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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 
 

Tehtävä 1 

 
a) Miksi dekolonisaatio alkoi juuri toisen maailmansodan jälkeen? 
 

● Siirtomaiden nationalistiset vapautusliikkeet voimistuivat sodan aikana. 
● Emämaat olivat heikentyneet sodan seurauksena. 
● Liittoutuneet olivat julistaneet taistelevansa demokratian ja vapauden puolesta, 

siirtomaajärjestelmää oli sodan jälkeen enää vaikea perustella. 

 

b) Miten dekolonisaatio vaikutti kylmään sotaan?  
 

● NL tuki itsenäisyyttä tavoittelevien siirtomaiden vapautusliikkeitä, USA tuki oikeistolaisia 

hallituksia. 
● Korean sota ja Vietnamin sota ovat merkittävimpiä dekolonisaatioon liittyneitä kylmän 

sodan konflikteja. 
● Maailman kaksinapaisuus heikkeni, kun siirtomaat itsenäistyivät. 

● Uusi tilanne näkyi esim. YK:ssa, kun USA:n ja NL:n vaikutusvalta siellä väheni. 
 

Tehtävä 2  

 
Miten Korean sota 1950–53 ja dominoteoria liittyvät toisiinsa? 
 

● Yhdysvallat pelkäsi, että Korean muuttuminen kommunistiseksi altistaisi sen 
naapurimaatkin kommunismille. 

● Taustalla oli Kiinan muuttuminen kommunistiseksi (1949) ja USA:n pelko Kiinan 
vaikutusvallan kasvusta. 

 

Tehtävä 3  

 
Ota kantaa väitteeseen: Vietnamin sotaan ryhtyminen oli virhe 

Yhdysvalloilta. 
 

● Yhdysvaltojen maine kärsi supervallan sodankäyntitavasta, USA-vastaisuus maailmalla 
lisääntyi. 

● USA velkaantui ja sen talouskasvu hidastui. 
● USA hävisi sodan. 

 

Tehtävä 4  

 
a) Miten toisen maailmansodan lopputulos näkyi YK:n 

päätöksenteossa? 
 

● Sodan voittajavaltiot perustivat järjestön ja saivat pysyvät paikat turvallisuusneuvostoon. 
● Voittajavaltiot saivat veto-oikeuden turvallisuusneuvoston päätöksiin. 

 

b) Perustele väite: YK oli kylmän sodan näyttämö. 
 
Väitettä voi puolustaa esimerkiksi seuraavilla faktoilla: 
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● Järjestöön ei otettu aluksi uusia jäsenmaita. 
● Sosialistisia maita oli YK:ssa vähän sen alkuvaiheessa ja siksi Yhdysvallat pystyi ajamaan 

omia näkemyksiään läpi yleiskokouksissa. 
● Kylmä sota heijastui turvallisuusneuvoston toimintaan ja siellä Neuvostoliitto usein yritti 

veto-oikeudellaan estää YK:n päätökset, joiden se katsoi olevan Yhdysvaltojen 

tavoitteiden mukaisia. 
● YK lähetti joukkojaan taistelemaan Koreaan. Lähetyspäätöksen takana oli Yhdysvallat ja 

tavoitteena oli pitkälti kommunismin torjuminen. 
● Stalinin kuoleman jälkeinen suojasää vaikutti YK:n toimintaan. Se mahdollisti uusien 

jäsenien mukaan ottamisen ja tämän jälkeen kylmän sodan asetelma murtui YK:ssa. 
Uudeksi vaikuttajaryhmäksi tulivat kehitysmaat.  

● Väitettä vastaan on vähemmän argumentteja, mutta voi ajatella että YK oli vain alkussa 

kylmän sodan näyttämö ja loppupuolella muut asiat kuten esimerkiksi 
kehitysmaakysymykset nousivat tärkeämmiksi. 

 

Tehtävä 5 

 
Esseetehtävä. Valitse kaksi kylmän sodan kriisiä ja selvitä niiden 

syyt, keskeiset tapahtumat ja seuraukset. 
 

● Valintatehtävässä opiskelijan tulee perustella valintansa. 
● Opiskelijoille voi korostaa, että tämän kaltaisissa valintatehtävissä on olennaista, mitä 

asioita valitsee käsiteltäväkseen. Kylmän sodan kriiseistä on järkevää poimia sellaiset, 
joista esimerkiksi oppikirjassa on riittävästi tietoa tarjolla (esimerkiksi Unkarin ja 
Afganistanin kriiseistä ei saa yhtä syvällistä vastausta kuin laajemmin käsitellyistä 
kriiseistä). 

● Kriisien vertailu on vastauksen arvoa nostava seikka, vaikka sitä ei tehtävänannossa 
suoraan edellytetä. 

 

Tehtävä 6 (nettitehtävä) 

 
Tutki YK:n nettisivuja (www.un.org). Miten sivustolla tulevat 
esiin YK:n tavoitteet ja toiminta kansainvälisessä politiikassa? 

 
● Sivustolla näkyvät hyvin YK:n tavoitteet. Historiassa tuodaan esiin toinen maailmansota 

ja järjestön pyrkimys rauhan ylläpitämiseen. 
● Useat humanitaariset tavoitteet esitellään heti etusivulla. 
● YK:n toiminta tuodaan esiin. mm. päätöksenteon, ihmisoikeuksien, kansainvälisen 

oikeuden, kehitysavun ja kriisinhallinnan näkökulmista. 
● YK esittelee myös vaikeita ratkaisujaan, kuten Palestiinan kysymystä ja kansanmurhia. 

 

 

http://www.un.org/

