KARl T ARKIAINEN:

Samtalet gäller Finland
Det finska bokforlaget Tammi har under
senare tid återupplivat iden om brevdialogen
som litterär genre. Det är dock inte fråga om
några brevromaner i 1700-talsstil mellan
meningsfränder utan snarare raka
konfrontationer mellan mycket oliktänkande
människor. Förvånande nog har experimentet
slagit väl ut och bokserien har blivit en extra
krydda i den finländska debatten, skriver fil
dr Kari Tarkiainen.

Det mest uppmärksammade arbetet i det
finska forlaget Tammis bokserie med brevdialoger heter Puhe on Suomesta (Samtalet gäller Finland, 165 sidor), och utkom
forra hösten. Författarna till denna lilla
men tankeväckande bok är varandras
motpoler i det mesta. Den ene av d em,
professorn i socialpsykologi vid Tammerfors universitet Antti Eskola, är marxist
och känd debattör frå n vänsterkanten.
Den andre, forlagschefen fil dr J ohanncs
Salmincn, är en borgerlig historiker och
litteraturforskare med en rad uppskattade
essäböcker bakom sig.
Politiskt hör Eskola hemma hos den
hårda minoritetsfalangen stalinisterna i
Finlands kommunistiska parti medan Salminen forfåktar liberala ideer med den
oräddhet som man bara kan finna hos en
katolsk konvertit. Till sitt ursprung är debattörerna också tämligen olika - medan
d en ene är inlandsfinne med rötter i Tavastlands torpartraktcr är den andre finlandssvensk från det självstyrande landskapet Åland. Följaktligen skriver kombattanterna också på olika språk - Eskola
på finska och Salminen på svenska, fastän
forlaget har låtit översätta d en sistnämndes brev.
Vad kan man vänta sig av en debatt
ford mellan dessa till synes så väsensfrämmande skribenter? Överraskande nog
tycks brevskrivarna ganska snart ha befunnit sig på samma våglängd av inbördes
lyhördhet och saklig argumentering. De är
också i stort eniga om dagsläget i Finland,
fastän med betonande av olika sidor i land ets samhälls- och kulturliv . Att motsätt-

502

ningarn a inte sy ns m era i brevväx linge n
ka n nog ha bero tt på a tt d c bägge herra rn a
också ha r en gem ensam egenska p - en
öve rväld igand e moralism , va re sig d en nu
bygger på kl as ka m ps ideologin eller d e libera la frih ctsid cerna.
Varken Es kola eller Sa lminen ä r någo n
yrkespoli tiker , som skull e ko mp romissa eller hå lla d c egna åsiktsfrä nd erna om ryggen . Båd a lägge r fra m sina ta nka r helt
utan ta kti ska hä nsyn och båd a uppska tta r
motståndare n ro r d et.
Breven i Samta let gäll er Finla nd ta r
upp ä mn ena C ivilku rage , Form ern a fö r
socia lism en, Finl and s ös tpolitik och Finlä ndsk id entitet i nä mnd ordnin g. K OtTesponde nsen i d essa tem a n löper genom
å ren 1979- 1980 m ed tidens po litiska och
kult urel la skee nd e i republiken som sj ä lvklar ba kgru nd.

had e varit d et i d et svenska väld et. En \'iss
benäge nhet till primitiv verklighetsflykt ge ni a lt skildrad i Alcksi s Ki vis ''Sju bröd er" - ka n visserligen m ä rkas , en tenden
a tt Oy und a n samhä llslivets p åfres tnin~ar
till d c stora skogarnas frih et. Detta drag
mo tve rka d es emellertid av ständ iga uppma ninga r till lydn ad mot överh eten och
kyrka n, som bå d e na tiona lfilosofen Sncllma n och na tiona lska ld en Runeberg utdela d e. D e få ta liga " med borgarrä ttskämpar" som fa nns - t ex laglighetsmannen
Ra b bc Axel W rcd e eller pietisten Carl
Gus ta f vo n Essen - var inte någ ra riktiga
trotsare uta n mera av men ingsfrä nder omg ivna och skydd ad e fritä nkare. Bätt re pa ·
sar term en civilkurage på d c två cnman ·
oppositioner som fi n ns i Finl a nd i dagsjä lvcensurens och d et ös tpolitiska hyckleri ets g issla re C a rl-Gu sta f Lilius och naturens och d et enkla li ve ts forkämpe Pentri
Lin kola.

Medborgerlig olydnad
D eba tten om civilkurage öppnas av Salminen m ed tillbakablicka r på det autonoma storfurs tendö met Finl a nd , va rs fo rhå lla nd en ä r av betyd else for myc ket i d agens finl ä nds ka samhä lle. H a n m ena r, a tt
modet a tt sticka upp m ed en avvika nde
meni ng ä r någo t helt nöd vändig t, eftersom
det sätter sina gränser for m yndighetern as
bli nd a till ä mpning av sina m aktbefogcnheter.
l\1ccl borgcrlig olydnad , som nu mera
hedras inom miljörörelsen , ä r enlig t honom ett nästan okä nt begrepp i 1800- ta lcts
Finla nd. Finn a rn a va r loj a la underså ta r i
d et rys ka im periet p recis som d c fore 1809

Socialismen
Antti Eskola d elar i långa stycken Salminens historietolkning m en inte dennes
f'o r~u s nin g i. d e ensamm a med borgarrättskä mpa rn a. H a n ha r en kollektivistisk målsät tning, ett socia li sti skt Finl and , och i
d en passa r varken någo n politis k dissident
ell er na turvård skä mpe in . D et är för läu
a tt vinn a en a ura av orädd het i Finland
ge nom a tt a ng ripa kom munismen, skriler
ha n, uta n a tt ege n tligen riskera särskilt
m ycket. H å ll er m a n m å lsä ttningen i minnet, bör ma n h yll a Otto Will c Kuusinen,
S ta lin s fin ske råd givare och centralkom-

503

mittclcda mot. Denn es skrifter är inspirationskäll a n för en hel generati on universitetsmarxister i Finl a nd , so m frigj ort sig
från det Amerika inspirerade samhällsvetenskapliga tankegodset och börj a t rö rdju pa sig i ma teri a li sm ens lä ror.
Salmincn ka n inte svälj a visionen om en
ocialistisk fra mtid , som följ er i den
marxisti ska fil oso fin s spå r. Om Kuusinen
räknas till storheterna i d et nya riket, ä r
detta i san ning ett illa va rslande tecken . T y
1·cm va r m era lydig än d enn a ro bot i
Kreml , a ll tid hörsa m t be vi ttn and c d c
dödsdömd as förbima rsch? Ligge r inte
marxismens tragedi i det, a tt a lltid nä r
läran läm na t de re na id cernas höjder och
börj a t tillä mpas, ha r det gå tt illa fö r
många? K a ntas inte de sovj etiska fra m~angarna av krossad e uppror, frå n Kronstadt till Afg ha ni sta n?
Klokt nog gå r Eskola inte i svaromå l på
denna punkt , uta n medge r kort, att den
marxistiska pra ktiken inn eburit sin a övertramp. Enligt honom ä r den a nn alkand e
socialisti ka fra mtid en sä ker fö r fl erta let
länder, in te så mycket på grund av inre
spänningar som till följd av en komma nd e
l'ärld skri s i fö rsö rjninge n.

Östrelationerna
Finlands förhållande till Sovjetunionen
ger som beka nt en extra dimension till
nästan a llting i finl ä nd sk politik . Det båd a
komba tta nterna ä r eniga om a tt den ofliciella ös tpoli tiken med sin krassa nyttosy n
och sin a tende nse r till a tt tys ta o behagliga
opinionsy ttringar inte enbart ä r av godo.

Historikern Salmincn på minn er om a tt
ös tpolitikens doktrin härsta mma r frå n
förra sek let, d å Finland genomgick sin
g rundskola i konsten a tt umgås med ryska
m akthava re. Exa men i d enn a svåra ko nst
har landet tagit und er Paasikivi och K ekkonen. Lä rdomarn as kä rn a ha r varit a tt
gö ra sig osynlig a lltid nä r d et kä n ·a r till
ute i värld en . Misstänksamm e gamle Paasikivi vädra de alltid katastrofer och bl ev
lä rofad er till de finl ä ndska o lyckskorpa rnas stora släkte.
Vad som gör läge t kompli ce ra t, säger
Eskola , ä r dock de två sa mh ä llssys temen .
H a n indigneras av falskh eten i det finlä ndska uppträd a nd et - först komm er de
officiella fras ern a om vä nskap och sed a n
baktalar m a n kommuni smen mell a n skå l
och vägg. En kombina tion av smi cker och
pa ranoid misstänksamh et prägla r umgänget. O ch värst av a llt: ös trel a tionerna
har bli vit en käpphäst fö r överkl assen ,
utrikesministeri ets hitra ndiga gossa r. Folket får inte sl å sina broar till den spänna nde östern , stud era d ess socia listiska
kultur och m a rxisti ska vetenska p , utropa r
ha n.
Vad hade d et blivit av rel a ti onerna o m
d e skö tts m era fo lklig t, fråga r Sa lminen .
Lyssna på finska vodka turi sters pladder i
Leningrad , så får du veta hur gräs rötterna
all~ämt ser på sakern a, trots lå ngva rig
uppfos tra n till vä nska p . Lyc klig tvis ha r
d en politiska eliten uppfört sig \'id a bä ttre.
T yvärr ryms de män skliga rä ttig hetern a Hel singforsdokum entets tredje korg - inte
i den finländ ska ös tpoliti ska d oktrinen. Sc
ba ra , hur utrikesmini ster Paavo Väyrynen
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vred sig i televisionen nar han fårsökte
avvisa tanken på emottagande av båtflyktingar från Vietnam. Allt som fårsvårade
den humanitära insatsen nämndes - klimatet, språket, ja, till och med kulturmiljöns olämplighet - bara inte det verkliga
skälet, att dc var flyktingar från fel sida.
Olyckligtvis ser det ut som om Sovjetsyndromet påverkade hela den finländska
utrikessyncn , fortsätter den orädde historikern. Finlands eget väl går framfår allt
annat - världen består bara av exportmarknader, aldrig av elände, hunger och
förtryck . Till detta nickar godkännande
även Eskola, som fördömer en sådan nyttomoral , som endast ser till det egna bästa.
En känsla av att rätt och orätt existerar
även internationellt måste få finnas kvar,
annars skadar nationen sin själ. Frågan är,
om inte den långvariga självcensuren redan gjort mera illa än vad man kan ana.

Finländsk identitet
Finland är ett land i det östra stormaktsimperiets utkant - frågan är bara, hur
finländarna passar till rollen som östeuropccr. Dc båda debattörerna är eniga om
att landet inrymmer starka motpoler, där
blandas finnar och finlandssvenskar , lutheraner och grekisk-ortodoxa, österbottningar och karelare , borgare och kommunister. Mixturen gör landet mera internationell t än Sverige, som ligger ett stycke
utanfår den väst-östliga kulturgräns som
alltid har gått genom Finland.
Till den finländska identiteten hör också
naturen , menar Eskola, som mitt under

den fagraste sommaren sänder en epistel
från sitt fritidsställe någonstans i Ta\'aSt·
land. Är inte dc flesta finländarna också
naturbarn, på gott och ont fria från den
barlast av traditioner, hämningar och kultur som de äldre folken har? Med ganska
bryska ord avvisar marxisten Eskola for
egen del all sympati till medelklassens fosterlandskänsla och menar, att begreppet
Finland är något som dc vita skapade 1918
och tvingade på det oskuldsfulla folket. l
stället vill han sätta sin bundenhet rid
Tavastland, dess människor och förflutna,
som ger honom referensramar och hemkänsla.
Detta Tavastland saknar fårvisso intt
skarpa motsättningar frå n torpartiden till
dagens industrialiserade samhälle. Eskola
passar på att berätta om sin mor, som slet
med dc magra jordarna och husdjuren på
ett litet tavastländskt torp och som san~
likt hade haft ett lättare liv och " fler kjoltyg" på en kolchos . Dc vitas fosterlaad
byter denne marxist gärna i sina drömmar
mot ett rådsrike , där identiteten består lY
arbetarnas stålsatta gemenskapskänsiL
Till en rådsrepublik skall Finland ocbi
fårvand las , funderar han, men först då ett
lägligt tillfälle , kanske en stor internat&
nell kris, inträffar. Då gör Sovjctunima
allvar av vänskaps- och biståndspaklal,
som öppnar möjligheter till fårläggning
ryska trupper i landet. Därmed förändra~
läget även inrikespolitiskt och kommullit
tema kommer till makten.
På detta sätt böljar debatten fram oci
tillbaka i Samtalet gäller Finland. Mal
välgörande öppenhet, dråpliga formule-
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ringar och ändå med inbördes respekt angriper dc bägge kombattanterna varandras åsikter, som skiljer sig i mångt och
mycket men ändå har ·vissa beröringspunkter. Det är i sig ett hoppingivande
tecken , a tt denna d ebatt har kommit till

o

stånd och att motpolerna har talat till varandra. Det visar, att existensen av motsättningar också verkar befruktande på
kulturklimatet, som i Finland just nu är
fullt av liv och rörelse.

o

GAPA CITATJAKT
Deltag i Svensk Tidskrifts citatinsamling. Vinn en bok.
Fem år har gått sedan Rudolf Meidner presenterade sitt förslag till
löntagarfonder. Sedan dess har det socialdemokratiska partiet, LO och
dess förbund, TCO-kansliet och många enskilda lämnat sina bidrag till
en allt mera mångfacetterad och yvig fonddebatt. Det har blivit en debatt
som på socialistisk sida spänt från de socialdemokratiska och fackliga
radikalernas ohöljda maktsträvanden till Olof Palmes och valstrategernas försiktiga och mjuka folkhemsfonder. Den röda tråden - att ge
socialdemokraterna och facket en slutgiltig och orubbad maktposition i
vårt land - har hela tiden funnits där, om än inte alltid så iögonfallande.
Det finns en lång rad citat ur den socialdemokratiska dagspressen ,
fackets tidskriftsflora . och den långa raden kongresser, partistämmor
samt sist men inte minst den stora mängden propagandaskrifter. Citat
som säger mycket mer än långa artiklar och referat. Svensk Tidskrift
kommer att i början på nästa år publicera en citat-samling som visar vad
löntagarfondernas förespråkare ytterst syftar till med sina fondförslag. Vi
vill komplettera citatsamlingen med hjälp av vår läsekrets för att göra
den så allsidig och belysande som möjligt.
Till var och en som först lämnar ett publicerat citat kommer vi att
sända en bok som tack.
Sänd in Dina förslag senast den 31 december 1981 till Svensk Tidskrift,
Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm.

