taitopainotteisuutta, on historian opetuksen 
keskiössä edelleen vahvasti nimenomaan historian ”suuri kertomus”; valtava määrä 
tietoa historian tapahtumista.

- Pitkään niin kouluissa kuin yhteiskunnassa laajemminkin historia palveli selvästi 
vallanpitäjien intressejä. Nykyään historian monitulkintaisuutta ja jopa politisoitumista 
käsitellään entistä laajemmin, mutta monien aihealueiden yhteiskunnallisen käsittelyn 
nähdään edelleen olevan alisteista politisoituneille tulkinnoille.



TAUSTAA – HISTORIAN OPPIKIRJAT

YHDYSVALLOISSA
- Tavat joilla oppikirjat valitaan ja niitä käytetään vaihtelevat merkittävästi maan sisällä. 

- Valtakunnanlaajuista opetussuunnitelmaa (eikä sitä myöten oppikirjaa/oppikirjoja) ei 
ole. Sen sijaan eri osavaltioissa nämä päätökset tehdään joko osavaltion, piirikunnan tai 
jopa yksittäisen koulun tasolla. 

- Oppikirjoissa markkinat ovat kuitenkin voimakkaasti keskittyneet, ja vaikka tarkkoja 
markkinaosuuksia ei tiedetäkään, on tiedossa että muutama suuri markkinajohtaja 
kontrolloi leijonaosaa markkinoista.

- Näin ollen oppikirjoista tehdyt havainnot ovat helpommin yleistettävissä koko maan 
tilannetta koskeviksi kuin muut opetussuunnitelman tasot.  



AINEISTON ANALYYSI - HISTORIAPOLITIIKAN

KÄSITTELY OPPIKIRJOISSA
- Merkittävimpinä teemoina oppikirjoista nousi esiin yhtäältä se, miten vahva 
konseptuaalinen linkki historiapolitiikan tematiikkaan oli ja toisaalta se, millä abstraktion 
tasolla asiaa käsiteltiin.

- Konseptuaalinen linkki historiapolitiikkaan oli tunnistettavissa joko heikoksi tai vahvaksi. 
Kun konseptuaalinen linkki oli tunnistettavissa heikoksi, käsitteli kirja historian ilmiöitä 
tavalla, jossa viittaus historiapolitiikkaan ilmiönä oli mahdollinen, mutta ei kuitenkaan 
ehdoton. Kun linkki oli tunnistettavissa vahvaksi, oli aivan selvää, että käsiteltiin 
nimenomaan historiapolitiikkaa.

- Abstraktion tasolla yhdessä ääripäässä oli kyse tekstinpätkistä, joissa asioista puhuttiin 
hyvin yleisellä, teoreettisella tasolla. Toisessa ääripäässä tekstinpätkät olivat sen sijaan 
selvästi kontekstualisoitu niin, että ne oli (ainakin jossain määrin) sidottavissa tiettyyn 
historialliseen aikaan, paikkaan ja tapahtumaan.

- Lisäksi tämä kontekstualisointi oli vaihtelevissa määrin tunnistettavissa linkittyvän 
ympäröiviin valtarakenteisiin.



AINEISTON ANALYYSI - HISTORIAPOLITIIKAN

KÄSITTELY OPPIKIRJOISSA

Abstraktion taso 
korkea

Abstraktion taso matala

Konseptuaalinen linkki historiapolitiikkaan heikko

Konseptuaalinen linkki historiapolitiikkaan vahva

Ei yhteyttä vallitsevaan 
yhteiskuntajärjestelmään

Mahdollinen yhteys vallitsevaan 
yhteiskuntajärjestelmään

Selvä yhteys vallitsevaan 
yhteiskuntajärjestelmään

1 3

2 4

5



AINEISTON ANALYYSI - HISTORIAPOLITIIKAN

KÄSITTELY OPPIKIRJOISSA

Abstraktion taso korkea

Konseptuaalinen linkki historiapolitiikkaan heikko

1

”Historia on objektiivista, mutta 
historiallisissa kuvauksissa, 
historiantutkimuksessa ja historiallisissa 
yhteenvedoissa ei useinkaan voida 
välttyä subjektiivisilta vaikutteilta.”

- Ote kiinalaisesta oppikirjasta

2

3

4



AINEISTON ANALYYSI - HISTORIAPOLITIIKAN

KÄSITTELY OPPIKIRJOISSA

Abstraktion taso korkea

Konseptuaalinen linkki historiapolitiikkaan vahva

2
”Informaatiosodan yksi tärkeimmistä 
aseista on historiapolitiikka. Vastapuolen 
historiaa vääristellään ja omaa historiaa 
kaunistellaan ja selitetään parhain päin. 
Tällaisella historian käytöllä ajetaan omia 
poliittisia tavoitteita.”

- Ote suomalaisesta oppikirjasta

1 3

4



AINEISTON ANALYYSI - HISTORIAPOLITIIKAN

KÄSITTELY OPPIKIRJOISSA

Abstraktion taso matala

Konseptuaalinen linkki historiapolitiikkaan heikko

3

”Galileon tuomitseminen 
roomalaiskatolilaisen virkavallan 
toimesta vuonna 1633 on kuuluisin 
esimerkki modernin tieteen ja 
uskonnollisten instituutioiden välisestä 
konfliktista. Vuosisatojen ajan 
tapahtuman tulkittiin ilmentävän 
uskonnon tiedettä tukahduttavaa voimaa. 
Tuoreempi tutkimus on muuttanut tätä 
kuvaa.

- Ote amerikkalaisesta oppikirjasta

2

1

4



AINEISTON ANALYYSI - HISTORIAPOLITIIKAN

KÄSITTELY OPPIKIRJOISSA

Abstraktion taso matala

Konseptuaalinen linkki historiapolitiikkaan vahva

4 ”Elokuun viimeisenä päivä (sic) vuonna 1939 
muutama puolalaiseen univormuun pukeutunut SS-
sotilas tekee lavastetun hyökkäyksen saksalaiselle 
radio- ja tulliasemalle Puolan ja Saksan rajan 
tuntumassa. Heillä on mukanaan huumattuja vankeja 
Sachsenhausenin keskitysleiriltä. Puolalaisiin 
univormuihin puetut vangit ammutaan. Kuin 
vertauskuvana tulevasta nämä sodan ensimmäiset 
eurooppalaiset uhrit ovat keskitysleirivankeja. SS-
miehet poistuvat paikalta, mutta vangit jäävät 
todisteeksi ”puolalaisten” hyökkäyksestä” 
saksalaisten kimppuun. Hitler käyttää lavastusta 
hyväkseen ja julistaa Puolalle seuraavana päivänä 
sodan.”

- Ote suomalaisesta oppikirjasta

2

31



AINEISTON ANALYYSI - HISTORIAPOLITIIKAN

KÄSITTELY OPPIKIRJOISSA

Ei yhteyttä vallitsevaan yhteiskuntajärjestykseen

Mahdollinen yhteys vallitsevaan yhteiskuntajärjestykseen

Selvä yhteys vallitsevaan yhteiskuntajärjestykseen

5

”Vuonna 1950 syttyi sisällissota Pohjois- ja Etelä-Korean välillä. Yhdysvallat lähetti välittömästi joukkoja 
puuttumaan asioihin. Myöhemmin se [Yhdysvallat] manipuloi Yhdistyneitä kansakuntia muodostamaan niin 
kutsutun 'Yhdistyneiden kansakuntien armeijan' , jota Yhdysvaltojen armeija dominoi. Se [Yhdysvaltojen 
armeija] osallistui suoraan Korean sotaan, uhaten vakavasti Kiinan turvallisuutta.”

- Ote kiinalaisesta oppikirjasta

“…YK:n turvallisuusneuvosto vaati että Saddam Hussein sallisi vuonna 1998 karkoittamiensa
YK:n asetarkastajien paluun. Yllättäen Saddam suostui tähän. Tästä huolimatta, innokkaana
valtaamaan Irakin omien syidensä vuoksi, Bushin hallinto valmistautui sotaan. “

- Ote yhdysvaltalaisesta oppikirjasta

”Kaikki ensimmäiseen maailmansotaan osallistuneet valtiot tuottivat omia päämääriään 
palvelevaa sotapropagandaa. Omassa maassa levitettiin lehtikirjoituksia, lentolehtisiä, 
pilakuvia ja julisteita, joilla pyrittiin vahvistamaan kansalaisten sodalle myönteisiä 
asenteita. ” 

- Ote suomalaisesta oppikirjasta



AINEISTON ANALYYSI - HISTORIAPOLITIIKAN

KÄSITTELY KIINALAISISSA OPPIKIRJOISSA
- Myös kiinalaisissa oppikirjoissa – kenties jopa yllättäen – historiapolitiikan tematiikkaa käsitellään. Aihetta lähestytään 
kuitenkin varsin rajallisesta perspektiivistä.

- Historiapolitiikkaa ei käsitellä abstraktina teoreettisena käsitteenä tasolla, jossa konseptuaalinen linkki historiapolitiikkaan 
olisi vahva.

- Konkreettisten esimerkkien valinta herättää kuitenkin eniten kysymyksiä; tekstikirjoissa puhutaan kyllä siitä, kuinka 
kaukana menneisyydessä (sekä Kiinassa että Kiinan ulkopuolella) historiaa tarkoitushakuisesti ”käännettiin ja väännettiin” 
poliittisten tarkoitusperien edistämiseksi, mutta mitä lähemmäksi nykypäivää tullaan, antavat oppikirjat vaikutelman, että 
historiapolitiikkaan syyllisiä vain toimijat Kiinan ulkopuolella; yhtäkään esimerkkiä, jotka voitaisiin nähdä edes etäisesti 
linkkinä nyky-Kiinaan ei esitetä.



AINEISTON ANALYYSI - HISTORIAPOLITIIKAN

KÄSITTELY YHDYSVALTALAISISSA OPPIKIRJOISSA
- Amerikkalaisissa oppikirjoissa historiapolitiikan tematiikkaa käsitellään, mutta suhteellisen rajoittuneesti.

- Tematiikkaa käsitellään sekä tasolla, jossa linkki historiapolitiikkaan on heikko että tasolla, jossa linkki on vahva

- Huomattavaa on kuitenkin, että keskustelu liikkuu vahvasti konkretian tasolla; historiapolitiikkaa käsitellään vain osana 
kirjan narratiivia, ei käymällä keskustelua abstraktilla, teoreettisella tasolla.

- Esimerkkejä historiapolitiikan käytöstä tuodaan sinällään esille hyvin laajalta skaalalta, eikä keskustelu välttele 
käsittelemästä historiapolitiikan roolia nyky-Yhdysvalloissa.



AINEISTON ANALYYSI - HISTORIAPOLITIIKAN

KÄSITTELY SUOMALAISISSA OPPIKIRJOISSA

- Suomalaisissa oppikirjoissa historiapolitiikan tematiikkaa käsitellään hyvin monitahoisesti.

- Yhtäältä tematiikka tuodaan esiin paitsi implisiittisesti, myös aivan selvän eksplisiittisesti.

- Toisaalta asiaa tuodaan esiin sekä hyvin abstraktilla että hyvin konkreettisella tasolla.

- Konkreettisia esimerkkejä tuodaan esiin hyvin erilaisista ajoista ja paikoista historiassa. 

- Yhtäläisyyksiä vedetään myös nykypäivän Suomeen.



AINEISTON ANALYYSI - HISTORIAPOLITIIKAN

KÄSITTELY OPPIKIRJOISSA

- Ainakin oppikirjojen valossa Kiinassa historian kouluopetus on selvästi 
puun ja kuoren välissä. 

- Yhtäältä opetus tähtää ainakin jossain määrin siihen, että 
historiapolitiikan tematiikkaa tuodaan esiin.

- Toisaalta selvä teoreettinen linkki historiapolitiikan käsitteeseen jää 
uupumaan ja kaikki konkreettiset esimerkit historiapolitiikasta nyky-
Kiinassa loistavat poissaolollaan. 

- Kiinalaisissa oppikirjoissa historiapolitiikan käsittelyn tavoitteen 
voidaan näin ollen nähdä olevan kvalifioida oppilaita ainakin jossain 
määrin kriittisiksi ajattelijoiksi – mutta vain koulutuksen 
integraatiotehtävän asettamien reunaehtojen puitteissa.



AINEISTON ANALYYSI - HISTORIAPOLITIIKAN

KÄSITTELY OPPIKIRJOISSA
- Vaikka Yhdysvalloissa oppikirjat nostavatkin esimerkkejä myös oman maansa 
lähihistoriasta, syntyy kirjoista silti vahvasti se vaikutelma, että opetuksen 
perimmäisenä tarkoituksena on pohjimmiltaan integraatio.

- Historiapolitiikan tematiikan käsittely pelkästään osana historian narratiivia eikä 
ollenkaan ylätason teoreettisena käsitteenä ei tarjoa opiskelijalle kykyä synnyttää 
historiapolitiikan ymmärtämisestä ajattelutaitoa.

- Voidaankin nähdä, että vanhalle historianopetuksen ”suurten tarinoiden” perinteelle 
uskollisena historian tarkoituksena on edelleen tarjota vahva kansallinen suurkertomus, 
johon on kuitenkin historiapolitiikan mukanaolon myötä mahdutettu idea siitä, että edes 
suuri Amerikka ei ole immuuni vallan väärinkäytölle, korruptiolle ja valheille. 

- Ideaa ei kuitenkaan viedä niin pitkälle, että oppilaalle pyrittäisiin tarjoamaan älylliset 
työkalut kyseenalaistaa tarvittaessa vaikka tämäkin narratiivi.



AINEISTON ANALYYSI - HISTORIAPOLITIIKAN

KÄSITTELY OPPIKIRJOISSA

- Suomessa historianopetuksen tehtävä ainakin 
oppikirjojen valossa on tuottaa puhtaasti 
kvalifikaatioita.

- Historiapolitiikkaa käsitellään sekä teoreettisena 
käsitteenä että konkreettisten esimerkkien valossa. 

- Lisäksi konkreettiset esimerkit nostavat selvästi esiin 
myös linkin nyky-Suomen yhteiskunnalis-poliittiseen 
tilanteeseen.  



UUSIA URIA

- Oppikirjoista (kuten myös muusta tutkimusmateriaalista!) nousee esiin myös paljon muita kiintoisia 
havaintoja, joiden tarkempi tutkimus kuitenkin valitettavasti vaatisi enemmän aikaa ja tilaa sekä 
monimuotoisemman menetelmällisen lähestymistavan:

- Eroavaisuuksia siinä, minkä opintojen yhteydessä historiapolitiikan tematiikkaa käsitellään.

- Eroavaisuuksia siinä, missä määrin aihetta käsitellään.

- Miten ja miksi historiapolitiikan tematiikkaa käsitellään juuri valittujen esimerkkien kautta?

- Historiapolitiikka nk. Fake news -ilmiönä vs. selvästi kauemmas ajassa ja/tai paikassa menevien ilmiöiden 
tahallinen väärintulkinta.

1900 2018

”[T]avalliset ihmiset törmäävät holokaustiin 
liittyvässä historiapoliittisessa keskustelussa 
toiseen ääripäähän eli koko holokaustin 
olemassaolon kiistäjiin. Silläkin on tehty 
politiikkaa, esimerkiksi Iranin johdon 
toimesta. ”

- Ote suomalaisesta oppikirjasta

“Ei kestänyt kauaakaan että [presidentti] Johnson jätti jälkensä [Vietnamin] 
sotaan. Kesän 1964 aikana presidentti sai käsiinsä raportteja siitä, että
pohjoisvietnamilaiset torpedoveneet olivat ampuneet amerikkalaista
hävittäjälaiva Maddoxia Tonkininlahdella. Ensimmäisessä hyökkäyksessä 2. 
elokuuta ainoa aiheutunut vahinko oli yksi ainoa luodinreikä; toinen
hyökkäys 4. elokuuta paljastui myöhemmin pelkäksi virheelliseksi
tutkahavainnoksi. Johnsonille ei ollut väliä oliko hyökkäys todellinen vai
kuviteltu; presidentti uskoi että laajempi sota oli väistämätön, kutsuen
miehet aseisiin (“issued a call to arms”).

- Ote amerikkalaisesta oppikirjasta
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