
Andreas Wikblad 

  

Abessinienkrisen och Finlands 

svenska arbetarförbund 
En studie i internationell solidaritet 1934–1936 

Andreas Wikblad 35139 

Avhandling pro gradu i allmän historia 

Handledare: Holger Weiss 

Fakulteten för humaniora, psykologi 

och teologi 

Åbo Akademi 

2019 



Andreas Wikblad 

ÅBO AKADEMI – FAKULTETEN FÖR HUMANIORA, PSYKOLOGI OCH 

TEOLOGI  

Abstract för avhandling pro gradu 

Ämne: Allmän historia 

Författare: Andreas Wikblad 

Arbetets titel: Abessinienkrisen och Finlands svenska arbetarförbund – En studie i 

internationell solidaritet 1934–1936 

Handledare: Holger Weiss 

Idag finns det allt fler fenomen som förenar människor runt om i världen. Ekonomi, politik, 

klimat och internet är bara några exempel på komponenter i det som klichéartat kan beskrivas 

som en global värld. Förändrade levnadsvanor, kommunikation och teknik har också fört med 

sig att vi idag kan ingå i gemenskaper och sammanhang som inte längre begränsas av vår 

födelseort. Det går med andra ord att prata om en internationell medvetenhet. 

Syftet med den här avhandlingen är att spåra rötterna till dagens internationella 

medvetenhet. Fokus placeras på mellankrigstidens Europa eftersom den politiska 

polariseringen och krigshotet ledde till ett febrilt internationellt fredsarbete. Speciellt 

arbetarrörelsen deltog i arbetet med att försöka bevara freden och hade sedan tidigare en 

internationell prägel. Den finlandssvenska arbetarrörelsen har förbisetts av tidigare 

historieforskning, därför undersöks den internationella medvetenheten genom att utgå från 

den finlandssvenska arbetarrörelsens uttryck för internationell solidaritet i anknytning till 

Abessinienkrisen 1934–1936. Den finlandssvenska arbetarrörelsen representeras här av 

Finlandssvenska arbetarförbundets medlemstidning Arbetarbladet. 

Solidaritet förstås som ett föränderligt koncept som både inkluderar och exkluderar. 

Genom att tillämpa Benedict Andersons resonemang kring nationalismens föreställda 

gemenskaper på rapporteringen i Arbetarbladet kan jag dels urskilja innehållet i den 

internationella solidariteten som uttrycktes under Abessinienkrisen, men också vem som 

inkluderades respektive exkluderades och på vilka sätt det gjordes. 

Resultatet är att abessiniernas kamp inkluderades i den internationella solidaritet som 

uttrycktes i Arbetarbladet. Det gjordes framförallt genom texter, möten och insamlingar, men 

också genom att exkludera det fascistiska Italien genom både saklig argumentering och 

förlöjligande satir. Min slutsats är ändå att abessinierna inte inkluderades fullständigt med 

den finlandssvenska arbetarrörelsen enligt Aafke Komters solidaritetspektrum, utan endast 

ingick eftersom deras kamp mot Italien dels sammanföll som ett avskräckande exempel mot 
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upprustningen dels fungerade utslagsgivande för NF:s kollektiva säkerhet. Solidariteten till 

abessinierna i Arbetarbladet konstruerades således som en del av den stora antifascistiska 

strid som präglade arbetarrörelsen både nationellt och internationellt under 1930-talet.  
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1 Inledning 

Mellankrigstiden ses ibland som en väntan på det andra världskriget, vilket egentligen bör ses 

som anakronistiskt eftersom människorna som levde under 1920- och 1930-talet inte gick och 

väntade på ett nytt krig som oundvikligen skulle komma. Mellankrigstiden och speciellt 1930-

talet innehöll visserligen rädslan av ett nytt storkrig och de hemskheter som skulle följa med 

det, men jämsides med rädslan fanns också en stark tilltro till de förändringar och den nya 

världsordning det första världskriget, den bolsjevikiska revolutionen och Nationernas förbund 

(NF) fört med sig. Bildandet av Sovjetunionen bevisade definitivt att ett kommunistiskt 

samhällssystem kunde fungera som ett alternativ till det gamla, samtidigt som Tredje 

(Kommunistiska) internationalen eller Komintern cementerade splittringen av arbetarrörelsen. 

För många andra länder blev NF den organisation som mer än alla andra symboliserade hoppet 

om en annorlunda framtid där konflikter mellan nationer skulle lösas med diskussioner i stället 

för med vapenmakt. NF:s huvuduppgift var att bevara freden och stora förhoppningar sattes till 

planerna på en gemensam nedrustning och på det kollektiva säkerhetssystemet. 

Paradoxalt var det de stora staterna Storbritannien och Frankrike som, i USA:s frånvaro, 

förväntades garantera NF:s stadgor och upprätthålla stabilitet, medan det egentligen var de små 

staterna som hade mest att vinna på ett fungerande kollektivt säkerhetssystem. Bland annat de 

nordiska länderna och speciellt Finland med sin långa gräns till Sovjetunionen satte stor tillförlit 

till NF:s garantier för fred. Finlands första år som självständig nation präglades av att man 

lappade ihop spillrorna efter inbördeskriget och försökte hitta sin plats bland övriga nationer. 

Återuppbyggnadsarbete präglade också både den europeiska och finländska arbetarrörelsen 

som inte lyckats förhindra världskriget genom tilltron till den internationella 

arbetarsolidariteten. Arbetarrörelsen hade nu också splittrats i ett socialdemokratiskt och ett 

kommunistiskt läger. Kommunisterna utropade sig som arvtagare till den internationella 

arbetarsolidariteten ledd av Komintern, men internationalismen fanns också kvar bland 

socialdemokraterna som i stället satte sin tilltro till NF. 

Det internationella säkerhetssystem NF byggde upp kom under 1930-talet att sättas på 

prov. Först ut var konflikten mellan Japan och Kina i Manchuriet som blottade NF:s tandlöshet, 

men som tack vare avlägsenheten inte skapade större oro i Europa. NF:s nedrustningsarbete 

kunde efter 1934 konstateras vara ett misslyckande bland annat på grund av nazisternas 



Andreas Wikblad 

2 

 

makttillträde i Tyskland, vilket i sig innebar en ny utmaning för NF.1 Den konflikt som 

definitivt fällde avgörandet för NF:s framtid som en trovärdig upprätthållare av världsfreden 

var ändå Abessinienkonflikten. 

Konflikten på Afrikas horn började som en kris mellan förbundsmedlemmarna Italien och 

Abessinien efter en blodig gränsincident vid Walwal (Welwel) i Ogadenöknen i slutet av 1934. 

Abessinien krävde upprättelse i NF, vilket ledde till utdragna förhandlingar under 

sommarmånaderna och hösten 1935. Italien bromsade NF:s handläggning så mycket som 

möjligt samtidigt som landet förberedde ett kolonialt erövringståg genom att förflytta stora 

truppstyrkor till sina kolonier i Afrikas horn. Italien invaderade slutligen utan krigsförklaring 

Abessinien den 3 oktober 1935. 

Övergången från kris till krig satte ytterligare press på NF. Till skillnad från konflikten i 

Manchuriet påverkade kriget i Abessinien Europa direkt eftersom Storbritannien och Frankrike 

förgäves försökt få med Italien för att kunna motarbeta Adolf Hitler och Nazitysklands framfart. 

NF:s klausuler om kollektiv säkerhet gick så att säga stick i stäv med de franska och brittiska 

utrikespolitiska intressena, vilket bidrog till NF:s misslyckande gällande hanteringen av Italiens 

angrepp på Abessinien. NF:s hantering av Abessinien var av avgörande betydelse eftersom den 

antogs fungera som prejudikat för kommande kriser mellan europeiska nationer. Därför väckte 

krisen och kriget stor internationell uppmärksamhet hos både politiker och vanliga människor. 

Allmänhetens engagemang stärktes också av att kriget bokstavligen kunde ses som en kamp 

mellan David och Goliat, vilket väckte starka sympatikänslor och solidaritet till de materiellt 

underlägsna abessinierna. Speciellt arbetarrörelsen i Europa motsatte sig såväl krig som 

fascistisk diktatur och ingick därför i den internationella solidaritetsuppvisning 

Abessinienkrisen och kriget gav upphov till.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Abessinienkrisen vände världens blickar, sympatier och solidaritet till Abessinien i form av 

bland annat pressdebatter, protester av olika slag och mobilisering av hjälpaktioner. Konflikten 

väckte i de allra flesta fall avsky runt om i världen. Sverige hade redan under flera år stöttat 

Abessiniens moderniseringsarbete och konflikten väckte stor avsky där. I Sverige förmådde till 

                                                 
1 Zara Steiner, The Triumph of the Dark European International History 1933–1939 (Oxford University Press 

Oxford 2011), s. 33–55. 
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och med konflikten åstadkomma ett gemensamt fördömande av Mussolinis framfart från både 

den politiska vänstern och högern.2 

Framförallt arbetarrörelsen uttryckte starka sympatier för abessiniernas kamp mot den 

italienska imperialistiska fascismen. Fascismen sågs nämligen som kapitalismens vidrigaste 

form och som ett sista försök för den att motarbeta demokratin. För den internationella 

arbetsrörelsen fungerade kriget i Abessinien som ett bevis för att demokrati, avrustning och 

framförallt internationellt samarbete krävdes för att kunna stävja de extrema politiska krafter 

som hotade föra in mänskligheten i ett nytt världskrig. Den här avhandlingen undersöker 

uttrycken av internationell solidaritet inom den finländska arbetarrörelsen under 

Abessinienkrisen i Finland. Arbetarrörelsen i Finland bestod av en finsk huvudfåra med både 

socialdemokrater och kommunister, men också en svenskspråkig vänsterminoritet och medan 

den finska i stora drag utretts så har inte den svenska visats större intresse. Den finlandssvenska 

arbetarrörelsen har hamnat i skuggan av det borgerliga Svenska Folkpartiet (SFP) som 

dominerat det finlandssvenska ideologiska medvetandet, men det fanns också en motpol till 

SFP i form av den finlandssvenska vänstern. Speciellt tydligt var det här förhållandet under 

lappoåren då den finlandssvenska socialdemokratin anklagade SFP för att gå borgarnas, 

äktfinskhetens och till och med fascismens ärenden. Socialdemokraterna ansåg däremot att de 

var de enda som verkligen värnade om finlandssvenskarna i Finland.3 

Därför har jag valt att fokusera på den finlandssvenska arbetarrörelsen i form av 

Finlandsvenska Arbetarföreningen (FSA) och tidningen Arbetarbladet. Egentligen är både 

valet av Abessinienkrisen och den finlandssvenska arbetarrörelsen av sekundär betydelse för 

min undersökning. De utgör bara en händelse och en plats eller ett forum där jag väntar mig 

kunna hitta solidaritetsyttringar. Solidariteten är med andra ord det primära. 

Ur ett dåtida socialdemokratiskt perspektiv kunde man säga att det världspolitiska läget 

under 1930-talet behövde mera internationell solidaritet. Solidaritet är ett mångfacetterat 

begrepp som ges en mera omfattande redogörelse i avsnitt 1.3 Teori och metod. I korthet förstås 

internationell solidaritet i den här avhandlingen som en internationell medvetenhet, sympati och 

till och med identifikation med människor man nödvändigtvis aldrig träffat eller kommer träffa. 

Syftet med avhandlingen är att spåra rötterna till den internationella medvetenhet som finns 

kvar i vårt sätt att se på oss själva och världen idag. Förenklat handlar det om att spåra 

                                                 
2 Lars Folke Berge, Ethiopia in Swedish Press during the Italo-Ethiopian Conflict 1934–1936: A Research 

Proposal (opublicerad), s. 2–3. 
3 Matias Kaihovirta och Mats Wickström, ’An Anti-Fascist Minority? Swedish-speaking Finnish Responses to 

Fascism’, Antifascism in the Nordic Countries: New Perspectives, Comparisons and Transnational Connections 

red. Kasper Braskén, Nigel Copsey och Johan Lundin (London & New York: Routledge 2019), 55-71. 
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utvecklingsprocessen av våra samhällen som gått från by till nation till att vi idag kan uppleva 

oss ingå i en global gemenskap där vi kan känna solidaritet till människor på helt andra platser 

och i helt andra livssituationer än oss själva. Mina frågeställningar blir följaktligen: 1. Vem 

inkluderades och vem exkluderades i den internationella solidaritet som förmedlades i det 

finlandssvenska Arbetarbladet? 2. Hur inkluderas och exkluderades de olika grupperna och vad 

ledde den internationella solidariteten till? 

1.2 Tidigare forskning 

Solidaritet är ett begrepp vars innebörd och betydelse ofta anses som självklar, men solidaritet 

är i själva verket en term som beskriver ett mångtydigt koncept och som ingår i allt från 

relationer mellan enskilda individer och som byggsten i globala organisationer och nätverk. 

Forskningsläget om solidaritet kan idag delas in i tre övergripande områden. För det första hittas 

solidaritet i ett akademiskt sammanhang inom framförallt sociologin och filosofin, medan 

historiker ännu inte visat begreppet något större intresse. För det andra hittas solidaritet i en 

kristen diskurs om social etik, vilket kan exemplifieras med fraser såsom ”älska din nästa som 

dig själv”. Slutligen återfinns solidaritet också i arbetarrörelsens forskningsområde och det är 

där den här avhandlingen bör placeras.4 

Begreppet solidaritet har anor sedan antiken men dess mer moderna innebörd har sitt 

ursprung i Charles Fournier och August Comtes sociologiska skrifter från början av 1800-talet. 

Hos 1800-talets akademiker såsom Emilie Durkheim, Max Weber och Talcott Parson sågs 

solidaritet som det kitt som höll ihop människans samhällen. Durkheim gick till och med så 

långt som att påstå att solidaritet var det centrala för all sociologi.5 

Broderskap är ett närbesläktat begrepp, och i början av 1800-talet figurerade begreppet 

bland både borgare och arbetare. Det var först i och med Karl Marx samhällsteori om 

arbetarklassolidaritet som solidaritet så småningom kom att förknippas med den under 1800-

talet allt mer framträdande arbetarrörelsen. Marx använde sällan begreppet solidaritet och 

begreppet etablerades inte under 1840-talet i och med publiceringen av det kommunistiska 

manifestet. Orsaken var att solidaritet då syftade på sammanhållningen i hela nationen. Det var 

först i och med grundandet av den första internationalen, fackorganisationers uppkomst och 

                                                 
4 David Featherstone, Solidarity: Hidden Histories and Geographies of Internationalism (London & New York: 

Zed Books, 2012), s. 5, Steinar Stjernö, Solidarity in Europe The History of an Idea (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2005), s. 19 och Kasper Braskén, The Revival of International Solidarity: The Internationale 

Arbeiterhilfe, Willi Münzenberg and the Comintern in Weimar Germany, 1921–1933, doktorsavhandling i 

allmänn historia, Åbo akademi 2014, s. 26. 
5 Braskén, s. 26–27. 
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Pariskommunens krossande som internationell arbetarklassolidaritet blev ett reellt alternativ till 

den begränsade nationella solidariteten.6  

Den enda signifikanta studien om solidaritet som idé i Europa är skriven av Steinar Stjernö. 

Enligt Stjernö fanns det tre typer av arbetarklassolidaritet som utformades i slutet av 1800-talet 

och början av 1900-talet. För det första fanns klassisk marxistisk klassolidaritet som 

kännetecknades av klassgemenskap och internationalism. Ur den växte en annan 

socialdemokratisk riktning fram som utformades och utvecklades av August Bebel, Eduard 

Bernstein och Karl Kautsky. Speciellt Kautskys bidrag förde in solidaritet som en hörnsten i 

marxistisk teori, samtidigt som begreppet breddades till att också omfatta människor utanför 

arbetarklassen. Den tredje tolkningen av arbetarklassolidaritet var marxist-leninistisk. Även om 

Lenin själv inte använde begreppet solidaritet var andemeningen en inskränkt tolkning av 

solidaritetsbegreppet. Enligt leninismen kunde sann solidaritet inte existera i ett kapitalistiskt 

samhälle. Solidaritet skulle därför bara syfta på en gemenskap bland ’medvetna’ arbetare och 

uteslöt samtidigt oliktänkare.7 Här bör påpekas att Kasper Braskén kritiserar Stjernös 

förenklade skiljedragning mellan bred socialdemokratisk och smal leninistisk solidaritet och 

pekar i sin egen forskning om Internationella Arbetarhjälpen (IAH) att gränsdragningen inte är 

helt oproblematisk. Även om det i efterhand går att urskilja olika typer av socialistisk solidaritet 

så har det sina begränsningar eftersom politiska och teoretiska gränsdragningar för den enskilda 

individen och arbetaren var betydligt mera flytande och svårgripbara.8  Första världskriget 

innebar hursomhelst ett bakslag för den internationella solidaritet som utvecklats under 

decennierna innan. Kriget tydliggjorde också splittringen i en kommunistisk och 

socialdemokratisk falang, vilket slutligen institutionaliserades i och med Komintern och 

Socialistiska Arbetarinternationalens (SAI) grundande under mellankrigstiden.  

Stjernö tar fasta på att solidaritetsbegreppet breddats ytterligare efter 1945 och det finns 

inte längre bara inom socialdemokratin, utan återfinns också inom bland annat kristna partier. 

Solidaritet som koncept har därför omformats och omdefinierad till en modern 

socialdemokratisk solidarisk idé baserad på ”ethics, feelings of reciprocal responsibility, 

recognition of interdependence, or the feeling of belonging togheter.”9  Den 

klasskampsgemenskap som solidaritet stod för under början av 1900-talet har idag breddats till 

ett globalt koncept som sammanbinder och förenar alla människor. Eller med Braskéns ord: 

                                                 
6 Braskén, s. 29 och Sven-Eric Liedman, Att se sig själv i andra om solidaritet (Stockholm: Bonnier, 1999), s. 

19. 
7 Braskén, s. 29–31 och Stjernö, s. 46–47. 
8 Braskén, s. 32–33. 
9 Stjernö, s. 165–185. 
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Solidarity today is hence not primarily understood as an expression of class interests as it was primarily 

understood before the Second World War, but as a significant concept which ideally includes the whole of 

humanity, uniting people around the globe in transnational cooperation.10    

Generellt placeras uppkomsten till den här breddningen efter andra världskrigets slut eller till 

1960-talets politiska revolutioner.11 Jag hävdar däremot att det går att hitta spår av den här 

gradvisa utvecklingen redan under 1930-talets fredssträvanden i arbetarsolidaritetens tecken. 

Det finns mycket skrivet och forskat om arbetarrörelsen och dess uppkomst. Det mesta 

handlar om tidsperioden innan första världskriget och endast en liten del om mellankrigstiden. 

En ännu mindre del berör arbetarklassolidaritet ur ett historiskt perspektiv. Såväl 

arbetarrörelsen och solidaritet inkluderas i forskning om välfärdsstatens uppkomst och 

utveckling, vilket också berör mellankrigstiden. Det nyaste tillägget till forskning om solidaritet 

och internationalism härstammar från den rumsliga vändningen, som undersöker 

internationalismens olika geografier från och med mellankrigstiden.12 

Featherstone är ett exempel på en forskare som förenar solidaritet med det spatiala genom 

att undersöka hur solidaritet konstrueras underifrån. Han har till exempel undersökt tidig 

internationell arbetarsolidaritet under 1800-talet och utmanat tidigare forskning genom att 

frångå den metodologisk nationalism som tidigare satt stort fokus på arbetarrörelsens ledare 

eller elit. Istället intresserar sig Featherstone för vänsterns politiska kamp och aktivitet som en 

process av olika nätverk och kontakter.13 Feathersone har också undersökt Abessinienkrisen 

och då fokuserat på hur en antifascistisk internationalism formades bland svarta arbetare och 

hur den senare tog sig uttryck under spanska inbördeskriget.14 Jag använder mig av liknande 

angreppssätt som Featherstone och ser min avgränsning som en fallstudie i Svenskfinland som 

en del av en större solidaritet i Europa och världen. Dessutom strävar jag till att förstå och 

dekonstruera hur solidaritet formades i den politiska verksamhet och aktivitet som 

Arbetarbladet utgjorde som helhet och inte bara vad enskilda ledare eller teoretiker påstod. 

Historikern Kasper Braskén intresserar sig i doktorsavhandling för hur internationell 

solidaritet formades under mellankrigstiden i det kommunistiska IAH. Också han utmanar den 

metodologiska nationalismen genom att undersöka olika nätverk inom IAH och på vilka sätt 

idén om arbetarnas internationella solidaritet omsattes och konkretiserades för att resultera i 

konkret hjälp till olika utsatta grupper. Min utgångspunkt och frågeställning liknar således 

                                                 
10 Braskén, s. 27. 
11 Stjernö, s. 170–172 och 189–190. 
12 Braskén, s. 28. 
13 David Featherstone, Solidarity: Hidden Histories and Geographies of Internationalism (London: Zed Books 

2012). 
14 David Featherstone, ‘Black Internationalism, Subaltern Cosmopolitanism, and the Spatial Politics of 

Antifascism’ Annales of the Association of American Geographers, 103:6 (2013), s. 1406-1420. 
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Braskéns, med den skillnaden att jag fokuserar på socialdemokratisk internationell solidaritet 

under 1930-talet medan han valt att titta på europeisk kommunistisk internationell solidaritet 

under i huvudsak 1920-talet. Annan forskning som berör radikal internationell anti-fascism är 

Holger Weiss forskning i hur radikala motståndare utformade sina kampanjer mot japansk 

imperialism i Manchuriet och italiensk imperialism i Abessinien.15 Vidare har Joseph Fronczak 

undersökt och redogjort för allmänhetens protester mot Italiens invasion av Abessinien. 

Allmänhetens kampanjer gavs samlingsnamnet ”Hands off Ethiopia” och leddes till stor del av 

vänsterkrafter runt om i världen. Enligt Fronczak saknades en centraliserad styrning av 

fredskampanjen, men de olika protesterna för abessiniernas sak och mot den italienska 

fascismen påverkade ändå varandra samtidigt som lokala missförhållanden inkorporerades i 

abessiniernas kamp på flera sinnrika sätt. I kolonierna tolkades abessiniernas motstånd till 

exempel som en del av en större antikolonialism, medan den i USA integrerades i den svarta 

befolkningens kamp mot rasismen.16 

1.3 Teori och metod 

Solidaritet kan definieras på många olika sätt. Stjernö poängterar att mångtydigheten riskerar 

leda till att solidaritet används som ett samlingsbegrepp som inte definieras alls, och han väljer 

att definiera begreppet så här: ”solidarity can most fruitfully be defined as the preparedness to 

share resources with others by personal contribution to those in struggle or in need”17. 

Anmärkningsvärt är att bland annat politiker kan dra fram solidaritetskortet för att driva 

igenom sin politik och förvänta sig att landets medborgare solidariskt ska ställa upp. Det finns 

således skäl att likt Stjernö poängtera att solidaritet inte uppfyller något självändamål. 

”Solidarity is not morally good per se – it is good only to the extent that its inclusiveness, goal 

and implications for the individual are morally acceptable.”18   Solidaritet bör därför förstås 

som ett koncept som beskriver en sammanlänkande kraft, om det som den används till är 

moraliskt försvarbart är sedan en annan fråga. 

Solidaritet handlar om att ställa upp för andra, men skiljer sig samtidigt från filantropin. 

Filantropi handlar om att hjälpa från sidan utan att nödvändigtvis själv leva sig in i eller 

identifiera sig med fattigdomen eller förtrycket. Solidaritet kan däremot förstås som en process 

                                                 
15 Holger Weiss, 'Against Japanese and Italian Imperialism: The Anti-War Campaigns of Communist 

International Trade Union Organizations, 1931–1936’, Moving the Social: Journal of Social History and the 

History of Social Movements 60 (2018), s. 121–146. 
16 Joseph Fronczak, ’Local People’s Global Politics: A Transnational History of the Hands Off Ethiopia 

Movement of 1935’, Diplomatic History, 39:2 (2015), s. 245–274. 
17 Stjernö, s. 2. 
18 Stjernö, s. 3. 
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eller känsla mellan utsatta eller förtryckta individer som väljer att samarbeta för att uppnå ett 

gemensamt mål. Solidaritet kräver således en relation i någon form och är föga överraskande 

starkare mellan individer som uppfattar sig hör till samma grupp eller till en ”vi”-gemenskap. 

När ett ”vi” uppstår konstrueras samtidigt också ett ”de”. Solidaritet som koncept innehåller på 

så sätt nästan alltid en distinktion mellan vem som inkluderas och vem som exkluderas.19  

Homogenitet bör ändå inte ses som en förutsättning för solidaritet. Marx antog att 

solidaritet automatiskt skulle växa fram vart efter som arbetarklassen homogeniserades, men 

arbetarklassen blev inte mer homogen. Trots att arbetarna i motsats till Marx antagande kom 

att specialiseras, så har homogenitet fortsatt att utgöra en väsentlig del i förståelsen av solidaritet 

inom sociologin. Till exempel är en av Stjernös slutsatser att den socialdemokratiska 

utvecklingen i Skandinavien gynnades av regionens relativa homogenitet. Samtidigt poängterar 

han: ”we should not paint a romantic view of a homogenous working class, with a high degree 

of internal loyalty, sharing resources and standing united against a common external enemy.”20 

Anne Phillips motsätter sig fokuset på likheter när solidaritet undersöks och vill slå hål på 

vad hon beskriver som homogenitetsmyten.21 Hon utgår bland annat från solidaritet bland 

kvinnor. Brödraskap kan inte bara bytas ut mot systerskap, eftersom varken män eller kvinnor 

är såpass lika varandra. Det finns med andra ord inte endast en rätt solidaritet utan flera vilka 

dessutom kan ställas mot varandra. Phillips lyfter också fram att ett större intresse borde ägnas 

åt att försöka förstå de krafter som splittrar än åt de som förenar.22 

Kvinnornas delaktighet i arbetarrörelsen är ett exempel där både mäns och kvinnors 

situation kan antas ha varit någorlunda homogen i och med att de levde liknande liv och 

följaktligen delade samma intressen. Trots det kom kvinnor i stort sett exkluderas från den 

huvudsaklig ”manliga” solidariteten.23  Även framstående kvinnliga marxister såsom Clara 

Zetkin och Rosa Luxemburg satte socialismen framom feminismen och uppmanade till och med 

kvinnor att lämna sina arbetsplatser för männens skull. Grundtanken var att bara socialismen 

genomdrevs så skulle feminismens målsättningar också uppfyllas automatiskt, något som inte 

stämde överens med verkligheten. Hursomhelst fick kvinnorna vänta på sina politiska 

rättigheter till en bra bit in på 1900-talet. De kvinnliga arbetarna fick kämpa mot både staten 

och partiledningen för sina rättigheter och kvinnosaksfrågorna inkluderades i solidariteten i 

                                                 
19 Braskén, s. 54–56. 
20 Stjernö, s. 43 och 93–94. 
21 Anne Phillips, Democracy and Difference (Cambridge: Polity Press 1993), s. 90. 
22 Phillips, s. 32–35. 
23 Phillips, s. 28–29. 
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arbetarrörelsen först under 1960-talet, ungefär samtidigt som solidaritet och genus 

aktualiserades i den andra vågens feminism.24 

Sally J. Scholz är en annan forskare som också frångår homogenitet som en grund för 

solidaritet. Hon beskriver ’politisk solidaritet’ som något som uppstår som en reaktion på 

orättvisor och förtryck. Solidaritet, eller i Scholz fall politisk solidaritet, kräver därför inte att 

berörda individer upplever och känner av samma orättvisor och förtryck. Det som i stället 

förenar olika individer och grupper är den gemensamma kampen mot orättvisorna och 

förtrycket. Det här resonemanget stämmer väl överens med min utgångspunkt att hitta 

gemensamma beröringspunkter mellan människor från två mycket olika samhällen – Finland 

och Abessinien. Scholz resonemang förklarar också varför typiskt intellektuella såsom 

akademiker, lärare, läkare och jurister kunde känna solidaritet i en fråga typisk för 

arbetarrörelsen utan att nödvändigtvis identifiera sig med arbetarna.25 

Det faktum att det finns olika former av solidaritet fungerar också som argument mot den 

långa tradition av humanistisk teori som förstår solidaritet som en inneboende mänsklig essens, 

vilket bland annat förespråkades av Kant och Durkheim. Istället borde i solidaritet, enligt bland 

annat Richard Rorty, förstås som ett föränderligt koncept.26 Featherstone utvecklar påståendet 

ytterligare genom att förklara att om solidaritet förstås som en inneboende essens så fråntas 

rörelser eller politisk aktivitet av olika slag förmågan att forma och konstruera solidariteter. Det 

skulle också förutsätta att en förutbestämd solidaritet skulle ligga som grund för mänskliga 

handlingar, vilket skulle ignorera hur solidariteter placeras och formas i olika kontexter. 

Essensantagandet skulle med andra ord omöjliggöra undersökningar som den här avhandlingen: 

hur solidaritet omsätts och konstrueras i praktiken.27 

Solidaritet handlar således inte bara om att föra samman redan existerande gemenskaper, 

utan solidaritet behöver också förstås som en politiserande process.28  Målsättningen, 

strävandena och kampen är det som formar det politiska medvetandet, inte likheterna inom den 

egna gruppen. Också Stjernö menar att solidaritet inte ska förstås som något givet och 

poängterar att solidaritet aldrig automatiskt växer fram ur det moderna samhällets 

individualiserade sociala strukturer. Solidariteten växte inte heller fram av sig själv under 

industrialiseringen, utan också då konstruerades den socialt och politiskt genom verksamhet av 

                                                 
24 Stjernö, s. 176–178. 
25 Sally J. Scholz, ‘Political solidarity and Violent Resistance’, Journal of Social Philosophy 38:1 (2007), s. 38–

52. 
26 Richard Rorty, Kontingens, ironi och solidaritet, (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
27 Featherstone, Hidden Histories, s. 19. 
28 Featherstone, Hidden Histories, s. 7. 
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individers, gruppers, kyrkornas, politikers och organisationers nätverk, både nationellt och 

internationellt.29 

Eftersom jag undersöker på vilket sätt solidaritet formades inom den finlandssvenska 

arbetarrörelsen så väljer också jag att inte förstå solidaritet som en given mänsklig essens 

eftersom det skulle omöjliggöra studien. I stället ser jag solidaritet som ett föränderligt och 

formbart koncept, för att kunna se på vilket sätt solidaritet formades och utvecklades i 

Arbetarbladet under Abessinienkrisen. 

Hauke Brunkhorst är inne på samma spår och lyfter fram solidaritetens förmåga att 

överbygga olikheter och motsättningar. Solidaritet fungerar genom att kombinera olikheter och 

motsatsförhållanden och enligt Brunkhorst är det olikheterna, det heterogena och fragmenten 

som fortfarande hålls ihop som fungerar som ett bevis eller kriterium på solidaritet.30 Det här 

är speciellt intressant i den här avhandlingen eftersom människorna i Svenskfinland och 

människorna i Abessinien under 1930-talet levde helt olika liv, med helt olika förutsättningar, 

kultur och klimat. Frågor om hur solidaritet uppstod mellan finländare och abessinier, eller om 

de senare fortsatte att exkluderas som de exotiska andra blir därför speciellt intressanta.  

För att hitta svar på de här frågorna krävs en närmare titt på solidaritet som ett analytiskt 

koncept och hur solidaritet konstrueras. Stjernö beskriver solidaritet som ett spektrum mellan 

jag och vi eller som selfinterest – sameness – altruism.31  Braskén beskriver också solidaritet 

som ett spektrum mellan jaget till fullständig identifikation med andra.32 Också Aafke Komter 

väljer att beskriva solidaritet som ett spektrum men använder sig av mera konkreta förklaringar 

i sin indelning i fyra delar: I ena änden finns hur individen osjälviskt vill bidra till andra 

människors välmående utan förväntningar eller krav på att själv bli hjälpt. Därpå följer ett 

stadium i vilket individen hjälper andra med avsikten eller förhoppningen att själv erhålla hjälp. 

Därpå följande steg liknar det ovanstående men med ett skarpare blick på att skuldbalansen 

hålls i jämvikt. I den andra änden av Komters spektrum hjälper individen bara människor när 

hen med säkerhet vet att hen också kommer erhålla hjälp.33 Det här spektrumet ligger som grund 

till analysen, men före analysen behövs också en redogörelse för hur solidaritet konstrueras. 

Solidaritet har hittills presenterats som ett mångtydigt, föränderligt och formbart koncept 

som både inkluderar och exkluderar. Både internationalism och solidaritet är koncept som bör 

                                                 
29 Stjernö, s. 325. 
30 Hauke Brunkhorst, Solidarity: From Civic Friendship to a Global Legal Community (London: MIT Press 

2005), s. 4–5. 
31 Stjernö, s. 16–17. 
32 Braskén, s. 56. 
33 Aafke E. Komter, Social Solidarity and the Gift, (Cambridge: Cambridge University Press 2005), s. 84 och 

Braskén, s. 56. 
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förstås som integrerade komponenter i arbetarrörelsens verksamhet och politik. Här presenteras 

vidare hur de abstrakta koncepten kan konkretiseras för att möjliggöra en analys. 

Det intressanta för den här avhandlingen, vilket enligt Braskén förbisetts i många andra 

undersökningar, är hur solidaritet uppstår inom en grupp. Hur får en organisation individer att 

engagera sig med både tid och resurser för ett gemensamt mål, och hur görs ”vi” relevant i olika 

människors vardag? Vem hamnar i ”de”-gruppen eller vem förs kampen mot? Hur syns 

skillnader och likheter inom den egna gruppen?34 Den övergripande frågan rörande solidaritet 

är således en av sociologins mest centrala frågor: hur hålls egentligen våra samhällen ihop? 

Svar till de här frågorna kan hittas genom att ta en titt på nationalismen. Nationen består 

av en grupp individer som ingår i en föreställd gemenskap. Benedict Anderson förklarade 

nationalism som en sammanställning och reproduktion av värderingar, symboler, minnen och 

traditioner.35 Det anmärkningsvärda är att samma fenomen också kan hittas inom 

klassgemenskapen. Marx visioner om en sammanhållen och till och med internationell 

arbetarklass är lika fiktiv som den om nationen. Det intressanta är ändå inte faktumet att de är 

föreställda utan hur de omsätts och på så sätt förverkligas i människors vardag.36 Anderson 

menar att det är genom språk, text och bild som olika kulturprodukter skapas och blir symboler 

som i sin tur utgör nationens ”beståndsdelar”. Samma sak gäller för arbetarrörelsen. Språk, text 

och bild förverkligar och utvecklar den internationella arbetargemenskapen och fungerar därför 

som en inkörsport för historikern som vill undersöka och förstå hur solidaritet fungerade som 

”limmet” i gemenskapen mellan arbetare.37 

En förutsättning för solidaritet är någon form av kontakt, vilket de allt mera moderna 

massmedierna stod för under 1930-talet. Kombinationen av text och bild för att övertyga läsarna 

var också en viktig komponent i solidaritetskapandet. Bland annat bolsjevikerna använde sig 

tidigt av både text och bild i sin propaganda. Samtidigt behöver budskapet förstås som en egen 

komponent. Tidningsartiklar skrevs inte bara för att samla in medel och resurser utan också för 

att sprida ett centralt budskap som kunde konkurrera med andra budskap.38 Konkurrensen bland 

budskapen under 1930-talet är speciellt intressant på grund av den tilltagande politiska 

polariseringen. Det intressanta för den här avhandlingen är vilka typer av symboliska strategier 

                                                 
34 Braskén, s. 56. 
35 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning 

(Göteborg, Daidalos 1993). 
36 Braskén, s. 57. 
37 Braskén, s. 57–58. 
38 Braskén s, 59–60. 
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som FSA använde sig av för att skapa solidaritet inom den existerande ”vi-gruppen” i relation 

till kapitalismens och imperialismens offer i Abessinien? 

Solidaritet bör följaktligen förstås som ett kulturellt uttryck eller förkroppsligande av de 

värderingar, den verksamhet och till och med som en institutionell manifestation av 

ömsesidigheten mellan budskap och verksamhet i arbetarrörelsen.  Budskapet om solidaritet i 

Arbetarbladet kan således ses som en integrerad del av den finlandssvenska 

arbetargemenskapen.39 Med andra ord går det inte att förstå den finlandssvenska arbetarklassen, 

eller arbetargemenskapen i stort utan att också undersöka och inkludera uttrycksformer för 

internationell solidaritet. 

Enligt Komter är solidaritet ett abstrakt koncept som förblir abstrakt också i de mest 

vardagliga situationer.40  Därför finns det skäl att här poängtera tre av Braskéns tydliggöranden 

angående solidaritet och som också gäller för den här avhandlingen. För det första representerar 

solidaritet en idé som också kan uttryckas med synonymer såsom broderskap, systerskap, 

(klass)gemenskap eller internationalism.  För det andra är solidaritet den term som någon gång 

i historien accepterats som den mest centrala för att förklara solidaritetens idé. Och för det tredje 

behöver det poängteras att solidaritetens idé också kan uttryckas och manifesterad utan att 

använda solidaritet i språket. Det här kan till exempel ske genom handlingar, ritualer och 

symboler.41 Det handlar således om att hitta konkreta efterlämningar ur vilka den abstrakt 

solidaritet kan utläsas och förstås. Spår av solidariteten kan till exempel hittas i text och bild. 

Därför kommer Arbetarbladets rapportering om Abessinienkrisen att undersökas i genom 

kritisk textanalys för att hitta och analysera direkta och indirekta samt medvetna och omedvetna 

uttryck och anspelningar på solidaritet kopplade till Abessinienkrisen. 

1.4 Avgränsning och material 

För att göra analysen av internationell solidaritet i anknytning till Abessinienkrisen hanterbar 

kommer jag begränsa mig till den finlandssvenska arbetarrörelsen. Solidaritet som en del av en 

framväxande internationell medvetenhet undersöks här som en idé och hur den idéen uttrycktes 

och tillämpades i praktiken inom den finlandssvenska arbetarrörelsen under 1930-talet.  

Tidsmässigt avgränsas avhandlingen till tidsperioden 1934–36, det vill säga tiden för 

Abessinienkonflikten. Spänning och meningsskiljaktigheter fanns mellan Abessinien och 

                                                 
39 Braskén s. 61. 
40 Komter, s. 1. 
41 Braskén, s. 61–62. 
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Italien redan tidigare42, men konflikten fick sin början i och med incidenten vid oasen i Walwal 

i december 1934 under vilken italienska trupper placerades på abessinskt territorium. Det här 

är första gången Arbetarbladet nämner Abessinien och därför börjar min analys här. Därefter 

uppstod en kris mellan länderna, en kris som väckte internationell uppmärksamhet och spred 

sig till NF som försökte lösa den. Efter utdragna förhandlingar i september 1935 övergick krisen 

i reguljärt krig månaden därpå och i maj 1936 tvingades Abessiniens kejsare Haile Selassie 

abdikera och fly från sitt ockuperade hemland. Rapportering i anknytning till Abessinienkriget 

fortsatte ännu under sommarmånaderna 1936, och därför tar min tidsavgränsning slut i augusti 

1936. Efter det tar rapporteringen från det spanska inbördeskriget över i Arbetarbladet. 

Min primärkälla är Arbetarbladet som fungerade som FSA:s medlemstidning. Tidningen 

utkom tre gånger per vecka och hade som mest en upplaga på omkring 5000 exemplar. under 

tiden för min avgränsning befann sig Arbetarbladet i en övergångsperiod. Axel Åhlström 

fungerade som Arbetarbladets chefredaktör 1925–1934 och hade bidragit med texter redan till 

dess föregångare Arbetet. Åhlström var också ordförande för FSA och dess ledande förening, 

Helsingfors Svenska Arbetarförening. Han invaldes till SDP:s styrelse och valdes senare också 

in som riksdagsledamot. Åhlström var därför på många sätt en galjonsfigur för den 

finlandssvenska arbetarrörelsen. Historien om hur han rymt från fånglägret i Ekenäs genom att 

klä ut sig till advokat och helt enkelt stegat ut genom porten bidrog också till hans höga 

anseende.43  På hösten 1934 avled Åhlström och efterlämnade såväl ledarskapet för FSA som 

chefsredaktörsposten för hans skötebarn Arbetarbladet åt Karl August Fagerholm. Åhlströms 

stora anhängarskara märktes inte minst på mängden minnestexter som publicerades i 

Arbetarbladet ända fram till jul 1934. Fagerholm hade inga större bekymmer med att fylla 

skorna efter sin föregångare, för han kom förutom riksdagsman också att bli minister i flera 

omgångar. Det var också han som kandiderade i presidentvalet mot Urho Kekkonen och 

förlorade med endast en rösts marginal 1956.44 Fagerholm återfinns i tidningen under 

signaturen Friman och F–m. 

Arbetarbladet var framförallt en politisk tidning med fokus på politiska händelser, både 

nationellt och internationellt. För mig aktuella skribenter är norske Bjarne Braatöy som 

fungerade som skandinaviska arbetarpressens korrespondent i London, och svenska 

                                                 
42 Johan Luoto, Nationernas Förbunds arbete mot slaveriet och problemen med att implementera detta i Etiopien, 

avhandling pro gradu i allmän historia, Åbo Akademi, 2010. 
43 Rolf Johansson, ’Åhlström, Axel’, Biografiskt lexikon för Finland webbsida 

<http://www.blf.fi/artikel.php?id=9575> 25.10.2018 
44 Mikko Majander, ’Fagerholm, Karl August’, Biografiskt lexikon för Finland webbsida 

<http://www.blf.fi/artikel.php?id=637> 25.10.2018 
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arbetarpressens europakorrespondent Sven Backlund som skrev en hel del från Geneve om NF:s 

arbete.45 Arbetarbladet innehöll ändå mer än bara politik: speciellt kultursidorna hade en 

framträdande roll och uppskattades till och med på motståndarsidan. Bland annat författaren 

Elmer Diktonius fick sina första alster publicerade i tidningen, och blev en god medarbetare till 

redaktionen och personlig vän till Åhlström. Han fungerade också som översättare mellan de 

svenska och finska språkområdena.46  Diktonius gick under signaturen Polypen, och hans 

satiriska tankar om aktuella händelser i inslaget I luppen är speciellt intressanta för min 

frågeställning. Henning Bondestam deltog som teaterkritiker, medan Ole Eklund i sin tur 

ansvarade för olika naturvetenskapliga inslag. Eklund skrev med signaturen O. E-d. och skrev 

anmärkningsvärt många engagerade texter om Abessinien. Dessutom ingick det i Arbetarbladet 

månatligt återkommande specialsidor för fackföreningsrörelsen, ungdomsrörelsen, 

småbrukarna, kvinnorna och idrotten. Lokala redogörelser och annonsering från bygderna i 

Svenskfinland förekom också.47 

Människorna bakom texterna och inslagen i Arbetarbladet härrör i huvudsak från ledande 

personer inom den relativt tunna skaran finlandssvenska socialdemokrater. Tidningen kan 

därför anses ge en representativ bild av den finlandssvenska socialdemokratin. Samtidigt bidrog 

tidningens kulturinslag till en bredare läsekrets som sannolikt sträckte sig också utanför de 

politiska gränserna. Dessutom förekom kontinuerligt inslag från både Europa och världen. 

Därför lämpar sig den socialdemokratiska tidningen Arbetarbladet för att spåra en större 

finlandssvensk medvetenhet som en del av en ännu större internationell medvetenhet.  

                                                 
45 Arbetarbladet 7.8.1936. 
46 Juhani Niemi, ’Diktonius, Elmer’, Biografiskt lexikon för Finland webbsida 

<http://www.blf.fi/artikel.php?id=1464> 25.10.2018 och Johansson, ’Åhlström, Axel’.  
47 Arbetarbladet 20.12.1935 
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2 Socialdemokrater och kommunister i mellankrigstidens Europa 

Först behöver slås fast att det inte fanns någon enhetlig homogen europeisk vänster. Trots vissa 

gemensamma krav såsom åttatimmars arbetsdag och allmän rösträtt, var vänstern stöpt i 

nationalstatens form med olika säregenheter.48 Med det sagt går det att börja kartlägga och 

strukturera skeenden och likheter, för att slutligen kunna måla upp den kontext i vilken FSA 

och Arbetarbladet existerade. 

Första världskriget fungerade föga överraskande som en milstolpe också för 

arbetarrörelsen. Före 1914 fanns det ingen socialistisk representant i en regering som skulle haft 

partiets stöd, utan socialismen stod fritt med sin radikala opposition. Efter att socialister sett 

illusionen om fredens bevarande genom den internationella arbetarsolidariteten rasa samman, 

blev det allt påtagligare att socialister började ingå i regeringarna runt om i Europa. Det visade 

sig vara svårt att hållas oberörd av patriotismen samtidigt som arbetarrörelsen såg sig försvara 

sina ideal om fred genom att försvara nationen, en idé som också hade ett brett stöd underifrån. 

Det var endast arbetarrörelsen i Ryssland som konkret tog avstånd från kriget. Följden blev att 

internationalismen gick om intet, samtidigt som socialismen började identifiera sig med staten 

och på så sätt legitimerades för att bli en del av den nationella politiken.49 

Första världskriget och den ryska revolutionen slog definitivt en kil mellan moderata och 

revolutionära element i arbetarrörelsen samtidigt som internationalismen fick ett nytt tillskott. 

Den första internationalen var mera en idé än en handlingskraftig organisation, medan den andra 

internationalen kunde liknas vid en informationsbyrå. Därför kan den tredje internationalen ses 

som vänsterns enda centraliserade internationella organisation genom historien, eftersom den 

stöttades av en autentisk statsmakt. Överlag skapades de kommunistiska partierna av en radikal 

falang inom de etablerade socialistiska partierna, vilket var exempelvis fallet i Italien och 

Spanien.50 Till skillnad från de tyska och franska kommunistpartierna lyckades kommunisterna 

i de flesta länderna endast tillskansa sig ett fåtal röster i de nationella valen. I många länder, 

däribland Finland, Estland, Polen och Italien, agerade partiet illegalt under 1920- och 1930-

talet vilket förklarar kommunisternas vidhållande i sin oföränderligt antiparlamentariska 

ideologi.51 Förespråkandet av antiparlamentarism fördjupade splittringen mellan 

kommunismen och socialdemokratin. Så gjorde också kommunisternas klass mot klass-linje 

                                                 
48 Donald Sassoon, One hundred years of socialism: the West European Left in the twentieth centurys (New 

York: New Press 1996), s. 14–15. 
49 Sassoon, s. 27–30. 
50 Sassoon, s. 33. 
51 Sassoon, s. 36. 
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som introducerades av Komintern 1928. Denna doktrin stämplade socialdemokraterna som 

socialfascister och kommunisternas huvudsakliga fiender. Ett brett antifascistisk samarbete 

omöjliggjordes officiellt fram till augusti 1935, då Komintern släppte klass mot klass-linjen och 

bjöd in alla antifascistiska krafter till en bred enhetsfront. Någon reell betydelse fick 

enhetsfronten bara i Spanien och Frankrike där man bildade folkfrontsregeringar. Närmandena 

mellan Frankrike och Sovjetunionen utvecklades för att råda bot på Sovjets isolering och 

kulminerade i Stalins och Lavals Antitysklandpakt i maj 1935.52 För Finlands del skulle ett 

eventuellt samarbete ha försvårats av de i ikraftvarande kommunistlagarna. Något 

ställningstagande till förmån för enhetsfronten märks inte heller av i Arbetarbladet trots 

Abessinienkriget. Efter krigets slut uttrycktes fortfarande en skepsis mot kommunisterna i bland 

annat den fackliga internationalen. I dess ramverk för enhetsfrontens utformning bjöds 

visserligen ryska landsorganisationer med, men dörren förklarades fortfarande vara stängd för 

den kommunistiska internationalen.53 

Förutom en ideologisk splittring skedde också en geografisk delning i nord och syd i 

Europa under mellankrigstiden. Norra Europa utvecklades mot ett välfärdssamhälle, medan 

arbetarrörelsens utveckling kring Medelhavet såg betydligt dystrare ut för medlemmarna. 

Gemensamt för europeisk socialism var att inte enbart utformandet av reformer kunde förändra 

samhället. För att faktiskt kunna driva igenom reformerna i det kapitalistiska samhället krävdes 

ett socialistiskt maktövertagande. Det är således fråga om samma resonemang som hos 

kommunisterna, med den skillnaden att socialdemokraterna strävade till att genomföra 

maktövertagandet på demokratisk väg i stället för genom revolution. Nyckelgruppen som 

behövde påverkas för att maktövertagandet skulle lyckas var medelklassen som formats till en 

egen politisk centralallians. Såväl höger som vänsterkrafter försökte mobilisera och dra i 

massamhällets mittendel, på den polära politiska karta som uppkommit efter första 

världskriget.54 

I Italien gjordes allt för att eliminera socialismens inflytande i fascistdiktaturen, medan 

Spanien sakta rörde sig mot ett inbördeskrig. Inrikespolitisk instabilitet kännetecknade även 

Frankrike där den splittrade vänstern befann sig i underläge efter att den borgerliga sidan kunde 

stoltsera som segrare i första världskriget. Det här förändrades i och med enhetsfronten 1934.55 

För Storbritanniens del blev det brittiska arbetarpartiet Labour en kraft att räkna med, men 

                                                 
52 Sassoon, s. 38–40. 
53 Arbetarbladet 15.7.1936. 
54 Sassoon, s. s. 41–42. 
55 Sassoon, s. 54 
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närmade sig allt mera de konservativa i sin ekonomiska syn, vilket slutligen resulterade i en 

splittring och att Labour förblev i opposition fram till 1940. Problemet som Labour, liksom 

andra socialdemokrater, stötte på vid makten var att de fick ta över styret av en kapitalistisk stat 

som de själva inte trodde på, men inte heller kunde ändra.56 

I Nordeuropa, med de nordiska staterna och framförallt Sverige i spetsen såg, utvecklingen 

annorlunda ut. Sveriges arbetarparti lyckades bättre än sina europeiska broderpartier med att 

genom kompromisser få medelklassens stöd och under 1930-talet lägga grunden för en modern 

västeuropeisk socialdemokrati. Den svenska modellen blev en förebild speciellt efter 1945 då 

den gavs möjlighet att blomma ut fullständigt. Genom kompromisser mellan arbete och kapital 

sänktes arbetslösheten och åttatimmars arbetsdag infördes, samtidigt som samhällsomstörtande 

förslag om produktionsmedlens nationalisering och kollektivisering tonades ner eller slopades. 

Monarkin och statsmaskineriet förblev således intakt och siktet ställdes i stället in på att skapa 

ekonomisk tillväxt.57 Överenskommelsen i Saltsjöbaden 1938 är ett av de mest konkreta 

exemplen på det nya kompromissandet mellan fackföreningar och arbetsgivare. Integrationen 

av medelklassens tydliggörs bäst av samarbetet med agrarerna, en utveckling som också, och 

enbart, skedde i Norden.58 

Sammanfattningsvis gick socialismen framåt under mellankrigstiden. Den politiska kraft 

som lett till att några enstaka socialistiska partier lyckats etablera sig i opposition till makten 

innan första världskriget spred sig och blev universell under mellankrigstiden, vilket till och 

med resulterade i socialistiska regeringar.59 I slutet av 1930-talet var den västeuropeiska 

vänstern ändå långt ifrån sin målsättning. Den hade tvingats gå under jorden och förföljdes i 

Tyskland, Österrike och Italien, den var slagen och decimerad i Spanien, utesluten från makten 

i Storbritannien och marginaliserad i Frankrike. Bara i den nordiska periferin hade vänstern 

både styrka och makt.60 Därför är det också relevant att titta närmare på socialismen i Norden 

och Finland. 

Den finska arbetarrörelsen uppkom i samband med den finska nationalismen. Arbetarna 

motsatte sig överheten, som oftast pratade svenska eller ryska, och manade i vissa fall till och 

med till kamp mot svenskan. Det var med andra ord enkelt för finska socialister att kombinera 

det sociala förtrycket med det språkliga. För finlandssvenskarnas del var läget ett annat. Till 

exempel skulle en mer omfattande rösträtt ha negativa följder på svenskans 

                                                 
56 Sassoon, s. 57–58. 
57 Sassoon, s. 41–44. 
58 Sassoon, s. 45. 
59 Sassoon, s. 59. 
60 Sassoon, s. 81. 
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påverkningsmöjligheter, men förespråkades ändå. Klasstillhörighet kom helt enkelt att ha en 

mera avgörande roll än språktillhörighet.61 

1920-talet innebar en återuppbyggnadsperiod för socialdemokratin i Finland. Kampen mot 

borgerligheten var central, men SDP var dessutom tvunget att växelvis både försöka tygla och 

försvara yttervänsterns politik. SDP tävlade visserligen om samma riksdagsplatser som 

kommunisterna men socialdemokraternas egen politik riskerade samtidigt hamna i samma fack 

som kommunisternas ur ett borgerligt perspektiv. SDP fungerade således som medlare mellan 

de politiska ytterligheterna och lyckades till och med bilda en minoritetsregering 1926, som 

visserligen tvingades avgå på grund av mothugg från både vänstern och högern.62 

FSA utgjorde ursprungligen en distriktsorganisation inom SDP men kopplingen, till partiet 

hade inte preciserats tydligare och under förbundets första kongress 1906 ställde man sig 

frågande angående SDP:s förhållande till det svenska språket i Finland. Ett flertal inom FSA 

förespråkade ett eget finlandssvenskt socialdemokratiskt parti, men efter kongressen kunde man 

konstatera att socialismen förenade mera än vad språkstriden drog isär. FSA omorganiserades 

således till en svensk sektion i SDP, och efter att partiet proklamerat att det stödde tanken om 

Finland som tvåspråkigt, avslutades språkstriden samtidigt som förtroendet till de finska 

partikamraterna stärktes.63 

Återuppbyggnaden efter inbördeskriget och splittringen med kommunisterna präglade 

också den svenska delen av Finlands socialdemokrater. Återuppbyggnadsarbetet hämmades 

under hela 1920- och 1930-talen av såväl splittringen med kommunisterna såsom borgerligt 

motstånd, vilket resulterade i att medlemsantalet pendlade mellan ca 350–700. Först mot slutet 

av 1930-talet uppgick medlemsantalet till över 1000 personer, vilket kan sättas i relation till de 

över 10 000 medlemmar FSA hade haft innan inbördeskriget.64 Socialdemokratin upplevde 

ändå ett uppsving under 1930-talet som tog udden av ytterhögern. FSA:s nya ledning fortsatte 

tampas med en haltande ekonomi, språkfrågan dominerade partipolitiken, kampen för 

demokratin mot reaktionen fortsatte samtidigt som en nationell kursändring mot en mera 

nordisk orientering med neutralitet i fokus ägde rum.65 

                                                 
61 Fritjof Sundqvist, Femtio år svensk arbetarrörelse i Finland: Finlands svenska arbetarförbund 1899–1949 

(Helsingfors: Finlands svenska arbetarförbund 1949), s. 9–13. 
62 Uppslagsverket Finland, webbsida: http://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-

FinlandsSocialdemokratiskaParti (18.4.2017) och Anna Bondestam och Alf-Erik Helsing, Som en stubbe i en 

stubbåker (Helsingfors: Finlands svenska arbetarförbund 1978), s. 154–155. 
63 Sundqvist, s. 22–25. 
64 Bondestam och Helsing, s. 154–155. 
65 Bondestam och Helsing, s. 259–266. 
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Under 1930-talet befann sig SDP under största delen i försvarsställning från fram för allt 

Lapporörelsen. Med Tanner i ledningen utvecklades ändå partiet så småningom från ett 

klasskampsparti till ett parlamentariskt reformparti, vilket tillsammans med andra förändrade 

politiska konstellationer i Finland möjliggjorde SDP:s delaktighet i den så kallade 

rödmylleregeringen i slutet av 1930-talet.66 

 

 

 

                                                 
66 Uppslagsverket Finland, webbsida: http://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-

FinlandsSocialdemokratiskaParti (18.4.2017). 
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3 Abessinien i kris och krig 

Etiopien är ett land ungefär tre gånger större än Sverige beläget i Afrikas horn, vars terräng 

domineras av en högplatå som delas av Rift Valley. Huvudstaden heter Addis Abeba och finns 

mitt i landet. Etiopien har en tusenårig historia, och gick under namnet Abessinien under 1800- 

och 1900-talen. Det är ett av de få områden i Afrika som inte koloniserades under imperialismen 

i slutet av 1800-talet, även om flera försök gjordes. Mest anmärkningsvärt var italienarnas 

försök som slutade med abessiniernas seger över den europeiska imperialism vid slaget vid 

Adua 1896. Skammen efter Adua var något som levde kvar i Italien och kultiverades av 

Mussolini som drömde om revansch. 

Makten i Abessinien övertogs 1916 av Ras Tafari genom att han gifta sig med Zauditu, 

dotter till den tidigare kejsaren och segraren vid Adua, Menelek II. Tafari var en progressiv 

ledare och hans reformarbete berörde alla delar av det abessinska samhället, vilket resulterade 

i att landet sakta övergick från en feodal samhällsstruktur till att bli allt mera centralstyrt.67 

Tafari lyckades också med konststycket att få Abessinien invalt i NF 1923, och året därpå blev 

han den första abessinska regenten att resa utomlands. På sin europaturné besökte han bland 

annat Italien, Frankrike, Storbritannien och till och med Sverige, ständigt sökande efter idéer 

och stöd till sitt moderniseringsarbete. 1928 tog Tafari titeln Negus (”kung”) för att två år, 

senare när Zauditu dog, själv erhålla kejsartiteln. 1930 blev han med andra ord Haile Selassie 

I.68 

Mussolinis hade länge planerat Italiens revansch för Adua, men först 1933 började planerna 

konkretiseras. Det dröjde till slutet på 1934 innan diktatorn vågade börja göra allvar av sina 

planer. Startskottet blev incidenten vid Walwal i november 1934. Vid Abessiniens södra gräns 

drabbade italienska och abessinska trupper samman med dödlig utgång. Abessinien bad om en 

utredning i NF, medan Mussolini krävde offentlig ursäkt vilket abessinierna inte var beredda 

att ge.69 

Det här kapitlet börjar med en kronologisk genomgång av krisen och kriget genom att både 

ta med omvärldens agerande och hur händelseförloppet återspeglade sig i Arbetarbladet. 

Därefter följer en djupare redogörelse av den tematik som hade en närmare anknytning till 

Finland och Abessinien och som gav upphov till solidaritetsyttringar. För det första behandlas 

solidaritet till nedrustningen och den kollektiva säkerheten, och för det andra går jag närmare 

                                                 
67 Encyclopaedia Britannica, webbsida https://global.britannica.com/biography/Haile-Selassie-I (7.4.2017). 
68 Encyclopaedia Britannica, webbsida https://global.britannica.com/biography/Haile-Selassie-I (7.4.2017). 
69 Steiner, s. 100. 



Andreas Wikblad 

21 

 

in på rapporteringen, diskussionen och skildringen av Abessinien och konflikten i 

Arbetarbladet.  

3.1 Krisen 

Det avgörande för utgången för Abessinienkrisen och det efterföljande kriget var onekligen 

NF:s agerande eller icke-agerande. Utgången av konflikten ansågs bli – och blev – helt 

avgörande för den kollektiva säkerheten för alla småstater i Europas. Därför omgärdades NF 

både som idé och institution av en livlig rapportering och diskussion i Arbetarbladet. 

I början av januari 1935 träffades Mussolini och den franska utrikesministern Laval i Rom 

för att diskutera tyskarnas intresse av Österrike och egna koloniala frågor. En del har hävdat att 

Laval redan här gav fria händer åt Mussolini i fråga om Abessinien, medan Laval själv menar 

att han bara säkerställde ekonomiska intressen för Frankrike. Inte heller källorna ger något 

entydigt svar konstaterar Steiner, men några tydliga incitament för att Frankrike skulle lägga 

sig emot förverkligandet av diktatorns planer fanns inte.70 Hur som helst inleddes i februari 

stora italienska truppförflyttningar till de italienska kolonierna Eritrea och Somaliland. 

Transporterna kom att pågå hela våren och sommaren. Rapporter om trupptransporter gjorde 

britterna misstänksamma och de stärkte därför den egna flottans närvaro i Medelhavet. Både 

Storbritannien och Frankrike hade ändå sitt huvudsakliga fokus på Tysklands upprustning.71 

Under uppbyggandet av invasionen i Abessinien var makten i Rom speciellt oroad för tysk 

inblandning i Österrike. Mussolini bjöd därför in Frankrike och Storbritannien till Isola Bella 

nära Stresa för att diskutera den tyska aggressionen, så att Italien kunde ha ryggen fri inför sin 

planerade invasion. Storbritanniens flotta kunde också visa sig vara ett eventuellt problem och 

som en förutsättning för ett fortsatt samarbete mot Tyskland krävde Mussolini att erhålla fria 

händer i Abessinien. Resultatet av förhandlingarna blev den så kallade Stresafronten som 

motsatte sig tysk expansion eller ett tyskt hot mot freden, och Österrikes självständighet 

intygades igen en gång. Eftersom ingendera parten var beredd på ytterligare åtgärder förblev 

Stresafronten ändå en papperstiger. Mussolini fick inga eftergifter gällande Abessinien, men 

fortsatte ändå sin invasionsplaner.72 

Redan i december hade Mussolini gjort klart i ett hemligt direktiv att målet i Abessinien 

inte var något annat än total förstörelse av Abessiniens väpnade styrkor och erövringen av hela 
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landet. Italienska trupper och material började sändas till Afrikas horn samtidigt som NF 

inledde överläggningarna i Geneve. NF kom att diskutera i 10 månader.73 

Från och med mitten av mars började de första inslagen om relationen mellan Abessinien 

och Italien, och förhandlingarna i Geneve dyka upp i Arbetarbladet. Läsaren kunde då ta del av 

hur förhandlingarna hittills varit resultatlösa, hur de italienska militära förberedelserna fortsatte 

och hur italienarna sades rusta sig till bristningsgränsen. Abessinien beskrevs i sin tur som hotat 

och ansågs bara kunna förlita sig på NF. Abessinien tryckte därför på sina krav på en opartisk 

undersökning av Walwalincidenten. Samtidigt beskrevs den första segertrofén ha anlänt till 

Rom – en abessinsk fana från Walwal.74 

I maj trappades läget upp och Italien beskrevs inte vilja ha fred med Abessinien utan bara 

avvakta lägligt tillfälle för att starta krig. Det här är tolkningen som gjordes utgående från att 

Mussolini bestämt avvisat den brittiska utrikesministern Anthony Edens och NF:s 

medlingsförslag. Den tillsatta förlikningskommissionen rapporterades ha beslutat att bara 

behandla Walwalincidenten och inte andra sammanstötningar och gränsregleringar, det här trots 

Abessiniens vädjan om att reda ut alla olägenheter.75 

Inte heller i juni förändrades läget till det bättre för Abessinien. Arbetarbladets läsare kunde 

i stället läsa om hur kriget i Afrika sades vara oundvikligt och hur en stormaktsplan hotade 

landets suveränitet. Gränsintermezzon rapporterades redan pågå och enligt Arbetarbladet rörde 

det sig om vad som beskrevs som italienska rövartåg. Samtidigt proklamerade Mussolini att 

utvidgningen av Italiens makt inte var godtycklig utan en nödvändighet för Italiens fortlevnad, 

och för att skapa plats för landets befolkningsöverskott. Två Fokkerplan ämnade för Abessinien 

ska också ha landat i Djibouti.76 

I juli märktes de första tendenserna på att också abessinierna började ställa in sig för krig. 

I ett tal av Selassie betonade kejsaren att Italien länge haft för avsikt att annektera Abessinien 

medan han aldrig haft krigiska avsikter. Walwalincidenten hade enligt honom utförts på 

abessinskt territorium och varit planerat av italienarna. Därför ansåg han det absurt att Italien 

nu krävde en ursäkt och skadestånd medan Abessinien endast krävde ett skiljedomstolsutslag. 

Han uppmanade också befolkningen att hålla samman och försvara landet till sista 

blodsdroppen, vilket han personligen uppgav sig vara beredd att göra.77 Samma månad 

rapporterades också om hur ”svartskjortebanden” redan träffat sin första fiende i form av den 

                                                 
73 Steiner, s. 101–102. 
74 Arbetarbladet 15.3.1935 och 3.4.1935. 
75 Arbetarbladet 17.5.1935 och 24.5.1935. 
76 Arbetarbladet 14.6.1935 och 19.6.1935. 
77 Arbetarbladet 19.7.1935. 
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tropiska hettan och hur tillhörande febersjukdomar börjat härja bland de italienska trupperna. 

Ett fartyg med sjuka italienska soldater sades redan vara på väg tillbaka till Italien. Rapporter 

om malaria och om att upp emot 10 000 febersjuka fått hemsändas förekom också senare i 

oktober när kriget brutit ut.78 

I september uppges den italienska pressen vara rasande på vad som enligt Arbetarbladet 

beskrivs som diplomatisk fingerfärdighet och ett taktiskt schackdrag från Selassie. Han lär 

nämligen ha gett stora koncessioner till ett engelsk-amerikanskt oljebolag, vilket förband 

staterna ekonomiskt till landet trots att det diplomatiska intresset från USA och Storbritannien 

hittills varit minst sagt svalt.79 

3.2 Kriget 

Varken Frankrike eller Storbritannien var speciellt intresserade av Abessiniens situation. 

Frankrike kände sig hotat av Tyskland och en god relation med Italien värdesattes högt, inte 

minst av den nyckfulla premiärministern Pierre Laval som frångått sin företrädares samarbete 

med Östeuropa och Sovjetunionen till förmån för närmare relationer med Italien. Det brittiska 

utrikesministeriet hade också sitt fokus på Tyskland och arbetade för att få med landet i NF 

igen. Britterna fick redan i maj 1935 klartecken om den planerade italienska invasionen av den 

italienska ambassadören, men fortsatte ändå med att hålla med Italien i fronten mot Tyskland.80 

Steiner sammanfattar situationen som att varken den brittiska eller franska regeringen ville bli 

involverade i Italiens äventyr i Afrika och använde därför vetskapen om varandras tvekan till 

att förstärka sina egna preferenser, det vill säga att inte göra något som kunde skapa konflikt 

med Rom. Varken fransmän eller britter tog sig därför an den välbehövda ledarrollen i NF. 

Deras strategi gick i stället ut på att agera så passivt som möjligt och försöka nå en kompromiss 

med Abessinien, samtidigt som de anklagade varandra för att inte göra tillräckligt.81 

Under sommaren engagerade sig kraftfulla grupper i Storbritannien till stöd för NF. 

Allmänhetens känslor mot Italiens upprustning i Eritrea ledde också till en antifascistisk 

kampanj av talare och skrivare samt aktivt lobbande. Bland annat feministen Sylvia Pankhurst 

deltog aktivt i kampanjen. Allmänhetens uppfattning tydliggjordes ytterligare av 

folkomröstningen eller den så kallade Peace ballot i slutet av juni som tydligt visade att 

majoriteten av människorna bakom de 11,5 miljoner rösterna stödde NF och införandet av 
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sanktioner. Imperialismen var inte längre acceptabel för de brittiska väljarna.82 Resultatet av 

folkomröstningen för freden som också uppmärksammades av Arbetarbladet. 

Londonkorrepsondenten Bjarne Braatöy kallade till exempel omröstningen för ett ”storartat 

fredsexperiment”.83 

Baldwins regering vände kappan efter vinden och Storbritanniens utrikesminister Eden 

uppgav sig stöda sanktioner under sommaren 1935 för att förskjuta skulden på Frankrike ifall 

en lösning med Mussolini misslyckades. Samtidigt planerades i hemlighet ett italienskt 

protektorat när Eden, Laval och Mussolinis representant i NF Pompeo Aloisi möttes den 16 

augusti. Efter ett möte mellan Storbritanniens andra utrikesminister Samuel Hoare och Laval 

den 11 september stod det också klart att endast ekonomiska sanktioner skulle användas ifall 

NF valde att agera och då endast begränsade sådana, implementerade stegvis, medan en 

stängning av Suezkanalen uteslöts som alternativ.84 

I NF grundades på initiativ av Eden och Laval en femmannakommitté i september 

bestående utöver initiativtagarländerna också av Polen, Spanien och Turkiet. Kommittén tog 

fram ett kompromissförslag som innehöll ett internationellt mandat över Abessinien och 

möjliga framtida gränsjusteringar.85 Arbetarbladets läsare kunde några dagar senare läsa att 

femmannakommitténs förslag om vissa landavträdelser avvisats av Mussolini och att NF inte 

längre verkade kunna lösa tvisten. Krig väntade med andra ord efter regnperiodens slut i slutet 

av september. Samtidigt uppgavs den brittiska krigsflottan ligga samlad i Medelhavet, medan 

krigstillstånd beskrevs råda i Italien.86 Men Mussolini tänkte inte backa nu och utan 

krigsförklaring marscherade italienska trupper över gränsen till Abessinien den 3 oktober 

1935.87 

Det förändrade läget från kris till krig ledde att diskussionen och hot om sanktioner nu 

också förväntades bli verklighet. Debatten om sanktionerna hade redan innan kriget rört om i 

den brittiska arbetarrörelsen. Två medlemmar i arbetarpartiet Labours exekutivkommitté hade 

tvingats avgå eftersom de endast förespråkat moraliska påtryckningsmedel mot Italien, medan 

Socialistiska arbetarinternationalen krävt sanktioner.88 Under det Labours årskongress 

uttrycktes ändå starkt stöd för sanktioner och till och med våld ifall att det behövdes. I sin 

slutresolution kommenterade Labour: 
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Om emellertid Italien framhärdar i att ignorera mänsklighetens opinion, om det trotsar folkförbundet och de 

sanktioner detta kan tillämpa, då har folkförbundet intet annat alternativ än att hålla tillbaka Italien med hot 

om våld, som endast genom ytterlig dårskap från Mussolinis sida skulle komma att bli verklighet.89  

På samma gång nämndes att italiensk-abessinska krisen är en direkt följd av NF:s svaghet i 

fråga om den kinesisk-japanska konflikten.90 

I Arbetarbladet berättades om att NF:s sanktionsarbete inletts i och med grundandet 

adertonmannakommittén med uppgift att övervaka tillämpningen av de sanktioner artikel 16 i 

NF-pakten stod för. Ett embargo för vapen och lån verkställdes samtidigt med begränsande 

ekonomiska sanktioner som förbjöd all import från Italien och export av bland annat gummi 

och vissa metaller från och med november. Förhoppningarna på implementeringen av 

sanktionerna var stora, vilket också återspeglar sig i Arbetarbladets rapportering. Nyheten om 

att NF tänkte införa sanktioner ingick den 11 oktober och endast Österrike och Ungern, som 

benämns som Italiens vasallstater, förklaras ha lagt ner sina röster, medan resten röstat för ett 

införande trots Italiens representant Aloisis protester. En kommitté för sanktionernas 

genomförande grundades också under mötet bestående av en representant från varje icke 

stridande medlemsland. Tal hölls av flera nationers representanter, men den största 

publiksuccén gjorde Haitis mörkhyade representant general Nemours. Han betonade för 

åhörarna att inte göra skillnad mellan svarta och vita eftersom samma bomber orsakar samma 

skador oberoende av hudfärgen. Rättvisan var nyckelordet genom hans tal och han avslutade 

med att poängtera: ”Om vi är stora eller små, vita eller färgade, må vi frukta för att låta en 

orättvisa ha sin gång. Vi bör alla frukta att en dag råka bli Abessinien för någon.”91 

Ett par dagar senare kan läsaren ta del av hur enighet nåtts i NF om sanktionerna. Inga 

vapen och inga krediter får ges åt Italien. Över 2000 somalier lär också ha övergivit 

italienarna.92 Kreditspärren rapporterades vara klar 16 oktober och två kommittéer uppgavs ha 

bildats, en för råvarufrågan och en för utjämnandet av förlusterna för en del deltagare i 

sanktionerna, medan Storbritannien och Belgien uppgavs bevilja vapenexport till Abessinien.93 

Italiens vasallstat Österrike beskrevs i sin tur trotsa världen, enligt rapporter som visat att 

totalexporten för krigsmaterial ökat med 50% sedan föregående år, och att exporten gått till 

Italien.94 
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I november vann de konservativa parlamentsvalet i Storbritannien eftersom de lovade 

upprätthålla och stärka NF, även om de hade svårt att konkretisera vad det egentligen innebar. 

Samma månad uppstod nästa bekymmer, nämligen diskussionen om oljesanktioner mot Italien 

som lyfts upp i NF av ett kanadensiskt förslag. Diskussionen om oljan oroade Mussolini såpass 

att han trots oljereserver och USA:s neutralitet hotade lämna NF. Vilket piskade på arbetet med 

att i stället få fram en diplomatisk lösning innan oljeembargot och ett italienskt utträde blev en 

realitet.95 

Hoare-Lavalplanen var ett förslag till en sådan diplomtask lösning. I dolda överläggningar 

planerade Hoare och Laval det mest generösa förslaget hittills åt Mussolini. Tanken var att ett 

enat förslag från Storbritannien och Frankrike skulle få godkänt i NF och på så sätt köpa till sig 

Mussolini – med Abessinien som köpesumma. Mussolini hade knappast godkänt erbjudandet 

eftersom han hade siktet inställt på fullständig annektering. Planen gick hur som helst om intet 

i december när information om planerna läckte ut. Hoare återkallades av den brittiska 

regeringen och efterträddes av Eden som fortsatte på samma linje. För Laval innebar Hoare-

Lavalplanen endast en rejäl prestigeförlust, men den 22 januari 1936 tvingades också han avgå 

till följd av tappat stöd i Frankrike. Ny representant för den franska utrikespolitiken blev Pierre 

Étienne Flandin.96 

I och med Hoare-Lavalplanens misslyckande i att hitta en diplomatisk lösning så fortsatte 

arbetet med oljesanktionerna i NF. I Arbetarbladet skrevs det om sanktionskommitténs arbete 

och att Storbritannien kommer delta i oljekommitténs arbete.97 I början av februari berättades 

att experter från elva länder kommer dryfta oljesanktionerna i en specialkommitté. I 

specialkommittén ingick sju oljeproducerande länder: Argentina, Iran, Irak, Mexiko, 

Rumänien, Sovjetunionen och Venezuela och fyra sjöfartsstater: Storbritannien, Frankrike, 

Norge och Sverige. Kommitténs uppgift beskrevs vara att utreda det tekniska rörande 

oljesanktioner för adertonmannakommitténs räkning. Samtidigt skapade 

adertonmannakommittén frågeformulär för rundfrågning av Italienhandeln inför ytterligare 

sanktionsåtgärder.98 

Efter att en abessinsk motoffensiv i december 1935 tillintetgjorts av italienska flyg, bomber 

och gas, kunde Italien från och med februari 1936 återigen avancera med vägen till synes öppen 

ända fram till huvudstaden. Det här ledde till något ivrigare arbete med de hittills trögt 
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framskridande oljesanktionerna, främst från brittiskt håll. Fransmännen motsatte sig 

oljesanktioner och ansåg att de endast skulle föra Mussolini närmare Hitler, vilket egentligen 

redan hade skett i samtal som förts i hemlighet mellan nationerna sedan sommaren 1935. 

Flandin vägrade också gå med på oljesanktioner utan brittiskt stöd i Rhenlandet, vilket var en 

typ av garantier britterna fortfarande inte var beredda att ge. Hitlers inmarsch i Rhenlandet den 

7 mars hade nämligen inneburit en ny kris för världsfreden och händelsen försköt Europas 

uppmärksamhet från Abessinien.99 

Före Abessinienkonflikten överskuggades av händelserna i Rhenlandet gick kriget in i ett 

nytt skede med italiensk offensiv på så gott som alla fronter. I en artikel Arbetarbladet lånat av 

engelska Daily Herald beskrevs hur kriget i början av februari bara blev mer och mer barbariskt. 

Ansvaret sades inte bara ligga på Italien utan också på NF-makterna som fördröjt och förhalat 

fast man lovat gå in med alla möjliga åtgärder. Till exempel nämndes hur Storbritannien 

fortfarande levererar olja till Italien. Förbittringen på NF:s och stormakternas tröga arbete 

märktes också i Arbetarbladet som bland annat skrev att det allmänna medvetandet inte 

tolererar fler uppskov mot freden utan kräver omedelbar och beslutsam handling.100 

Det dalande förtroendet för NF:s fredsarbete märktes också i ett resolutionsförslag av den 

före detta arbetarpartiordföranden George Lansbury som ingick i Arbetarbladet. Han ansåg att 

världen behövde en världskonferens för att dela upp råvarorna rättvist och bibehålla freden inte 

bara i fråga om Italien och Abessinien utan att råvaror behövde fördelas rättvist mellan alla 

länder.101 Hans uttalande är ett tecken på att NF i verkligheten inte längre uppfattades kunna 

axla uppgiften av ett fredsförbund och därför behövdes en utomstående världskonferens. Ett 

annat tecken på att världspolitikens centrum höll på att förflyttas från Geneve var nyheten om 

att Locarno-makterna och NF:s råd sammanträder i London och inte i Geneve.102 Som 

ytterligare ett exempel på NF:s tandlöshet var nyheten om att det saknades en behörig instans i 

NF för att behandla frågan om användandet av giftgaser, vilket trettonmannakommittén slagit 

fast efter att ha konstaterat att den själv inte var behörig. Resultatet blev med andra ord en klen 

vädjan till de krigförande att inte använda sig av giftgaser.103 

I slutet av februari 1936 uppgavs adertonmannakommitténs möte kommande möte handla 

om både gamla och nya sanktioner. En skärpning av sanktionssystemet förväntades bli 
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resultatet.104 Den 4 mars gick det att läsa om att ett förlikningsförslag signalerats vid 

genevemötet och om det strandade så skulle det bli oljespärr även utan USA.105 Samtidigt 

förklarades i Arbetarbladet att Selassie sade sig vara beredd på att förhandla inom ramen för 

NF, men att man inte gick med på att förhandla om Italien krävde ett hävande av sanktionerna 

för att börja föra samtal.106 I därpå följande nummer står det att också Mussolini var beredd att 

underhandla samtidigt som han undanbad sig skärpta sanktioner. Det spekulerades också om 

att Mussolinis förändrade inställning eventuellt kunde bero på Hitlers tilltag i Rhenlandet.107 

I april började slutresultaten av kriget bli allt tydligare och Mussolini framstod allt mera 

som segraren inför det fortsatt splittrade NF. I en text lånad från en korrespondent i Ny tid som 

intervjuat en italiensk medlem i andra internationalen, som menade att endast kraftiga 

sanktioner nu kunde förhindra Abessiniens nederlag, men att det verkade vara viktigare att hålla 

kvar Italien som bundsförvant. Sanktionerna hade behövts sättas in med kraft långt tidigare för 

att ha hunnit uppnå resultat och det konstaterades också att Mussolinis framtidsplaner ännu var 

ovissa, men att han för tillfället satt på de bästa korten.108 Samma månad fick läsaren också ta 

del ett utlåtande från Geneve som presenterade siffror som gick emot vad många trott. 

Sanktionerna visade sig nämligen ha effekt på Italiens handel och reducerade de finansiella 

medlen för Italien.109 

Abessinienkonflikten återfick fokus först i och med nya italienska segrar i slutet av april. 

De här segrarna blev också krigets slutgiltiga. Italien ockuperade nämligen Addis Abeba den 5 

maj och fyra dagar senare utropade sig Mussolini som segrare. Haile Selassie tvingades fly och 

anlände till Storbritannien den 3 juni, och den 4 juli beslutade NF att de otillräckliga 

sanktionerna skulle lyftas. Selassie kampanjade för fortsatt kamp i Europa och anklagade NF 

för misslyckandet, speciellt de tillbakadragna sanktionerna betraktade han som ett svek mot alla 

småstater.110 

Krigets utgång och NF:s misslyckande syns också på de allt mera NF-kritiska rösterna i 

Arbetarbladet. Redan i mars ingick ett inslag av Friedrich Stampfer som uppehållit sig vid 

tanken om ifall NF sviker. Medveten om Abessinienkonfliktens hanterande som avgörande för 

hela NF:s kollektiva säkerhetssystem, konstaterade han att det hittills varit fråga om ett 

misslyckande som gett stöd åt alla militaristiskt sinnade. Han slängde också fram frågan om NF 
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i själva verket gjort läget värre för Abessinien genom att som det verkat fungera som en skenbar 

stödorganisation. Stampfer menade ändå att det hur som helst skulle vara en katastrof om NF 

gick under tillsammans med Abessinien. Då skulle Hitler vara den verkliga vinnaren. Han 

avslutade med att poängtera att institutioner kan dö och försvinna medan idéen lever kvar och 

kan växa till något nytt: ”Men vad som kommer att ligga mellan det gamla och det nya 

folkförbundet är icke lätt att utfundera.”111 

Den för mig okända signaturen Ex R. förhöll sig också kritisk till NF i den rådande 

situationen: 

Folkförbundet har gjort allvarliga försök att hindra Italien från att erövra Abessinien, men trots detta har 

Italien varit i stånd att fullfölja sitt rövartåg. Vad ska ett sådan förbund egentligen vara värt?112  

Men hen ville heller inte se en värld utan NF utan en med ett starkare NF. Ex R. jämförde NF 

med en fackförening som inte heller läggs ner efter ett misslyckande, utan görs starkare. 

Orsaken till de misslyckade och strandade åtgärderna ansåg Ex R. vara medlemmarnas 

oförmåga till solidarisk samverkan och hen målade upp fortsättningen som ett vägval mellan 

antingen ett starkare NF genom solidarisk sammanslutning, eller ett allas krig mot alla.113 

I början av maj rapporterades om danska utrikesminister Munchs radiotal i vilket det 

framgick om de exneutralas egna överläggningar. Han konstaterade också att NF misslyckats 

och inte längre kan garantera de små staternas säkerhet och att sanktionerna visserligen använts 

för första gången, men att de blev mest av en otillräcklig moralisk karaktär. Munch avslutade 

med att arbetet för ett starkare NF bör fortsätta och att alla möjliga lösningar och förslag behöver 

beaktas.114 

Ole Eklund redogör i sin text under signaturen O–E. d. för orsakerna bakom Abessiniens 

öde. En första orsak anses vara krigsteknikens oerhörda utveckling, för det andra Abessiniens 

lösa statsbyggnad och för det tredje NF:s tafatta agerande. Eklund dröjde sig kvar vid den tredje 

orsaken. Vapenexportförbudet hade visat sig vara ett problem eftersom det i verkligheten bara 

påverkade Abessinien, Italien hade ju redan alla vapen som behövdes och sanktionen mot 

Abessinien upphävdes för sent. De övriga sanktionerna var inte heller effektiva och Italien 

struntade blankt i både dem och omvärldens moraliska dom. Skribenten kritiserade inte NF som 

idé, men nog att den nu letts av mestadels borgerliga regeringars ”kapitalistiska köpmannaanda 

och egoism”, speciellt gällande vapenindustrin. Arbetarregeringar i ledningen hade i stället gett 
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ett kraftigt och annat resultat menar skribenten. I Eklunds text märks också en påtaglig 

uppgivenhet: 

Det abessinska fallet kan anses som början till slutet i mer än ett avseende, början till slutet för Folkförbundet, 

början till slutet för allt mellanfolkligt förtroende, början till slutet för alla rättsprinciper och all fredssträvan, 

början till de bedragna och förslavade färgade folkens uppvaknande, vilket innebär slutet för den vita rasens 

kolonialvärden.115  

Räddningen förklarades som ett större inflytande för den internationella arbetarrörelsen. 

Abessiniens öde är förseglat avslutade Eklund, men om dess öde väcker samverkan bland 

folken så har historiens ”senaste slaktoffer” inte varit förgäves.116 

Trots att kriget officiellt upphört fortsatte diskussionen om konflikten. I mitten av maj 

rapporterades om att Italiens representanter rest hem från Geneve på grund av Abessiniens 

fortsatta medverkan och att det nu var oklart om Italien ämnade lämna NF. Sanktionerna 

uppgavs ändå stå kvar.117 I Arbetarbladet tas Italiens hemresa ändå med ro och signaturen 

Friman (Karl August Fagerholm) kommenterar Aloisis utträde som om ingenting speciellt 

skulle ha hänt och fortsätter med att det vore bäst att ”utesluta rövarstaten”.118 

I en text från juni berättade om att Storbritannien söker kontakt med Frankrikes nya 

utrikesminister och att man hoppades på en moderat folkförbundspolitik. Frankrike sades gärna 

ville leva upp till NF:s principer gentemot de fascistiska aggressionerna, men att det inte var 

sannolikt i verkligheten. Franska linjen gällande Abessinien summerades som följande: 1. 

Erkänna NF:s misslyckande och avblåsa ineffektiva sanktioner, 2. Vägra erkänna 

annekteringen, 3. Stärka NF genom regionala pakter och med ömsesidig assistans för att 

förhindra aggressioner i framtiden, särskilt mot de mindre staterna.119  

Under NF:s generalförsamlings sammanträde i månadsskiftet juni-juli beslutades att 

upphäva de verkningslösa sanktionerna från och med 15 juli med hopp om att förbättra 

relationerna till Italien – bara Abessinien röstade emot.120 

Upphävandet av sanktionerna kunde Arbetarbladets läsare ta del av under rubriken 

Sanktionerna beslutades trots att man visste att de ej var effektiva; nu skall de upphävas av 

samma skäl. I tal av ländernas representanter skildrades en nedstämd stämning. Alla uppgavs 

ändå vara överens om att avsluta de ineffektiva sanktionerna och på så sätt få ett slut på något 

som beskrevs som en komedi. Två resolutioner väntades också av Abessiniens kejsare. Den 
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första uppmanade NF att hålla fast vid artikel 10 och 16 och inte erkänna Italiens erövring och 

den andra i vilken Selassie bad om ett lån på 10 000 000 pund som rättmätigt stöd.121 Vidare 

rapporterades om att abessinierna förståeligt var bittra och besvikna på upphävandet av 

sanktionerna, men att de fortfarande var beredda att slåss och att Italien för tillfället hade 

bekymmer i Abessinien och nya strider sades vänta. För att kunna fortsätta kämpa behövdes 

ändå pengar och Selassies kampanjande uppgavs fortsätta.122 Några pengar från NF fick han 

ändå inte.123 

Efter att beslutet om sanktionernas upphävande fattats ställde sig många frågan om de ens 

hade haft någon verkan. Det gjorde också dr. Al Vanner i Stockholm. Enligt honom var ett 

halvår för kort tid för att påverka inrikes och utrikeshandel för Italien. Han presenterade ändå 

siffror som visade på ett betydande importöverskott för Italien och att sanktioner mot Italiens 

export hade varit ännu effektivare. Slutsatsen enligt Vanner blev onekligen att sanktioner 

fungerar, men han avslutade också med att konstatera att alla nationer måste med, nu hade det 

inte varit fallet. Slutsatsen blev därför att NF behövde stärkas för fredens bevarande och att den 

som sade annat hellre ville ha krig, menade Vanner.124 

Följderna av Abessinienkonflikten och NF:s misslyckande i och med Hoare-Laval fiaskot 

och de tillbakadragna sanktionerna visade på NF:s svaghet och ledde till att flera mindre 

nationer tänkte om gällande sin säkerhetspolitik. De nordiska länderna tillsammans med 

Nederländerna, Spanien och Schweiz deklarerade i juli 1936 att NF:s insatts varit så bristfällig 

och inkonsekvent att de inte längre kände sig förpliktade att delta i framtida sanktioner mot en 

angripare. Det här för att undvika att dras in i oönskade konflikter. För till exempel Norge 

innebar konflikten att ett smalare neutralitetskoncept tillämpades jämsides med nya 

upprustningsåtgärder. Finland hade spelat en aktiv roll i Geneve, men tvingades nu söka 

garantier för sin säkerhet hos framförallt Sverige och de övriga nordiska länderna.125 

Andra följder av krisen var att lilla ententen tappade förtroendet för Frankrike. Frankrike 

hade medverkat till att sanktioner införts som speciellt drabbat Centraleuropa, samtidigt som 

Laval försökt sälja ut Abessinien. I Moskva slog Hoare-Laval planen ner som ett bombnedslag 

på Litvinovs position. Han hade fört Sovjetunionen närmare NF med tilltro till den kollektiva 
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säkerheten, men efter krisen stod det klart att västvärlden inte gick att lita på, och 

isolationistiska krafter tog i stället över i Moskva.126 

Italiens äventyr blev betydligt dyrare än tänkt och orsakade oreparerbara skador på NF. 

Hade Mussolinis angrepp i Östafrika ägt rum före 1914 hade det betraktats som ett brutalt men 

lyckat imperialistiskt erövringskrig mot ett underutvecklat folk. Men det första världskriget och 

fredsförhandlingarna hade ändrat på de internationella spelreglerna. Mussolinis angrepp kom 

att utmana och slutligen välta hela konceptet om den kollektiva säkerheten. Efter den italienska 

erövringen fanns ingen tilltro kvar, vare sig bland stora eller små stater, till effektiviteten i 

sanktioner ledda av NF.127 

Abessinienkrisen och kriget kan onekligen ses som ett misslyckande. Resultatet blev ett 

NF som fortsatte att existera och jobba inom det sociala och ekonomiska området, men freden 

och nedrustningen var en uppgift NF inte hade klarat av att upprätthålla. Syndabockarna var 

stormakterna Storbritannien och Frankrike som hade förväntats stå för musklerna i systemet. 

Storbritannien kunde ha agerat ensamt, stängt Suezkanalen och infört ett oljeembargo, men 

valde att inte göra någonting, annat än beklaga sig över Frankrike. Frankrike beskyllde å sin 

sida Storbritannien för att inte uppfylla de krav om stöd mot Tyskland, krav som Frankrike 

medvetet ställde för högt för att köpa tid och inte tvingas in i en oönskad konflikt. 

Abessinienkrisen innebar således en bottennotering för relationen mellan Storbritannien och 

Frankrike under hela 1930-talet.128 Maktkonstellationerna under kriget blev följaktligen ett 

Storbritannien som lyssnade på allmänheten och vände sig mot Italien, men som inte var berett 

att ingripa fullt ut, ett Italien med siktet inställt på fullständig annektering och Frankrike som 

en motvillig medlare någonstans däremellan.129 

                                                 
126 Steiner, s. 132–134. 
127 Steiner, s. 134–135. 
128 Steiner, s. 135–136. 
129 Steiner, s. 116. 
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3.3 Nedrustning och kollektiv säkerhet 

Nedrustning och den kollektiva säkerheten var två huvudfrågor som inkluderades i den 

internationella solidariteten inom socialdemokratin under mellankrigstiden. Båda två sågs som 

nödvändiga förutsättningar för fredens bevarande. Nedrustningsfrågan drevs i huvudsak av NF, 

men efter att förhandlingarna misslyckats i början av 1930-talet och endast resulterat i 

Tysklands utträde ur NF var de flesta statsmän överens om att NF förbrukat sin roll som 

förespråkare för nedrustningen.130 Nedrusningen som idé levde ändå kvar och fortsattes att 

förvaltas av framförallt arbetarrörelsen som solidariskt höll fast vid föreställningen om att 

upprustning förr eller senare leder till krig. Italiens upprustning och krig med Abessinien 

tolkades som ett bevis på den tesen. Det kollektiva säkerhetssystem NF byggt upp sedan första 

världskriget baserade sig också på solidaritet. Ett angrepp på en medlem skulle betraktas som 

ett angrepp på alla och alla nationer förväntades därför förhålla sig solidariska i en eventuell 

konfliktsituation. Abessinienkrisen kom att bli det första riktiga eldprovet för hur NF 

säkerhetssystemet kunde förväntas fungera, vilket speciellt intresserade andra småstater, likt 

Finland, som riskerade att hamna i en liknande situation.  

3.3.1 Nedrustning i Arbetarbladet 

Nedrustning är ett instrument med långa anor som använts för att försöka undvika krig och dess 

följder. Första världskrigets förödelse var något som inte skådats tidigare och ledde också in 

nedrustningsarbetet i ett nytt skede, med hopp om att undvika ett lika eller ännu mer förödande 

krig.  För socialdemokraterna var nedrustningen en central fråga, inte bara för att avlägsna 

krigsmedlen och på så sätt försöka bibehålla freden, utan också för att pengar styrda till 

krigsindustrin och upprustning ansågs göra mer nytta i olika sociala förbättringar. NF var den 

ledande aktören under mellankrigstidens nedrustningsarbete, ett arbete som bland annat ledde 

till förbudet av gasanvändning och som kulminerade i nedrustningskonferenser i början av 

1930-talet i ett försök att förhindra tysk upprustning. Försöken blev i många avseenden ett 

misslyckande och resulterade i Tysklands utträde ur NF. NF:s misslyckade nedrustningsarbete 

kan därför ses som ett början till slutet för NF:s roll som fredens väktare. Men arbetet och 

kampen för nedrustningen försvann inte helt och fortsatte bland annat inom arbetarrörelsen. Det 

här märks inte minst i Arbetarbladet som fortsättningsvis ställde sig solidarisk till idén om 

nedrustningen som en nödvändig ingrediens i fredens bevarande. 

                                                 
130 Steiner, s. 31–56. 



Andreas Wikblad 

34 

 

Två kategoriseringar används här för att analysera vad Arbetarbladet skrev om 

nedrustningen. För det första handlar det om texter rörande nedrustningsarbetet både 

internationellt och nationellt, och för det andra förekom texter med avsikten att medvetandegöra 

eller till och med skrämma läsarna med det påträngande krigshotet. 

Redan innan kriget i Abessinien diskuterades nedrustningen i Arbetarbladet. Ännu i 

november nämndes förhoppningar om att nedrustningsförhandlingarna i NF skulle leda till ett 

avtal trots att Italien, Sovjetunionen och Japan bromsat arbetet, medan Tyskland beskrevs som 

ett enda stort frågetecken.131. I en recension av två böcker som behandlar utvecklingen efter 

1919, konstaterade recensenten att det var befängt att tro på fred genom hegemoni likt under 

Romarriket. Den materiella nedrustningen ansågs som en nödvändighet, men det påpekades 

också att den förutsatte en moralisk nedrustning. Recensionen avslutades med att poängtera att 

båda böckerna lyfte fram det trängande behovet av en upplyst och dådkraftig folkvilja samt 

recensentens förhoppningar om hur en vaken och ofrånkomlig folkopinion kunde förvandla NF 

”från den tvivelaktiga institution det nu är till vad det borde vara: ett omutligt världssamvete.”132 

Moraliska aspekter ingår också i Fackföreningsinternationalens vice ordförande L. 

Jouhaux utlägg rörande den nyligen utkomna amerikanska statliga kommissionens 

undersökning av förhållandena inom den privata vapenhandeln. Han kritiserade hur 

krigsindustrin tilläts tjäna pengar på krig och död och hur de inte heller skydde några medel för 

att öka sin vinst, samtidigt som motståndarna verkade stå handfallna samt deklarerade: 

Ännu värre än dessa avslöjanden om affärsdugligheten, kamratskapet och solidariteten bland de 

rustningsindustriella är dock det faktum, att det är synnerligen dåligt beställt med solidariteten bland deras 

slaktoffer; att en ytlig, glömsk och fatalistisk värld hittills ingenting gjort för att få ett slut på skandalen med 

den privata rustningsindustrin, vilken sannerligen icke daterar sig från i går.133 

Jouhaux ansåg att lösningen var ett förstatligande av vapenindustrin för att ge befolkningen, de 

som faktiskt dör i krig, möjlighet att välja mellan krig och fred så att inte giriga industrimän 

gjorde det. För att få det till stånd åberopade Jouhaux hela världsopinionen.134 

Efter första majfirandet 1935 kunde Arbetarbladets läsare ta del av hur Socialistiska-

arbetarinternationalen (SAI) motsatte sig Tysklands rustningspolitik och därför antagit en 

resolution som förordade världsopinionens mobilisering mot Tysklands utrikespolitik.135 SAI:s 

resolution utvecklades ytterligare i ett inlägg av Rickard Lindström några dagar senare, i vilket 

konstaterades att Internationalen ansåg att en av de viktigaste uppgifterna i kampen mot kriget 

                                                 
131 Arbetarbladet 14.11.1934.  
132 Arbetarbladet 7.9.11.1934. 
133 Arbetarbladet 28.12.1934. 
134 Arbetarbladet 28.12.1934 
135 Arbetarbladet 10.5.1935. 
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var att mobilisera världsopinionen mot Hitlerdiktaturen, och att den ställde sig positivt till 

samarbetet mellan de västeuropeiska staterna och Sovjetunionen för att förhindra krig. Enligt 

SAI:s byrå krävdes en nonaggressionspakt och en överenskommelse om ömsesidigt understöd 

med NF:s sanktionssystem. Samtidigt betonade Internationalen att: 

(i)ntet säkerhetssystem är enligt Internationalens mening tillfredsställande om ej världen blir modig nog att 

skrida till en allmän nedrustning. Internationalen är kapprustningarnas dödsfiende, emedan de leder till 

krig.136  

Nedrustningskonferensens arbete bör därför återupptas samtidigt som krav på ekonomisk 

avrustning poängteras. Internationalen ställer sig mot det ekonomiska krig som pågår och vill i 

stället ha ett friare varuutbyte. Lindström avslutade med att SAI:s program borde vinna anklang 

också långt utanför den socialistiska arbetarklassens ram och att det i sin tur skulle visa att 

Internationalen trots sina motgångar under de senaste åren var en levande kraft i 

världspolitiken.137 

Gemensamt för den agitation som fördes för nedrustningen är föreställningen om att 

upprustning leder till krig samt den poängterade nödvändigheten av en moralisk och ekonomisk 

nedrustning som en förutsättning för att den materiella nedrustningen ska förverkligas. Den 

moraliska nedrustningen bör tolkas som ett fördömande av kriget som legitim utrikespolitisk 

metod, medan den ekonomiska nedrustningen motsätter sig kapitalismen inom vapenindustrin. 

Den ekonomiska nedrustningen passar således in i uppfattningen om en klasskamp där 

skattepengar som går till krigsindustrin i ställe borde fördelas i sociala förmåner åt 

befolkningen. Ett första steg i den riktningen ansågs vara ett förstatligande av 

vapenproduktionen. 

 För att framförallt den moraliska, men också ekonomiska nedrustningen skulle lyckas 

åberopades en mobilisering av ”folkviljan” och ”världsopinionen” för att åstadkomma ett 

gemensamt fördömande av upprustning och krig. Mobiliseringen av världsopinionen kring 

nedrustningen kopplades på så sätt intimt ihop med arbetarrörelsens internationella solidaritet. 

Anmärkningsvärt är också att den inte begränsade sig till enbart arbetare eller socialdemokrater, 

utan som Lindström skrev förväntades den också inkludera fredsönskande grupper utanför den 

socialistiska arbetarklassen. 

Uppgifter om försvarsanslag och upprustning i andra länder var något som frekvent 

återkom i Arbetarbladets artiklar och notiser. Några exempel är diskussionen om Sveriges 

                                                 
136 Rickard Lindström, ’Arbetarklassen och världsläget’, Arbetarbladet 15.5.1935. 
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försvar138, totalkostnaden för USA:s militär139 och hur Storbritanniens krigsflyg förutspåddes 

bli dubbelt så hotfullt innan årets slut.140 Uppgifter om Storbritanniens export av krigsmaterial 

skrevs det också om.141 Orsaken till den flitiga rapporteringen var troligen för att informera och 

för att visa på aktualiteten i den socialdemokratiska politiken. Socialdemokraterna ansåg helt 

enkelt att pengarna kunde göra mer nytta annanstans, vilket bland annat arbetsbyråns direktör 

även ansåg när han dömde ut ”upprustningskonjunkturerna” och menade att inget välstånd 

skapas genom produktion av vapen.142  

Londonkorrespondenten Bjarne Braatöy delade direktörens uppfattning och kritiserade 

under våren 1936 den brittiska rustningsivern för att gynna krigsindustrin, medan inflytandet 

från fackorganisationerna minskade och arbetarnas situation försämrades.143 Braatöy 

behandlade i ett annat inlägg den brittiska arbetarrörelsens inställning till krig och upprustning. 

Under hösten 1935 gav den unikt nog sitt stöd för väpnade sanktioner mot Italien och närmade 

sig den konservativa linjen gällande upprustningen. Men under våren hade arbetarrörelsen 

enligt Braatöy betett sig allt mera tafatt och dragits med i den allmänrådande uppfattningen i 

Storbritannien som beskrivs ha gått ut på att ge tyskarna vad de vill ha i hopp om att bevara 

freden, vilket Braatöy förhöll sig kritisk till:  

Med dylikt tal hejdar man emellertid icke uppbyggandet av det oerhörda krigsmaskineri, som efter hand 

vältrar fram av egen tyngd och följer egna lagar. Nu mera än någonsin tycks brittisk politik av i dag över hela 

linjen vara blott och bart ett led i den fruktansvärda katastrofpolitik, som hotar att begrava hela vår 

civiliserade värld.144 

Ur ett inhemskt perspektiv fördes en liknande diskussion om nedrustningen som den som 

fördes internationellt. Signaturen K. W. som jag tolkar som K.H. Wiik redogjorde i augusti 

1935 för i stort sätt samma resonemang som ovan gällande upprustningarna. Han lämnade också 

in ett spörsmål till regeringen för ökad statlig kontroll av vapenindustrin, och fick svaret att det 

redan fanns statlig kontroll sedan 1933.145  

Upprustningsfrågan flammade också upp i den nationella politiken. Agrarerna anklagades 

till exempel för att gilla en svällande upprustningsbudget.146 Fagerholm höll sig inte nådig till 

                                                 
138 Arbetarbladet 28.8.1935 och 27.3.1936. 
139 Arbetarbladet 1.4.1935. 
140 Arbetarbladet 18.3.1936. 
141 Arbetarbladet 11.4.1936. 
142 Arbetarbladet 15.6.1936. 
143 Bjarne Braatöy, ’Englands ”vita bok” hotar fackförbunden. Det kapitalistiska intressena går före allt annat i 

rustningsplanen.’, Arbetarbladet 18.3.1936. 
144 Bjarne Braatöy, ’Den brittiska arbetarrörelsen och upprustningen’, Arbetarbladet 11.3.1936. 
145 K.H. Wiik (K. W.), ’Arbetarklassens fredspolitik. Freden skall grundas på social rättvisa.’, Arbetarbladet 

28.8.1935, Arbetarbladet 15.4.1935, 23.8.1935 och 23.10.1935. 
146 Arbetarbladet 14.10.1935. 
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kritiken från borgerligt håll om att socialdemokraterna skulle göra försvarsfrågan till 

valpropaganda. Han menade att den information som i så fall skulle omkullvälta propagandan 

sågs som militära hemligheter av borgarna, vilket omöjliggjorde en saklig debatt.147 Den 

borgerlig tidningspressen hamnade också i skottgluggen när till exempel Åbo Underrättelser 

gick emot den för dyra ålderdomsförsäkringen, men samtidigt inte hade någonting emot 1 675 

miljoner till upprustning.148  

Kyrkans ställning och dess fredsbudskap kritiserades också, och sågs som tomt prat efter 

att ärkebiskopen vid Aura uttalat sig för ökade försvarsanslag.149 Både regeringen och kyrkan 

fick sig en känga av Georg Fraser som ansåg det inhumant med både flygbombningar och 

gasanfall eftersom de allt som oftast riktas mot civila och att staten med kyrkans välsignelse 

aktivt borde ta avstånd från dem.150 Huruvida Frasers uttalande har en koppling till konflikten 

i Abessinien är osäkert, men när en planerad kanonfabrik i februari 1936 sarkastiskt beskrivs 

som ”kulturframsteg” är anspelningen på Italiens ”civiliseringsarbete” i Afrikas horn tydlig.151 

En annan märkbar tendens i texter som berörde nedrustningen var försök att 

medvetandegöra krigets fasor och måla upp en bild av ett reellt krigshot genom anspelningen 

på läsarens rädslor. I januari 1935 ingick en sammanfattning av utrikespolitiken från det 

föregående året med titeln Det blodiga året skriven av Lektor Ivan Pauli i Stockholm. Han 

inledde med att konstatera ”Intet år sedan världskriget har varit så fläckat av blod, så bräddfyllt 

med för världens lugn farliga tragedier som det nu tilländalupna.”152 Förutom politiska mord i 

Europa, bland annat det på Dollfuss i Österrike, lyfte skribenten fram hotet om en ny stor 

konflikt mellan Italien och Abessinien. Italien ingick ändå inte ännu på listan av världens stora 

fredsstörare utan där var det Japan och Tyskland som presenterades som fredens huvudfiender. 

Skribenten betonade också den farliga kombinationen mellan diktatur och upprustning.153 Den 

tilltagande militarismen och imperialismen lyftes upp i 1935 års första majparoller. Där 

nämndes bland annat hur militarismen till och med börjat ställa krav på den borgerliga klassen, 

medan det ändå fortfarande var den arbetande som uppgavs drabbas mest. Stormakternas 

imperialistiska strävanden påstods också ha lett till att det förhandlades om militärförbund, 

                                                 
147 Karl-August Fagerholm, ’Militära hemligheter’, Arbetarbladet 4.11.1935. 
148 Arbetarbladet 16.12.1935. 
149 Arbetarbladet 20.11.1935 och 29.11.1935. 
150 Georg Fraser, ’En regeringsuppgift på självständighetsdagen’, Arbetarbladet 4.15.1935. 
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vilket ökade osäkerheten hos de mindre staterna som kunde tvingas med och på så sätt riskerade 

hamna i hotande situationer mellan stormakterna.154 

Det moderna krigets fasor användes också som referens för kommande konflikter. I april 

1936 ingick till exempel siffror på första världskrigets förödelse och kostnader.155 Speciellt 

flygvapnets utveckling var något som många människor kände sig hotade av. Flygvapnet hade 

först använts i större omfattning under första världskriget, men många befarade att flygvapnets 

fulla potential inte ännu hade setts. I en text om det militäras utveckling och hemskheter 

presenterades därför flyget som det mest nydanande och hemska. Samtidigt som skribenten 

också här ställde sig frågan vad som inte i stället kunde ha gjorts för pengarna.156 Flygvapnet 

var åter aktuellt i samband med en krigsövning i Helsingfors under vilken staden släcktes ned 

och ”fientliga” plan flög över staden. Fagerholm var skarpt kritisk till övningen med upplysta 

plan på låg höjd och menade att det skulle bli mycket värre när den verkliga fienden flög över 

staden. Tilltaget ansågs med andra ord vagga in Helsingforsborna i en falsk trygghetskänsla. 

Att spårvagnarnas instruktioner vid gasanfall bara fanns på finska gjorde inte heller Fagerholms 

intryck bättre: – ”så man kan förmoda att svenskarna utan hinder får bli nedgasade.”157 

Gasanfall var en annan nymodighet som fortsatte att sätta skräck i människor också efter 

första världskriget. Ett exempel på en text som blandade rädsla och komik ges i december en 

notis om hur ett företag i Paris nu också inkluderat gasmasker i julskyltningen bland andra 

förslag på julklappar, vilket kommenterades av Arbetarbladet som ”I sanningen en egendomlig 

kommentar till 1935 års civilisation.”158 De nya vapnen väckte inte bara oro utan också 

nyfikenhet vilket märks på föreläsningar som annonserades i Arbetarbladet. Georg Fraser, som 

beskrivs som känd fredsvän, höll till exempel föredrag i Folkets hus i Helsingsfors om gas- och 

luftkriget.159 Åbo svenska arbetarinstitut ordnade i sin tur föreläsningar av professor Klingstedt 

om krigets kemiska vapen.160 

Det går inte att påstå att Arbetarbladet förde en medveten skrämselpropaganda, men 

onekligen gjordes anspelningar på folks oro på grund av det spända världsläget. Världsläget 

spelade på så sätt den socialdemokratiska politiken i händerna genom att erbjuda enkla 

argument och exempel för betydelsen av att solidariskt ställa upp i nedrustningsarbetet för att 

säkerställa freden. Arbetarbladets lyfte fram moralisk, ekonomisk och materiell nedrustning för 
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fredens bevarande samt spred upplysningen om gas- och luftkriget som ett hot också mot 

civilbefolkningen. Arbetarbladets skriverier om nedrustningen överensstämde också i stora 

drag med den diskussion som fördes inom den internationella vänstern representerade av SAI. 

Arbetarbladet erbjud på så sätt en tydlig motvikt till den borgerliga upprustningen.  

3.3.2 Kollektiv säkerhet i Arbetarbladet 

Den kollektiva säkerheten som en av nyckelfunktionerna i NF var en avgörande del av Finlands 

säkerhetspolitik och sattes på ett avgörande sätt på prov under Italiens invasion av Abessinien. 

Här följer en sammanställning av Arbetarbladets rapportering och diskussion kring den 

kollektiva säkerheten och inställningen till sanktionerna. Skribenterna Ole Eklund, Sven 

Backlund och Rickard Lindström var de som i störst utsträckning uppehöll sig kring frågan om 

NF och den kollektiva säkerheten, men också andra skribenter engagerade sig. Här görs en 

kronologisk genomgång för att spåra argumenten för samt inställningen och solidariteten till 

den kollektiva säkerheten. 

Den kollektiva säkerheten diskuterades flitigt redan före krigets utbrott i Abessinien. I maj 

1935 hälsade Lindström tillsammans med SAI med tillfredsställelse det framväxande 

samarbetet mellan Västeuropa och Sovjetunionen som ett steg i rätt riktning för att förhindra 

krig. Lindström skrev att krig kunde undvikas genom kollektivt samarbete på likställdhetens 

grundval och påminde om att NF:s medlemmar måste medverka för att upprätthålla 

”folkförbundspakten” och tillbakaslå varje angrepp. Enda sättet att skydda sig från kriget 

förklarades vara att återställa tron på Kelloggpaktens försäkringar och möjligheterna att 

förverkliga det kollektiva säkerhetssystemet. För att det skulle lyckas krävdes enligt SAI 

överenskommelser om ömsesidigt understöd med NF:s sanktionssystem.161 

Eklund kritiserade i ett inlägg i juli 1935 den borgerliga upprustningen som 

oändamålsenlig. Upprustningen, menade han visade på NF:s tandlöshet och en önskan för den 

lilla nationen att kunna försvara sig mot en eventuell angripare, men att det egentligen var fråga 

om en ”trygghetsfantasi” eftersom ett litet land hade svårt att inge respekt inför en stormakt. 

Dessutom inflikade han att det inte bara behövdes en välfylld arsenal utan också en stark 

försvarsvilja bland folket och Eklund ställde sig därefter frågan om Finlands breda 

befolkningslager faktiskt var beredda att slåss och dö för ett Finland så som det såg ut med 

svenskhatare och snikna arbetsgivare. Han påpekade också att inköpta vapen snabbt föråldras 

och att det därför var bättre att satsa pengarna på kampviljan genom att göra Finland till ett land 
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värt att slåss för.162 Här märks samma argument som för nedrustningen det vill säga att pengarna 

skulle göra mera nytta annanstans än i vapenindustrins fickor, vilket också hänger ihop med 

socialdemokratins övergripande principer. 

Tonläget förändrades under sensommaren 1935 när diskussionen om krisen i Abessinien 

pågick som häftigast. Det här märks till exempel i Eklunds beskrivning av det världspolitiska 

läget i början av september 1935: 

Inom kort, de första dagarna av september, inträder en världshistorisk period, som med skäl torde kunna 

betecknas som den vita rasens tvungna självrannsakan, som ett dess offentliga ställningstagande till en 

rättfärdighetsfråga av måhända ödesdiger bärvidd.163   

Skribenten jämförde också den nuvarande krisen med Japans tidigare övertramp och skrev att 

det fortfarande fanns förtroende för NF som fredsbevarare, men att det nu är upp till bevis igen. 

Speciellt folken i Storbritannien och Norden uppgavs enligt Eklund ha uttryckt sin starka 

opinion för rättfärdighetens sak och han hoppades nu på ett rättfärdigt NF och ett handlande 

som skulle bli ett mönster för framtida kriser.164 

Senare i september var Eklund nöjd över att den brittiska flottan koncentrerats i 

Medelhavet, vilket enligt honom visat på att Storbritannien menade allvar och han förhöll sig 

skeptisk till anklagelserna om att Storbritannien bara skulle använda NF för att tillgodose egna 

imperialistiska intressen. Han föraktade också de små stater som enligt rykten sades börja dra 

öronen åt sig gällande eventuella sanktioner mot Italien eftersom de befarade att Mussolini 

skulle göra verklighet av sina hot om krigsförklaringar mot alla länder som medverkade i 

sanktioner mot Italien. Eklund konstaterade också barskt att NF och dess medlemsnationers 

uppgift nu var att skapa ett avgörande exempel inte bara för Mussolini utan också för andra 

diktatorer: 

Nu är det inte mera värt att avge vackra principuttalanden och sedan draga sig undan inför en desperat 

diktators hot. Gör man det har inte blott fegheten i världen firat en ny jättetriumf utan samtidigt även varje 

nuvarande och kommande usurpator fått den slutgiltiga bekräftelsen på, att han får göra vad han behagar, 

blott han är tillräckligt fräck och väl rustad.165  

Eklund var också övertygad om att stater med hotfullt munväder och vapenskrammel förlorade 

i aktning inför en ytterst mäktig folkopinion i världen, och att stater som inte bidrog och slöt 

upp nu, inte heller kunde räkna med stöd ifall de angreps. Avslutningsvis jämställdes Italiens 

aggressioner med hemfridsbrott och rånmord, vilket kan ses som ett försök att knyta an till 
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läsarnas vardag för att på sätt öka förståelse för det politiska läget och skapa en känsla av empati 

för Italiens kommande offer. 

I september 1935 diskuterades de små staternas förpliktelser också i belgiska 

arbetarrörelsens främsta språkrör Le Peuple i en text som sedan också publicerades i 

Arbetarbladet. Där konstateras att det visserligen var bekvämt att säga att Abessinien var ett 

litet land som låg långt borta och att invånarna var svarta, men det poängterades att också 

Belgien var ett litet land 1914. Vikten av Abessiniens medlemskap i NF lyftes också fram. I 

texten i Arbetarbladet påpekades ytterligare att NF ofta betraktats som de stora imperiernas 

klubb, men att Le Peuple nu uppmanade de små staterna att avliva den legenden i Geneve för 

den kollektiva säkerheten och fredens bevarande.166 

Stödet för den kollektiva säkerheten var stort också i Storbritannien, vilket bland annat 

folkomröstningen om freden sommaren 1935 bevisade. Ett annat uttryck för stödet till den 

kollektiva säkerheten meddelade Arbetarbladet under Labours årskongress under vilken ett 

starkt stöd för sanktioner och till och med våld, ifall att det skulle visa sig behövas, framfördes: 

Om emellertid Italien framhärdar i att ignorera mänsklighetens opinion, om det trotsar folkförbundet och de 

sanktioner detta kan tillämpa, då har folkförbundet intet annat alternativ än att hålla tillbaka Italien med hot 

om våld, som endast genom ytterlig dårskap från Mussolinis sida skulle komma att bli verklighet.167 

Under samma kongress påpekades att den italiensk-abessinska krisen var en direkt följd av NF:s 

svaghet i fråga om den kinesisk-japanska konflikten och att det nu krävdes handlingskraftigt 

och resolut agerande för att stärka NF.168 Samma tendenser märktes också under den engelska 

landsorganisationens kongress i slutet av september. Bjarne Braatöy rapporterade då om en 

stark ansvarskänsla som förklarades nå längre än till bara de nationella problemen och att 

arbetarna ville hålla kvar Storbritannien som en politisk, men framförallt moralisk internationell 

maktfaktor.169 

Under hösten 1935 efter krigsutbrottet i Abessinien i början av oktober förekom märkligt 

nog inga nämnvärda diskussioner om den kollektiva säkerheten i Arbetarbladet. Eventuellt kan 

det bero på att rapporteringen och tidningssidorna fylldes av rapporter från NF:s arbete och med 

nyheter från slagfälten. Det kan också hända att situationen med ett internationellt fredsförbund 

som på allvar arbetade med att implementera sina klausuler om ett kollektivt säkerhetssystem 

var så ny att några mer omfattande diskussioner och spekulationer inte kunde göras. Inför julen 

1935 summerade ändå Fagerholm det gångna året med att ”världsfreden står oss mer fjärran än 
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tidigare”. Samtidigt förhöll han sig ändå märkbart positiv till att maskineriet bakom NF:s 

kollektiva säkerheten på allvar dragit igång för första gången: 

Men den trista bilden erbjuder dock även ljuspunkter. Vi har fått se en hel värld kraftigt reagera mot 

våldsdådet. Vi har för första gången sett en hel värld gå till repressalier mot angriparen. Och vi har de senaste 

dagarna sett hela världen kraftigt reagera mot det förslag till en ärelös fred, som Frankrike och England 

framlagt. Mänskligheten har icke helt försoffats. Må vi glädjas över detta faktum.170 

Sveriges arbetarpress europakorrespondent Sven Backlunds internationella världssyn kom 

tydligt fram i hans inlägg i februari 1936 där han förklarade hur Europas demokratiska krafter 

samlade sig i NF mot fascismen och också fick stöd i sin kamp av både USA och Sovjetunionen. 

De som tvekade om på nationernas frihet och på NF beskrev han som antidemokrater – ”ty 

demokratin kan icke uttrycka sig annat än internationellt.”171 Han fortsatte med att det ofta var 

bra att inte förbinda sig vid ett entydigt ja eller nej, men i fråga om Hitler och Mussolini fanns 

det enligt honom inget annat än för eller emot. Han lyfte också fram hur det nu rådde förvirring 

i det internationella beslutsfattandet, men att Abessinien inte var det preliminära: 

Det är icke Abessinien det gäller. Dess problem är icke annorlunda än Marockos, än Egyptens, än Indiens, 

än Kinas. Det är om Nationernas förbund och dess politiska metoder vi har att besluta. Och så länge den 

problemställningen icke helt klarnat, blir det aldrig några klara beslut för Genève.172 

Trots att Abessinien officiellt var en suverän nation verkar det som om Backlund betraktade 

landet som en koloni, och han jämför till och med situationen i Abessinien med situationen i 

Marocko och Egypten. Backlunds solidaritet inkluderade med andra ord inte Abessinien utan 

det väsentliga enligt honom var solidariteten till NF – en internationell institution med problem 

som för tillfället råkade stavas Abessinien.  

Backlund poängterade ändå att meningsskiljaktigheter vid andra nationers gränser kunde 

likställas med gränstvister i det egna landet enligt det fundament för världsordningen som NF 

symboliserade. Sanktionerna beskrevs således som ett historiskt verktyg för att kunna avveckla 

den enligt Backlund ”komplett onödiga” vapenarsenalen. Den tillfälliga upprustningen skulle i 

framtiden, enligt Backlund, förbytas till en situation där avrustningen inte bara var en idealisk 

tanke. Han avslutade med att konstatera att världsläget var förvirrat men inte förtvivlat inför 

vad han benämnde som: ”den väldiga kamp i vårt Europa om vårt Europa.”173 Också det här 

kan tolkas som att utgången på de abessinska slagfälten egentligen var sekundärt för Backlund, 

medan det primära var NF och Europa. 
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Världsoron och våldsamheterna tolkades i sin tur av Eklund. som ett bevis på kapitalismen 

som systemfel, något som makthavarna påståddes negligera. Enligt honom var det missnöjet i 

världen som förenade massorna och både kommunister och fascister förklarades försöka minska 

missnöjet genom våldsamma metoder. Socialdemokratin lyftes följaktligen fram som den enda 

som förespråkade en lugn, fredlig och stegvis förändring.174 

Den internationella arbetarrörelsen, representerad av SAI och fackföreningsinternationalen 

samlades i slutet av mars 1936 i London för överläggningar om världsläget. I en redogörelse 

för Arbetarbladet uppgav Lindström att överläggningarna i huvudsak kretsat kring att dämpa 

paniken framförallt bland de stora folkmassorna. Det berättades också om hur den kollektiva 

säkerheten fortfarande ansågs vara det bästa sättet att skydda freden samtidigt som 

internationalerna betonade att angriparen måste mötas av solidariska stater. Kärnan för den 

kollektiva säkerheten ansågs bestå av Locarnomakterna (i praktiken Frankrike och 

Storbritannien), men det ansågs också att den behövde byggas ut med bland annat 

Sovjetunionen vars medverkan betraktades som ofrånkomlig. Internationalerna beskrevs ändå 

fortfarande ha förtroende för NF som fortsättningsvis förväntades stå för ledningen och 

utbyggnaden av den kollektiva säkerheten.175 Arbetarbladet underströk vidare att den 

internationella arbetarrörelsen också diskuterade en förändrad inställning till användandet av 

vapenmedel för fredens och demokratins sak: 

Aldrig har arbetarklassen med samma klarhet som vid Londonkonferensen sagt ifrån, att den vill med liv och 

blod stödja det kollektiva säkerhetssystemet för freden. Löftet kan inte stoppas vid resolutionen. Det måste 

föras ut i livet. Detta skapar större förpliktelser än hittills för arbetarna i varje särskilt land. Skall man sätta 

makt bakom deklarationerna om säkerhet och fred, måste man nämligen också ha medlen därtill.176 

Kriget i Abessinien kan sägas ha öppnat ögonen för den internationella arbetarrörelsen om 

att den kollektiva säkerheten behövde byggas ut och stärkas med bland annat Sovjetunionen, 

men också konkretiseras så att sanktionerna faktiskt bet på angriparen. Det är uppenbart att 

NF:s sanktioner upplevdes som mer eller mindre tomma hot av arbetarrörelsen som enligt 

Lindström nu var beredd att till och med gripa till vapen för att faktiskt skapa de nödvändiga 

medel som behövdes för att fullfölja deklarationen om den kollektiva säkerheten. Av allt att 

döma verkar det ändå som tilltron till NF fanns kvar i Lindströms redogörelse över konferensen 

i London. 

Liknande resonemang och en viss förbittring märks i Atos Wirtanens tal under Jakobstads 

ungdomsklubbs fest, som återgavs i Arbetarbladet i april 1936. Socialdemokratin framställdes 
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i talet som den främsta väktaren av freden med NF som instrument. Socialdemokratin hade 

enligt Wirtanen redan länge arbetat för freden enligt Wirtanen, bland annat genom att ställa 

krav på nedrustning för att öka tryggheten i världen och för att i stället använda pengarna på 

fredligt samhälleligt uppbyggnadsarbete. Under lika lång tid sades socialdemokratin ha hävdat 

att den borgerliga diktaturen och nationalistpolitiken det vill säga fascismen inneburit ett 

ständigt hot mot världsfreden. Det här hade enligt Wirtanen nu besannats i och med 

händelseförloppet i Abessinien.177 

Medan våren 1936 framskred verkar tilltron till NF och dess insats för freden långsamt ha 

svalnat i Arbetarbladet. I april omnämndes Italiens allt brutalare krigsföring i Afrika med gas 

och bomber som till och med riktades mot Röda korset. Självaste rödakorsflygaren von Rosen 

uppgavs ha blivit bränd av gasen. Samtidigt uttryckte skribenten sin sympati för abessinierna: 

”Det är tragiskt att bevittna det illa beväpnade Abessiniens ensamma heroiska försvarskamp 

mot fascismens väldiga arméer, moderna vapen och hänsynslösa krigföring.”178 NF anklagades 

i samma text för att ha förskjutit sitt fokus från Abessinien till förmån för Rhenlandet, vilket 

beskrevs som förödande med tanke på Abessiniens centrala betydelse för den kollektiva 

säkerhetens bevarande och alla små staters framtid. Skribenten frågade sig avslutningsvis hur 

det egentligen gick med fredsförslag, oljeembargot och vad NF egentligen gjorde för att 

undvika det abessinska folkets utrotande? Hen poängterade också att tusentals människor nu 

funderade på samma eller liknande frågor.179 Här lyfter skribenten fram en oro som beskrivs 

finnas i allmänheten runt om i världen, en oro som grundar sig dels på solidariteten till de utsatta 

abessinierna, dels på den egna nationens situation ifall det kollektiva säkerhetssystemet skulle 

bryta samman med Abessinien. 

Skildringarna av NF i Arbetarbladet blev av förståeliga skäl inte mer positiva efter det 

officiella krigsslutet. I ett inlägg listade Eklund tre orsaker som lett till misslyckandet i 

Abessinien. Krigsteknikens oerhörda utveckling och Abessiniens lösa statsbyggnad nämns som 

hastigast medan den tredje orsaken NF:s ”valhänthet” behandlades mera utförligt. Slutpoängen 

Eklund gjorde var att följderna av NF:s handlande hade gett ett helt annat resultat med 

arbetarregeringar i NF i stället för borgerliga som nu hade varit fallet.180 

Under sommaren 1936 publicerade Arbetarbladet den landsflyktige historikern Guglielmo 

Ferreros tankar om framtiden. Han menade att tidens tecken var dåliga och att Abessiniens 
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förlust bekräftade och stärkte teorin om att endast styrka var att räkna med. Han beskrev det 

också som skrämmande att tänka sig att endast Frankrikes och Storbritanniens arméer och den 

allmänna opinionens ogillande stod i vägen för de våldsamma diktaturerna. Han betonade därtill 

att NF var det enda alternativet för alla små stater som ville undvika att drabbas av krig och 

förstörelse. En aktiv folkförbundspolitik borde därför vara självklar för alla europeiska 

småstater, menade Ferrero.181 

Föreställningen om den kollektiva säkerhetens betydelse ingick i den internationella 

arbetarrörelsens solidaritet, vilket också stämmer överens med texter i Arbetarbladet skrivna i 

såväl Finland som utomlands. Argumenten för den kollektiva säkerheten var att alla måste eller 

förväntades vara med för att systemet skulle bli tillräckligt effektivt, och att det också antogs 

gynna alla. Speciellt de små staternas utsatta situation mellan stormakterna användes som 

argument för den kollektiva säkerheten och man ställde sig återkommande frågan vilken stat 

som stod näst på tur att angripas efter Abessinien. Några konkreta exempel rörande Finlands 

försvar i relation till Sovjetunionen förekom ändå inte, kanske för att inte förarga den östra 

grannen i onödan. Den kollektiva säkerheten ansågs också vara det mest rationella i ekonomiska 

termer eftersom den skulle möjliggöra nedrustning och att pengar kunde ledas annanstans. 

Kriget i Abessinien innebar att arbetarrörelsen förändrade sin inställning till den kollektiva 

säkerheten. Den brittiska arbetarrörelsen var tidigt ute med att också tillämpa militära 

sanktionsmetoder för att få bukt med Italiens förbrytelser, något som under våren tycks ha 

smittat av sig i internationalerna.  

Abessinienkrisen blottade ett tandlöst NF eftersom man tidigare ansett att ett moraliskt eller 

på sin höjd ekonomiskt sanktionssystem skulle räcka. Åren 1935–36 blev det tydligt att det inte 

räckte, utan förbrytelser mot den kollektiva säkerheten behövde också mötas med mera 

konkreta åtgärder, bland annat med militärmakt. Några tecken på att FSA skulle ställa sig 

positivt till ett militärt ingripande märks ändå inte. Inställningen till NF förändrades också från 

att ha varit den kollektiva säkerhetens ledstjärna till ett totalt misslyckande. Tilltron höll ändå i 

sig och förhoppningar till dess stärkande genom till exempel Sovjetunionens deltagande fanns 

kvar under våren. Men efter krigsslutet höjdes allt fler röster som menade att NF förbrukat sin 

position och att något behövde förändras radikalt. Tankar väckte till och med på en helt ny 

internationell organisation väcktes till och med. Tilltron till den kollektiva säkerheten som idé 

och ideal försvann ändå inte någonstans utan endast tilltron till NF som fredens väktare. 

Orsaken till NF:s misslyckande förklarades med traditionella antikapitalistiska argument och 
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framförallt med att arbetarregeringar inte haft tillräckligt stort inflytande, vilket skulle ha gjort 

NF mera handlingskraftigt och till och med resulterat i en annan utgång för Abessinien.   

3.4. Arbetarbladet om Abessinienkrisen 

Här återges och analyseras det innehåll i Arbetarbladet som har en direkt koppling till 

Abessinien, dess ledare och befolkning. Avsikten är att kartlägga den bild och den inställning 

som förmedlades genom tidningens rapportering och som låg till grund för den konkreta 

verksamhet som gjordes i anknytning till konflikten. Jag intresserar mig först för hur Abessinien 

skildras i allmänhet, därefter sätts fokus på rapporteringen från krigsskådeplatserna följt av den 

diskussion som fördes om krisen och kriget. Avslutningsvis uppehåller jag mig vid kejsaren 

Haile Selassie som frontfigur för det abessinska folket. Avsikten är att analysera tidningens 

innehåll för att kunna urskilja inställningen och budskapet som förmedlades till Arbetarbladets 

läsare och som ligger till grund för den konkreta verksamheten och solidaritetsyttringarna.  

3.4.1 Om Abessinien 

Första gången Arbetarbladets läsare på allvar fick ta del av en längre text om Abessinien var i 

februari 1935 i ett informativt reportage om landets sammansättning, befolkning och historia 

skrivet av signaturen RdL, som jag tolkar som en förkortning av redaktör Rickard Lindström. 

Abessinien beskrevs som primitivt utan vare sig järnväg eller industrikultur och slaveriet 

uppgavs fortfarande vara ett centralt inslag i samhället. Religionen beskrevs som förstelnad i 

tiden och landets 180 söndagar och helgdagar tolkade skribenten som ett tecken på 

abessiniernas lathet. Missionsförsöken i landet uppgavs ha varit många men resultaten magra 

och det var i stället svenskarnas fokus på humanitär utveckling i form av skolor och sjukhus 

som lyckats bäst. Svenska officerare och rådgivare fanns också hos kejsaren, till Italiens förtret, 

enligt Lindström. Kejsaren eller Rastafari upphöjdes som den enda som i någon mån lyckats 

ena småfurstarna och införa ett fredligare och stabilare samhällsliv och också europeisk kultur. 

Hans europaturné lyftes fram som ett exempel på hans västerländska och progressiva karaktär. 

Abessiniens förflutna med Italien behandlades också och skapade förståelse för abessiniernas 

fientliga inställning till Italien. Lindström avslutade med att förutspå att om de nuvarande 

gränsoroligheterna eskalerade så kunde det visa sig att Abessinien på grund av sin natur och sin 

befolkning skulle bli en hård nöt att knäcka för Italien.182 

Nästa inslag dröjde till maj, som en följd av det åtminstone påstådda ökade intresset för 

Abessinien runt om i Europa ingick då ett längre inslag om Abessiniens historia som beskrev 
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den senaste kampen om kejsarkronan. Berättelsens innehöll intriger som enligt skribenten 

mycket väl kunde mäta sig med de som utspelats kring kungahusen i Europa.183 

I mitten av oktober rapporterades om att de svenska officersfruarna i Abessinien hade 

återvänt till Sverige till följd av krigsutbrottet i början av månaden. I en intervju med en av dem 

berättade Marianne Tamm att Abessinien var ett härligt land med en förtjusande befolkning. 

Hon lyfte också fram kejsarens satsningar på utbildning och beskrev honom som ”en högst 

imponerade [sic] människa, lugn, förfinad och god.”184 Om läget i övrigt nämnde hon att 

gasanfallen skrämde befolkningen mest eftersom det saknades nödvändig utrustning. Hon 

uppgav också att abessinierna tidigare litat på NF men att det nu var tveksamt om de litar på de 

”vita bröderna” längre.185 

Det sista inslaget som berörde förhållandena i Abessinien publicerades i december 1935. 

Då ingick ett inslag om abessinsk industri i vilket det framkom att det främst var utlänningar 

utan koloniala intressen i området såsom svenskar, tyskar, belgare, portugiser och även turkar 

som deltagit i industrialiseringsarbetet. ”En regelrätt fabriksverksamhet existerar således i 

Abessinien”186 påstods det därför i inslaget. Förhållandena beskrevs som anspråkslösa med 

enkla byggnader ofta bestående av bara stålskelett, men samtidigt var skribenten Eklund noga 

med att lyfta fram de för arbetarna välställda arbetsförhållandena och abessinierna som både 

driftiga och dugliga: 

Ty de abessinska arbetarna har visat sig mycket dugliga och läraktiga och har förundransvärt snabbt anpassat 

sig efter den grundliga förvandlingsprocess, som inneligger i omläggningen av hantverk till modern 

fabriksdrift.187 

De sparsamma inslagen om förhållanden i Abessinien avslöjar ändå en mestadels positiv 

inställning till landet. Kejsarens moderniseringsarbete ses som speciellt positivt och genom att 

redogöra för landets närhistoria skapas en förståelse för abessiniernas fientliga inställning mot 

Italien. Försök görs också att närma Abessinien det västerländska samhället. Jämförelsen 

mellan kungahusens intriger kan ses som ett försök att legitimera makthavarna i Abessinien 

genom att likställa dem med de (vita)makthavarna i Europa. Det går också att notera en 

förändring över tid. I februari 1935 omnämndes abessinierna som lata på grund av de många 

lediga kalenderdagarna och hur landet saknade en industrikultur, medan de i december samma 

år, efter krigets utbrott, beskrevs som dugliga med en regelrätt fabriksverksamhet och att de 
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enligt förhållandena har goda och ändamålsenliga arbetsförhållanden. En annan likhet var 

rädslan för gasanfall, en rädsla som också fanns runt om i Europa och som också lyftes fram i 

andra sammanhäng i Arbetarbladet. 

Abessinien omnämndes också i andra sammanhang i Arbetarbladet. Till exempel i form 

av tre nya böcker om den afrikanska kontinenten. I I svart tjänst mellan vita stormakter av 

Gunnar Agge som vistats lång tid i Abessinien berättade han om förhållandena i landet och 

upptrappningen till den nuvarande konflikten. Margit Rundgrens Två år på Kongofloden och 

den italienska officeren och äventyraren Attilio Gatti redogörelser för sina resor runt om i 

Afrika var de två andra böckerna. Signaturen Fgr (eventuellt Osvald Fager), som recenserat 

böckerna påpekade hur krisen i Abessinien gjort att världen fått upp ögonen för hela kontinenten 

och välkomnade uppdaterade och mer samtida skildringar av Afrika. Han sympatiserar också 

tydligt med Abessinien och ansåg att landet hade goda chanser att klara sig i striderna. Samtidigt 

konstaterade han att Abessinien kommer att civiliseras och utvecklas eller ”västerniseras” 

oberoende av utgången av kriget, men han påpekade också exotiserande att det är synd att alla 

Afrikas uråldriga mysterier inte hinner lösas innan den moderna civilisationen hinner utplåna 

resterna av dem.188 Ett par veckor senare ingick också en abessinsk djurfabel lånad ur Dr 

Gunnar Agges bok.189 Ett annat tecken på allmänhetens intresse för Abessinien var de 

föreläsningar om landet och befolkningen som ordnades av arbetarinstituten i både Åbo och 

Helsingfors under hösten 1935.190 

Intresset för Abessinien och landets situation märks tydligt i Arbetarbladets innehåll och 

redan bara att Abessinien nämns bör ses som en grund eller förutsättning för formandet av 

solidaritetsyttringar. Det tidningsinnehåll som berörde Abessinien och gavs mest utrymme var 

ändå nyhetsrapporteringen från krigsfronterna. 

3.4.2 Krigsrapporteringen 

Själva rapporterna och notiserna om krigets fortskridande höll för det mesta en neutral ton men 

också här smög sig skribenternas allmänt positivare inställning gentemot abessinierna in. Redan 

i krigets inledningsskede berömdes de försvarande abessiniernas intellekt och taktiska färdighet 

när de genom elefantgropar och nattliga angrepp försökte förstöra både italienarnas 

pansarvagnar och nattsömn.191 Eller i ett något exotiserande inlägg hämtat från 

Hufvudstadsbladet enligt vilken italienarna fått pröva på abessinsk krigskonst. Krigare från en 
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speciell stam berättas nakna och dolda i mörkret ha smugit sig på italienarna och nedgjort 

fienden till sista man.192 Nattliga anfall och vad som beskrevs som tappert motstånd av 

abessinierna förekom också i slaget om Makalle under krigets första månader, vilket kan ställas 

i kontrast till rapporter om att italienarna lät sina ”infödingstrupper” sköta de riskfyllda 

stormningarna.193 Trots påtagliga militära motgångar fortsatte abessiniernas försvar under 

våren 1936 beskrivas som ”häftigt” och ”ivrigt”.194 Och ännu under sommarmånaderna när 

kriget officiellt varit slut en längre tid gick det att läsa om hur motståndet inte var brutet och att 

en revolt planerades till regnperiodens slut.195 Eller om hur den italienska garnisonen ska ha 

isolerats av abessinska friskaror, att italienska posteringar angripits och om en abessinsk 

regering som fortfarande styr effektivt över ett par hundratusen kvadratkilometer stort 

område.196 

En möjlig förklaring till rapporteringen i abessiniernas fördel var krigets karaktär av en 

kamp mellan David och Goliat om man jämför kombattanternas militära förutsättningar. Det 

här tydliggjordes om och om igen på slagfältet. När Adua föll i krigets inledningsskede 

konstaterades till exempel att abessiniernas tapperhet inte kunde stå emot bombflygplan, 

pansarvagnar och kulsprutor på det öppna slättlandet.197 Ännu tydligare blev ojämlikheten, 

förstörelsen och lidandet när man fokuserade på det italienska flygvapnet. Förutom systematiskt 

bombande av rödakorssjukhus och dess ambulanser utsattes civilbefolkningen också för 

bombardemang från luften. I samband med slaget om Adua i krigets inledning rapporteras om 

massor av kvinnor och barn bland dödsoffren.198 Slaget vid Makalle orsakade också civila 

förluster. I vad som beskrivs som den värsta flygräden hittills ska 150 människor omkommit, 

varav 30 kvinnor och 15 barn som förde mat till sina män och fäder. 199 Intressant här är att de 

abessinska männen omnämns med det mera empatiska ”män” och ”fäder” i stället för det mera 

neutrala soldater, vilket de antagligen var. I en jämförelse med de italienska soldaterna som 

återkommande beskrevs som pirater och rövare blir skillnaden ännu tydligare. 

Kriget beskrevs också som ett krig mot värnlösa kvinnor och barn och syftade då på 

italienarnas bombardemang. Enligt uppgifter från Addis Abeba i slutet av januari 1936 ska 500 

kvinnor och barn då omkommit i flygräder bara den senaste veckan, samtidigt som det 
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påpekades från huvudstaden att bombningarna inte hade någon militär betydelse.200 Ett par 

dagar senare rapporterades igen om nya civila dödsoffer.201 

Synen på Abessinien som konfliktens offer kommer tydligt fram i krigsnotiserna. 

Abessinierna beskrevs kämpa med tapperhet mot en övermäktig fiende som dessutom inte drog 

sig för att använda sin militära överlägsenhet med förödande verkan också mot civila mål. 

Abessinska krigsförbrytelser och våldsdåd förekom sannolikt också under kriget, men de kom 

inte fram i Arbetarbladets nyhetsrapportering annat än i samband med några få italienska 

hämndaktioner för av dem påstådda abessinska våldshandlingar. Baserat på Arbetarbladets 

rapportering var det med andra ord inte svårt att känna sympatier och medlidande med 

abessiniernas trängda och utsatta läge, vilket också syns i de samtida diskussionerna. 

3.4.3 Tolkningar av krisen och kriget 

Det är långt till Abessinien men kanske ändå inte [s]å långt, att inte verkningarna av vad som händer där nere 

kan kännas även i Europa. Så akut som konflikten är, synas kraftprov vara nödvändiga, om händelserna skall 

kunna begränsas.202 

Med de orden beskrevs situationen i Abessinien för första gången i februari 1935 i ett längre 

inslag för Arbetarbladet av Al Vanner. Vanner ställde abessiniernas bristande samhälleliga 

disciplin mot de italienska expansionsplanerna i ett försök att reda ut vad man egentligen 

bråkade om. Samtidigt påpekades att uppsamlingen av trupper sades pågå från båda italienskt 

och abessinskt håll. Citatet tyder på att Vanner var väl medveten om Abessiniens avgörande 

roll för inte bara freden i Afrikas horn, utan också för freden i Europa. Samtidigt manade han 

redan här till ”kraftprov” och syftade antagligen både på makthavare och NF samt eventuellt 

också allmänheten. 

Nästa inlägg i diskussionen kom först dagen efter krigsutbrottet i vilket bakgrunden till 

kriget redogjordes. Utgångspunkten var Walwal, men det konstaterades också att 

gränsincidenten omöjligt kunde ses som det ända motivet till kriget. Skribenten lyfte också fram 

det tvetydiga i att Italien varit med och röstat in Abessinien i NF 1923, medan man nu anklagade 

landet för att vara barbariskt och ociviliserat. I texten nämndes också att Mussolini avvisat 

femmannakommitténs kompromissförslag med beskrivningen att Mussolini inte samlade på 

några öknar. Sanktionslinjen förklarades därför vinna allmännare stöd och att 

trettonmannakommittén som bäst jobbade med förslag till sanktioner.203 
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I februari 1936 kommenterades Italiens flygbombningarna av Eklund under rubriken 

27 500. Talet syftade nämligen på antalet bomber italienarna fällt över Abessinien:  

Det senaste indextalet för den vita rasens kultur är 27,500. Detta tal är samtidigt ett uttryck för den hjälteanda, 

som nutidens romarättlingar försöker övertyga folk om att har återuppstått i makaroniätarnas och 

positivhalarnas land.204  

Skribenten kritiserade den italienska propagandan och kommenterade sarkastiskt över 

”hjältemodet” i att fälla bomber över någon som slåss med spjut.205 Fagerholm kommenterade 

senare i sin tur den italienska segern som allt annat än slutgiltig: 

Så har grymheten och orättvisan segrat. Italienarna har besegrat Abessinien. Men är det så säkert att segern 

står sig! Visserligen har Musse i går tagit truten full och förklarat att Abessinien är och kommer att förbli i 

Italiens ägo. Andra tider kan dock komma.206  

Medan det abessinska äventyret kan sägas avslutas med signaturen G.:s (Allan Gustafsson) 

inlägg i mitten av juli under rubriken Abessinsk mellanakt:  

Ridån har gått ned för första akten i den abessinska tragedin. Nu är det mellanakt. Publiken är plågad och 

förstämd, den anar att de följande akterna kommer att gestalta sig än mer beklämmande.207  

Skribenten nämnde också att Selassie försökte samla stöd och pengar i Europa, men beskrevs 

inte få något mera konkret från NF än att de vägrade erkänna Italiens annektering. Skribenten 

kritiserade också NF och de rykten som florerade om planer på att peta ut Abessinien ur NF för 

att locka med Italien igen:  

Äger dessa rykten någon grund, och sker det verkligen, då är det bäst att det gamla Folkförbundet lägger sig 

ner och dör så fort det kan, så man får vädra ut i sjukhemmet och bygga upp ett nytt på ny och fastare grund. 

För då går det inte längre att lappa och skarva på det gamla.208 

Skribenten avslutade med att återigen konstatera att det nu rådde mellanakt, men att det blodiga 

dramat mycket väl kunde få en fortsättning efter regnperiodens slut. Samtidigt som han 

betonade Italiens skuld till kriget och vikten av att läsarna i sitt medvetande fortsatte fördöma 

angriparen trots att sanktionerna lyfts och hänvisade till att bara tillräckligt många engagerade 

sig så kunde det skapas en massprotest som skulle förmå åstadkomma förändring.209 

De diskussionsinlägg i Arbetarbladet som berörde Abessinien behandlade Abessiniens 

situation flyktigt. Det går således att dra slutsatsen att abessiniernas välbefinnande inte var det 

primära för Arbetarbladets redaktion och blev följaktligen inte heller det för dess läsare. Även 

om andemeningen kan påstås ha varit att visa sitt stöd för abessinierna så gjordes det i så fall i 
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huvudsak genom att fokusera på den italienska fascismen och på NF. Krisen och den hotande 

konflikten och dess orsaker lyftes fram ur både ett italiensk och abessinskt perspektiv i februari 

1935. Men texterna efter det fokuserade inte på Abessinien, utan på Italiens tvetydighet och 

förändrade inställning gällande Abessiniens civiliseringsnivå och inträde i NF. Fascistnationens 

moraliska och militära överträdelser framkom också i samband med Mussolinis bombastiska 

tal och flygvapnets minst lika bombastiska verksamhet. Efter krigets officiella slut hyllades 

visserligen Selassie för hans insats och fortsatta kamplust, men fokus låg inte heller då primärt 

på Abessinien som offer utan på institutionen NF och dess vara eller icke-varande. 

Abessiniernas tapperhet och ihärdiga kampvilja framkom genomgående i krigsrapporteringen, 

men kampen i Arbetarbladet var inte helt den samma. Kampen som fördes i tidningen var helt 

enkelt en annan kamp – en kamp om människornas medvetande och rättvisan i världen, med 

andra ord kampen mot fascismen. 

3.4.4 Negus negus: Haile Selassie 

Abessiniens kejsare Haile Selassie framstod som en redbar och hedervärd ledare och 

personifierade det abessinska folket i Arbetarbladet. Det här märks redan i hans tidiga 

omnämnande som till exempel i hans tal till befolkningen där han uppmanade alla att kämpa 

till sista blodsdroppen och att också han var beredd att kämpa och dö bland sina soldater.210 

Göteborgs handelschef hyllade den abessinska statschefen och föreslog till och med honom till 

Nobels fredspris strax efter krigsutbrottet. ”Ingen har gjort mera för fredens bibehållande än 

den abessinske härskaren, och ingen har kämpat för den under så påfrestande förhållanden.”211 

Vilken kan jämföras med hans beskrivning av Mussolini som ”den storhetsgalne och sadistiske 

fascisthövdingen i Rom”212. Under striderna beskrevs Selassie som en kejsare som ledde genom 

att visa exempel. Hans engagemang visade sig till exempel när palatset flygbombades och han 

vägrade söka skydd för att i stället personligen bemanna och sköta en av luftvärnskanonerna.213  

Kejsarens moraliska överlägsenhet kom tydligt fram sedan han flytt till London och 

emottagits som privatperson av Storbritannien för att undvika politiska komplikationer.214 I 

början av juni förklarade kejsaren inför journalister att en inkräktare kommit och förintat hans 

hem och försvarslösa folk, att han hade litat på NF och därför inte rustat upp inför ett krig för 
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freden och avslutade med en vädjan om att inte låta NF-pakten gå under och tillåta 

mänskligheten utsättas för våldets triumf över rättens.215 

I slutet av juni berättades det också om en not som han lämnat in till NF om att den 

provisoriska regeringen i Abessinien var den enda rätta och där han bad om hjälp i form av 

pengar och vapen för att fortsätta kampen.216 I ett tal ett par dagar senare ställde han svåra frågor 

till NF om vad de i själva verket gjort för dess medlem Abessinien, samtidigt som han påpekade 

riskerna med att låta hans land och hela det kollektiva säkerhetssystemet falla. Under talet 

förekom också busvisslingar från italienska journalister, något övriga pressmän i Geneve 

fördömde skarpt.217 Trots NF:s avslag på kejsarens förfrågan om hjälp fortsatte han att kämpa 

för att samla ihop pengar. Till exempel frågade han det brittiska folket om 2 milj. pund.218 I sin 

Abessinsk mellanakt från mitten av juli beskrev Allan Gustafsson de hyllningar och lovord 

Selassie fått från allmänheten runt om i Europa och poängterade att de knappast hjälpte till att 

materialisera frigörandet av hans land. Gustafsson fortsatte ändå med att hävda att hyllningarna 

inte var helt värdelösa ifall de dels betraktades som ”en gärd av högaktning för en av de få 

rakryggade och renhjärtade män vår tids politiska historia har att uppvisa”219 och dels som ”en 

bön om förlåtelse för vår egen ynklighet och feghet”220. Det verkar med andra ord som att 

Gustafsson ville tolka hyllningarna till Selassie som en slags offentlig ursäkt från hela 

västvärlden för att den inte lyckats leva upp till de krav och förväntningar den skapat i och med 

NF-pakten, och som borde ha skyddat Abessinien.  

Haile Selassie var i egenskap av kejsare redan Abessiniens ansikte utåt, men blev i och med 

hans personlighet och hur han framställdes i Arbetarbladet en symbol som representerade hela 

den abessinska befolkningen. Hans moderniseringsarbete och europaturné under 1920-talet var 

ett första steg för att få Abessinien med i det europeiska medvetandet, vilket bland annat 

resulterade i landets NF medlemskap. Den tidigare positiva inställningen till Selassie 

utvecklades ytterligare genom kriget med Italien och i Arbetarbladet framställdes Selassie som 

en osjälvisk ledare och Abessiniens ihärdigaste försvarare framförallt genom sin tilltro till den 

rättvisa NF förväntades representera. Selassie blev på så sätt en frontfigur för socialdemokratins 

värderingar i fråga om osjälviskt eller solidariskt beteende och tilltron till NF. Krigets utgång 
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och NF:s misslyckande betraktades därför som ett svek av Europa mot framförallt Selassie och 

följaktligen också det abessinska folket. 
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4 Internationell solidaritet 

Inledningsvis konstaterades att solidaritet både inkluderar och exkluderar. Följaktligen 

analyseras olika solidaritetsyttringar i Arbetarbladets innehåll för att besvara frågan hur 

Abessinien inkluderades i den finlandssvenska socialdemokratiska ”vi”-gruppen följt av hur 

fascistiska Italien exkluderades i ”de”-gruppen. 

4.1 Internationell solidaritet till förmån för Abessinien 

Fokus ligger här på att undersöka spår av konkret verksamhet och solidaritetsyttringar till 

förmån för Abessinien samt huruvida de kan ses som utövandet av internationell 

socialdemokratisk solidaritet och som en del av de internationella hjälpaktioner och 

solidaritetsmanifestationer som förekom runt om i världen. Avsikten blir på så sätt att sudda ut 

gränsen mellan det nationella och internationella. Dispositionen baserar sig därför inte på det 

nationella kontra det internationella, utan utgår från att båda delarna samverkade och påverkade 

varandra. Indelningen sker därför på basis av olika aktioner. Först undersöks den allmänna 

diskussionen tillsammans med den med åsikterna om sanktionerna. Därefter analyseras mera 

konkreta solidaritetsuttryck i form av möten och insamlingar. Jag kommer inte gå djupare än 

vad tidningen Arbetarbladet tillåter vilket innebär att jag inte kommer att källkritiskt undersöka 

huruvida möten och insamlingar faktiskt ägt rum och hur många som faktiskt deltagit. Jag 

analyserar endast den framställning som konstruerades för Arbetarbetarbladets läsare. 

4.1.1 Diskussioner och sanktioner 

Fascismens och diktaturens framfart över Europa innebar en enorm utmaning för 

socialdemokratin och den internationella solidariteten hade åberopats i kampen mot fascismen 

redan innan Abessinien började pryda tidningsrubrikerna. Ett exempel på det här var SAI och 

fackföreningsinternationalens gemensamma uppmaning, som också publicerades i 

Arbetarbladet i januari 1935. Uppmaningen vände sig till arbetare i alla länder, till alla 

demokrater och värnare av friheten och proklamerade: 

Kampen mellan demokrati och fascism har trätt in i en ny, kanske för lång tid utslagsgivande fas. Ingen kan 

undgå känslan av att de närmaste åren blir avgörande för den europeiska kontinentens öde. I demokratiska 

länder måste allt sättas in för att upprätthålla och försvara folkens rätt till frihet. I längden skall demokratin 

segra om man lyckas på nytt göra tanken på frihet gällande i de nu fascistiska länderna.221 

Vidare berättades om fascismens förödande framfart i Tyskland, Italien, Österrike, Lettland och 

Spanien och hur den försatt arbetarrörelsen i trångmål. Läsarna uppmanades också att donera 
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pengar till SAI:s internationella solidaritetsfond, även känd som Matteotti-fonden. En fond med 

avsikten att hjälpa människor som fallit offer för fascismen.222 Internationalernas kamp mot 

fascismen var på så sätt ingen ny företeelse, utan Abessinien kom endast att utgöra ett nytt 

slagfält för en redan pågående strid. 

Under sommaren 1935 avhandlades den allmänna opinionen i Storbritannien utförligt i 

Arbetarbladet. Folkomröstningen för freden sågs redan i mars som ett ”storartat 

fredsexperiment” av londonkorrespondenten Bjarne Braatöy. När resultatet av omröstningen 

väl offentliggjordes i juni tolkades de som ett bevis på att socialdemokratin förde en politik som 

överensstämde med majoriteten av allmänheten. Resultaten ingick också i Arbetarbladet och 

visade tydligt att majoriteten av britterna stödde freden, den begränsade upprustningen och NF. 

En inte lika överväldigande majoritet stödde också tillämpningen av militära sanktioner mot en 

eventuell angripare.223 Braatöy fortsatte att rapportera om läget i Storbritannien och i augusti 

lyfte han fram hur den brittiska allmänhetens aktivitet och fredsönskan också märktes på 

motståndet till regeringens isolationspolitik, vilket sedermera fick Baldwinregeringen att vända 

kappan efter vinden. Britternas inställning till Abessinien beskrev han som att det nog fanns 

sympatier för Abessinien, men att det snarare var hotet om ett italienskt angrepp i de brittiska 

kolonierna i Afrikas horn som oroade. Britterna beskrevs också som oroade över vad han 

omnämnde som färgad mobilisering eller växande ”färg-känsla”, som uppkommit bland den 

utomeuropeiska befolkningen och som hotade det brittiska kolonialväldet. Samtidigt betonade 

Braatöy att brytandet av NF:s förpliktelser å andra sidan var ett stort orosmoment som också 

väckt uppmärksamhet på konservativt håll i Storbritannien.224 

Inför förhandlingarna i Geneve om den italiensk-abessinska krisen i september 1935 

gjordes ett upprop mot fascismen från SAI med parollen: ”Förtvivla inte om freden utan försök 

rädda den!” SAI ställde sig bakom Abessinien och betraktade landet som en likvärdig medlem 

av NF och klargjorde att ett angrepp på Abessinien var ett angrepp på världens fredssystem.225 

I samband med upproret publicerades också en resolution med fyra konkreta åtgärder och krav 

som SAI förväntade sig av sina medlemssektioner. För det första förväntades alla sektioner i 

SAI påverka sina regeringar att följa NF:s principer och agera mer handlingskraftigt än vad som 

hittills varit fallet. För det andra skulle Italien bojkottas både finansiellt och gällande export av 

militär utrustning, medan Abessinien skulle ges möjlighet att stärka sitt försvara. För det tredje 
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225 Arbetarbladet 21.8.1935 och 28.8.1935. 



Andreas Wikblad 

57 

 

uppmanade SAI till demonstrationer innan den 4 september och slutligen uppgavs SAI vara 

villigt att samarbeta med den fackliga internationalen för att på så sätt ställa upp ett enat 

världsproletariat för att förhindra ett krigsutbrott. SAI uttalade sig också inkluderande om inte 

bara abessinierna utan om alla färgade folk i relation till världens arbetare:  

Internationalen hälsar Abessiniens folk och de med detsamma samkännande färgade folken över huvud taget 

och hoppas, att det skall lyckas för dem att i förbund med världsproletariatet bryta sina fjättrar utan att behöva 

byta ut utsugarna i eget land mot sådana från andra länder.226 

Avslutningsvis konstaterades i resolutionen att den nuvarande krisen också hjälpte 

Hitlertyskland genom att försvaga NF och att ansvaret låg på de kapitalistiska klasserna och 

regeringarna.227 Arbetarbladets engelska broderorgan Daily Herald framhöll också de allvaret 

i situationen mellan Italien och Abessinien och att både den kollektiva säkerheten och freden i 

Europa hotades samt att internationalernas resolution borde betraktas som ett uttryck för 

känslorna i hela arbetarvärlden.228 

En dryg vecka senare återkom den internationella arbetarrörelsen i Arbetarbladet på grund 

av en extra insatt konferens i Geneve med representanter från SAI, fackföreningsinternationalen 

och fackliga och politiska organisationer från 12 länder. Alla skandinaviska länder förutom 

Finland uppgavs ha varit representerade. Mötet beskrevs som en manifestation av hur 

internationalerna gick i spetsen för hela världens fredsvilja. Det här gjordes genom att klargöra 

sitt stöd för tillämpningen av sanktioner, genom att grunda en gemensam anti-krigskommitté 

för att leda påtryckningsarbetet i NF och genom att rikta en appell i miljoner arbetares namn till 

NF som fördömde det fascistiska Italiens angreppsplaner på Abessinien. Arbetet med att 

påverka medlemsstaternas regeringar och för att organisera en världsopinion mot 

krigsförberedelserna uppgavs också fortsätta.229 Internationella kooperativa alliansen (IKA) 

med Väinö Tanner som ordförande stödde också NF i dess fredsarbete. Under alliansens 

exekutivmöte i Prag antogs en resolution vari medlemmarna uppmanas att av all kraft stödja 

NF:s arbete för världsfredens och den kollektiva säkerhetens befästande.230 

I mitten av september fanns en annan paroll som proklamerade hur arbetarvärlden varnade 

för åtgärder som befordrade ofred och hur Nordens folk borde gå i spetsen för fredens korståg 

över världen. Parollen ingick i ett av talen under fredsdemonstrationer som nyligen ordnats av 

arbetarna i Stockholm.231 Demonstrationen i Stockholm jämfördes med en demonstration som 
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påstods ha anordnats i Helsingfors, men märkligt nog återfinns inga spår av den 

fredsdemonstrationen i Arbetarbladet. 

Efter krigsutbrottet i början av oktober ordnades en ny sammankomst av internationalerna 

i Geneve och som behandlades i Arbetarbladet av Rickard Lindström. En enhällig 

arbetarrörelse beskrevs vara nöjda med NF:s utpekande av Italien som angripare och uppgav 

sig stöda sanktionerna fullt ut. Dessutom sades mötesdeltagarna ha uttryckt sitt stöd också för 

militära sanktioner ifall de ekonomiska skulle visa sig vara otillräckliga, vilket Lindström 

kommenterade med orden: ”Ingen svaghjärtad pacifism hindrar den internationella 

arbetarrörelsen att ställa sig bakom de yttersta kraftåtgärder mot angriparen”232 Han noterade 

också att stödet för ett militärt ingripande inneburit en märklig omsvängning i flera 

arbetarpartiers position och förutspådde att de sannolikt kommer att få en djupt ingripande 

betydelse för den framtida socialistiska utrikes- och militärpolitik. Den brittiska arbetarrörelsen 

befarades få bära den tyngsta bördan för eventuella militära sanktioner, men lovordades för att 

under sina konferenser visat sig stöda och vara beredda på det. Avslutningsvis ställde Lindström 

sina förhoppningar till de ekonomiska sanktionerna tillräcklighet. ”Handlar folkförbundet 

snabbt och hårt med sina ekonomiska maktmedel, skall måhända de militära blir 

överflödiga.”233 

En som tydligt förhöll sig solidarisk till abessiniernas umbäranden var signaturen Polypen 

eller Elmer Diktonius som vid ett flertal tillfällen återkom till Abessiniens situation i sina 

satiriska skildringar av de aktuella händelser i inslaget I luppen. Efter att han sett vad han 

beskrev som hemska bilder i pressen i Sverige, antagligen från de italienska bombningarna av 

den svenska röda korsambulansen, redogjorde han för sina tankar. Hans tankar gick till 

Abessinien och till de vidriga diktatorerna:  

[D]et otäcka som sker där och hotar att ske annorstäder i den bästa av världar bland de präktigaste av 

tvåfotingar. Flygödlorna är utdöda och de sabeltandade tigrarna, men diktatorerna lever – samma sinnelag.234  

I ett senare inslag hänvisade han också till befolkningen i Abessinien som ”våra vänner 

abessinierna”235, vilket visade på att abessinierna enligt Diktonius inkluderades i den 

finlandssvenska arbetargemenskapen. 

Under vårvintern reflekterade Fagerholm över hur norska studenter engagerat sig mot 

Mussolinis propaganda. Studenterna hävdade tvärtemot diktatorn att det i själva verket var den 

abessinska regeringen som företrätt civiliserade principer om frihet, fred, rättfärdighet och 
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nationell självständighet. Fagerholm frågade sig också avslutningsvis huruvida de finländska 

studenterna ägnat Mussolini någon uppmärksamhet.236 

Mot slutet av april 1936 märktes en allt mera uppgiven stämning i anknytning till 

abessiniernas kamp. Tillsammans med rapporter om att det abessinska försvaret var brutet och 

vägen till Addis Abeba låg öppen blev NF:s misslyckande allt mera tydligt vilket bland annat 

märktes på Diktonius text I luppen. Han betonade kristendomens gemenskap för att poängtera 

likheten och således inkludera abessinierna. Vidare jämfördes Abessinien med en fjäril i sin 

primitivism och naiva tro på det goda i mänskligheten och NF. Samtidigt var han påtagligt bitter 

på NF:s tafatta fredsförsök som beskrevs som en enda politisk soppa. Skribenten bytte sedan ut 

soppskålen till en hel slaskhink när han uttryckte sin kritik inte bara mot fascismens barbarism, 

utan också mot den politik som tillåtits bjuda in fascismen och som nu hotade dränka den 

abessinska fjärilen i en såpass översvämmande slaskhink att ”självaste fan måste skaffa sin egen 

gasmask.”237 Några direkta svar gav inte Diktonius till vad som borde göras, utan hans text 

borde snarare ses som en satirisk presentation av hans uppgivenhet – en uppgivenhet han 

säkerligen delade med en hel del abessinier. 

Medicinen mot Diktonius bitterhet gavs i SAI:s manifestation inför första maj i samma 

nummer. Under rubriken Kamp mot krisen är också arbete för socialismen manifesterades att 

endast genom fascismens störtande kunde en varaktig fred skapas. Något specifikt om 

Abessiniens situation fanns inte med, i stället var det klasskampen mot kapitalismen som än en 

gång lyftes fram. Kapitalismen sågs som det som bromsade förverkligandet av den kollektiva 

säkerheten och Abessinien fick inte rollen som huvudproblemet, utan som ännu ett tydligt 

exempel på ett mycket större problem. Lösningen var som tidigare en solidarisk enighet. 

”Endast en väldig samling av världsproletariatets och alla freds- och frihetsälskandes krafter 

kan nu rädda den hotade freden.”238 Det förklarades också hur kampen borde föras i varje enskilt 

land för att på sätt stöda arbetarrörelsen också i andra länder. Manifestet avslutades med att 

hylla och stötta socialismens förkämpar runtom i Europa och som stod upp mot fascismen och 

Skandinavien lyftes fram som ett gott exempel.239 

I slutet av maj berättades om hur Lord Robert Cecil gått i spetsen för en internationell 

fredskampanj till följd av NF:s krisande fredsarbete. Bland annat arbetsledaren Johaux, Romain 

Rolland och indiern Gandhi uppgavs ha ställts sig i fredskampanjens led. Enligt Cecil krävdes 
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vaken aktivitet för att trygga freden. Orsaken till att krig bryter ut förklarades enligt Cecil vara 

att folkens fredsvilja inte kom fram. Hans idé var därför att samla och samordna redan befintliga 

fredsorganisationer i Geneve för att väcka den allmänna opinionen till stöd för NF som 

förväntades verkställa fredskraven. Som exempel på fredsopinionens betydelse lyfte Cecil fram 

den brittiska fredsomröstningen och förkastandet av Hoare-Lavalplanen efter allmänhetens 

protester. Cecil fredskampanj uppgavs jobba med att igen göra NF- och Kelloggpakten 

moraliskt bindande, åstadkomma nedrustning och säkerställa den kollektiva säkerheten. 

Fredskampanjen sades också nyligen ha besökt Finland där den träffat representanter från olika 

pacifistiska grupper.240 I juli publicerade Arbetarbladet ett annat inslag om fredskampanjen i 

form av ett upprop som påtalade vikten av att den passiva fredsviljan måste aktiveras innan 

Europas militärstaber gavs möjligheten att avgöra kontinentens framtid.241 

Ett konkret sätt att visa solidaritet både med Abessinien och till NF:s säkerhetssystem var 

genom implementeringen av sanktioner enligt artikel 16. När det väl stod klart att krig brutit ut 

mellan Italien och Abessinien startade NF:s arbete med att införa sanktioner mot angripare, ett 

arbete som följdes med stort intresse i Arbetarbladet. Redan i mitten av oktober försäkrades i 

Arbetarbladet att Finland inte exporterar krigsförnödenheter till Italien. I samma nummer var 

Eklund nöjd över att vapenexportförbudet till Abessinien äntligen avlägsnats av NF, men han 

beklämde sig för att det tagit mycket lång tid för diplomatin att komma fram till den enligt 

honom självklara slutsatsen.242 

Den 18 oktober berättades om att NF:s sanktioner nu var klara i alla detaljer och en lista på 

alla förbjudna råvaror presenterades. Bensinleveranser föreslogs också ingå men ännu beskrevs 

det som oklart gällande dem.243 Ett par dagar senare annonserades om Helsingfors svenska 

arbetarförenings månadsmöte där intresserade uppmanades ta del av Anna Wiiks föreläsning 

om de engelska arbetarnas inställning till sanktionerna, medan Fritjof Sundqvist väntades 

berätta om Abessinien. I samma nummer kunde läsaren också ta del av NF:s fortsatta 

sanktionsarbete som beskrevs gå långsamt men säkert framåt. Särskilda åtgärder planerades 

vidtas mot tredskande medlemsstater såsom Österrike och Ungern. Medan oljeindustrin fick 

kritik för att negligera sanktionsarbetet.244 

Finland rapporterades förverkliga sanktionerna i full utsträckning och följde alla beslutna 

sanktioner genom nationella propositioner. Arbetarbladet såg också sanktionerna som något 
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unikt eftersom det var första gången som NF-pakten ledde till förändrad nationell lagstiftning, 

åtminstone i Finland. Det uppgavs också att NF fattat ett principbeslut om ömsesidig hjälp till 

länder som förväntades drabbas speciellt hårt av exportförbudet. Finlands instämmande i 

sanktionsarbetet noterades ha orsakat upprörda känslor i den italienska pressen som 

rapporterades rasa mot Finland. Enligt Arbetarbladet uppgavs den italienska pressen vara 

speciellt ilsken eftersom Italien faktiskt ansåg sig ha medverkat i den för Finland fördelaktiga 

lösningen av Ålandsfrågan.245 

Sanktionerna orsakade en diskussion som pågick parallellt med stridigheterna och som 

också tog sig uttryck i anordnandet av olika föreläsningar. Den 27 januari annonserades till 

exempel om en föreläsning om Det moderna krigets råvaror som ordnades av Åbo svenska 

arbetarinstitut, medan dr Helmer Smeds föreläste om Oljan och världspolitiken och dr Henrik 

Ramsay om Det världspolitiska läget.246 

Den internationella arbetarrörelsens inställning till sanktionerna kom tydligt fram i en 

gemensam resolution efter ett möte mellan SAI och fackföreningsinternationalen. I resolutionen 

framhävdes att ett slut på kriget genom skärpta sanktioner speciellt för olja, kol och stål sågs 

som arbetarklassens viktigaste krav för att avskräcka tyska och japanska expansionsplaner. Alla 

landsorganisationer och partier uppmanades därför att fördubbla sina ansträngningar. ”Mer än 

någonsin kräves det att folkets breda massor iakttar vaksamhet och uppträder resolut för att 

hävda freden, trots vissa kretsars fördärvbringande manövrer.”247 Internationalerna uttryckte 

också sina sympatier både för den italienska ungdomen som drivits ut på slagfältet och för alla 

offer för krigsbestialiteten oavsett ras eller politisk mening. Samtidigt som internationalerna 

också fördömde de omänskliga metoderna Italien gjort sig skyldig till i och med bombandet av 

sjukhus, sjuka och sårade.248 
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4.1.2 Möten och insamlingar 

Tydligast märks engagemanget för Abessinien genom de många möten som ordnades för att 

diskutera konflikten. De omnämndes ofta som överfyllda med besökare och speciellt under 

sensommaren och hösten 1935 ordnades ivrigt möten. Bland sammankomsterna som det skrevs 

om i Arbetarbladet kan medborgarmöten och kvinnornas engagemang organiserat av 

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) speciellt urskiljas. 

I början av september ordnades ett möte av Helsingfors socialdemokratiska 

kommunalorganisation som svarade på SAI:s uppmaning, och den 6 september berättades för 

läsarna hur hundratals fått vända i dörren i brist på sittplatser. Mötet tog upp hur de fri- och 

rättigheter som arbetarrörelsen kämpat för sedan 1800-talet nu hotades av en fascism som också 

kunde leda till angrepp över nationsgränserna. Det slogs också fast att stora och starka länders 

rätt att erövra små och svaga inte var någon rättslig grund att stå på och att en sådan princip 

hotade alla småstater. Kriget i Afrika presenterades som nästintill oundvikligt, men det 

poängterades att dess spridning fortfarande kunde förebyggas.249 Det här skulle i så fall tyda på 

att den finlandssvenska arbetarrörelsen redan innan krigets utbrott givit upp tanken om att rädda 

Abessinien från krig och att fokus redan i september 1935 förflyttats till att stävja fascismen 

och förhindra krigshotets spridning till Europa. 

Under mötet uppehöll man sig också kring de små och stora makternas förpliktelser. En 

känga slängdes åt stormakterna för att inte göra tillräckligt, samtidigt som de anklagades för att 

försöka kringgå NF:s bestämmelser genom egna lösningar i kulisserna och till och med för att 

de själva hade bidragit till den uppkomna krissituationen. Men även om stormakterna 

konstaterades spela en central roll så betonades också de små staternas medverkan, att deras 

opinion var viktigt främst ur deras eget perspektiv och att det var de små staternas plikt att stöda 

alla åtgärder för upprätthållandet av NF:s principer både rörande Abessinien och i allmänhet. 

Det poängterades också att arbetarinternationalen ville gå i främsta ledet för folkopinionen och 

hur den manade till stora massmöten för freden på den dag NF:s råd skulle sammanträda i 

Genevé. 250 Under mötet talade också K.H. Wiik om hur kapitalismen borde ses som den 

huvudsakliga orsaken till såväl Tysklands, Japans och nu Italiens agerande och hur ”Fascismen 

och dess imperialism betecknar det kapitalistiska systemets yttersta gräns.” 251 

Mötet resulterade i en resolution som publicerades i Arbetarbladet. I den konstaterades 

dels att internationell anarki rådde sedan försummelsen av NF och Kelloggpakten i samband 
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med Japans erövringståg i Kina och dels att kapitalismen aldrig kunnat frigöra sig från de inre 

motsättningar som nu än en gång hotade störta hela mänskligheten i krig. Mötet uttryckte också 

sina sympatier till både Italiens arbetare och bönder ”som kämpar mot det fascistiska 

förtrycket.” och till ”Abessiniens hotade folk, vars kamp för sin självständighet det följer med 

stor sympati.”252 Mötet i början av september berördes också i andra inslag. Ett exempel hittas 

under rubriken Arbetarklassens fredsvilja: 

Abessinien ligger visserligen fjärran från våra landamären, men vi vet att ett krig där lätt kan leda till en 

världsbrand med oöverskådliga perspektiv. Och vidare: socialdemokraterna i Finland vill även protestera mot 

Italiens försök att förkväva en självständig nation, som vill leva i fred. Socialdemokratin har alltid kämpat 

för nationernas självbestämmanderätt och den gör det även när det gäller en exotisk stat i Afrika.253 

Kapitalismen och fascismen sågs också här som orsaken bakom kriget medan det förklarades 

för läsaren att den som uppriktigt ville fred borde arbeta för socialdemokratins seger.254 

Den 14 oktober berättades i Arbetarbladet om ett kommande medborgarmöte för freden i 

Folkets hus som anordnas av Finlands fredsförbund och Tulenkantajains Seura. Felix Iversen 

ska där ha pratat om Abessinien och NF medan Cay Sundström berörde den tyska 

imperialismen och Finlands ställning till den. Slutsatsen från mötet sammanfattades senare med 

att fredsbrytaren måste utsättas för ekonomiska sanktioner.255 I november ordnades också ett 

medborgarmöte mot fascismen och nationalismen i Folkets hus. Den här gången arrangerat av 

Akademiska socialistklubben och som talare fungerade P.O. Barck och Mauri Ryömä.256 

I januari ordnades därpå följande medborgarmöte för freden i Folkets hus. Den här gången 

för att effektivisera namninsamlingen till den stora fredsadressen som tidigare medborgarmöten 

och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet tagit initiativ till. Tal hölls av från 

Sverige gästande Greta Engkvist som talade om kampen mot kriget i olika länder. ”Tanken om 

människokärlek och samförstånd mellan alla raser och folk utgjorde ledmotivet i anförandet.”257 

Talade gjorde också redaktör E. Yliruusi och riksdagsman M. Ampuja om demokrati och 

internationella arbetarrörelsens arbete för freden. Den efterföljande diskussionen ska ha 

resulterat i följande klämmar: 1. Demokratin var nödvändig för att folkets allmänna opinion ska 

kunna övervaka regeringens politik, även om det gäller krig och fred. 2. Krav på att regeringen 

stöder NF:s arbete och sanktionerna till fullo framfördes. 3. Mötet ville se ett slut på den 
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skadliga militära uppviglingen Finland, i enlighet med den skandinaviska orienteringen. 4. 

Uppmaning till alla fredsvänliga medborgare att sluta upp kring den stora fredsadressen.258 

Samma slutsatser gjordes också av Samarbetskommittén för fredsfrågors, en organisation 

med uppgift att samordna och representera flera medborgarorganisationer i Finland. Under 

deras årsmöte den 29 februari slogs fast att organisationerna ska jobba för en fortsatt politisk 

orientering mot Skandinavien och genom det nordiska samarbetet stöda NF:s auktoritet och 

effektivitet samt protestera mot alla åtgärder som skulle försvåra Finlands fredsarbete i NF. 

Ekonomiska sanktioner förväntades också sättas in med full kraft i alla pågående kriser. 

Samarbetskommittén ville också få staten att jobba mot krigspropaganda och kontrollera 

vapenindustrin. Avslutningsvis uppmanade mötet alla finländska medborgare att ytterligare: 

”hålla fredsintresset vaket, att framföra freds- och rättskravet vid möten och i tidningspressen, att deltaga i 

den av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet igångsatta namninsamlingen för freden/.../ samt 

att vid instundande riksdagsval giva sin röst åt sådana kandidater, som i avseende å här nämnda frågor intaga 

en klar positiv ståndpunkt.259 

I Arbetarbladet finns det också spår efter andra sammankomster. I maj annonserades till 

exempel om att Helsingfors fredsorganisationer ordnar en fredsfest på Balders och om 

anordnandet av ett politiskt möte också de på Balders, var K.H. Wiik än en gång förväntades 

tala om kampen mot fascismen.260 

Kvinnor var speciellt framträdande i det fredsarbete som också inkluderade Abessinien och 

som syntes i Arbetarbladet. Bara några dagar efter krigsutbrottet annonserades om ett föredrag 

av Barbro Alving från Stockholm under rubriken En kvinnorevolt mot kriget.261 Under 

vapenstilleståndets dag den 11 november hölls vad som beskrevs som kvinnornas uppbåd för 

freden i Balders festsal i Helsingfors. Mötet berättades ha samlat fullt hus med talaren Elisabet 

Waern-Bugge från Stockholm som största dragplåster. Hon talade för övrigt också under ett 

annat möte som Svenska fredsvänner arrangerat. Waern-Bugge berättade om IKFF:s 

verksamhet och under mötet betonades vikten av att eftersträva avspänning i det spända 

världsläget, vilket förklarades kräva enighet bland kvinnor. ”Kvinnors okunnighet, fåfänga och 

likgiltighet måste övervinnas. Genom enighet vinner kvinnorna makt.”262 Det lyftes också fram 

att fredsförhandlingarna efter första världskriget sett annorlunda ut om kvinnorna fått medverka 

och att en segerfred inte var någon fred.263 I december ordnade IKFF en basar innehållande 
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bland annat föredrag av professor S.R. Björksten och ännu i mars förekom påminnelser om 

IKFF:s namninsamling för att enligt deras utsago skap en så stark fredsopinion som möjligt, 

”var och en i sin stad och i sitt land.”264 

Det kvinnliga engagemanget uttrycktes framförallt inom organisationen IKFF. Deras 

arbete varken började eller slutade med konflikten i Abessinien, men Italiens invasion gav 

ytterligare drivkraft till deras verksamhet eftersom kriget aktualiserade det överhängande 

krigshotet. En annan intressant skillnad som märks i det lilla urval av artiklar och annonser 

hämtade ur Arbetarbladet är skillnaden mellan mäns och kvinnors sätt att argumentera. 

Generellt protesterade kvinnorna mot alla former av krig och våld oberoende ideologi medan 

männen argumentering mot kriget präglades av en tydligare antifascism och ett större fokus på 

ideologisk kamp. 

Det mest direkta och konkreta tillvägagångssättet för Arbetarbladets läsare att uttrycka sin 

solidaritet för abessinierna var att delta i de olika insamlingar som ordnades och som det skrevs 

och annonserades om i tidningen. Inte ens två veckor efter krigsutbrottet berättades om hur 

Sveriges arbetare redan hade långt hunna planer på en insamling för en röda korsambulans och 

Arbetarbladet ställde sig frågande till vad Finlands röda kors egentligen gör?265 En vecka senare 

rapporteras ändå om att Röda korset i Finland lämnat in en ansökan om en insamling för 

Abessinien till statsrådet samtidigt som Röda korset i Geneve uppgett att landet behöver all 

hjälp det kan få, men att Italien inte var i behov av utländsk hjälp.266 

Det tog ungefär en månad efter krigsutbrottet innan den första annonsen om insamlingar 

för Abessinien dök upp i Arbetarbladet. Den 30 oktober framfördes en vädjan till alla Finlands 

barnavänner om en insamling för barnen som hotades av flygbombningar i Abessinien. 

Insamlingen ordnades av Finlands Nationalsammanslutning för Barnskydd r.f., som var en 

underorganisation till Union Internationale de Secours aux Enfants i Genevé med uppgift att 

upprätthålla NF-deklarationens anda. I vädjan lyftes fram att NF redan 1923 stipulerat att barn 

i första hand är i behov av hjälp i en nödsituation och att speciellt flygvapnet nu hotade både 

barn och hela civilbefolkningen i Abessinien. ”Stora lager av vårt folk omfattar med sympati 

den frihetskamp, som nu utkämpas i Abessinien, och följer med bävan dess civilbefolknings 

och framför allt barnens öde.”267 
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I därpå följande nummer berättades om Röda korsets insamling som kommit igång och om 

hur Abessinien ställts inför en tekniskt överlägsen fiende och var sämre rustat att ta hand om 

sårade. Röda korset förklarades därför hjälpa ”oberoende av den ena eller andra krigförande 

partens ras, färg och kultur – det mänskliga lidandet känner inga sådana distinktioner.”268 

Förutom igenkänning i lidandet anspelades i texten också på den kristna tron när abessinierna 

beskrivs som ”söner av ett folk, som erkänt korsets symbol, medan ännu stora delar av Europa 

dyrkade hedniska gudar.”269 Knappa två veckor senare ingick ett berörande inslag i anknytning 

till Röda korsets insamling hämtat från Arbetarbladet i Gävle. Texten handlade om en lärare 

som berättat om insamlingen till förmån för abessinierna för sin klass och hur den fattigaste 

eleven visat sig vara den mest givmilda. Budskapet var följaktligen att alla kan bidra med något 

och att man inte behövde vara rik för att ha ett gott hjärta och visa solidaritet.270 

I november berättades också om fond som upprättats för världsfreden. Initiativtagarna var 

Romain Rolland, Heinrich Mann och greve Carlo Sforza som i Paris bildat en kommitté för 

grundandet av en världsfredsfond. Tanken beskrevs vara att samla in pengar för att kunna 

propagera mot krigsprofitörernas och krigshetsarnas propaganda. Uppgifter för blivande 

bidragsgivare fanns i slutet texten tillsammans med försäkran om att alla bidragsgivares namn 

skulle införas i en Fredens gyllene bok.271 

Den sista annonsen om Finlands röda korsinsamling publicerades i slutet av november och 

i december uppgavs att insamlingen dragit in 494,808:80 mk. Pengarna räckte inte till 

upprustandet av en hel ambulans, men stället skulle tre läkare och en röntgenapparat skickas 

till krigszonen och expeditionen förklarades vara framme i Addis Abeba någon gång i januari. 

Med i expeditionen var också författaren och reseskildraren Håkan Mörne, son till lyrikern 

Arvid Mörne som figurerade då och då i Arbetarbladet.272 I slutet av mars rapporterades om att 

expeditionen förlorat sin ambulans och sina patienter på grund av italienskt bombardemang. 

Finländarna ska ändå ha klarat sig och i början av maj berättades om hur expeditionen börjat 

sin hemresa tillbaka till Finland.273 

Huruvida insamlingen och Röda korsets finländska expedition bör ses som lyckad och 

effektiv tar jag inte ställning till här. Konstateras kan ändå att det måste ha funnits en empati 

för och möjligen också solidaritetskänsla med de drabbade abessinierna. En empati och 
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solidaritet som enligt Arbetarbladets innehåll faktiskt materialiserade sig i konkret hjälp på 

plats i krigszonen. 

4.2 Internationell solidaritet och antifascism 

Mycket av det som skrevs i Arbetarbladet lyfte fram fascismens brister. Det här arbetet 

förenklades i och med invasionen av Abessinien som gick stick i stäv med den ideologi och de 

värderingar som fanns Arbetarbladet. Men rapporteringen begränsades inte bara till artiklar 

uttryckligen om kriget och hur fel det var. Föraktet mot det fascistiska Italien och Mussolini 

kom också fram i allt från reportage om de italienska förhållandena till skämthistorier om 

fascisterna och deras ledare.  

4.2.1 Fakta, ekonomi och satir 

Det som skrevs i Arbetarbladet och som berör fascistdiktaturen Italien under min 

avgränsningsperiod kan kategoriseras in i följande delar. I den första kategorin förekommer 

texter och inslag med syftet att visa på det fascistiska samhällets brister, i den andra kritiserade 

Arbetarbladet det krasst oekonomiska med att föra krig erövra kolonier och i den tredje 

kategorin placerar jag hur tidningen på olika sätt förlöjligade det fascistiska Italien och dess 

diktator. 

Fascismen var under 1930-talet ingen avlägsen ideologi utan ett reellt ideologiskt hot mot 

arbetarrörelsen vilket inte minst Lapporörelsen hade visat i Finland. Men högerkrafterna 

försvann ingenstans. Till exempel kunde Arbetarbladets läsare under sommaren 1935 läsa om 

hur Isänmaallinen kansanliike (IKL) donerat en björnunge till självaste Mussolini.274 

Arbetarrörelsen ställning i Italien var också något som genomskådats enligt Arbetarbladet. I en 

artikel lånad från Daily Herald hävdades att den italienska fackföreningsledaren inte ens kunde 

anses vara en riktig arbetare, utan endast någon som var trogen det styrande partiet.275 

Kvinnornas usla ställning var en annan aspekt som lyftes fram. Bland annat berättades det om 

hur de italienska kvinnorna blev hjärntvättade att offra sina barn till krigets slakt och om hur en 

kvinna efter att ha vägrat abort omkommit under födseln av sitt barn, varefter hennes beslut 

hyllats som ”En fascistisk kvinnas hjältemod.”276 Inslag med rubriken Ur Mussolinis 10 budord 

till kvinnorna utgjorde ett annat exempel som troligen lästes av Arbetarbladets prenumeranter 

med skräckblandad förtjusning.277 
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Arbetarbladet försökte också att motarbeta den italienska propagandan. I en intervju som 

lånats av en engelsk tidning och som gjorts på ett tåg med soldater på väg till Abessinien lyfte 

skribenten fram en gråtande nygift flicka och en soldat för Röda korset, vars beväpning 

skribenten ställde sig lite frågande till. I samma artikel konstaterades att det var de fattiga och 

hungrande som ställt upp frivilligt i kriget, men att det faktumet förbisetts av det italienska 

propagandamaskineriet. Texten avslutades med att poängtera att entusiasmen för kriget fanns i 

Rom, men ingen annanstans.278 Fascisternas skenhelighet gällande arbetare kom också fram i 

en artikel som sarkastiskt poängterade att Italien hade fler arbetslösa än platser vid fronten. 

Samma artikel tog också fasta på hur industrier stagnerat till följd av sanktionerna och att alla 

inte haft ”turen” att skickas till fronten. Samtidigt som fängelserna beskrevs fyllas av 

antifascister.279 Smutskastningen mot de italienska fascisterna fortsatte ännu under sommaren 

1936 och i juli gick det att läsa om hur de påstådda krigshjältarna svartskjortorna i själva verket 

hade varit de mest odugliga soldaterna, medan segern i stället borde tillskrivas befälhavaren 

Pietro Badoglio och hans armé av bondesoldater. Mussolini fick sig också en känga efter en 

jämförelse med Tysklands och Japans expansioner som hittills gått förhållandevis oprovocerat 

till, medan Mussolinis annektering vänt 52 nationer mot Italien.280 

I den andra kategorin presenterades det ologiska och krasst oekonomiska i att invadera ett 

annat land. Speciellt argumentet för kolonisering som en lösning på överbefolkningen fick 

mothugg i Arbetarbladet. Tidningens läsare gavs i mars 1936 möjlighet att ta del av en text med 

sifferexempel som konstaterade att kolonianskaffning hade minimal betydelse för såväl 

överbefolkning och skapandet av nya marknader. Anskaffningen av råvaror ansågs vara ett lite 

bättre argument för kolonialism, men inte heller det höll sträck eftersom ingen nation kunde 

sägas ha fullständigt monopol på sina koloniers råvaror.281 Ett annat exempel på samma tema 

var svenske Anders Örnes redogörelse i februari 1936 innehållande siffror över de kostnaderna 

så här långt för det italienska kolonisationsföretaget.282 Och i juni fick läsarna under rubriken 

Miljonerna rullar ta del av att 1 300 miljoner lire anslagits åt ”kolonial-, inrikes-, krigs-, marin- 

och flygministeriet för extraordinarie utgifter i Italienska Östafrika.”283 
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Bild 1 Arbetarbladet 3.2.1936.  Bild 2 Arbetarbladet 26.7.1935. 

 

Under sommaren förklarades också att Italien tänkte fortsatta med den begränsade 

hushållningen trots att sanktionerna snart förväntades hävas.284 Trots den framställda 

likgiltigheten till sanktionerna flaggades det runt om i Italien när sanktionerna officiellt lyfts 

den 15 juli. Enligt Arbetarbladet såg den italienska pressen sanktionernas hävande som en seger 

mot NF:s kollektiva säkerhet.285 

Den tredje och sista kategorin innehåller skämt och satir med avsikten att förlöjliga 

fascistdiktaturen. Bild 1 visar till exempel på en upplevd skenhelighet hos Italien, enligt vilken 

man säger en sak för att passa in samtidigt som man förbereder sig på att gå sin egen väg i alla 

fall. Fascisternas argument om att de ämnade civilisera abessinierna var ett tacksamt satir motiv 

eftersom civilisationen fick symboliseras av bomber, vilket Bild 2 visar.  Mussolinis ministrar 

figurerade också i skämt och placeras parodiskt i Mussolinien.286 Arbetarnas usla situation och 

fascisternas civiliseringsarbete uttrycktes också de i bilder och med skämt som till exempel 

Frigjord abessinier: ”Hurra, mig inte längre vara slav... Hurra, mig vara arbetslös 

italienare...”287 
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4.2.2 Benito Mussolini 

Den största driftkuckun var onekligen ändå Mussolini själv. Redan under sommaren 1935 innan 

kriget brutit ut framställde Harry Blomberg Mussolini som en högfärdig tupp i ett hönshus fullt 

med kackel och som egentligen bara var rädd och oförmögen att rå på de verkliga problemen.288 

Det hotande kriget sågs med andra ord som en skenmanöver från de viktigare frågorna för 

Italiens del. Under diskussionerna i NF under hösten 1935 beskrevs också hur ”Mussolini 

kopplar hjärnan bort och låter käften gå” när han hotade lämna NF och starta krig om sanktioner 

infördes.289 Mussolini jämfördes också med perserkonungen Kambyses som försökte erövra 

Abessinien utan att lyckas, med förhoppningen om att Mussolini skulle gå samma öde till 

mötes.290 Ett av de mer spektakulära åtagandena från finlandssvenskt arbetar håll var 

nyårsrevyn 1935 som till stor del var en parodi på det fascistiska Italien och framförallt dess 

ledare Mussolini. Han som spelade diktatorn beskrevs som onödigt vacker med tanke på 

karaktären – men det fanns ingen fulare skådespelare att tillgå. Revyn byggdes för övrigt upp 

kring fredens duva som tillsammans med ”de svarta rassarna” irrade runt i en krigisk värld där 

Musse och hans anhang gorde livet surt.291  

N. R. av Ursin genomskådade Mussolinis dubbelmoral i ett inslag utgående från hur 

Mussolini med ena handen förbannade allt och alla efter att en italiensk officier blivit lemlästad, 

samtidigt som han med andra handen befattade sig med de krigsförbrytelser italienarna gjorde 

sig skyldiga till.292 Skandalnyheter av olika slag dök också upp i Arbetarbladets nyhetsflöde. 

Enligt en då nypublicerad bok ifrågasättes bland annat huruvida Mussolini verkligen själv 

deltagit i marschen till Rom, vilket Arbetarbladet inte var sena att lyfta fram i en notis.293 

Mycket av den satir som berörde Mussolini återfinns i Arbetarbladets underhållningsspalt 

Strålkastaren. Där gick det till exempel att läsa skämt om hur italienska soldater plågades av 

den abessinska hettan men att Mussolini i alla fall hade rätt som lovade italienarna en plats i 

solen.294 Dråpligheter som inkluderade Mussolinis skolgång fanns också och skillnaden mellan 

Mussolini och Hitler påståddes vara att Mussolini hävdade att en stor statsman bör kunna 

koncentrera sig, medan Hitler förklarades sätta mera fokus på att koncentrera andra.295 

Strålkastaren innehöll inte bara skämt utan lyfte också fram allvarligare företeelser. Efter den 
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italienska segerns fullbordande rapporterades om hur Mussolini och hans åhörare skrattat 

hjärtligt åt frågan om italienarna snart kan gå och betrakta den slagne abessinska kejsaren i en 

bur i Roms zoologiska trädgård.296 Under samma föreställning ska Mussolini också ha tryckt i 

sig tomater till publikens förtjusning. Diktatorns segertal väckte uppmärksamheten hos 

Diktonius som formulerade följande tankar kring Selassies och NF:s misslyckande samt 

Mussolinis uppträdande:  

I festyran körde Mussolini c:a 10 – stod det i tidningarna – tomater i sig, vilken offergärning fick fascistpacket 

att vråla av förtjusning och skräna efter negus i bur. Liksom friheten kunde slå finheten i bojor eller 

noshörningen spetsa fjärilen i flykten! Och solen ler och löven knoppas och skandalen i Abessinien och 

Genéve tillhör de större i världshistorien och sätter för alla tider en skamfläck på vår generation av 

mänskligheten. Men solen ler; och Mussolini slukar tomater.297 

Mussolini såväl som hans anhängare liknades vid en klumpig och burdus noshörning, medan 

diktaren Diktonius jämförelse av Abessinien som en fjäril upprepade sig. Han uttryckte 

dessutom sin förbittring över västvärldens och NF:s agerande. Diktonius verkade slutligen 

också irriterad över hur makthavarna, här representerade av vårsolens sken, tycktes fortsätta sin 

vardag som om inget hade hänt, samtidigt som både skamfläcken och fascismen fanns kvar, 

vilket Mussolinis tomatslukande kan sägas ha symboliserat. 

Krig var något som arbetarrörelsen starkt motsatte sig och i och med kriget i Abessinien 

fick Arbetarbladet aktuella och konkreta exempel på det de länge hävdat. Italienarnas framfart 

i Abessinien var dessutom en särskilt smutsig historia, vilket fungerade till fördel för 

Arbetarbladets anti-krigsretorik. Civila dödsoffer i italienarnas flygräder har tidigare 

behandlats, här ligger fokus på samma händelser men med fokus på hur italienarna beskrevs. 

Redan den första rapporten från krigsfronten uppehöll sig vid hur ”gentlemannen i Rom” 

låtit bomber falla på ett rödakorssjukhus, en strategi som kom att fortsätta från den italienska 

sidan och skapa förbittring på den andra.298 De italienska flygarna omnämndes som hjältar i 

den italienska propagandan, men började snabbt omnämnas som ”pirater” och ”rövare” i 

Arbetarbladet. Om bombningen av den svenska ambulansen kunde läsarna läsa under rubriken 

Mussolinis flygpirater krönte fjolåret med fasansfullt bombdåd. Ett tiotal abessinier omkom och 

två svenskar sårades när ambulansen ödelades. Händelsen orsakade protester från Rödakorsets 

representant i Addis Abeba till Geneve och väckte starkförbittring i Stockholm. Flaggor på 

halvstång prydde staden medan polisen skickade extra bemanning till italienska legationen för 

att undvika upplopp på nyårsafton. Med hjälp av flygblad samlades ändå folk vid legationen på 
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nyårsdagen.299 Ett par veckor senare publicerades också en svarsnot från Italiens kungliga 

regering där man beklagade det inträffade, men försäkrade att det inte var avsiktligt.300 Den 

svenska regeringen framhöll i början av mars däremot att ambulansen beskjutits avsiktligt och 

att tilltaget borde få rättsliga följder.301 I slutet av januari fortsatte motgångarna för det svenska 

rödakorset när deras material och fordon ska ha beslagtagits av italienare i striderna på 

sydfronten. Inga uppgifter om skadade gavs, men personalen lär ska ha fått vandra 200 km 

tillbaka från fronten.302 

Det var inte bara den svenska ambulansen som utsattes. Rapporter fanns också om hur 

brittiska ambulanser och sjukhus bombarderats trots att de varit tydligt utmärkta med Röda 

korsets symbol samt hur personalen åtminstone vid ett tillfälle ska ha blivit gasade.303 Också 

den finska ambulansen strök med i de bombningar som uppgavs ha jämnat Djidjiga med 

marken. Den finländska personalen sades ha klarat sig oskadda, men inte patienterna.304 

Uppräkningen ovan är ändå bara ett urplock av den mängd antifascism som uttrycktes i 

Arbetarbladet i samband med Abessinienkonflikten. Skulle man dessutom inkludera alla andra 

typer av fascismkritik skulle listan växa ytterligare. 

 

 

 

                                                 
299 Arbetarbladet 3.1.1936. 
300 Arbetarbladet 22.1.1936. 
301 Arbetarbladet 6.3.1936. 
302 Arbetarbladet 29.1.1936. 
303 Arbetarbladet 12.2.1936, 6.3.1936, 9.3.1936, 11.3.1936 och 20.3.1936. 
304 Arbetarbladet 27.3.1936. 
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5 Arbetarbladet, Abessinien och den antifascistiska kampen 

Syftet i den här avhandlingen har varit att spåra rötterna till den internationella medvetenhet 

som idag präglar hur vi uppfattar och ser på oss själva i relation till alla andra människor i 

världen. Det här har jag jobbat mot genom att undersöka den internationella solidaritet som 

fanns representerad i den finlandssvenska arbetarrörelsen som en del av ett större internationellt 

medvetande. Min utgångspunkt har varit Abessinienkrisen 1934–1936 som jag behandlat 

genom att analysera Arbetarbladet, som fått representera den finlandssvenska arbetarrörelsen. 

Mina huvudsakliga frågeställningar har varit: 1. Vem inkluderades och vem exkluderades i den 

internationella solidaritet som förmedlades via det finlandssvenska Arbetarbladet? 2. Hur 

inkluderas och exkluderades de olika grupperna och vad ledde den internationella solidariteten 

till? 

I min analys har jag kunnat urskilja två väsentliga komponenter som kan kopplas till den 

internationella solidaritet som senare uttrycktes med hänvisning till konflikten i Abessinien – 

nedrustning och kollektiv säkerhet. Föreställningen om nedrustningen som en nödvändighet för 

fredens bevarande var central för arbetarrörelsen och kriget i Abessinien sågs som ett bevis för 

just det. I Arbetarbladets diskussioner om nedrustningen lyftes fram hur den materiella 

nedrustningen också krävde både en moralisk och ekonomisk nedrustning, vilken kunde 

kopplas till klassiska socialdemokratiska värderingar om fred, frihet och socialistisk ekonomi. 

Värderingarna ingick i den internationella solidariteten som på så sätt också betraktades som 

en förutsättning för nedrustningen.  

Den kollektiva säkerheten i NF:s regi var den andra centrala komponent eftersom dess 

fortsatta trovärdighet och existens hängde på utgången av kriget i Abessinien.  NF:s kollektiva 

säkerhet stöddes av arbetarrörelsen både nationellt och internationellt men stödet förändrades i 

och med konflikten i Abessinien. Före krigsutbrottet dominerade tanken hos arbetarrörelsen att 

moraliska och på sin höjd ekonomiska sanktioner skulle visa sig tillräckliga för att stävja en 

eventuell angripare. Krisen lade däremot NF:s tandlöshet i dagen och ledde till insikten att 

kraftåtgärder krävdes för att återställa tilltron till den kollektiva säkerheten. Den annars fredliga 

arbetarrörelsen gick till och med så långt som att stöda militära sanktioner för att upprätthålla 

trovärdigheten till NF:s kollektiva säkerhetssystem. Diskussionerna i Arbetarbladet om den 

kollektiva säkerheten kretsade ändå om förhållandena i Europa. Trots upprop för Abessiniens 

sak så betraktades ändå landets öde som sekundärt i förhållande till den kollektiva säkerhetens 

öde i Europa. Abessinien fungerade som ett exempel som väckte och gav energi till 
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arbetarrörelsens kamp mot fascismen och krigshotet i Europa, men som samtidigt var för 

avlägset för att anses som det primära för solidariteten. 

Trots Abessiniens sekundära betydelse förekom ett stort intresse för landets situation runt 

om i Europa, vilket också märks i Arbetarbladet. Synen på Abessinien som förmedlades i 

tidningen förändrades från att skildra en primitiv nation utan enhetlig och fungerande 

samhällsstruktur till ett civiliserat land med aspirationer på att inkluderas i den västerländska 

sfären. Den tydligaste symbolen för landets västerländska strävandena blev kejsaren Haile 

Selassie som genom sin personlighet och sina värderingar i samklang med NF:s principer 

slutligen kunde liknas vid en inofficiell företrädare för nordisk socialdemokratin. I 

krigsrapporterna varvades och kompletterades abessiniernas materiella underlägsenhet med 

deras ihärdighet och tapperhet. Uppgifter om den förödelse och död de italienska bomberna 

lämnade efter sig gjorde det också lätt för Arbetarbladets läsare att känna sympati till 

abessinierna. I diskussionerna i anknytning till kriget lyftes visserligen Abessiniens betydelse 

fram, men någon direkt solidaritet eller vilja till uppoffring uttrycktes inte. Likt diskussionen 

om den kollektiva säkerheten uttrycktes solidariteten i stället indirekt i form av kampen mot 

fascismen om människornas medvetande och som en kamp för rättvisan. 

Solidaritetsuttryck för Abessinien i Arbetarbladet har i analysen delats in i fyra olika typer. 

För det första märks intresset för Abessinien i flertalet artiklar och i anordnandet av allmänna 

föreläsningar som utgjorde plattformar för information och diskussion för allmänheten. 

Skribenterna i tidningen fördömde Italiens angrepp och sade sig stöda Abessinien, men några 

konkreta åtgärder föreslogs inte i större utsträckning. Diskussionens fokus såg därför ut som 

debatten om den kollektiva säkerheten och diskussionen om själva kriget – fokus låg 

fortsättningsvis på den antifascistiska kampen, medan Abessinien inte inkluderades fullt ut. Den 

andra typen var sanktionerna mot Italien till förmån för Abessinien, vilka utgjorde en mera 

konkret solidaritetsyttring. Arbetarbladets skribenter uttryckte likt internationalerna sitt stöd 

för sanktionerna, men någon skribent som uttryckligen var beredd på ett militärt ingripande 

hittades inte. En tredje typ av solidaritetsyttring var de tiotals möten och sammankomster som 

arrangerades i stort sätt kontinuerligt under kriget och som manifesterade solidariteten till 

Abessinien. Speciellt kvinnorna, här i huvudsak representerade av IKFF, engagerade sig mot 

kriget även om deras fokus i första hand inte heller låg på Abessiniens situation. Kvinnorna 

motsatte sig nämligen våldshandlingar och krig i största allmänhet. Det konstaterades också att 

de övriga mötena framhävde en mera ideologiskt grundad fredspropaganda, som specifikt 

riktades sig mot fascismen. Den fjärde och sista typen utgjordes av olika insamlingar. Nämnas 
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bör IKFF:s namninsamling och Röda korsets pengainsamling som slutligen materialiserade sig 

i en hjälpexpedition som skickades till krigsskådeplatsen. 

I Arbetarbladets inslag om Abessinien hittas flera försök till att inkludera abessinierna. Det 

här gjordes genom att hitta likheter till det västerländska samhället såsom den kristna tron, 

berättelser om regentintriger och kejsarens moderniseringsarbete. En annan sammanlänkande 

faktor var abessiniernas lidande som framförallt skildrades i krigsrapporteringen. Sympatierna 

fungerade onekligen som en grund för solidaritet. Speciellt med tanke på att både abessinier 

och finländare åtminstone enligt Arbetarbladets framställning delade oron av moderna flyg- 

och gasanfall mot civilbefolkningen.  

Genom att analysera hur Abessinien inkluderades i den finlandssvenska arbetarrörelsens 

internationella solidaritet syns det tydligt att det fascistiska Italien i form av angripare 

exkluderades. Det här gjordes med hjälp av tre olika strategier. För det första genom 

information och redogörelser om de fascistiska förhållandena, genom ekonomiska argument i 

anknytning till kolonialism och genom att förlöjliga fascismens företrädare. Speciellt Mussolini 

i egenskap av fascismens mest framträdande gestalt figurerade i alla möjliga mindre smickrande 

sammanhang. Exkluderingen av den italienska fascismen bör ändå bara ses som en del av 

socialdemokratins större antifascistiska kamp mot militarism, förtryck och diktatur. 

Antifascismen utgjorde den viktigaste grunden till solidariteten mellan abessinierna och 

Arbetarbladets läsare. Antifascismen gjorde också att, enligt min mening, en fullständigt 

osjälvisk solidaritet, enligt Komters solidaritetsspektrum, mellan de finlandssvenska arbetarna 

och abessinierna inte etablerades. Både den finlandssvenska arbetarrörelsen och abessinierna 

förde en kamp mot fascismen och båda satte sin tilltro till och betraktade NF som den självklara 

ledaren i kampen. Abessinien inkluderades således i den antifascistiska gemenskapen, men för 

den internationella solidaritet Arbetarbladet förmedlade betraktades Abessinien bara som en 

del av en mycket större strid. En ideologisk strid med ideal om fred, frihet och demokrati på 

ena sidan och fascism, nazism och diktatur på den andra. Den antifascistiska kampen var 

betydligt äldre och större än det italienska angreppet, även om det utgjorde en del av samma 

kamp. Följaktligen ägnades största delen av Arbetarbladets inslag inte åt att stöda och undsätta 

Abessinien, utan om att försöka informera och mobilisera finlandssvenskarna. Det här för att 

kunna bidra med en liten finlandssvensk bit till en världsopinion för fred genom nedrustning 

och kollektiv säkerhet, som i längden också skulle innebära ett bidrag till den internationella 

socialdemokratiska politiken.  

Hur konflikten i Abessinien framställdes i Arbetarbladet kan avslutningsvis jämföras med 

Fronczaks forskning om ”Hands off Ethiopia, i vilken han konstaterade att den internationella 
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krisen och kampen omformades för att passa lokala behov. FSA inkluderade abessinierna i sin 

internationella solidaritet och flera exempel på hur solidariteten uttrycktes har visats. Men FSA 

använde sig också av abessiniernas situation och integrerade den i sin pågående strid mot 

fascismen, i vilken agitationen för nedrustning och kollektiv säkerhet utgjorde en väsentlig del.  
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