
AGGRESSIIVINEN palaute po-
liitikoille on lisääntynyt parin
viime vuoden aikana, arvioi
keskustan puheenjohtaja Mari
Kiviniemi maanantaina Päi-
välehden museossa. 

”Selkeä trendi vuoden aika-
na on se, että jos mainitsee
perussuomalaiset millään ta-
valla, ja jos mukana on vähää-

kään negatiivisuutta, tulee pa-
lauteryöppy perussuomalais-
ten kannattajilta. Viesti on se,
että perussuomalaisia ei saa
arvostella”, Kiviniemi kuvasi.

Hän kommentoi maanan-
taina julkaistua Esa Reunasen
ja Auli Harjun tutkimusta Me-
dia iholla. Politiikan julkisuus
kansanedustajien ja aktivistien
kokemana Helsingin Sano-
main Säätiön ja Tampereen
yliopiston Comet-tutkimus-
keskuksen järjestämässä tilai-
suudessa.

Tutkimuksen perusteella
osa poliitikoista on alkanut va-
roa sanojaan ja vähentää pu-
heenvuoroja monikulttuuri-
suudesta, koska vihainen pa-

laute on niin voimakasta ja
suurta. 

Tutkimusta varten haasta-
teltiin neljätoista poliitikkoa
ja kaksitoista aktivistia kevääl-
lä 2011. 

Myös toimittajat saavat en-
tistä enemmän vihaista ja asi-
atonta palautetta, sanoi
MTV3:n politiikan toimituk-
sen päällikkö Timo Haapala.

”Perussuomalaiset suhtau-
tuvat mediaan ihmeellisesti,
pelonsekaisella hysterialla. He
saavat sanoa muista mitä ta-
hansa, mutta heistä ei saa sa-
noa mitään”, Haapala kärjisti.

TUTKIMUKSESSA poliitikot
pohtivat myös median ja poli-
tiikan viihteellistymistä.

Kiviniemen mukaan toimit-
tajat yrittävät saada juttuihin
tunnetta vaikka väkisin.

”Otsikoiden perusteella po-
liitikot suuttuvat, raivostuvat
ja hehkuttavat monta kertaa
päivässä. En usko, että kukaan
kestäisi sellaista terveenä pit-
kään.”

”Aina ei itse tiedä jonkin

suuren tapahtuman yhteydes-
sä, mikä on fiilis – mutta ei
hätää, kyllä mediasta saa sit-
ten lukea ja kokea”, Kiviniemi
vitsaili. 

Entinen pääministeri paljas-
ti myös, miksi hänen oma il-
meensä oli niin nyrpeä salaa
otetuissa bikinikuvissa, jotka
julkaistiin viime vuonna. Hän
kiisti epäilyt, että ilme kuvasi
stressiä. 

Salakuvaajat ärsyttivät, hän
muisteli Thaimaan-lomaa.

”Mietin, että näytänkö val-
koiselta valaalta ja pömpöttää-
kö maha.”

Kiviniemen mukaan poliiti-
kot toki osallistuvat viihdepe-
liin ja hyödyntävät mediaa. 
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