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I Inledning

Decennieskiftet mellan 1960- och 1970-talet karaktäriseras av händelseförlopp som

utgör  en  brytning  i  historien.  Den  inverkan  som dessa  händelser  hade  både  på

samtida  och  kommande  generationer  var  så  kraftig  att  tidsperioden  fortfarande

uppfattas ha något av en symbolisk betydelse. Decennieskiftet associeras till stor del

med studentradikalismen, det vill säga studenternas protester mot faktorer som den

rådande  sociala  ordningen  och  det  borgerliga  samhällets  värderingar.1

Studentradikalismen  var  dock  ett  omfattande  fenomen  som  engagerade  förutom

studenterna även andra samhällsgrupper.  Dessutom kan inte  radikalismen enbart

kopplas ihop med tidsperioden kring decennieskiftet;  protesterna hade sin grund i

1950-talet och de fortsatte in på 1970-talet. Orsakerna till radikaliseringsvågen var

mångfaldiga  och  omfattade  politiska  såsom  demografiska  motiv.2

Studentradikalismen  ägde  rum  även  i  Finland,  dock  på  ett  annorlunda  och

stillsammare sätt än i länder som USA eller Frankrike. Denna avhandling undersöker

studentradikalismen ur ett finländskt perspektiv genom att granska studenttidningen

Soihtus utveckling mellan 1966 och 1970.

Ämnesavgränsning och frågeställning

Soihtu var en studenttidning som utgavs av föreningen Akateeminen Sosialistiseura

från 1931 till 1967 och Sosialistinen Opiskelijaliitto från 1968 till 1991.3 I detta arbete

behandlas  åren  genast  innan  och  genast  efter  bytet  av  utgivare  för  att  kunna

observera hur detta påverkade tidningen. Undersökningens frågeställning är således

följande; hur förändrades tidningen från  1966 till 1970? Frågeställningen behandlas

ur olika perspektiv; hur förändrades tidningens utseende? Hurdana förändringar går

det att märka i de förekommande temana och i skribenternas sätt att behandla dem?

Vem är skribenterna och hurdan utveckling skedde i deras bakgrunder?

Valet  av  tidsbegränsing  beror  bland  annat  på  att  den  internationella

1 Lavabre & Rey 1998.
2 Östberg & Andersson 2013, 161, 163-164.
3 Hädanefter används förkortningarna ASS och SOL.
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studentradikalismen4 nådde sin höjdpunkt under dessa år. I synnerhet 1968 är ett år

rikt på konnotationer på grund av den då eskalerande radikalismen.5 Den finländska

studentradikalismen fick  sina  egentliga  former  först  under  1970-talet,  då  rörelsen

utmärktes  av  särskilda  drag  som  fick  den  att  avvika  från  den  internationella

radikalismen.  Under  1970-talet  influerades  den  finländska  studentradikalismen av

taistoiterna, FKP:s extremistiska inre opposition.6 Detta ledde till att den finländska

studentradikalismen  karaktäriserades  av  en  dogmatisk  kommunistisk  linje.  Till

skillnad från de internationella protesterna saknade de finländska upproren därför en

viss  spontanitet  och  kreativitet.7 I  detta  arbete  behandlas  tidsperioden  då

studentradikalismen hade fått fotfäste i Finland, men taistoiternas strikta linje hade

inte ännu tagit fullständigt över. Tidsbegränsningen tillåter därmed en granskning av

den  finländska  studentradikalismens  utveckling  från  en  lågprofilerad  rörelse  till

taistoiternas verksamhetsområde.

ASS och SOL:s historia behandlas senare i arbetet8 men eftersom bytet av Soihtus

utgivare  är  relevant  för  forskningsfrågan  presenteras  det  kort  redan  nu.  ASS

publicerade Soihtu ända till  1967, varefter SOL tog över utgivningen. En väsentlig

detalj  för  undersökningen är att  det  hölls  en ett  års paus i  tidningens publicering

1968.  SOL  grundades  1965  som  DFFF:s  studentförening.  Föreningen  var  en

sammanslutning av ASS olika fraktioner i  Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleåborg

och Jyväskylä. SOL var alltså en stor förening som under 1970-talet dominerades av

taistoiterna.  Taistoiterna  gjorde  SOL till  den  synligaste  föreningen  inom  Finlands

studentradikalism.  SOL:s  status  innebar  att  Soihtu förnyades för  att  bättre  kunna

uppfylla  sin  roll  som  den  inflytelserika  föreningens  språkrör.9 Dessa  händelser

inverkade oundvikligt på tidningens linje.

Förändringarna som går att märka i Soihtu grundar sig inte enbart på ASS och SOL:s

inre angelägenheter och därför stöder sig undersökningen på bakgrundsinformation

om  både  den  finländska  och  den  internationella  studentradikalismen.  Under

decennieskiftet  höll  hela  den  finländska  studentradikalismen på att  utvecklas  och

4 Uttrycket ”internationell studentradikalism” används på ett generellt sätt i detta arbete, utan att 
närmare specifiera vilka delar av världen det är frågan om. Studentradikalismens karaktärsdrag tas 
noggrannare upp i kapitel II, men i detta skede kan det påpekas att den internationella aspekten hade
en stor betydelse för studentradikalismen. Samhällsfrågorna som var aktuella under tidsperioden 
förenade studentrörelser i olika länder och därmed kan det anses berättigat att använda uttrycket 
som en allmän term. Kuusi 1968, 76.

5 Modin 2008, 277; Östberg 2002, 9; Östberg & Andersson 2013, 161.
6 Se kapitel II för en noggrannare presentation av den finländska studentradikalismen.
7 Siisiäinen 1990, 138-139.
8 Se kapitel II.
9 Hyvärinen 1994, 26-27; Siisiäinen 1990, 139; Suominen 1997, 224-225.
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därför bör undersökningen kopplas ihop med allmännare förändringar som ägde rum

i  det  finska  samhället.  Trots  att  den  finländska  studentradikalismen  till  stor  del

fokuserade på företeelser som ägde rum inom Finlands gränser uppmärksammades

även  internationella  aktualiteter.  Till  dessa  hör  även  tidsperiodens  ideologiska

strömningar, huvudsakligen den nya vänstern.10

Källor och metod

Arbetets  källor  utgörs  av  74 artiklar  publicerade  i  Soihtu  mellan  1966 och 1970.

Dessa utgör 69 procent av årgångarnas alla artiklar. De undersökta artiklarna har

valts ut baserat på deras relevans för arbetet.  I  Soihtu behandlas i  synnerhet tre

huvudsakliga teman inom vilka det går att urskilja en förändring i tidningen och därför

har  endast  artiklar  om  dessa  teman  analyserats.  Temana  går  under  rubrikerna

inrikespolitiska frågor, utrikespolitiska frågor och teoretiska artiklar.

Soihtu grundades av ASS 1931, en tid då möjligheten att publicera vänsterinriktade

tidningar  i  Finland  var  begränsad.  Det  var  dock  först  under  vinter-  och

fortsättningskriget  som censuren alltmer påverkade Soihtu och efter  1940 avbröts

tidningens publicering för att återigen fortsätta 1945.11 Soihtu var således en militant

vänstertidning långt före 1960- och 1970-talets studentradikalism. 

Ytterligare en aspekt  som karaktäriserade den finländska studentradikalismen var

studentföreningarnas benägenhet att höra till politiska partier. Detta gällde även ASS

och SOL. Den internationella tendensen var att studentföreningarna med tiden skiljde

sig från sina partier, men i Finland skedde det motsatta. Detta förhållande ledde till att

de finländska studentföreningarna i  allmänhet  fokuserade endast  delvis på teman

som  berörde  studenterna.  Däremot  uppmärksammade  föreningarna  i  hög  grad

samma nationalpolitiska frågor som partierna koncentrerade sig på.12 Detta märks

även  i  Soihtu.  Flera  artiklar  behandlar  frågor  som  inte  berör  den  egentliga

studentradikalismen.  På  en  internationell  skala  är  Soihtu  därför  en  ovanlig

studenttidning som avspeglar den finländska radikalismens särdrag.

Den huvudsakliga orsaken till  valet av Soihtu som forskningsobjekt är att  det inte

10 Östberg & Andersson 2013, 173. Se underrubriken Begrepp för en definition av den nya vänstern.
11 Leino-Kaukiainen 1992, 195.
12 Kuusi 1968, 138.

3



finns  mycket  forskning  om  tidningen.  Den  tidigare  forskningen  visar  att

undersökningarna oftast har studerat den finländska studentradikalismen ur ett brett

perspektiv. När dessa undersökningar har behandlat ASS och SOL har föreningarna

främst  analyserats  som  delar  av  den  större  helheten  som  taistoismen  utgjorde.

Detaljer  som  föreningarnas  språkrör  har  därmed  fått  en  knapp  uppmärksamhet.

Därför är meningen med detta arbete att vara ett bidrag till den annars omfattande

forskningen om den finländska studentradikalismen. Samtidigt är målet att skapa nya

insikter om Soihtus roll som informationsförmedlare under en unik period i Finlands

historia. 

Ännu  1966  och  1967  var  Soihtu  ett  språkrör  för  en  snäv  grupp  studenter.  1969

förändrades tidningen märkbart, vilket först gick att notera i dess format och tjocklek.

När  SOL tog över  tidningens publicering byttes  det  gamla helformatet  ut  mot  ett

tabloidformat.  Vissa  nummer  trycktes  i  tabloidformat  redan  1966  och  1967,  men

dessa var specialnummer för Valborg. Vad gäller Soihtus tjocklek kunde tidningen

1966  bestå  av  endast  fyra  sidor,  medan  den  1970  hade  vuxit  till  att  omfatta  i

genomsnitt  trettio  sidor.  För  att  åskådliggöra  den  snabba  utvecklingen  kan  det

påpekas att Soihtu omfattade över hundra sidor redan 1972.

SOL:s  växande  betydelse  inom  den  finländska  studentradikalismen  avspeglas  i

Soihtus  utseende,  men  föreningens  utveckling  satte  även  sina  spår  i  tidningens

innehåll.  De  allt  tjockare  numren  av  Soihtu  bestod  under  1970-talet  av  långa,

riktgivande artiklar skrivna i vetenskaplig stil.13 Med tanke på SOL:s roll som ledande

maktfaktor  inom  studentradikalismen  och  föreningens  dogmatiska  linje  är  det

sannolikt  att  tidningen användes i  propagandistiskt  syfte.  Som motvikt  till  Soihtus

teoretiska linje grundades 1971 Soihdunkantaja, SOL:s andra språkrör som istället

fokuserade  på  föreningens  agerande.14 Soihdunkantaja  beaktas  inte  i  denna

undersökning eftersom tidningens grundande inte faller inom detta arbetes tidsramar.

Soihtu har utkommit i en oregelbunden takt. Antalet nummer varierar beroende på

årgångarna;  1966  utgavs  fyra  nummer,  varav  ett  är  ett  tjockare  specialnummer

publicerat  inför  Valborg.  1967  publicerades  endast  ett  nummer,  även  detta  ett

specialnummer inför Valborg. 1969 utgavs två nummer och 1970 fyra. Avsaknaden

av nummer från 1968 är en intressant detalj som kunde utgöra ett problem. Pausen i

Soihtus utgivning lär inte ha varit planerad; SOL ämnade att publicera i alla fall ett

13 Hyvärinen 1994, 27.
14 Hyvärinen 1994, 27.
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nummer inför Valborg.15 Detta skedde aldrig, vilket berodde på ekonomiska orsaker.16

Det är i och för sig inte uteslutet att andra faktorer kan ha påverkat pausen. Det är

lönsamt  att  överväga  hur  mycket  avsaknaden  av  nummer  från  1968  påverkar

undersökningen. Analysen visar om det som ägde rum 1968 behandlas i efterhand

eller inte alls.

De  flesta  nummer  som  används  för  detta  arbete  har  hittats  på  Helsingfors

universitets bibliotek i originalformat. Helsingfors universitets bibliotek har dock inte

haft  kompletta  årgångar  till  förfogande.  Därmed  har  numren  även  samlats  in  i

originalformat på Työväenliikkeen kirjasto och Folkets Arkiv. Folkets Arkiv har även

varit till nytta vad gäller annan information. Bland ASS och SOL:s arkiv har relevanta

dokument såsom mötesprotokoll hittats. Dessa dokument har gett insikter om vad

som skedde inom föreningarna 1968 och om pausen i Soihtus utgivning.

Soihtu omfattar varierande texter. Mångsidigheten gäller såväl texternas innehåll som

deras form; förutom artiklar innehåller tidningen till  exempel reklamer, recensioner

och dikter. Dessa andra texter inkluderas inte i analysen. Undersökningen utgår både

från en kvantitativ  och kvalitativ  analys.  Den kvantitativa  analysen behövs för  att

konkret  kunna  åskådliggöra  utspridningen  av  de  olika  temana  som  behandlas  i

artiklarna  och  således  urskilja  förändringarna  som  skedde  i  Soihtus  linje.  Därtill

behandlas artiklarna ur ett analytiskt perspektiv; diskussionerna som fördes i Soihtu

kopplas ihop till  forskningslitteraturen för att  kunna tolkas i  ljuset av tidsperiodens

samhälleliga kontext.  De olika temana analyseras en efter  en och en kronologisk

ordning  finns  endast  inom de  enskilda  kategorierna.  På  detta  sätt  är  det  lätt  att

urskilja hur Soihtus behandling av de olika frågorna förändrades under åren.

Tidigare forskning

Eftersom 1960- och 1970-talet är väl undersökta år har det inte varit svårt att hitta

tidigare forskning om tidsperioden. Den utvalda forskningslitteraturen omfattar både

1960- och 1970-talet eftersom det är perioden kring decennieskiftet som behandlas i

detta  arbete.  En  annan  orsak  är  den  tidsmässiga  skillnaden  mellan  den

internationella och den finländska studentradikalismen. Gränsen mellan 1960- och

15 Sosialistisen Opiskelijaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 20-21.1.1968, 26, Sosialistinen 
Opiskelijaliitto CC Hallituksen pöytäkirjat 1966-1969, Folkets Arkiv.

16 Sosialistisen Opiskelijaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 30.3.1968, 26, Sosialistinen 
Opiskelijaliitto CC Hallituksen pöytäkirjat 1966-1969, Folkets Arkiv.
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1970-talet är överlag vag; flera av tidsperiodens företeelser kan inte nödvändigtvis

kopplas ihop med ett särskilt år. Dessutom spred sig de olika rörelserna, tendenserna

och  strömningarna  i  ojämn  takt  runtom  i  världen.  På  grund  av  dessa  orsaker

behandlar den utvalda tidigare forskningen även år som går utanför arbetets exakta

tidsbegränsning.  Tanken  är  att  få  en  allmän  översikt  av  vad  som  skrivits  om

tidsperioden, både för att kunna urskilja i vilken mån det saknas forskning om Soihtu

och för att kunna kontextualisera forskningsresultaten. 

Bland  tidigare  forskning  om  tidsperioden  kan  till  exempel  Marja  Tuominens

doktorsavhandling ”Me kaikki  ollaan sotilaitten lapsia”.  Sukupolvihegemonian kriisi

1960-luvun suomalaisessa kulttuurissa17 nämnas. Tuominen fokuserar bland annat

på nya generationers inverkan på samhället, hur 1960-talets ungdomar uttryckte sig

via  tidsperiodens  rörelser  och  därmed  även  studentradikalismen.  Som  teoretisk

utgångspunkt  använder  Tuominen  sig  av  sociologen  Karl  Mannheims  analys  av

begreppet  ”generation”.  Vad  Tuominen  lyfter  av  Mannheims  analys  är  hur  en

generation binds samman av ett flertal faktorer förutom de biologiska. En generation

förenas av en viss position i samhället och kan ur detta perspektiv analyseras på

samma sätt  som en klass.18 I  detta arbete används Tuominens verk för att  få en

översikt av centrala faktorer som karaktäriserade tidsperioden och inte som teoretisk

bas. 

Den  tidigare  forskningen  kring  1960-  och  1970-talet  omfattar  flera  pro  gradu-

avhandlingar med varierande inriktningar. Katja-Maria Miettunen undersöker i sin pro

gradu-avhandling  Radikaalien  vuosikymmen.  Suomalaisen  kuusikymmentäluvun

historiakuvan rakentajat, sisältö ja merkitys19 historiebruket som gjorts av Finlands

1960-tal.  Avhandlingen  är  särskilt  relevant  för  detta  arbete  eftersom  Miettunen

presenterar flera begrepp som är centrala för en studie av studentradikalismen.20 

Juhani  Lohikoski  behandlar  i  sin  pro  gradu-avhandling  Kun  1960-luvun

uusvasemmistolainen  liikehdintä  haastoi  vanhan21 olika  rörelser  som  den  nya

vänstern tog sig uttryck i. Vad Lohikoski exakt har undersökt är motiven bakom de

olika aktörernas verksamhet i rörelserna. Lohikoski har avgränsat sitt arbete till den

finländska kontexten och hans källmaterial består huvudsakligen av intervjuer. Eriikka

17 Tuominen 1991.
18 Tuominen 1991, 48-49.
19 Miettunen 2004.
20 Se underrubriken Begrepp.
21 Lohikoski 2007.
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Kekki utreder i sin pro gradu-avhandling Kolmatta linjaa etsimässä – uusvasemmisto

1960-luvun keskusteluissa22 med hjälp  av  litteratur  från tidsperioden vad den nya

vänstern egentligen var och hur den tog sig uttryck i Finland. 

En  stor  del  av  den  tidigare  forskningen  om  1960-  och  1970-talet  fokuserar  på

studentradikalismen, både den finländska och den internationella. Sociologen Martti

Siisiäinens verk  Suomalainen protesti ja yhdistykset. Tutkimuksia yhdistyslaitoksen

kehityksen  ja  protestijaksojen  suhteesta  suurlakosta  1990-luvulle23 är  en  bred

översikt  av  proteströrelserna  som utformades  i  Finland  under  1900-talet,  därmed

även  1960-  och  1970-talets  studentrörelser.  Verket  omfattar  viktig

bakgrundsinformation  för  detta  arbete.  Siisiäinens  analys  av  den  finländska

studentradikalismens  utveckling  under  1970-talet  och  taistoiternas  hegemoni  är  i

synnerhet till stor nytta. 

Historikern Laura Kolbes forskning om Helsingfors universitet är även viktig för detta

arbete. Hennes verk Eliitti, traditio, murros. Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta 1960-

199024 skildrar HUS historia från 1960 till 1990. Kolbe går därmed även in på 1960-

och 1970-talets  radikaliseringsprocess.  Även historikern  Matti  Klinge har  forskat  i

HUS historia. I den fjärde volymen av serien  Ylioppilaskunnan historia25 behandlar

han  början  av  1960-talet  och  faktorerna  som  ledde  till  studentradikalismens

utveckling.

Eftersom taistoismen utgjorde den finländska studentradikalismens egentliga särdrag

har den ägnats mycket forskning. Sociologen Matti Hyvärinen är en av de sakkunniga

inom ämnet och hans doktorsavhandling Viimeiset taistot26 är en detaljerad analys av

rörelsens utveckling. Det mest relevanta för detta arbete i Hyvärinens avhandling är

hans  analys  av  hur  taistoiterna  kom till  makten  kring  decennieskiftet.  Bland  den

tidigare forskningen om den internationella studentradikalismen kan statsvetaren Ulf

Modins verk ”Det är rätt att göra uppror” - studentrörelser i historien27 nämnas. Modin

undersöker  bland  annat  förutsättningarna  för  radikaliseringen,  teman  som

uppmärksammades av studenterna och centrala händelser som radikaliseringen tog

sig uttryck i. Modin har avgränsat sitt arbete till den amerikanska, tyska och franska

studentradikalismen.  Dessutom granskar  Modin  även  tidigare  radikaliseringsvågor

22 Kekki 2011.
23 Siisiäinen 1990.
24 Kolbe 1996.
25 Klinge 1968.
26 Hyvärinen 1994.
27 Modin 2008.
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som ägde rum i Tyskland och Ryssland under 1800- och början av 1900-talet. 

Slutligen bidrar även verket Il '68. Una generazione in rivolta28 av statsvetarna Marie-

Claire  Lavabre  och Henry  Rey med viktig  bakgrundsinformation  för  detta  arbete.

Verket  fokuserar  i  synnerhet  på  1968  i  en  vidsträckt  geografisk  kontext;  förutom

Europa och USA behandlas även Japan och Mexiko.  På samma sätt  som Modin

lyfter Lavabre och Rey fram de viktigaste temana som studenterna fokuserade på,

exempelvis  Vietnamkriget,  universitetsreformerna  och  tidsperiodens  olika

vänsterströmningar.

Studentradikalismen  är  även  ett  ofta  behandlat  tema  i  tidigare  pro  gradu-

avhandlingar.  Tuula  Teräväinen  undersöker  i  sin  pro  gradu-avhandling  Kaukana

väijyy ystäviä: Helsingin yliopiston opiskelijoiden poliittinen orientaatio vuosina 1968

ja  197429 vilka  politiska  orienteringar  som  dominerade  bland  studenterna  vid

Helsingfors universitet 1968 och 1974. Teräväinens resultat visar att studenterna var

mer vänstersinnade 1974 än 1968, vilket är förväntat med tanke på att taistoismen

redan hade etablerat sig bland studenterna 1974. 

En annan pro gradu-avhandling som behandlar Helsingfors universitet är Jan Erolas

Vallankumous  lintokodossa:  Suomenkielisten  osakuntien  radikalisoituminen  1965-

1973.30 Erola  har  undersökt  hurdana  former  studentradikalismen  fick  i  några  av

universitetets  nationer,  vilket  är  ett  intressant  tema  eftersom  nationerna  snarare

motverkade radikalismen istället för att främja den. Avhandlingen visar att till exempel

ASS  utövade  en  viss  aktivitet  i  nationerna  och  att  även  dessa  påverkades  av

radikaliseringen. 

Även Terhi Nokkala har analyserat ett  motstridigt tema i sin pro gradu-avhandling

Vastaveto  risuparroille?  Kokoomusopiskelijoiden  suhtautuminen  1960-luvun

opiskelijaradikalismiin,31 nämligen  attityderna  som  rådde  i  Tuhatkunta,

Samlingspartiets studentorganisation, mot studentradikalismen. Nokkalas resultat är

oförväntade;  trots  de  ideologiska  skillnaderna  instämde  de  högerinriktade

studenterna med de radikala angående vissa frågor,  i  synnerhet  de som berörde

studenternas rättigheter vid universitetet.

28 Lavabre & Rey 1998.
29 Teräväinen 2005.
30 Erola 2003.
31 Nokkala 2000.
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Av de tidigare pro gradu-avhandlingarna är Joel Lehtinens  Porvarillisen koneiston

vallankumousta  tekemään32 den  mest  relevanta  för  detta  arbete.  Lehtinen  har

nämligen granskat ASS och SOL:s förhållande till  DFFF. Undersökningen tangerar

detta arbete även tidsmässigt, Lehtinen fokuserar nämligen på slutet av 1960-talet.

Lehtinen  går  således  djupare  in  på  ett  av  de  finländska  studentföreningarnas

särdrag,  nämligen  deras  förhållande  till  partier.  Lehtinens  resultat  visar  att

förhållandet  inte  alltid  var  positivt;  ASS och  SOL lär  ibland  ha  varit  kritiska  mot

DFFF:s  verksamhet.  Missnöjet  berodde  även  på  att  partiet  inte  bidrog  med  ett

tillräckligt stort ekonomiskt stöd åt föreningarna och att studenterna överlag inte hade

tillräckligt stor synlighet.

Några av de tidigare pro gradu-avhandlingarna fokuserar på taistoismen, såsom Mika

Lampinens pro gradu-avhandling  Imperialismin iltarusko? Nuortaistolaisen liikkeen

ideologian  muotoutuminen.33 Lampinen  undersöker  taistoismens  ideologiska

utveckling. Liisa Lalus pro gradu-avhandling ”Eespäin, eespäin tiellä taistojen, rinta

rinnan  astukaamme  siskot,  veikot!”  -  1970-luvun  nuortaistolaisuus  entisten

taistolaisnaisten muistamana34 är en mer begränsad undersökning. Lalu analyserar

intervjuer  med  kvinnliga  före  detta  taistoiter  och  lyfter  således  fram  ett  sällan

uppmärksammat  kvinnligt  perspektiv.  Lalu  har  fortsatt  forska  kring  temat  i  sin

doktorsavhandling Olen valmis käymään oman pienen taisteluni. - Naiset 1970-luvun

nuorisotaistolaisessa liikkeessä.

Den tidigare forskningen om studentradikalismen är  alltså omfattande.  Soihtu har

dock inte ägnats en grundligare forskning. Tidningen presenteras i större verk om

taistoismen  såsom  Hyvärinens  Viimeiset  taistot35 men  i  de  tidigare  pro  gradu-

avhandlingarna förekommer Soihtu högst som en detalj. Lehtinen har använt bland

annat Soihtu som källa i sin pro gradu-avhandling, men tidningen har inte utgjort ett

självständigt  forskningsobjekt.  Soihtu  nämns även i  Lalus  pro  gradu-avhandling,36

men endast förbigående och utan en djupare analys. Målet med detta arbete är alltså

att belysa en snäv och ouppmärksammad aspekt av ett annars välutforskat tema.

Begrepp

32 Lehtinen 2012.
33 Lampinen 2000.
34 Lalu 2014.
35 Hyvärinen 1994, 27.
36 Lalu 2014, 27.
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För  att  ge  en teoretisk  referensram åt  undersökningen  bör  några  återkommande

begrepp klargöras. Ofta använda begrepp såsom de som förekommer i detta arbete

är nästan alltid svårdefinierade och förklaringarna på dem kan variera. Syftet med

denna del är således inte att presentera några fastslagna sanningar, utan snarare att

förklara arbetets terminologi på ett tillräckligt tydligt sätt, som Miettunen gör i sin pro

gradu-avhandling  Radikaalien  vuosikymmen.  Suomalaisen  kuusikymmentäluvun

historiankuvan rakentajat, sisältö ja merkitys. Det främsta begreppet i detta arbete är

”radikalism”.  Etymologiskt  härstammar  begreppet  från  ordet  ”rot”  och  hänvisar  till

något  genomgripande,  omstörtande och extremt.37 1960-  och 1970-talets  radikala

studenter  agerade  således  för  en  djupgående  och  allomfattande  förändring  i

samhället.

”Den nya vänstern” är ett annat relevant begrepp som används i detta arbete. Den

nya vänstern var en av de många strömningarna som uppkom i Västeuropa efter

andra världskriget, i en politisk situation som karaktäriserades av konflikter mellan öst

och väst. Strömningen är svår att definiera eftersom den fick varierande former i olika

länder. Det fanns dock vissa faktorer som förenade den nya vänstern till en enhetlig

rörelse.  Den  nya  vänstern  kännetecknades  av  en  odogmatiskt  tolkning  av

marxismen. Rörelsen utgick från ett missnöje både med socialdemokratin och den

dogmatiska kommunismen. Syftet med den nya vänstern var således att utveckla ett

alternativt  förhållningssätt  till  marxismen.  Som  inspirationskällor  fungerade

okonventionella marxistiska tänkare såsom Antonio Gramsci och Herbert Marcuse,

vars teorier användes för att förklara problem i tidsperiodens samhälle.38

För detta arbete är det väsentligt att utreda förhållandet mellan den nya vänstern och

studentradikalismen. Det är nämligen lätt att koppla ihop de två fenomenen, men när

det kommer till  den finländska kontexten är det mindre självklart.  På internationell

nivå finns det  dock flera faktorer som förenar fenomenen. Den nya vänstern och

studentradikalismen  uppkom  under  samma  tidsperiod.  På  samma  sätt  som

studentradikalismen  var  den  nya  vänstern  solidarisk  med  tredje  världens

frihetsrörelser.  Både  studentradikalismen  och  den  nya  vänstern  var  dessutom

reaktioner mot politiska händelser som ägde rum under 1950- och 1960-talet. Dessa

händelser var till exempel folkupproret i Ungern 1956, Algeriets självständighetskrig

mellan 1954 och 1962 och Kubakrisen 1962. Dessa händelser hade en stor inverkan

37 Parjanen 1983, 3.
38 Kastari 2001, 16-17; Parjanen 1983, 4; Östberg & Andersson 2013, 174.
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på tidsperiodens vänsterintellektuella som började ställa nya frågor om den rådande

samhällsordningen.39 

Den finländska studentradikalismens förhållande till den nya vänstern var mycket mer

komplex. Taistoismens dogmatiska syn på marxismen hade lite gemensamt med den

nya vänstern. Ändå fanns det flera teman som förenade de finländska studenterna

och den nya vänstern, vilket innebär att  det sist  och slutligen är ganska svårt att

urskilja hur mycket den nya vänstern påverkade den finländska studentradikalismen.

I vilken mån den finländska studentradikalismen uttryckte ett  intresse för  den nya

vänstern och om det skedde någon förändring med tiden framkommer i analysen.

Slutligen bör begreppet ”rörelse” förklaras. Även detta begrepp är svårdefinierat och

det finns flera teorier  om dess innebörd.40 I  detta arbete presenteras begreppet i

ljuset av Matti Hyvärinens tolkning41 eftersom den lyckas utreda begreppets abstrakta

dimension på ett lämpligt sätt. En viktig utgångspunkt är att dylika begrepp alltid är

sociala konstruktioner, vilket även Hyvärinens teori utgår ifrån. Han påpekar att en

rörelse  är  i  hög  grad  en  flexibel  konstruktion  eftersom  människor  skapar  dess

uppkomst. En rörelse existerar så länge som folk tror på dess existens. Därmed är

det inte ett permanent eller oföränderligt fenomen. Detta klargörs vid en jämförelse

med till  exempel  föreningar,  partier  eller  organisationer.  Efter  att  dessa  en  gång

definierats kommer deras existens att dokumenteras och fastslås. Däremot behöver

det  inte  finnas  några  fysiska  bevis  på  rörelsers  existens;  de  saknar  en  officiell,

fastslagen status. 

Detta innebär att rörelser inte kan agera eller påverka omgivningen på ett lika direkt

sätt som exempelvis partier eller organisationer. Gemensamt för alla rörelser är dock

strävan efter en brytning i den rådande samhällsordningen. Rörelser karaktäriseras

även av ett starkt medvetande om deras egen plats i tiden. En rörelse behöver som

startpunkt ett förflutet och som mål ett visst framtida läge att uppnå. Gränsen mellan

rörelser och andra konkretare uttrycksformer är ofta svår att definiera. Under samma

tidsperiod förekommer det nämligen ofta både olika sorters rörelser och andra slags

sammanslutningar,  vars  målsättningar  inte  alltid  skiljer  sig  mycket  från  varandra.

Rörelsernas flexibla och svårdefinierade natur märks bland annat i att de ofta går

under  flera  olika  benämningar.  1960-  och  1970-talets  studentrörelser  kallas  även

39 Parjanen 1983, 4.
40 Se till exempel Marja Tuominens jämförelse mellan sociologen Otthein Rammstedts och 

Hyvärinens teorier. Tuominen 1991, 21.
41 Hyvärinen 1994.
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studentoroligheter,  studentrevolution  och  studentaktivism.42 För  enkelhetens  skull

används  huvudsakligen  termen  ”studentradikalism”  i  detta  arbete,  men  det  bör

understrykas att detta inte är det enda begreppet som används för protesterna.  

42 Hyvärinen 1994, 32-34.
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II Studentradikalismen

Den internationella kontexten

1960- och 1970-talets studentradikalism anses utgöra ett unikt historiskt fenomen på

grund av särdragen som den omfattade. Sociala rörelser uppkommer dock konstant

och deras utveckling är starkt kopplad till andra förändringar i samhället. En analys

av den samhälleliga situationen som råder då en specifik rörelse når sin höjdpunkt

kan således visa vilka faktorer som ligger bakom dess formande. Detta innebär att

1960-  och 1970-talets  studentradikalism går  att  identifieras som en av flera olika

radikaliseringsvågor i  historien.43 Studenterna har exempelvis spelat en betydande

roll  i  olika  protester  långt  före  1960-talet.44 Ett  exempel  är  1848  och  1849,  som

tillsammans med 1968 hör till historiens viktiga revolutionsår.45 Revolutionerna som

då ägde rum i Europa hade som teman bland annat nationalism och folksuveränitet.

En  av  orsakerna  till  dessa  års  betydelse  är  de  nya  aktörerna  som  deltog  i

protesterna. Bland dessa fanns exempelvis intellektuella, arbetare och studenter.46

Studenternas engagemang i samhällsfrågor har inte begränsats till den europeiska

kontexten; längs med 1900-talet har även revolutioner i  Argentina, Kina och Kuba

präglats av studenternas närvaro.

Trots  de  tidigare  protesterna  går  det  inte  att  förneka  att  1960-  och  1970-talets

radikalism var  exklusiv  både  vad  gäller  dess  dimension  och  form.  Istället  för  att

begränsas  till  en  specifik  kulturell  kontext  ägde  studentradikalismen  rum  såväl  i

västvärlden som i östblocket och tredje världen.47 Radikalismen spreds snabbt trots

att  de  olika  länderna  fortfarande  var  mycket  olika  och  avskilda  från  varandra.

Ländernas nationella säregenheter innebar att teman som radikalismen fokuserade

på  varierade  från  land  till  land,  trots  att  det  går  att  urskilja  flera  internationellt

förekommande  teman.  Till  dessa  hörde  bland  annat  internationell  solidaritet,

socialism och Vietnamkriget.

43 Östberg 2002, 12.
44 Fraser 1988, 1; Turi 2006, 84.
45 Fraser 1988, 1; Kurlansky 2005, 9; Turi 2006, 83-84.
46 Fraser 1988, 1; Turi 2006, 83-84.
47 Fraser 1988, 1.
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I synnerhet 1960-talets studentradikalism är speciell även på grund av de spontana

och oregelbundna formerna som protesterna fick.48 Rörelserna strävade efter att fatta

snabba  beslut  och  fokuset  låg  därför  huvudsakligen  på  handling.  Eftersom

studenterna  avvisade  auktoritet  var  rörelserna  ofta  ostrukturerade  och  saknade

tydliga ledarfigurer.49 Detta ledde till att det kunde vara svårt för de olika grupperna att

fatta  eniga  beslut.  Studentrörelserna  ställde  sig  utanför  den  etablerade

samhällsordningen,  vilket  uttrycktes  i  protesternas  improviserade  former.50

Radikalismen utmärktes även av att den utgjorde en intensiv livsstil som studenterna

ägnade en stor del av livet åt.51

Uppkomsten av sociala rörelser beror på förhållanden som råder i samhället en viss

tidpunkt.  1960-talets  samhälle  karaktäriserades  av  djupgående  förändringar  och

faktorerna som ledde till  studentradikalismen var därför många. För det första var

nativiteten i västvärlden ovanligt hög efter andra världskriget, vilket innebar att 1960-

talets befolkning bestod av ett stort antal ungdomar.52 Trots att demografin spelade

en stor roll för studentradikalismens utveckling bör protesterna inte enbart uppfattas

som  ungdomsföreteelser.  Studentradikalismen  var  nämligen  en  del  av  en  mer

omfattande protestvåg som berörde flera samhällsgrupper.53    

Studentradikalismen berodde även på ekonomiska faktorer. Från och med 1950-talet

upplevde  västvärlden  en  exceptionell  högkonjunktur  som  i  hög  grad  påverkade

tidsperiodens  ungdomar.  Deras  ekonomiska  förutsättningar  var  ovanligt  goda;

lönerna var höga och arbetslösheten låg.54 Denna situation innebar att ungdomarna

kunde utveckla en egen ekonomi vars syfte inte enbart var att bidra till en tryggad

framtid.  Den nya möjligheten att  spendera inkomsterna enligt  eget  intresse ledde

även till  att ungdomarna började räknas som konsumenter och det växte fram en

omfattande marknad kring den nya ungdomskulturen som samtidigt utvecklades.55

Tidsperiodens ungdomar påverkades även av andra samhälleliga förändringar. Under

1960-talet  utformade ungdomarna för  första gången en skild åldersgrupp med en

48 Kurlansky 2005, 9-10; Östberg 2002, 120-121, 168.
49 Kurlansky 2005, 9; Östberg 2002, 167.
50 I Finland avvek förhållandet mellan studentrörelserna och de politiska partierna från den 

internationella tendensen. Detta särdrag var en av de huvudsakliga faktorerna som skiljde den 
finländska studentradikalismen från den internationella. Kurlansky 2005, 9; Kuusi 1968, 114-115; 
Parjanen 1983, 28-29.

51 Östberg 2002, 169-170.
52 Fraser 1988, 2; Östberg & Andersson 2013, 164.
53 Östberg & Andersson 2013, 163.
54 Fraser 1988, 2; Modin 2008, 312; Östberg & Andersson 2013, 164.
55 Fraser 1988, 2-3; Östberg & Andersson 2013, 164-165.
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bestämd plats i samhället. Den nya positionen innebar att ungdomarna kunde kräva

flera  rättigheter  att  bestämma  över  sina  liv  och  påverka  sin  omgivning.  Nya

teknologiska  innovationer  ledde  dessutom  till  ett  växande  behov  av  utbildad

arbetskraft,  vilket  i  sin  tur  innebar  att  antalet  studenter  vid  universiteten ökade.56

Innovationerna  inverkade  även  på  studentradikalismens  utveckling  och  dess

utspridning till olika delar av världen. Televisionen blev alltmer allmän, vilket innebar

att  det  var  lätt  för  ungdomarna  att  följa  med  aktualiteter.  Dessutom  hjälpte

televisionen  att  vidareförmedla  olika  demonstrationsformer,  vilket  gav

studentradikalismen dess homogena karaktär.57 

Att följa med aktualiteter inom världspolitiken var särskilt viktigt för studenterna. Flera

politiska frågor intresserade studenterna för att de själva var involverade. I andra fall

reagerade de på hur tidsperiodens konflikter avspeglade samhällets orättvisor.  De

politiska konflikterna som studenterna uppmärksammade var många. 1961 lät DDR:s

regering resa Berlinmuren för att hindra befolkningen från att ta sig till  den västra

delen av staden.58 Ända tills dess fall  1989 var Berlinmuren en konkret symbol på

kalla krigets tudelade värld.59 Muren orsakade dessutom uppror bland ungdomar efter

att en student omkom i ett försök att ta sig från den ena sidan av staden till den

andra.60 

Händelserna  i  Tjeckoslovakien  1968  var  ett  annat  centralt  tema  för

studentradikalismen. Efter att Alexander Dubček ersatte stalinistiska Antonín Novotný

som  generalsekreterare  för  Tjeckoslovakiens  kommunistiska  parti  inleddes

Pragvåren som karaktäriserades av Dubčeks liberalare politik. Som reaktion mot den

nya politiska linjen ockuperade Warszawapaktens trupper landet. Trots befolkningens

försök  till  motstånd  markerade  ockupationen  slutet  på  den  politiska  öppningen.

Följaktligen hölls antisovjetiska demonstrationer runtom i Europa; oroligheterna var

stora i synnerhet i de socialistiska länderna.61 För de amerikanska studenterna var

afroamerikanernas rättigheter en viktig  fråga.62 Flera afroamerikanska rörelser fick

radikala  former  och  1968  sköts  Martin  Luther  King,  vilket  följdes  av  oroligheter

runtom i landet.63

56 Fraser 1988, 2-3.
57 Kurlansky 2005, 10.
58 Parjanen 1983, 11; Turi 2006, 368-369.
59 Turi 2006, 368-369.
60 Parjanen 1983, 11.
61 Parjanen 1983, 16-17; Turi 2006, 369.
62 Parjanen 1983, 11.
63 Parjanen 1983, 16; Turi 2006, 351.
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Flera olika aspekter av kalla kriget dominerade studenternas diskussioner.64 En viktig

utgångspunkt  var  att  studenterna  ansåg  att  varken  västvärldens  kapitalism  eller

östblockets kommunism var lämpliga politiska alternativ. Trots att de avvisade kalla

krigets  ideologier  tenderade  studenterna  att  söka  inspiration  från  marxismen.65

Motsättningen  mellan  västvärlden  och  östblocket  var  inte  det  enda  som  väckte

reaktioner hos de unga. Avkoloniseringen som nådde sin höjdpunkt under 1960-talet

innebar flera uppror och krig.66 Ungdomarnas uppmärksamhet riktades mot  tredje

världen vars frihetsrörelser utgjorde ett nytt politiskt alternativ i en värld som kalla

kriget hade delat upp i två motsatta sidor.67 Dessa rörelser blev viktiga vägledare för

studenterna.68 

Vietnamkriget  var  en  viktig  enande  faktor  för  studentradikalismen,  men  temat

uppmärksammades i synnerhet av amerikanska studenter.69 Kriget som USA förde i

Vietnam fördömdes av alla studentrörelser och orsakade otaliga demonstrationer.70

För  studenterna  symboliserade  Vietnamkriget  dessutom  motsättningen  mellan

imperialismen och tredje världen.71 Studenternas västkritiska ideologi var dock svår

att tillämpa i praktiken; trots försöken visade det sig svårt att vinna över västvärldens

auktoriteter.72

Radikalismen  enades  även  av  studenternas  fokus  på  demokrati.  De  ansåg  det

nödvändigt att utvidga innebörden av demokrati, vilket i praktiken innebar att folket

skulle tillåtas en större kontroll över sina liv. Fokuset låg på folkets egen makt och

möjligheten att påverka genom konkreta handlingar. Även rörelsernas struktur var en

viktig  fråga;  vissa  rörelser  saknade  exempelvis  ledare  och ofta  ansågs  ett  aktivt

deltagande viktigare än ett officiellt medlemskap. Studenterna sökte överlag ett nytt

politiskt utrymme och nya vägledande teorier.73

64 Östberg & Andersson 2013, 161.
65 Trots marxismens inflytande på studentradikalismen var flera studenter av den åsikten att 

tidsperiodens vänsterpartier inte lyckades tillfredsställa ungdomarnas krav på samhällsförändringar. 
Därför sökte de radikala inspiration i den nya vänstern. Detta var dock inte fallet i Finland; 
studenternas förhållande till den dogmatiska kommunismen och Sovjetunionen gjorde den 
finländska studentradikalismen unik. Fraser 1988, 3-4; Hyvärinen 1994, 13; Modin 2008, 266; 
Ylikangas 2007, 320.

66 Östberg & Andersson 2012, 162.
67 Fraser 1988, 3; Kuusi 1968, 76; Modin 2008, 274.
68 Fraser 1988, 3; Modin 2008, 274.
69 Fraser 1988, 2; Kurlansky 2005, 10; Kuusi 1968, 76; Lavabre & Rey 1998, 7, 10-12.
70 Kurlansky 2005, 10.
71 Modin 2008, 272-273.
72 Fraser 1988, 318.
73 Fraser 1988, 3-4.
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Tidsperiodens studenter var i hög grad internationellt sinnade. Protesterna runtom i

världen delade tillräckligt många karaktärsdrag för att snarare vara ett internationellt

fenomen än enskilda och lokala händelser.74 På sätt och vis hade skillnaderna mellan

generationerna blivit större än de mellan nationaliteterna.75 Det är ofta en betydande

fördel för en rörelse att vara internationell eftersom den isåfall kan rekrytera en så

bred skara  anhängare som möjligt.  Detta  var  fallet  även för  studentradikalismen.

Detta innebär  dock inte att  lokala särdrag bör  förbises.  Olika nationella  kontexter

spelade även en roll i protesternas utveckling,76 vilket i synnerhet var fallet för den

finländska studentradikalismen.

Redan  i  början  av  1970-talet  gick  det  att  märka  en  förändring  i  radikalismen.

Rörelserna vände sig mot en bredare åldersgrupp och var moderatare. Längs med

decenniet avtog slutligen studentradikalismen. Orsakerna till dess nedgång berodde

både  på  världspolitiken  och  på  förändringarna  inom  själva  rörelserna.  Med  till

exempel  Vietnamkrigets  slut  minskade  faktorerna  som  hade  enat

studentradikalismen. De förändrade rörelserna var inte längre radikala krafter som

stod utanför samhällsordningen. Tvärtom utvecklades de till fasta organisationer som

integrerades i det etablerade systemet.77

1960-  och  1970-talets  studentradikalism  utmanade  definitivt  samhällsordningen.

Makten som studenterna strävade efter att övervinna förblev trots allt orörd. På vissa

håll  av  världen rentav  förstärktes  den.  Studenternas oförmåga att  verkställa  sina

planer  i  praktiken  och  grunda  hållbara  rörelser  utgjorde  ett  centralt  problem  i

synnerhet under 1960-talet. Studentradikalismens konsekvenser i samhället bör trots

allt inte underskattas. Området som radikalismen påverkade mest var feminismen; ur

radikalismen utvecklades en organiserad kvinnorörelse. I USA spelade radikalismen

en betydande roll för medborgarrättsrörelsen och de amerikanska studenterna hade

även  ett  inflytande  på  Vietnamkriget.  Vad  gäller  studenternas  angelägenheter

utökades demokratin vid universiteten tack vare studenternas krav. 

Studentradikalismen  resulterade  även  i  abstraktare  konsekvenser  som  inte  bör

underskattas.  Rörelserna  mobiliserades  till  exceptionella  nivåer  och  deras

antiauktoritärism  var  ett  alldeles  nytt  fenomen.  Upprorens  huvudsakliga

74 Fraser 1988, 4; Kuusi 1968, 77.
75 Kuusi 1968, 76.
76 Fraser 1988, 4-5, 317.
77 Östberg 2002, 165, 176.
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konsekvenser berörde ifrågasättandet av samhällets traditionella seder och bruk.78

Faktumet att denna tidsperiod associeras med studentradikalismen fortfarande flera

decennier  senare  bevisar  att  den  etablerades  till  ett  fenomen  rikt  på  kulturell

betydelse.

Studentradikalismen i Finland

Även i Finland skedde studentuppror långt innan 1960-talet. 1871 ägde betydande

protester  rum  vid  Helsingfors  universitet  och  1935  demonstrerade  finsksinnade

studenter mot införandet av en ny universitetslag. Oroligheter i universitetskretsarna

ägde även rum när Finlands självständighet stiftades. Det fanns flera radikalsinnade

studentörelser  före  1960-talet,  såsom det  nationalistiska  AKS.  Det  fanns  således

redan en grund för studentaktivitet i Finland innan radikalismen utvecklades på 1960-

talet.  Teman  som  förenade  den  internationella  studentradikalismen  såsom

Vietnamkriget  och  trejde  världens  frihetsrörelser  uppmärksammades  även  av

finländska  studenter.  Dessutom  var  Finlands  kapitalistiska  samhälle  och  landets

universitetsstruktur orsak till missnöje bland de unga.

Trots allt detta utvecklades studentradikalismen sent i Finland för att slutligen ta rätt

anspråkslösa  former.79 Detta  kan  verka  motstridigt  eftersom  de  finländska

studenterna var väl medvetna om radikalismen som pågick runt om i världen tack

vare massmedierna.80 Det  finns dock ett  flertal  faktorer som delvis  försvårade en

större spridning av radikalismen i landet. Traditionsenligt har studenterna i Finland

utgjort en respektabel grupp i samhället och det har ansetts vara värt att sträva efter

en  akademisk  utbildning.  Den  finländska  studentpolitiken  var  en  annan  orsak  till

avsaknaden  av  allvarligare  uppror  i  Finland.  Studenternas  intressen  var  tydligt

artikulerade och därför uppstod aggressioner sällan. Detta var synligt i synnerhet i

FSF  som  med  sin  strama  struktur  gjorde  det  svårt  för  studentradikalismen  att

utvecklas  i  Finland.81 Dessa  faktorer  lyckades  trots  allt  inte  hindra

studentradikalismens utveckling helt och hållet.

Den finländska studentradikalismen grundade sig på de unika omständigheterna som

rådde i  landet  under 1960-talet.  Finland gick igenom betydande förändringar som

78 Fraser 1988, 316, 318-321; Östberg 2002, 143.
79 Aarnio et al. 1970, 6, 187; Kuusi 1968, 127-133; Parjanen 1983, 2.
80 Parjanen 1983, 31.
81 Kuusi 1968, 134-135.
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berörde  både  landets  industri  och  samhällsordning.  Situationen  tog  sig  uttryck  i

synnerhet bland den nya och framgångsrika medelklassens ungdomar; trots de goda

förutsättningarna hade ungdomarna svårigheter att leva upp till kraven som ställdes

för dem. De unga valde således att försöka ändra på tidsperiodens värderingar och

nå framgång på andra sätt. De som hade lyckats väl i studierna bemötte dessutom

problem  när  de  gav  sig  ut  i  arbetslivet;  en  akademisk  utbildning  ledde  inte

nödvändigtvis till ett säkert arbete på samma sätt som förut.82

Orsakerna till studenternas missnöje med universiteten var de samma som i resten

av  världen.  Universiteten  styrdes  av  föråldrade  administrationer  och  hierarkier.

Dessutom orsakade studentpolitiken frustration bland studenterna. Under 1960-talet

ledde strävan efter förändring till en allmän politisering bland studenterna; nationerna

som traditionsenligt hade haft mest makt i  studentpolitiken förlorade inflytande när

olika  studentföreningar  blev  synligare,  i  synnerhet  politiska  föreningar  som  var

bundna till partier.83 Överlag karaktäriserades tidsperiodens klimat av en vändning till

vänster som varade till mitten av 1970-talet.84

Det var inte enbart bland studenterna som vänstervridningen märktes. Från 1966 till

1968  leddes  Finland  av  regeringen  Paasio  I,  inom  vänstern  känd  som

folkfrontsregeringen.  Regeringen  bestod  av  SDP,  Centern  i  Finland  och  DFFF.

Regeringen spelade en märkbar roll i den finländska studentradikalismens utveckling

och  för  förhållandet  mellan  de  olika  studentföreningarna.85 Regeringens  politik

lyckades  dock  inte  övertyga  de  radikalaste  studenterna.  Deras  misstro  mot

regeringen  hörde  ihop  med  den  extrema  vänsterns  allmänna  avvisande  av

moderatare former av ideologin.86

Trots  att  den  finländska  studentradikalismen  utvecklades  sent  hade  den  en

betydande effekt på den offentliga debatten.87 De samhälleliga problemen som på

andra håll av världen ledde till missnöje bland studenterna var så lindriga i Finland att

de inte  räckte  till  för  att  orsaka större  uppror.88 Även de finländska  studenternas

förhållande  till  kapitalismen  var  annorlunda  än  utomlands.  Trots  att  Finlands

kapitalism orsakade missnöje bland de radikala studenterna gynnade den samtidigt

82 Ylikangas 2007, 322, 324-326.
83 Tuominen 1991, 308-309.
84 Ylikangas 2007, 320-321.
85 Siisiäinen 1990, 113, 135; Tuominen 1991, 309; Ylikangas 2007, 319.
86 Akateeminen Sosialistiseura ry 1975, 32.
87 Aarnio et al. 1970, 187-188.
88 Parjanen 1983, 27.
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studenternas  intressen  i  allmänhet.  Detta  gällde  i  synnerhet  studentpolitikens

viktigaste aktörer; exempelvis HUS förvaltade en betydande förmögenhet och var en

etablerad  del  av  landets  ekonomi.  Denna  situation  gjorde  det  omöjligt  för

studentradikalismen att utvecklas inom universitetskretsarnas ledande elit.89

Ett annat faktum som karaktäriserade den finländska studentradikalismen och som

bidrog  till  att  den  aldrig  utvecklades  till  en  samhällsomstörtande  kraft  var  att

studenternas  förhållanden  till  politiska  partier  var  mycket  starkt.  Den  allmänna

internationella tendensen var att  studentradikalismen utvecklades antingen utanför

partierna eller alternativt i deras ungdomsorganisationer som med tiden gick sin egen

väg.90 Vad gäller detta förhållande var skillnaden mellan den internationella och den

finländska tendensen markant. De finländska studenterna ansåg det även viktigt att

involvera arbetarna i upproren. Även detta gjorde den finländska studentradikalismen

speciell, trots att samarbetet mellan studenterna och partierna var ett ännu unikare

drag. Studenternas fokus på utomstående aktörer såsom partier och arbetare ledde

till  att  universitetsrelaterade  frågor  fick  lite  uppmärksamhet.91 De  finländska

studenterna levde överlag i  en alltför  stark symbios med sin omvigning för att  ett

självständigt uppror skulle ha varit lönsamt.

En  detalj  som  inte  spelade  en  avgörande  roll  i  utformandet  av  den  finländska

studentradikalismen  men  som  trots  allt  kan  vara  värd  att  ta  i  beaktande  gäller

avsaknaden  av  tydliga  ledarfigurer.92 Denna  aspekt  är  relevant  med  tanke  på

studentradikalismens symboliska roll i historien. Storskaliga uppror och revolutioner

karaktäriseras ofta av en stark ledargestalt och faktumet att detta inte var fallet inom

den finländska radikalismen har antagligen bidragit till att fenomenet inte fick en så

stor kulturell betydelse.

Den finländska studentradikalismen fick fasta former under 1970-talet, men den hade

sin början under  1960-talet  på samma sätt  som på andra håll  av världen.  Under

1960-talet fick den nya vänstern fotfäste i Finland, vilket ledde till att ett flertal nya

rörelser skapades. Ett avgörande skifte skedde i början av 1970-talet, då den nya

vänstern  integrerades  i  vänsterpartierna  och  radikaliserades.  De  radikaliserade

studenterna fick alltmer makt i universiteten och flera gamla traditioner avskaffades.93

89 Kuusi 1968, 136; Tuominen 1991, 310.
90 Parjanen 1983, 28-29.
91 Aarnio et al. 1970, 189-190; Ylikangas 2007, 321.
92 Parjanen 1983, 27.
93 Ylikangas 2007, 318-319.
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Under  denna  tidsperiod  gick  den  finländska  studentradikalismen  igenom  en

avgörande ideologisk förändring. I början hade de finländska studenterna utgjort en

antiauktoritär  rörelse  i  stil  med  den  internationella  radikalismen,  men  under

decennieskiftet vände de sig mot öst för att inspireras av den strikta kommunismen

som dominerade i Sovjetunionen.94 Taistoiterna ledde den radikaliserade rörelsen och

deras hegemoni varade första hälften av 1970-talet. De utövade sin makt främst i

ungdoms-  och  studentföreningar  och  hade  betydligt  mindre  makt  utanför

universiteten, såsom i nationalpolitiken och -ekonomin.95

På samma sätt som i resten av världen varade den finländska studentradikalismen

en kort tid. I samband med att taistoiterna förlorade sin makt avtog hela radikalismen.

Rörelsen  upplöstes  både  på  grund  av  inre  motsättningar  och  av  faktumet  att

studenternas intresse för politisk aktivitet minskade. I början av 1980-talet fanns det

inte längre någon gemensam faktor som skulle ha hållit  rörelsen ihop. Bristen på

enighet inom rörelsen ledde till att den finländska studentradikalismen åstadkom få

påtagliga resultat.  Tack vare studenternas krav förnyandes universitetens ledning,

men överlag märktes radikalismens konsekvenser huvudsakligen på en allmännare

nivå  i  det  samhälleliga  klimatet.  Folk  blev  mer  fördomsfria  mot  det  nya  och

okonventionella, vilket utgjorde en grundlig förändring i de rådande värderingarna.96

ASS, SOL och Soihtu

Den socialistiska studentrörelsen i Finland hade sin början långt före 1960- och 1970-

talens  radikalism.  1905  grundades  Ylioppilaiden  Sosialidemokraattinen  Yhdistys,

Finlands första socialistiska studentförening. Tjugo år senare, den 26 oktober 1925

grundades ASS.  Med åren förstärktes ASS marxistiska linje och föreningen förde

vidare Ylioppilaiden Sosialidemokraattinen Yhdistys traditioner. ASS utgångspunkter

var marxism-leninism, fred, demokrati och vänskap med Sovjetunionen. Solidariteten

till FKP var även viktig.

Under 1930-talet var ASS en liten förening som huvudsakligen bestod av studenter

med kontakter till arbetarrörelsen. Föreningen hade ett knappt stöd bland resten av

studenterna;  under  tidsperioden  dominerade  istället  högerextremistiska  AKS  i

94 Hyvärinen 1994, 13.
95 Mäki-Kulmala 2004, 31-34, 36-37.
96 Sundbäck 1991, 8, 219; Ylikangas 2007, 321-322.
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studentkretsarna. ASS var aktivt engagerad i tidsperiodens nationalpolitiska frågor,

men  fokuserade  även  på  studierelaterade  teman.  Till  dessa  hörde  bland  annat

studenternas  hälsovård  och  studiehandledning,  finansieringen  av  studierna  samt

studieutrymmenas kvalitet. ASS fokuserade även på bekämpandet av AKS politik och

främjandet  av  tvåspråkigheten  tillsammans  med  svenskspråkiga  studenter.  Den

rådande  antikommunismen  märktes  även  i  universitetskretsarna  och  de

kommunistiska studenterna hade svårigheter att utöva sin verksamhet.97

ASS spelade en betydande roll i universitetspolitiken även trettio år senare när 1960-

talets studentradikalism utformades i Finland. Under tiden hade föreningen spridit sig

i landet för att bilda filialer i de största städerna. 1965 slogs filialerna ihop och bildade

SOL.98 SOL  blev  även  DFFF:s  medlemsförening.99 SOL  utgick  ifrån  samma

ideologiska  utgångspunkter  som  ASS,  det  vill  säga  vetenskaplig  socialism  och

marxism-leninism.  I  likhet  med  ASS  samarbetade  SOL aktivt  med  FKP och  var

solidarisk mot arbetarna. Goda förhållanden med Sovjetunionen betonades också; i

marxistisk stil var det viktigt för SOL att vara internationellt sinnad och föreningen var

i kontakt med marxistiska studentföreningar utanför Finlands gränser.100

SOL följde den allmänna tendensen inom den finländska studentradikalismen och

fokuserade på flera frågor som inte berörde studenterna. Trost detta var föreningen

nog  engagerad  i  studentpolitiken  och  behandlade  teman  som  studenternas

möjligheter  att  påverka  i  samhället  samt  deras  försämdrade  framtidsutsikter.101

Betoningen  på  studenternas  roll  som  samhällspåverkade  innebar  att  föreningen

strävade  efter  att  förstärka  studentrörelsen  för  att  kunna  bekämpa  tidsperiodens

samhälleliga problem.102

SOL:s ideologiska linje radikaliserades snabbt. Redan i början förstärktes marxism-

leninismen och flera likasinnade ungdomar gick med i föreningen. Samma förändring

skedde  i  ASS  som  under  tiden  hade  blivit  SOL:s  medlemsförening.  Under

decennieskiftet  byttes  ASS  ledning,  föreningens  verksamhet  aktiverades  och  de

ideologiska  frågorna  ägnades  en  större  uppmärksamhet.  Den  ideologiska

utvecklingen ledde till motsättningar i SOL eftersom det även fanns medlemmar som

97 Akateeminen Sosialistiseura ry 1975, 5, 7, 9, 15-16.
98 Akateeminen Sosialistiseura ry 1975, 28, 31.
99 Hyvärinen 1994, 26.
100 Sosialistinen Opiskelijaliitto 1972, 145; Sosialistinen Opiskelijaliitto 1973, 4-5, 180-181.
101 Sosialistinen Opiskelijaliitto 1972, 139-140.
102 Sundbäck 1991, 86-88.
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inte godkände den radikala linjen.103

Oenigheterna hade dock inte några avgörande effekter på SOL:s verksamhet. En

viktig vändning i dess utveckling skedde 1971 då SOL:s radikalare medlemmar fick

majoritetspositionen  i  föreningen.  Reijo  Kalmakurki,  en  av  den  finländska

studentradikalismens  centrala  aktörer  valdes  till  ordförande  och  föreningens  linje

radikaliserades  ytterligare.  I  början  koncentrerades  studentrörelsen  till  ASS filial  i

Helsingfors, men med tiden nådde dess verksamhet nationell nivå.104

Den finländska studentradikalismens systematiska karaktärsdrag avspeglades tydligt

i SOL. Föreningen bestod av olika organiserade avdelningar och arbetsfördelningen

bland medlemmarna var noggrann. Därtill underlättades föreningens verksamhet av

en snabb och effektiv kommunikation. Föreningens verksamhet var som mest aktiv

mellan 1972 och 1974, då studentradikalismen i Finland nådde sin kulmen.105 Även

ASS fungerade på samma sätt; under föreningens tillväxtperiod i början av 1970-talet

grundades flera olika enheter ända tills föreningens verksamhet nådde ut till nästan

hela  Helsingfors  universitet.  Studerandet  av  marxism-leninismen  var  viktigt  för

föreningens  medlemmar  och  flera  studiecirklar  grundades.  ASS  hade  en  stor

inverkan på tidsperiodens studenter och väckte deras intresse för studentpolitiken.106

Både ASS och SOL var som störst i början av 1970-talet, vilket innebar att de hade

skapat en god grund för att kunna utöka sin verksamhet.107 SOL började satsa på att

rekrytera medlemmar från ämnesföreningarna, både vid Helsingfors universitet och

andra läroanstalter. Syftet med uppdraget var att expandera föreningens inflytande

bland  studenterna,  vilket  inte  var  svårt  tack  vare  SOL:s  etablerade  position  i

universitetskretsarna.  Projektet  varade  ett  par  år  för  att  avta  1975  på  grund  av

studentradikalismens allmänna nedgång.108

SOL:s extremism hade även sina nackdelar för föreningens verksamhet. Den strikta

ideologin ledde till att föreningen var isolerad; redan 1970 märktes en motsättning

mellan SOL och de andra studentföreningarna.  Ett  exempel  på de problematiska

förhållandena var samarbetet mellan SOL och Keskustan Opiskelijaliitto, Centern i

103 Akateeminen Sosialistiseura ry 1975, 32-33, 42; Hyvärinen 1994, 26; Sosialistinen Opiskelijaliitto 
1972, 143; Sosialistinen Opiskelijaliitto 1973, 177.

104 Hyvärinen 1994, 26-27.
105 Hyvärinen 1994, 27-28.
106 Akateeminen Sosialistiseura ry 1975, 33-34, 41-43; Hyvärinen 1994, 26.
107 Akateeminen Sosialistiseura ry 1975, 36.
108 Sundbäck 1991, 75, 88-89, 91.
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Finlands studentförening. De två föreningarna ledde Finlands studentpolitik från och

med 1972, vilket inte skedde utan komplikationer. Tack vare regeringen Paasio I som

hade  styrt  Finland  under  den  senare  hälften  av  1960-talet  hade  Keskustan

Opiskelijaliitto  överlag  förhållit  sig  positivt  till  vänstern.  Den  tillmötesgående

inställningen berodde även på den nya vänsterns inflytande under 1960-talet; det var

betydligt lättare för grupper av annan politisk orientering att närma sig vänstern innan

den  fick  sin  strikta  och  dogmatiska  form.  Tidigare  hade  vänstern  alltså  arbetat

tillsammans med olika centerinriktade grupper, men SOL:s radikalisering ledde till att

föreningen blev en alltför svår samarbetspartner och samförståndet upphörde.109

Oavsett  dessa  konflikter  växte  SOL  till  att  bli  Finlands  största  politiska

studentförening.  1975 bestod föreningen av fyrtio  medlemsföreningar  och ungefär

5500 medlemmar.110 En  intressant  detalj  i  SOL:s  historia  gäller  skillnaden  mellan

föreningens profil  och dess egentliga  status  i  studentpolitiken.  På grund av dess

radikala  linje  och aktiva  verksamhet  var  SOL utan tvivel  tidsperiodens synligaste

studentförening. Valresultaten visade dock att föreningen representerade en minoritet

bland  studenterna;  på nationell  nivå  nådde  SOL:s  stöd  inte  högre  upp  än  till  20

procent.111 Faktumet att den finländska studentradikalismens mest berömda förening i

själva verket hade så lite stöd visar hur få studenter som egentligen var involverade i

rörelsen.

Soihtu  var  viktig  för  ASS  verksamhet  ända  sedan  tidningens  första  nummer

publicerades 1931. Soihtu växte i snabb takt redan under 1930-talet;  1932 utkom

tidningen endast åtta gånger om året medan den 1937 utkom tjugo gånger om året.

Syftet  med Soihtu var att  främja studenternas kunskap om marxismen, vilket  inte

alltid  var  lätt  för  tidningen.  Mot  slutet  av  1930-talet  försvårades  dess  utgivning

ordentligt, då Soihtu användes i ASS kamp mot fascismen. När vinterkriget utbröt

1939 förbjöds utgivningen av tidningen. Det sista numret utkom 1940 innan fem års

paus i utgivningen inleddes.112

Slutet av 1960-talet var en annan viktig period i Soihtus historia. 1967 var det sista

året som ASS utgav tidningen och följande år utkom den inte alls. Under tiden växte

SOL i  snabb  takt  och  1969  återupptog  föreningen  tidningens  publicering.  Reijo

Kalmakurki  utnämndes till  chefredaktör och i  stil  med SOL:s utveckling blev även

109 Sundbäck 1991, 74, 76-77.
110 Akateeminen Sosialistiseura ry 1975, 42.
111 Hyvärinen 1994, 30.
112 Akateeminen Sosialistiseura ry 1975, 10, 12, 18.
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Soihtus  politiska  inriktning  tydligare.  Med  åren  behövde  SOL nya  medel  för  att

upprätthålla sin hegemoniska position, vilket avspeglades i Soihtu. Tidningen blev allt

tjockare och dess form förändrades;  längs med 1970-talet  bestod Soihtu av över

hundra sidor. Den omfattade långa och vetenskapliga artiklar som förklarade SOL:s

ideologiska utgångspunkt, marxism-leninismen. Soihtu blev alltmer teoretisk och som

motvikt  grundades  Soihdunkantaja,  tidningen  som  däremot  fokuserade  på

föreningens agerande.113

113 Akateeminen Sosialistiseura ry 1975, 33; Hyvärinen 1994, 27.
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III Inrikespolitiska frågor

Studenterna och utbildningen

Från 1966 till 1970 behandlades inrikespolitiska teman i 25 av Soihtus artiklar, varav

13  fördjupar  sig  på  frågor  som  gäller  studenterna  och  utbildningen.  De

utbildningsrelaterade frågorna utgör den största kategorin inom inrikespolitiken. Det

är visserligen naturligt att en studenttidning i första hand fokuserar på detta tema,

men  mängden  artiklar  är  trots  allt  stor  med  tanke  på  att  de  finländska

studentföreningarna  traditionsenligt  fokuserade  lite  på  teman  som  berörde

universiteten.114 Dessa artiklar tyder således på att  ASS och SOL ändå visade ett

stort intresse för studierelaterade frågor, vilket ändrar på den allmänna bilden av de

finländska studentföreningarna. 

Temat  behandlas  dessutom  i  alla  de  undersökta  årgångarna,  vilket  tyder  på  ett

intresse  för  utbildningsrelaterade  frågor  både  innan  och  efter  utgivarskiftet.  1966

omfattade Soihtu sex studierelaterade artiklar, vilka utgör 15 procent av årgången.115

1967 publicerades två av kategorins artiklar. De utgör 17 procent av årgången. Även

årgång  1969  omfattar  två  studierelaterade  artiklar,  vilka  utgör  11  procent  av

årgången.  Slutligen  utgavs  tre  av  kategorins  artiklar  1970  och  dessa  står  för  8

procent  av  årgången.  Det  skedde således en minskning  i  artiklarnas  publicering,

vilket  går  ihop  med  den  allmänna  uppfattningen  om  de  finländska

studentföreningarnas minskade intresse för studierelaterade frågor i samband med

taistoismens framväxt. Det är trots allt frågan om en knapp minskning och inte en så

stor skillnad som forskningslitteraturen tyder på.

Artiklarnas ojämna utspridning stämmer överens med faktumet att Soihtus främsta

uppgift under ASS tid ännu inte var att förmedla marxism-leninismen via riktgivande

och  teoretiska  artiklar  såsom  det  blev  längs  med  1970-talet.116 Av  de  sex

studierelaterade artiklarna som publicerades 1966 fokuserar hälften på teman som

114 Aarnio et al. 1970, 189-190.
115 I uträkningen av procentantalen tas årgångarnas alla artiklar i beaktande, inte endast de som 

inkluderas i analysen.
116 Hyvärinen 1994, 27.
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även  den  internationella  studentradikalismen  uppmärksammade.  Dessa  teman  är

bland annat universitetens otillräckliga resurser i förhållande till det växande antalet

studenter, bristen på demokrati inom universiteten och de borgerliga värderingarna

som  skolorna  förmedlade.  Artiklarna  i  vilka  dessa  teman  behandlas  går  under

rubrikerna ”Mikä vikana korkeakoulupolitiikassamme?”,117 ”Koulutus vallankumouksen

vaatimus”118 samt ”Kasvattaako oppikoulu oppilaistaan porvareita?”119

Trots  att  skribenterna  behandlar  idéer  som  även  intresserade  studenter  utanför

Finlands gränser omfattar artiklarna drag som var utmärkande för Soihtu och den

finländska studentradikalismen i allmänhet. I ”Asiallisuutta vai sirkusta”120 behandlar

tidningens  chefredaktör  Eero  Saarinen  det  finländska  skolsystemet,  men

tyngdpunkten  ligger  egentligen  på  valpropaganda  och  skolornas  uppgift  att  bilda

kritiska medborgare.  Denna typ av samhällskritisk attityd var visserligen typisk för

studentradikalismen  i  allmänhet,  men  Saarinens  djupgående  behandling  av

partiernas valkampanjer tyder på att  ASS lade stor vikt  på nationalpolitiska frågor

redan 1966, även då diskussionen i första hand berörde utbildningen.

Två av de studierelaterade artiklarna från 1966 förmedlar på ett intressant sätt ASS

förhållande till andra aktörer i Finlands universitetskretsar. I artikeln ”Ylioppilaslehti ja

huuliradikalismi”121 redogörs  det  för  bytet  av  Ylioppilaslehtis  chefredaktör  och

förändringen som samtidigt skedde i tidningens linje. Författaren anges inte, vilket

kan bero på att det är frågan om den första artikeln på tidningens framsida och är

därför  möjligen  ledarartikeln.  Detta  förblir  dock  otydligt  eftersom  artikeln  inte

framhävs mera än sidans andra artiklar. 

Enligt  skribenten  avspeglade  valet  av  Yrjö  Larmola  som  chefredaktör  de

gammalmodiga och trångsynta attityderna som dominerade både inom Ylioppilaslehti

och  majoriteten  av  studenterna  överlag.  Det  är  ett  faktum  att  Ylioppilaslehti  i

allmänhet  inte  delade  studentradikalismens  värderingar,122 men  det  framkommer

ändå att tidningen var en viktig påverkare under den tidigare chefredaktören Jorma

Cantells tid. Uppenbarligen skedde det en viss förändring även i Ylioppilaslehtis linje

under åren, vilket tyder på en motreaktion mot den finländska studentradikalismens

utveckling.  Även om varken Soihtu eller  den finländska studentrörelsen hade fullt

117 Soihtu 1/1966.
118 Soihtu 2/1966.
119 Soihtu 1/1966.
120 Soihtu 1/1966.
121 Soihtu 3/1966.
122 Kuusi 1968, 138-139.
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radikaliserats 1966 var kontrasten mellan Soihtu och Ylioppilaslehti markant redan

då.

Den andra artikeln i vilken Soihtus förhållande till universitetspolitikens andra aktörer

behandlas  är  ”Osakunnat  ja  diktatuuri”.123 På  samma  sätt  som ”Ylioppilaslehti  ja

huuliradikalismi”  är  ”Osakunnat  ja  diktatuuri”  den  första  artikeln  på  tidningens

framsida  och  skribenten  anges  inte.  Skribenten  kritiserar  nationernas  roll  i

universitetspolitiken. Även denna artikel uttrycker tydligt motsättningen mellan Soihtu

och universitetskretsarnas mer traditionella aktörer; såsom Ylioppilaslehti delade inte

nationerna studentradikalismens värderingar.124 Skribenten beskriver nationerna som

konservativa och beskyller dem för att med sin passivitet ha gynnat högern.

Dubbelnumret  från  1967  inkluderar  två  artiklar  som  i  vilka  universitetsvärlden

behandlas.  Detta  är  ett  tjockt  specialnummer  som  trycktes  i  tabloidformat  inför

Valborg och artiklarna är längre och mer essäistiska än de flesta andra som skrevs

under tiden ASS publicerade tidningen. I  den första,  ”Opetuksen menetelmistä”,125

fokuserar  Raimo  Malm  på  universitetens  undervisningsmetoder  utan  att  anknyta

diskussionen till  andra politiska frågor i  landet.  Malm behandlar ett  tema som var

aktuellt även utomlands, nämligen behovet av undervisningsmetoder mer i linje med

de pågående samhällsförändringarna. Detta är ett exempel på artiklar som uttrycker

likheterna mellan den finländska och den internationella studentradikalismen under

1960-talet. 

I numrets andra utbildningsrelaterade artikel, ”HYY:n vaalit”,126 redogörs det däremot

för ett tema som var aktuellt vid Helsingfors universitet under tidsperioden, nämligen

HUS val. Artikeln är signerad med initialerna I.H., vilket sannolikt står för tidningens

chefredaktör Ilpo Halonen. Det är alltså frågan om ytterligare en artikel med insikter i

ASS  attityder  gentemot  studentpolitikens  andra  aktörerna.  1960-talet

karaktäriserades  av  förändringar  i  universitetets  maktstrukturer  och  en  allmän

politisering bland studenterna,127 vilket även framkommer. Förutom att ge en översikt

av dessa förändringar kritiserar Halonen aktörer av annan politisk inriktning, såsom

nationerna.  Ställningstagandet  är  radikalt  med  tanke  på  att  även

fakultetsföreningarna anklagas för trångsynthet, vilket tyder på stora motsättningar i

123 Soihtu 4/1966.
124 Kuusi 1968, 138.
125 Soihtu 1-2 1967.
126 Soihtu 1-2, 1967.
127 Tuominen 1991, 308-309.
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universitetspolitiken redan innan 1970-talet.

Bilderna från 1967 avspeglar tydligt förändringen som skedde i Soihtus linje kring

decennieskiftet. De studierelaterade artiklarna från 1966 inkluderar inte några bilder

alls,  vilket  beror på att  Soihtu då trycktes i  ett  enkelt  helformat128 och omfattar  få

bilder överlag.  Däremot inleds både ”Opetuksen menetelmistä” och ”HYY:n vaalit”

med bilder i storleken en respektive en halv sida. Mängden bilder beror sannolikt på

att det är frågan om ett specialnummer och att ASS därför valde att göra en större

satsning för just detta nummer. Bildernas relevans i förhållande till artiklarnas innehåll

är otydlig; bilden i ”Opetuksen menetelmistä” föreställer en armé framför en ortodox

kyrka medan ”HYY:n vaalit” inleds med en bild på asiatiska barn. Bilderna i numren

av Soihtu från 1966 och 1967 är överlag svårtolkade,  vilket  är ett  uttryck på den

okonventionella  linjen  inspirerad  av  den  nya  vänstern  som dominerade  tidningen

under tidsperioden.

De studierelaterade frågorna stod således i fokus i Soihtu 1966 och 1967. Alla artiklar

är dessutom långa och fyra är placerade på numrens framsida. Artiklarna tyder på att

Soihtu  var  en  mer  typisk  studenttidning  under  ASS  tid.  Under  denna  tidsperiod

överensstämde  Soihtus  ideologiska  inriktning  långt  med  den  internationella

tendensen  och  tidningen  behandlar  en  betydande  mängd  teman  som  även  var

aktuella  utanför  Finlands  gränser.  Detta  är  värt  att  beaktas  eftersom  de

gemensamma dragen för den finländska och den internationella radikalismen ofta

hamnar i  skuggan av faktorerna som gjorde den finländska radikalismen speciell.

Visserligen  omfattar  de  undersökta  numren  även  en  stor  mängd  artiklar  som

behandlar  frågor  typiska  för  den  finländska  studentradikalismen.  Dessa  frågor  är

främst anknutna till universitetspolitiken och fokuserar bara i viss mån på teman som

utmärkte  den  finländska  radikalismen under  de  senare åren,  nämligen  partiernas

angelägenheter på nationalpolitisk nivå.

1969  och  1970  publicerades  fem  artiklar  som berör  utbildningsrelaterade  frågor.

Eftersom Soihtu inte utkom alls 1968, det mest centrala året för den internationella

studentradikalismen, bör det beaktas i vilken mån betydelsefulla händelser som ägde

rum  det  året  behandlades  i  tidningen  1969.  SOL:s  radikalisering  och  växande

position i den finländska studentpolitiken reflekteras i de studierelaterade artiklarna

som publicerades från och med 1969.  Trots  att  det  inte förekommer några  stora

128 Det andra numret från 1966 är ett undantag eftersom det är ett specialnummer som trycktes i 
tabloidformat inför Valborg och inkluderar flera bilder.
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förändringa  gällande  de  behandlade  temana  är  det  en  annan  stämning  som

förmedlas. Artiklarna är mer teoretiska och har en mer manipulativ ton. I motsvarande

artiklar från 1966 och 1967 presenteras visserligen ASS opinioner på ett direkt sätt,

men läsarna uppmanas inte explicit att följa föreningens linje. Detta förändras från

och med 1969; SOL:s ställningstaganden förmedlas på ett  sätt som påminner om

den propaganda-aktiga tonen som karaktäriserade Soihtu längs med 1970-talet.

Den första utbildningsrelaterade artikeln från 1969, ”Työväenluokka ja opiskelijat”129

skriven av Timo Linsiö, är ett bra exempel på den ovannämnda förändringen. Artikeln

inleds med följande citat av Lenin: ”Studera, studera och studera, för ungdomen är

porlande  energi”.130 Detta  är  ett  moderat  exempel  på  slagorden  som  blev  allt

vanligare i Soihtu, men det är trots allt karaktäristiskt för tidningens nya linje att en

artikel  inleds  med  en  dylik  slogan.  Valet  av  citat  är  inte  heller  förvånande;  det

avspeglar marxism-leninismen som förstärktes i SOL.131

”Työväenluokka ja opiskelijat” är en intressant artikel även för att Linsiö behandlar

1968. Han inleder med en presentation av protesterna som ägde rum för att sedan

analysera dem ur ett teoretiskt perspektiv; Linsiö relaterar händelserna exempelvis till

Marx och Engels teorier om klasskamp. Även om det inte rådde någon tvekan om

Soihtus marxistiska linje under ASS tid användes dylika teorier trots allt sällan för att

motivera  ställningstaganden.  Linsiö  betonar  även  SOL:s  nära  förhållande  till

arbetarna  genom  att  framhäva  deras  och  studenternas  gemensamma  intressen.

Detta nummer är en givande källa för att kunna urskilja tidningens attityder till  det

som ägde rum 1968. Linsiö kritiserar i synnerhet protesternas ideologiska aspekter. I

Linsiös kommentarer går det att urskilja ett avståndstagande från den nya vänstern;

han kritiserar exempelvis inflytandet som Herbert Marcuse hade bland studenterna

och deras intresse för tredje världens problem. 

Hänvisningen till 1968 konkretiseras i bildvalet som består av en tecknad illustration

av  Gamla  studenthuset  vid  dess  ockupation  1968.132 I  bildens  fokus  står  Gamla

studenthusets balkong, från vilken studenterna hade hängt upp en banderoll  med

texten ”Revolutionen vid universitetet har börjat!”133 Jämfört med de tidigare åren blev

129 Soihtu 1/1969.
130 ”Opiskelkaa, opiskelkaa ja opiskelkaa, sillä nuoriso on vaahtoavaa energiaa.” Soihtu 1/1969.
131 Sosialistinen Opiskelijaliitto 1973, 4.
132 Den 25 november 1968 ockuperades Gamla studenthuset av studenter som protesterade mot HUS 

byrokrati, universitetets elitistiska traditioner och Ylioppilaslehtis högerinriktade linje. Valet av 
datum berodde på HUS årsfest som då skulle ordnas i byggnaden. Akateeminen Sosialistiseura ry 
1975, 29.

133 ”Vallankumous yliopistolla on alkanut!” Soihtu 1/1969.
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bilderna  i  Soihtu  tydligare  och  mer  realistiska  under  decennieskiftet.  Artikeln

”Ylioppilaat lakkoilemassa”,134 även den skriven av Timo Linsiö, inkluderar ett fotografi

från en demonstration. Fokuset ligger på demonstranternas plakat, varav ett omfattar

texten ”Högskolereformens motståndare är kapitalets clowner”.135 Effektiva slagord

blev således allt vanligare under decennieskiftet.

”Ylioppilaat lakkoilemassa” är en intressant artikel även på grund av att den visar hur

Soihtu gradvis blev en radikalare tidning. Under de tidigare åren riktade Soihtu sin

kritik i första hand mot universitetets konservativa aktörer, men senare utvidgades

kritiken till att omfatta nästan alla som inte delade SOL:s värderingar. I ovannämnda

artikel kommenterar Linsiö en strejk som studenter vid Helsingfors universitet hade

arrangerat. Linsiö anser att strejken utfördes på ett alltför spontant sätt och att den

därför  endast  ledde  till  vad  han  kallade  ett  informellt  småprat.136 Till  den

internationella  studentradikalismens  främsta  karaktärsdrag  hörde  precis  dess

spontanitet137 och Linsiös kommentar är därför ett bra exempel på hur den finländska

radikalismen tog ett allt större avstånd från den internationella linjen under 1970-talet.

De utbildningsrelaterade artiklarna som publicerades i Soihtu 1969 och 1970 avviker

alltså  innehållsmässigt  lite  från  de  tidigare  åren.  Detta  märks  även  i  ”Nummisen

komitean mietintö”,138 publicerad i det andra numret av Soihtu från 1969. Artikeln är

signerad endast med texten ”Sosialistinen Opiskelijaliitto”.  Texten förmedlar SOL:s

ställningstagande  till  den  aktuella  universitetsreformen  som  studentradikalismen

fokuserade på. Risto Uljas ledarartikel139 och SOL:s kommande ordförande Juhani

Ruotsalos ”Ajankohtaisia ongelmia”140 är däremot historiska översikter av ASS och

SOL:s roller i den finländska studentradikalismens historia. 

Båda texterna publicerades i det fjärde numret av Soihtu från 1970 och är exempel

på teorin och den historiska informationen som började användas allt  oftare som

belägg  för  författarnas  argument.  Förändringen  som  skedde  i  de

utbildningsrelaterade artiklarna gäller  överlag deras ton.  Användningen av slagord

ökade, texterna blev mer teoretiska och den internationella studentradikalismens linje

började kritiseras. Dessutom finns det en stor skillnad i artiklarnas yttre. I samband

134 Soihtu 1/1970.
135 ”Korkeakoulu-uudistuksen jarruttajat toimivat suurpääoman pelleinä” Soihtu 1/1970.
136 ”Se sai lähinnä leppoisan jutustelun muodon, jota häiritsivät ainoastaan lähestyvät maalisvaalit.” 

Soihtu 1/1970.
137 Kurlansky 2005, 9.
138 Soihtu 2/1969.
139 Soihtu 4/1970.
140 Soihtu 4/1970.

31



med att Soihtu blev en större tidning ökade artiklarnas längd och de kreativa bilderna

byttes ut mot realitstiska skildringar av texternas innehåll.

Samarbetet inom vänstern

Ett annat inrikespolitiskt tema som visar på skillnader i Soihtu är samarbetet inom

vänstern.  Temat  utgör  visserligen  en  ganska  liten  andel  av  de  undersökta

årgångarna; det behandlas endast i sex artiklar. Vad som gör artiklarna värda att ta i

beaktande är deras ojämna utspridning. Fem publicerades under ASS tid; fyra 1966,

det vill  säga 10 procent av årgången, och en 1967, 8 procent av årgången. Den

återstående artikeln publicerades 1970 och utgör 3 procent av årgången. Med tanke

på  att  regeringen  Paasio  I  hade  ett  betydande  inflytande  på  den  finländska

studentradikalismen141 är  det  i  linje  med  tidsperiodens  politiska  klimat  att  temat

behandlades i så stor utsträckning. En relevant fråga är dock huruvida avtagandet av

intresse  för  temat  berodde  på  regeringsskiftet  1968  eller  på  inre  förändringar  i

Soihtus linje.

De samarbetsrelaterade artiklarna från 1966 kommer fram till samma slutsatser, men

temat  behandlas  från  olika  synvinklar  i  olika  artiklar.  Samarbetet  inom  vänstern

förknippas med seger och anses därför vara värt att sträva efter. ”Oikeisto horjuu”142

som inleder det första numret av Soihtu från 1966 är ett exempel på denna åsikt.

Skribenten betonar ASS öppna inställning även mot studentpolitikens aktörer som

inte  delade  föreningens  alla  värderingar.  Det  konstateras  exempelvis  att  en

konstruktiv oenighet var vänsterns kraft;143 ett dylikt påstående skulle knappast ha fått

utrymme i  Soihtu  under  1970-talet.  Detta  är  alltså  ett  tema som uttrycker  tydligt

Soihtus linje under ASS tid. Artikeln är signerad av ASS och tre andra föreningar;

Akateeminen Sosialidemokraattinen Yhdistys, Helsingin Akateemiset Sosialistit samt

Socialdemokratiska Studentföreningen.  Signaturen konkretiserar  artikelns  budskap

och ASS villighet att samverka med andra föreningar. 

Samma  tidning  inkluderar  även  en  annan  samarbetsrelaterad  artikel,

”Vasemmistososialismi  ja  SKDL”144 skriven  av  DFFF:s  generalsekreterare  Ele

Alenius. Faktumet att Alenius skrev i en studenttidning bevisar hur starkt anknuten

141 Siisiäinen 1990, 13.
142 Soihtu 1/1966.
143 ”Rakentava erimielisyys on vasemmiston voima.” Soihtu 1/1966.
144 Soihtu 1/1966.
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den finländska studentradikalismen var till  partierna. Alenius motiverar behovet av

samarbete inom vänstern med förändringarna som skedde i tidsperiodens samhälle;

den nya vänsterns och studentradikalismens utveckling. Han anser att DFFF måste

prioritera samarbetet inom vänstern för att förbundet skulle kunna hitta stöd bland

tidsperiodens ungdomar med nya värderingar.

Idén om DFFF som ett forum för samarbete inom vänstern förekommer även i ”70-

luvun ohjelmat”145 skriven av Jorma Hentilä.  Tio år  efter  artikelns publicering blev

Hentilä generalsekreterare för DFFF,146 vilket visar på ASS roll som en plattform där

unga politiker kunde öva sig inför framtiden. Hentilä analyserar förnyandet av DFFF:s

program  och  menar  att  den  svåraste  frågan  för  partiet  var  dess  förhållande  till

socialismen. DFFF inkluderade inte socialismen bland förbundets mål, trots att dess

program omfattade socialistiska lösningar på tidsperiodens samhällsproblem. Detta

innebar att DFFF karaktäriserades av en slags ideologisk osäkerhet som gjorde det

lättare för förbundet att fungera som ett samarbetsforum.

Hentilä  menar  att  det  trots  allt  fanns  bättre  förutsättningar  att  diskutera  denna

ideologiska  ambivalens  1966  jämfört  med  tidigare.  Han  konstaterar  att

kommunisterna hade börjat erkänna att det fanns likasinnade aktör även utanför FKP

och att det var nödvändigt att inleda ett samarbete med dem. Alenius och Hentilä

behandlar således samma tema, men ur olika perspektiv. Alenius motiverar DFFF:s

roll som samarbetsforum med förändringarna som i allmänhet skedde i samhället,

medan Hentilä baserar samma idé på konkreta attitydförändringar bland vänsterns

aktörer.  Hentiläs förhållande till  DFFF:s brokiga ideologi skiljer  sig från attityderna

som dominerade  under  de  senare  åren.  Han  förklarar  att  DFFF  inte  definierade

begreppet socialism entydigt, utan tillät avvikande uppfattningar om socialismens mål

och förverkligande utan att hålla detta problematiskt.147 Detta är ett annat påstående

som inte skulle ha uttryckts i Soihtu några år senare.

Samarbetet  inom vänstern  behandlas  även  ur  ett  nationalpolitiskt  perspektiv.  Det

andra numret av Soihtu från 1966 inleds med ”Liikkeemme suhdetoiminta”148 i vilken

det redogörs för vänsterns framgång efter det senast valet. Författaren anges inte,

145 Soihtu 2/1966.
146 Leppänen 1999, 467.
147 ”SKDL:n uudessa ohjelmassa voidaan määritellä liiton suhde sosialismiin niin, että liitto ilmoittaa 

tavoitteekseen sosialistisen kehityksen edistämisen Suomessa nimenomaan kansalliselta pohjalta, 
mutta ei määrittele sosialismin käsitettä yksiselitteisesti, vaan laillistaa SKDL:n sisällä toisistaan 
poikkeavat käsitykset sosialismin päämäärästä ja sen toteuttamistavoista.” Soihtu 2/1966.

148 Soihtu 2/1966.
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men i detta fall är det tydligt att det är frågan om numrets ledarartikel. Valförbundet

mellan DFFF och ASSF betonas särskilt varefter det uttrycks hopp om ett ännu mer

utvidgat samarbete i framtiden. Varken ASS eller andra studentföreningar nämns i

artikeln; fokuset ligger helt och hållet på DFFF. 

Detta  tyder  på  att  Soihtus  intresse för  partiernas angelägenheter  var  stort  redan

1966, trots att tidningen fokuserar huvudsakligen på frågor som berörde studenterna.

Det hänvisas även till Soihtus moderatare linje under tidsperioden; det konstateras

exempelvis att det bästa sättet för DFFF att utföra sin verksamhet är genom att tala

sakligt om politik utan att minnas gamla orättvisor.149 Med tanke på att Soihtu trots allt

var en radikalt vänsterinriktad studenttidning var dess ton rätt diplomatisk 1966.

Sammanfattningsvis presenterar artiklarna från 1966 samarbetet inom vänstern i ett

positivt  ljus; förmågan att kunna arbeta tillsammans även med oliksinnade aktörer

associeras med framgång. Redan 1967 märktes dock en viss förändring; i ”Poliittisen

kentän uusi jako”150 uttrycker sig Hentilä igen om temat, men i en mer skeptiskt ton.

Hentiläs  misstro  riktar  sig  inte  mot  samarbetet  i  sig,  utan  snarare  mot

tillvägagångssätten att förverkliga det. Han hävdar att regeringen Paasio I ännu inte

hade  lyckats  förverkliga  ett  fungerande  samarbete  mellan  vänstern  och  centern.

Uppenbarligen fanns det redan misstankar om att vänstern skulle förlora valen 1970,

vilket  de  facto  inträffade.151 Faktumet  att  samarbetet  inom  vänstern  behandlas

annorlunda i detta nummer beror sannolikt på författarens personliga åsikter om just

artikelns tema och inte på en allmän förändring i tidningens linje. Soihtu publicerades

fortfarande  av  ASS och  det  hade  ännu  inte  skett  några  märkbara  förändringar  i

tidningen. Det är också möjligt att ”Poliittisen kentän uusi jako” helt enkelt avspeglar

förändringar i landets politik.

Följande  artikel  i  denna  kategori  publicerades  först  1970  och går  under  rubriken

”Työväen yhteistyöstä.  Sosialidemokraatit  ja  kommunistit”.152 Artikeln är  skriven av

Taisto Sinisalo, FKP:s interna oppositions ledare som gav taistoitrörelsen sitt namn.

Sinisalos  närvaro  i  Soihtu  är  ett  konkret  exempel  på  hur  taistoismens  utveckling

avspeglas i tidningen. Sinisalos artikel är den enda samarbetsrelaterade artikeln som

149 ”Jos me jokapäiväisessä elämässämme puhumme politiikasta asiallisesti, turhia kiihkoilematta ja 
muistelematta alituisesti, mitä vääryyksiä liikkeenä ja yksilöinä – etenkin vanhemmat, olemme 
saaneet kärsiä, avautuvat varmasti uudenlaiset mahdollisuudet SKDL:n luottamushenkilöille niiden 
ohjelmien läpiviemiselle, mitä varten työväenluokan aktiivit ovat jopa uhranneet elämänsä, 
paremman, aurinkoisemman tulevaisuuden puolesta.” Soihtu 2/1966.

150 Soihtu 1-2/1967.
151 Kolbe 1996, 422; Siisiäinen 1990, 135.
152 Soihtu 4/1970.
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publicerades  i  Soihtu  1970,  vilket  innebär  att  Soihtu  egentligen  inte  utgör  en

tillräckligt utförlig källa för att få veta exakt hur SOL förhöll sig till frågan. Den knappa

mängden samarbetsrelaterade artiklar tyder dock på att temat inte längre ansågs lika

viktigt som förut.

Sinisalos artikel skiljer sig stilmässigt från de tidigare undersökta texterna; istället för

att fritt presentera sina åsikter om ämnet använder han sig av en betydande mängd

teori  som  grund  för  sina  argument.  Sinisalo  inleder  med  att  konstatera

nödvändigheten  av  samarbete  inom  vänstern,  vilket  i  första  hand  kan  verka

förvånande med tanke på den radikala ideologin som han förespråkade. Efter den

tillmötesgående inledningen ändras dock tonen och Sinisalo övergår till att beskylla

socialdemokraterna  för  att  ha  försökt  integrera  kommunisterna  i  det  kapitalistiska

samhället.  Han  menar  att  detta  var  socialdemokraternas  strävan  redan  under

regeringen Paasio I, vilket står i konstrast med Soihtus tidigare linje eftersom dylika

påståenden inte förekom under regeringens tid.

Sinisalo associerar ovannämnda påstående med vad han kallar klassmotsättningens

eskalering i  Finland.153 Med detta syftar  han på förändringarna som skedde i  det

politiska  klimatet.  Enligt  Sinisalo  innebar  övergången  från  den  nya  vänstern  till

marxism-leninismen att arbetarrörelsens ideologi förtydligades. Sinisalo konstaterar

detta i en positiv ton och det är uppenbart att han ansåg att vänstern utvecklades i

rätt riktning. Det går således att urskilja en förändring i Soihtus förhållande till den

nya vänstern; medan den användes som motivering för behovet av samarbete 1966

hade rörelsen fyra år senare förlorat sin betydelse för den finländska radikalismen.

Sinisalos förhållande till vänsterns andra aktörer avspeglar däremot en förändring i

Soihtus  inställning  till  samarbetet.  Han  anser  att  socialdemokraternas  attityd  mot

kommunisterna  måste  förändras  för  att  det  skulle  vara  möjligt  att  förverkliga  en

fungerande samverkan. Sinisalo skapar en motsättning mellan socialdemokraterna

och kommunisterna, vilket inte förekommer i de tidigare artiklarna. Sinisalos artikel

skiljer sig från de tidigare även retoriskt; istället för att fokusera på möjligheter varnas

läsarna för hur det kunde gå för vänstern om situationen inte förändrades. Slutligen

hävdar Sinisalo trots allt att kommunisterna var beredda att samarbeta med alla de

krafter som var beredda att kämpa för arbetarnas skull.154 Med tanke på resten av

153 ”Luokkavastakohtien kärjistyminen maassamme tekee em. johtopäätöksen ensiarvoisen tärkeäksi.”
Soihtu 4/1970.

154 ”Me olemme valmiit yhteistoimintaan kaikkien niiden voimien kanssa, jotka ovat todella valmiit 
taisteluun työtätekevien etujen puolesta, rauhan ja sosialismin puolesta suurpääomaa ja 

35



Sinisalos artikel framstår denna kommentar snarast som ett retoriskt drag. 

Samarbetet inom vänstern behandlades alltså i stor omfattningen 1966, vilket delvis

beror på att  temat även var aktuellt  på nationalpolitisk nivå i och med regeringen

Paasio I. Parlamentsvalen 1970 resulterade i ett maktskifte från vänster till höger och

markerade således slutet  på den såkallade folkfrontsperioden,155 vilket  innebar en

förändring i  det  politiska klimatet.  Detta avspeglas tydligt  i  Soihtu.  Det är  värt  att

reflektera över huruvida de samarbetsrelaterade artiklarnas ojämna spridning beror

på förändringarna som skedde i nationalpolitiken eller i Soihtus linje. Visserligen gick

dessa två aspekter i viss mån hand i hand, men det är även viktigt att försöka skilja

på dem för att  urskilja ifall  det finns förändringar som är speciellt  utmärkande för

Soihtu.

Förhållandet till partier och föreningar

Flera skribenter fokuserar även på partier och föreningar i tidsperiodens politik och

på frågor som berörde deras verksamhet. Dessa artiklar är relevanta eftersom de

finländska  studentföreningarna  kännetecknades  av  att  vara  institutionaliserade.156

Dessutom inkluderas  även  en artikel  som fokuserar  på  ASS tidigare  verksamhet

eftersom den publicerades av SOL och behandlar ASS som en utomstående aktör.

Kategorin omfattar sex artiklar. Endast en publicerades 1967 och utgör 8 procent av

årgångens artiklar.  Även årgång 1969 inkluderar endast  en av kategorins artiklar,

alltså 6 procent  av årgången.  De återstående fyra artiklarna utgör  10 procent  av

årgång 1970. Den enda uppenbara ojämlikheten i fördelningen är temats frånvaro

1966; efter det är den procentuella skillnaden inte stor. Mängden artiklar från 1970

tyder trots allt på att temat ägnades en betydande uppmärksamhet under SOL:s tid,

vilket är ytterligare ett tecken på politiseringen som skedde i SOL och den finländska

studentradikalismen överlag.157 

Årgång  1966  inkluderar  inga  artiklar  om  detta  tema,  vilket  tyder  på  att  ämnet

uppenbarligen inte ansågs lika relevant som under de senare åren. Dubbelnumret

från 1967 omfattar  däremot  artikeln  ”SDNL”158 skriven av  Alpo Halonen.  Bildvalet

imperialismia vastaan.” Soihtu 4/1970.
155 Kolbe 1996, 422; Siisiäinen 1991, 135.
156 Kuusi 1968, 138.
157 Ylikangas 2007, 319.
158 Soihtu 1-2 1967.
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följer tidsperiodens kreativa och lättsamma linje; artikelns bild föreställer ett barn som

borstar  sina  tänder.  Halonen  behandlar  SDNL,  DFFF:s  ungdomsförening.

Ungdomarnas  roll  i  samhällsdebatten  står  således  i  fokus,  vilket  förklarar  det  till

synes märkliga bildvalet. SDNL hade nyligen blivit officiellt del av DFFF, vilket gav

föreningen  en  betydande  synlighet.  Soihtu  poängterar  även  SDNL:s  roll  som

framtidens  ungdomsförening,  vilket  är  relevant  att  ta  i  beaktande  på  grund  av

föreningens nya medlemskap i DFFF. 

Det är värt att ifrågasätta hur mycket ASS erkännande av SDNL berodde på faktumet

att ungdomsföreningen nu tillhörde ett parti. Halonen skrev artikeln 1967, det vill säga

innan  den  finländska  studentrörelsen  politiserades  fullkomligt  och  etablerades  i

partier.159 Föreningarnas status borde således inte ha determinerats enbart på basen

av förhållandet till ett parti, men det är ändå relevant att ta i beaktande i hurdan mån

denna tendens redan kunde urskiljas. Halonen refererar SDNL:s egna kommentarer

angående dess medlemskap i DFFF, bland vilka det konstateras att de flesta andra

politiska ungdomsföreningarna redan var medlemmar i partier.160 Denna kommentar

tyder  visserligen  inte  på något  subjektivt  ställningstagande  gällande vikten av  att

tillhöra ett parti, men det framkommer trots allt att denna tendens redan var igång.

Soihtus  ställningstagande  till  SDNL:s  medlemskap  i  DFFF  är  karaktäristiskt  för

tidsperioden. Halonen anser att beslutet var rätt, men att SDNL måste få utöva sin

verksamhet självständigt som ungdomsförening. Emfasen på SDNL:s autonomi inom

DFFF  kan  tolkas  som  ett  bevis  på  att  förhållandet  mellan  studentrörelsen  och

partierna fortfarande var flexibelt. Halonen uttrycker rentav en önskan om att SDNL:s

medlemskap  skulle  ha  en  moderniserande  effekt  på  DFFF;  tanken  var  alltså  att

ungdomsföreningen skulle ha ett inflytande på förbundet och inte tvärtom. Detta är

däremot ett  ställningstagande som skiljer sig märkbart från Soihtus förhållande till

partierna under de senare åren.

Halonen förmedlar även ett ideologiskt ställningstagande som följer 1960-talets linje.

Han  betonar  att  de  pågående  samhällsförändringarna  berörde  i  första  hand

ungdomarna och att tidsperiodens aktivism berodde på konflikten mellan dem och de

äldre  generationerna.  Artikeln  inkluderar  även  Halonens  rapport  från  SDNL:s

föreningsmöte,  där  typiska  teman  för  den  internationella  studentradikalismen

behandlades. Bland dessa kan exempelvis tredje världens problem, Vietnamkriget

159 Ylikangas 2007, 319.
160 ”Useimmat ns. poliittiset nuorisojärjestöt kuuluvat jäseninä edustamiinsa poliittisiin suuntauksiin, 

puolueisiin.” Soihtu 1-2/1967. 
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och ungdomarnas roll som samhällspåverkare nämnas.

SDNL:s  ideologiska  linje  framkommer  tydligast  i  beskrivningen  av  föreningens

förnyade  program;  Halonen  skriver  uttryckligen  att  föreningen  inte  strävade  efter

radikala ställningstaganden och att marxismen måste anpassas så väl som möjligt till

tidsperioden.161 Halonen redogör för SDNL:s linje i en accepterande ton, vilket visar

att Soihtu var överens om SDNL:s principer. Halonen belyser ASS förhållande både

till  1960-talets  föreningspolitik  och  decenniets  ideologiska  strömningar.  SDNL

behandlas  ur  ett  positivt  perspektiv  och det  fanns  uppenbarligen en samhörighet

mellan föreningarna. Samtidigt som SDNL:s beslut om att bli officiellt medlem i DFFF

uppmuntras,  betonas  även  ungdomsföreningens  autonomi  i  förbundet.  Halonen

förmedlar därmed värderingar som baserar sig på 1960-talets frihet, men 1970-talets

politisering är även i viss mån närvarande.

DFFF är även i fokus i ”Valistus tutkimus tiedotus”,162 skriven av ASS ordförande Kari

Jyrkinen och publicerad i det första numret av Soihtu från 1969. Jyrkinen behandlar

DFFF:s upplysnings- och studieverksamhet som enligt honom varit ineffektiv under

de  senaste  åren.  Fokuset  ligger  alltså  på  ett  tema  som  inte  direkt  berörde

studenterna, vilket tyder på det pågående skiftet i Soihtus intressen. Jyrkinen lyfter

fram två viktiga aspekter. Själva temat avspeglar politiseringen som karaktäriserade

den  finländska  studentradikalismen,  medan  kritiken  mot  DFFF  uttrycker  SOL:s

motstridiga förhållande till partiet. Jyrkinens text tyder på spänningar inom vänstern,

vilket står i kontrast till de föregående årens betoning på samarbete.

Kritiken  som  Jyrkinen  riktar  mot  DFFF:s  upplysnings-  och  studieverksamhet

reflekterar även vikten som SOL lade på en stark ideologisk grund. Det framkommer

tydligt att SOL ansåg DFFF:s upplysnings- och studieverksamhet vara ineffektiv och

tom på ideologiskt innehåll.163 I jämförelse med tidigare kommentarer i tidningen om

att marxismen måste kunna tillämpas till de rådande omständigheterna och att det

inte  fanns  behov  av  några  radikala  ställningstaganden  förmedlar  Jyrkinen  en

annorlunda attityd. Kritik mot DFFF förekommer i flera artiklar trots att SOL var en del

av  förbundet.  Detta  avspeglar  de  finländska  studentrörelsernas  tendens  att  förbli

delar av partierna oavsett inre motstridigheter.

161 ”Jyrkkiin kannanottoihin ei ohjelma pyri. Marxilaisuutta sovelletaan mahdollisimman hyvin 
nykyaikaan ja sen noudattamat perusajatukset ovat lyhyesti lueteltuna:...” Soihtu 1-2/1967.

162 Soihtu 1/1969.
163 ”Sosialistinen Opiskelijaliitto kiinnittää huomiota kansandemokraattisen liikkeen valistus- ja 

opintotoiminnan tämänhetkiseen alennustilaan; sen kaikinpuoliseen tehottomuuteen ja ideologiseen 
sisällyksettömyyteen.” Soihtu 1/1969.
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DFFF beskylls  dessutom för  att  inte ha spridit  partiets  ideologi  tillräckligt  effektivt

bland  studenterna;  det  otillräckliga  materialet  ansågs  begränsa  studenternas

möjligheter att  fördjupa sig i  den vetenskapliga socialismen. Det är  uppenbart  att

Soihtu vid det här laget hade lämnat den nya vänstern för att istället närma sig en

striktare marxism. Betoningen på propaganda är även närvarande; Jyrkinen skriver

uttryckligen  att  den  vetenskapliga  litteraturen  måste  exponeras  och  propageras

systematiskt.164 Jyrkinen  uttrycker  således  både  SOL:s  motstridiga  förhållande  till

DFFF och den ideologiska förändringen som ägde rum i Soihtu kring decennieskiftet.

Från och med 1969 inleddes Soihtu med en ledarartikel vars rubrik lyder ”Proletärer i

alla  länder,  förena  er!”165 I  stil  med  de  tidigare  årgångarnas  ledarartiklar  anges

författarna inte. Valet av Marx och Engels slogan är i linje med Soihtus utveckling mot

en mer teoretisk inriktning, samtidigt som det är ett exempel på slagorden som blev

allt vanligare. Ledaren i det första numret av Soihtu från 1970166 behandlar DFFF:s

minskande populäritet bland finländarna, ett tema som betonades i hög grad under

året.  Orsakerna  till  DFFF:s  nedgång  analyseras  i  en  ton  som samtidigt  är  både

teoretisk och pessimistisk; förändringen från 1960-talets optimistiska framtidsvisioner

är  tydlig.  DFFF:s  situation  förklaras  med konsekvenserna som de  senaste  årens

samhällsförändringar  hade  haft  för  folket,  exempelvis  automatiseringen.  Dylika

förändringar hade resulterat  i  en bitterhet  inom vänstern och många hade tappat

förtroendet för arbetarrörelsen, vilket i sin tur ledde till att en grund för högerinriktade

reaktionära grupper skapades.

Ledaren avslutas med förslag på lösningar på krisen,  som att  beskatta arbetarna

lindrigare eller öka handeln med Sovjetunionen och andra socialistiska länder. SOL

ställde höga krav på att DFFF skulle utveckla en linje som kunde få förbundet att

vinna tillbaka sina anhängare. Detta framkommer exempelvis i kommentaren om att

en gemensam front mot monopolet inte skapades med en så kallad leende-kampanj,

utan med styrka.167 Ledaren uttrycker SOL:s allvarliga inställning till DFFF:s situation

och  föreningens  nära  förhållande  till  förbundet.  Det  berättar  mycket  om  den

finländska  studentradikalismen  att  SOL  oroade  sig  så  mycket  för  DFFF:s

angelägenheter att föreningen försökte finna lösningar på förbundets problem. Det är

164 ”Aineistoa pitää tarjota, sen pariin pitää ohjata ja neuvoa, tieteellistä kirjallisuutta on 
systemaattisesti pidettävä esillä ja propagoitava.” Soihtu 1/1969.

165 ”Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!” Soihtu 1/1970.
166 Soihtu 1/1970.
167 ”Monopolienvastaista yhteisrintamaa ei luoda hymykampanjalla, vaan voimalla.” Soihtu 1/1970.
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uppenbart  att  DFFF inte nådde upp till  SOL:s förväntingar  men samtidigt  var det

typiskt  för den finländska studentradikalismen att  föreningen inte tog avstånd från

förbundet  för  att  gå  sin  egen  väg,  vilket  istället  skulle  ha  skett  i  flera  andra

geografiska kontext.

Den kritiska linjen fortsätter i ”Kd-liike ja nuori vasemmisto”168 som publicerades i det

första numret av Soihtu från 1970, men denna gång är det ASS som står i fokus.

Denna  artikel  är  ett  undantag  i  den  bemärkelsen  att  det  är  SOL:s  egen

medlemsförening som behandlas. Författaren ages inte, men artikeln är baserad på

ett föredrag som hölls under ASS möte den 12 februari 1970. Föredraget hänvisar i

sin tur till en artikel skriven av Marja-Leena Niitemaa i Kansan Uutiset, i vilken hon

kritiserar ASS för att inte ha engagerats tillräckligt i studentradikalismen. 

Niitemaas åsikt fördöms inte; tvärtom framhävs många brister i verksamheten som

ASS  hade  utövat.  ASS  beskylls  för  att  ha  varit  en  oseriös  förening  som  förde

lågklassiga diskussioner.169 Kritiken bevisar att det fanns en klar medvetenhet om den

ideologiska  förändringen  som  skedde  bland  studenterna.  Innan  taistoismens

utveckling representerade den finländska vänstern en moderatare inriktning170 och

faktumet  att  1960-talets  ideologiska  öppning  hade  sänkt  tröskeln  för  exempelvis

ungdomar att närma sig DFFF presenteras av skribenten i ett positivt ljus. DFFF:s

verksamhet  kritiseras  dock;  förbundet  beskylls  för  att  ha  integrerat  vänstern  i

samhällsstrukturen,  vilket  är  ett  motstridigt  påstående  eftersom  det  som

kännetecknade 1960-talets radikalism var att den ställde sig utanför det etablerade

systemet.171

1960-talet  beskrivs  även  som en  ideologisk  nedrustning,172 vilket  stämmer  bättre

överens  med  tidsperiodens  linje.  Den  okonventionella  inriktningen  beskylls  bland

annat för att ha undervärderat marxism-leninismen och försvagat DFFF:s ideologiska

grund.  Skribenten  presenterar  även  en  teoretisk  redogörelse  för  det  ideologiska

skiftet  som ägde  rum inom vänstern  kring  decennieskiftet.  Utvecklingen  gick  inte

168 Soihtu 1/1970.
169 ”Niitemaan kritiikki voidaan suuressa määrin kohdistaa kaikkien ASS:ien toimintaan -60-luvun 

puolivälissä ja loppupuolella: niistä oli kehittynyt sisäänlämpiäviä kansandemokraattisten 
opiskelijoiden yhdessäolo-organisaatioita, joissa teoreettinen keskustelu oli lapsipuolen asemassa.” 
Soihtu 1/1970.

170 Sundbäck 1991, 74.
171 Kurlansky 2005, 9.
172 ”Mutta toisaalta – ja tähän ei kenties ole kiinnitetty riittävästi huomiota – uudistusvaiheen aikana 

liikkeen piirissä lisääntyivät tendenssit, joille oli ominaista tietynlainen integroituminen vallitsevaan
järjestelmään, tietynlainen ideologinen aseistariisunta.” Soihtu 1/1970.
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entydigt till; det fanns oenigheter i DFFF angående hur radikalt vänsterut förbundet

skulle utvecklas. Detta antyder att det hade skett en märkbar förändring sedan 1960-

talets samarbetsvilja.

Soihtus  förhållande  till  den  eskalerande  studentradikalismen  är  tvetydig.  Först

erkänns det att ungdomarna tenderade att attraheras av en överdriven dogmatism,

vilket tyder på att tidningen förmedlade verkligheten såsom den var. Därefter varnas

det  för  ett  alltför  starkt  motstånd  mot  dogmatismen,  eftersom  detta  kunde  hota

marxismens  ställning  bland  studenterna.  Detta  är  visserligen  en  kommentar  som

kunde ha förekommit i Soihtu vilket år som helst och tyder inte nödvändigtvis på ett

särskilt radikalt ställningstagande. 

Skribenten  förmedlar  dock  ingen  klar  åsikt  om  förändringarna  som  skedde  i

radikalismen.  Det  är  endast  i  artikelns  avslutande uttalande som någon åsikt  om

utvecklingen uttrycks. Nya aktörer som närmade sig DFFF beskrivs som den verkliga

faran för DFFF:s framtid. Dessa var till exempel medlemmar med borgerlig bakgrund

som beskylls  för  att  föra  med sig  opassande värderingar.  Ett  dylikt  skapande av

motsättningar är kännetecknande för tidsperioden och står i kontrast till betoningen

på samarbete som dominerade i Soihtu under 1960-talet.

Från och med 1969 bestod Soihtus sista sida av en artikel som förmedlar tidningens

ställningstagande  till  ett  särskilt  aktuellt  tema.  Artikeln  går  under  rubriken

”Julkilausuma” och är ytterligare en avspegling på Soihtus utveckling mot ett alltmer

kritiskt håll. ”Julkilausuma”-artiklarna är signerade av SOL:s styrelse, men inga namn

på  författare  nämns.  I  det  tredje  numret  av  Soihtu  från  1970  fokuserar

”Julkilausuma”173 på kollektivavtalsförhandlingar som skulle äga rum, vilket tyder på

Soihtus  växande  intresse  för  nationalpolitiska  frågor  som  egentligen  berörde

partierna.

Artikeln är skriven i den manipulerande tonen som karaktäriserade Soihtu från och

med  1969.  En  marxistisk  terminologi  används;  det  betonas  till  exempel  att

arbetarrörelsen måste använda sin ökade gruppstyrka för att intensifiera kampen mot

kapitalet.174 Med tanke på att Soihtus läsare i första hand var studenter avspeglar

dylika  hänvisningar  till  arbetarrörelsen  om  dess  betydelse  för  den  finländska

studentrörelsen. SOL:s starka kopplingar till  DFFF och FKP förklarar varför teman

173 Soihtu 3/1970.
174 ”Ammatillisen työväenliikkeen on käytettävä lisääntynyttä joukkovoimaansa tehostaakseen 

suurpääomaa vastaan käytävää taistelua.” Soihtu 3/1970.
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som  kollektivavtalsförhandlingar  överhuvudtaget  behandlas  i  Soihtu.  Fokuset  på

frågor som var viktiga för partierna ökade märkbart från och med 1969 och kan därför

anknytas till utvecklingen i SOL:s linje. 

I  det  fjärde  numret  av  Soihtu  från  1970  behandlas  kollektivavtalsförhandlingarna

noggrannare  av  Pentti  Salo  i  ”Työehtosopimustavoitteista”.175 Salo  förklarar

kollektivavtalsförhandlingarnas relevans på ett mer djupgående sätt; han behandlar

temat ur ett teoretiskt perspektiv och motiverar varför frågan egentligen berörde hela

vänstern. Salo skapar en gemenskapskänsla bland läsarna genom att beskriva hur

arbetarnas  samhörighet  hade  skapats  i  samband  med  deras  kamp  för  bättre

arbetsförhållanden.  Enligt  Salo  hade högern reagerat  på arbetarrörelsens enighet

och börjat ta till  åtgärder för att försvaga den. Salo associerar detta med vad han

kallar den pågående kampen mellan en konservativ och en progressiv ideologi. Salos

retorik skapar en motsättning mellan de två sidorna och temat framstår därmed som

relevant för hela vänstern, även för studenterna. 

Både  ”Julkilausuma”  och  ”Työehtosopimustavoitteista”  är  exempel  på  hur  Soihtu

strävade  efter  att  väcka  studenternas  uppmärksamhet  för  frågor  som avvek  från

studentradikalismens  huvudsakliga  teman.  Soihtus  fokus  på  DFFF:s  och  FKP:s

angelägenheter  berodde  dock  även  på  studenternas  egna  intressen.  I  synnerhet

under 1970-talet fungerade SOL som ett forum där unga politiker kunde öva sig inför

en  kommande  karriär  i  Finlands  politik,  vilket  betyder  att  gränsen  mellan

studenternas och partiernas intressen ibland var svår att definiera.

Den  ojämna  fördelningen  artiklar  som fokuserar  på  föreningarnas  och  partiernas

angelägenheter tyder på att intresset för temat växte märkbart från och med 1969.

Denna  utveckling  reflekterar  tydligt  politiseringen  som  skedde  i  den  finländska

studentradikalismen. Skiftet i studenternas intressen går även att urskilja i artiklarnas

teman.  Medan  ungdomsföreningen  SDNL  och  ungdomarnas  roll  i  politiken

behandlades  1967,  övergick  fokuset  1969  till  DFFF:s  utveckling  med en särskild

betoning på förbundets ideologi. 

Förutom att kritisera andra aktörer fördömer Soihtu även ASS tidigare verksamhet,

vilket  uttrycker  ett  medvetet  avståndstagande  från  föreningens  tidigare  linje.

Dessutom reflekterar fokuset på kollektivavtalsförhandlingar SOL:s växande intresse

för partiernas angelägenheter. Det går således att urskilja ett skifte i Soihtus fokus

175 Soihtu 4/1970.
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kring  decennieskiftet;  teman  som  var  typiska  för  den  internationella

studentradikalismen uppmärksammades mindre medan partipolitiska frågor fick mera

utrymme.
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IV Utrikespolitiska frågor

Östblocket

Av  de  trettio  artiklarna  i  vilka  utrikespolitiska  frågor  behandlas  fokuserar  16  på

östblocket;  de  forna kommunistiska länderna i  Östeuropa samt Warszawapaktens

länder.176 Kategorin omfattar även utomeuropeiska kommunistiska länder influerade

av Sovjetunionen. Östblocket är det utrikespolitiska temat som behandlas i största

utsträckning, vilket är logiskt med tanke på ASS och SOL:s politiska inriktning. Sju

artiklar behandlar Sovjetunionen, två Tjeckoslovakien, två Kuba, två Nordvietnam, en

DDR, en Mongoliet och en Nordkorea. Uppmärksamheten som ägnas Sovjetunionen

förklaras med ASS och SOL:s närhet till landet. Det finns en viss obalans i artiklarnas

utspridning; fyra artiklar publicerades 1966, en 1969 och elva 1970. Kategorin utgör 7

procent av artiklarna från årgång 1966, 6 procent från årgång 1969 och 28 procent

från årgång 1970. Även om ökningen är ojämn avspeglas SOL:s växande lojalitet

mot Sovjetunionen i antalen artiklar. 

I det första numret av Soihtu från 1966 finns en artikel som i synnerhet avviker från

tidningens Sovjetvänliga linje. Artikeln heter ”Pravda ei pystynyt vastaamaan”177 och

är skriven av författaren Pentti Saarikoski. Saarikoski var en ambivalent aktör vars

skrifter  provocerade fram motstridiga  reaktioner  bland 1960-talets  kommunister.178

Med tanke på att 1966 dominerades av ett stort intresse för kulturpolitiska frågor179 är

det  förväntat  att  kulturpersonligheter  som  Saarikoski  skrev  i  Soihtu.  Saarikoski

behandlar rättegången mot Andrej Sinjavskij och Julij Daniel, två ryska författare som

publicerade satirer om den kommunistiska regimen. Rättegången ägde rum i februari

1966.180 Saarikoski kritiserar rättegången samtidigt som han påpekar hur harmlösa

författarnas verk egentligen var.181 

176 Hirsch, Jr., Kett & Trefil 2002, 316.
177 Soihtu 1/1966.
178 Leppänen 1999, 473; Tarkka 2003, 53-55.
179 Salmi 1966.
180 Coleman 1996, 95.
181 ”Sanoin sen kaikille ilmeisen tosiasian, että oikeudenkäynti palvelee antikommunistista 

propagandaa paljon tehokkaammin kuin noiden kahden kirjailijan teokset, jotka eivät herättäneet 
kovinkaan paljon huomiota.” Soihtu 1/1966.
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Saarikoski  betonar  att  rättegången  kritiserades  av  andra  västerländska

kommunistledare och att även DFFF uttryckte sitt stöd för yttandefrihet.182 Därmed

kan artikeln anses representera den allmänna opinionen inom tidsperiodens vänster.

Saarikoskis  ordval  reflekterar  dessutom det  ideologiskt  odogmatiska klimatet  som

dominerade  under  1960-talet;  han  skriver  uttryckligen  att  de  vänstersinnade  inte

ämnade att tvinga folk mot socialismen; meningen var istället att försöka få dem att

inse socialismens nödvändighet.183 Formuleringen kan lätt tolkas som en eufemism,

men faktum är att dylika yttranden är typiska för nummer från 1966 och karaktäriserar

därför året.

Det andra numret av Soihtu publicerat 1966 inkluderar två artiklar i vilka östblocket

behandlas.  Den  första  går  under  rubriken  ”Suomen  ja  Neuvostoliiton  suhteista

vuoden  1944  jälkeen”184 och  är  skriven  av  George  Paile.  Under  sin  karriär  i

studentpolitiken  var  Paile  både  ASS  och  SOL:s  ordförande.185 ”Suomen  ja

Neuvostoliiton  suhteista vuoden 1944 jälkeen”  skiljer  sig  betydligt  från ”Pravda ei

pystynyt vastaamaan”, både vad gäller stil och innehåll. Paile baserar sig på sin pro

gradu-avhandling186 och presenterar en historisk översikt av Finlands förhållande till

Sovjetunionen.  Eftersom detta  är  ett  specialnummer  som undantagsvis  trycktes  i

tabloidformat lämpar det sig väl för långa, essäaktiga artiklar som annars förekom

sällan i Soihtu 1966. 

Pailes vetenskapliga stil får artikeln att påminna om det som skrevs i Soihtu efter att

SOL  började  publicera  tidningen.  Faktumet  att  han  inte  uttrycker  några  starka

ställningstaganden är dock typiskt för 1966. Istället förklarar Paile hur kalla krigets

strategier  hade  främjat  freden  mellan  Finland  och  Sovjetunionen.187 Vad  som

utmärker  denna artikel  är  dess  neutrala  ton;  även om Paile  argumenterar  för  ett

fredligt förhållande till Sovjetunionen uttrycker han ingen explicit fientlighet mot USA

eller  kapitalismen. Skapandet av en motsättning mellan öst  och väst  förekommer

nämligen ofta i de senare årgångarna, även i vetenskapliga artiklar.

182 ”Samansuuntaisia lausuntoja antoivat myöhemmin, tuomioiden julistamisen jälkeen, monien 
länsimaisten kommunistipuolueiden edustajat. SKDL:n virallisessa julkilausumassa asetettiin suorin
ja selvin sanoin kannattaman mielipiteen ilmaisemisen vapautta ja todettiin, että 
yhteiskuntakritiikillä on tärkeä tehtävä jokaisessa järjestelmässä, siis myös sosialistisessa.” Soihtu 

1/1966.
183 ”Me emme halua pakottaa, me haluamme taivuttaa ihmiset tajuamaan, että sosialismiin siirtyminen

on väistämätöntä.” Soihtu 1/1966.
184 Soihtu 2/1966.
185 Leppänen 1999, 472.
186 Paile 1965.
187 ”Suhteisiin vaikuttavat sotilasstrategiset näkökohdat ovat nykyaikana kuitenkin yhä selvemmin 

astuneet taka-alalle ja niiden tilalle ovat tulleet voimakkaat molemminpuoliset rauhanomaiset 
intressit.” Soihtu 2/1966.
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Numret inkluderar även en artikel om Kuba, ett land som Soihtu endast ägnar lite

uppmärksamhet. Den kubanska revolutionen som resulterade i Fidel Castros och 26

juli-rörelsens  seger  över  diktatorn  Fulgencio  Batista  1959  var  en  viktig

inspirationskälla  för  1960-talets  intellektuella.188 Därför  avviker  det  från  den

internationella tendensen att temat inte förekommer oftare i Soihtu. ”Fidel puhuu”189

är ett sammandrag av ett tal som Fidel Castro höll den 3 oktober 1965. I stil med

specialnumrets andra texter är artikeln omfattande, även om den endast består av en

finsk översättning av talet och förmedlar således ingen information som representerar

Soihtus åsikter. 

Castro  skapar  en  motsättning  mellan  den  kubanska  socialismen  och  den

amerikanska  kapitalismen,  vilket  inte  avviker  från  Soihtus  ideologiska

utgångspunkter. Talet är skrivet som en löpande text utan att utvalda slagord eller

fraser har markerats. Därmed följer texten stilmässigt linjen som karaktäriserar Soihtu

1966 och 1967; en vänsterinriktning som inte tar alltför extrema former. Artikeln är

signerad  med översättarens  initialer,  M.  P.  Signaturer  bestående  av  förkortningar

förekommer betydligt oftare i nummer från ASS än från SOL:s tid, vilket följer den

informella stilen som präglade Soihtu ända till 1969.

Kategorins  sista  artikel  från  1966  går  under  rubriken  ”Mielipiteitä

tienrakennuksesta”190 och är  skriven av  Soihtus ex-chefredaktör  Eero  Saarinen.191

Artikeln  publicerades  i  det  fjärde  numret  av  Soihtu  och  är  en  översikt  av

Tjeckoslovakiens  arbetarrörelse  samt  landets  förhållande  till  Sovjetunionen.  I

analysen drar Saarinen paralleller mellan Tjeckoslovakien och Finland eftersom det i

båda fallen  var  frågan om små länder  som befann sig  i  Sovjetunionens skugga.

Saarinen hänvisar således även till förhållandet mellan Finland och Sovjetunionen,

om än försiktigt uttalat. Saarinens egna åsikter framkommer nämligen nästan inte alls

och de ställningstaganden som kan urskiljas är diskreta. Saarinens diplomatiska ton

kommer framför allt fram i hans inställning till USA; istället för att skapa en hotfull bild

av den amerikanska imperialismen erkänner han rentav landets bedrifter.192 

188 Lavabre & Rey 1998, 68.
189 Soihtu 2/1966.
190 Soihtu 4/1966.
191 Tidningens chefredaktör byttes under året; i det andra numret från 1966 presenteras Saarinen som 

chefredaktör, i det tredje Ilpo Halonen. Soihtu 2-3/1966.
192 ”Tämä ei kuitenkaan estä mitenkään seuraamasta toisen veljen toimintaa ja kehitystä ja ihailemasta

sitäkin milloin on aihetta ja kyllä sitä silloin tällöin on vaikka näyttääkin siltä, että se on jo parhaat 
kehitysvuotensa elänyt ja kangistumaan päin.” Soihtu 4/1966.
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I  årgång  1969  förekommer  endast  en artikel  om östblocket,  publicerad  i  Soihtus

andra nummer. Artikeln har som rubrik ”Ho Tshi Minh'in testamentti”193 och består av

ett utdrag ur Ho Chi Minhs testament. Även om SOL inte uttryckte ett särskilt intresse

för  just  den vietnamesiska kommunismen avspeglar  texten tidningens stilmässiga

förändring; berömda kommunistledares citat förekom ofta i Soihtu under SOL:s tid.

Den vietnamesiska ledaren dog 1969,194 vilket förklarar varför artikeln publicerades i

just denna årgång.

Under  SOL:s  tid  omfattade  Soihtu  allt  fler  artiklar  skrivna  i  denna  stil;  korta,

slagkraftiga  texter  med  ett  tydligt  politiskt  meddelande.  Även  artikelns  utseende

bidrar till  effekten; texten är inramad som ett plakat och på den föregående sidan

finns en stor bild på Ho Chi Minh. Textens innehåll, övertygelsen om vietnamesernas

seger mot USA, avviker inte från Soihtus åsikt om temat. Det är däremot språkbruket

som  är  värt  att  uppmärksammas;  uttryck  som  ”fosterland”,  ”kamp”  och

”uppoffringar”195 är exempel på Soihtus utveckling mot ett radikalare håll.

Den första av 1970-talets många artiklar i vilka Sovjetunionen behandlas är den enda

som avviker  från mängden,  både  vad  gäller  stil  och innehåll.  Artikeln  heter  ”Tuo

Neuvostoliitto”196 och publicerades i det första numret från 1970. I den humoristiska

texten citerar Marja-Leena Mikkola intervjuade personers åsikter om Sovjetunionen.

Mikkola var en vänsterradikal författare,197 vilket visar att kulturpersonligheter fortsatte

att skriva i Soihtu även efter ASS tid. Det framkommer inte vem de intervjuade är,

men av namnen att döma är det frågan om fiktiva personer. Mikkola refererar i ironisk

ton den skeptiska inställningen som många finländare hade till Sovjetunionen. 

Det avvikande i Mikkolas text är karaktärerna; kritiken mot Sovjetunionen kommer

från vänstersinnade personer. Ett av SOL:s främsta drag var föreningens lojalitet mot

Sovjetunionen198 och  därför  strider  Mikkolas  text  mot  uppfattningen  om  den

finländska studentradikalismens utveckling. Mikkola skriver dessutom i en stil  som

inte förekommer ofta i  SOL:s Soihtu;  istället  för att  framföra sitt  meddelande i  en

omfattande och informativ artikel använder sig Mikkola av humor. Mikkolas stil gör att

texten påminner om de lättsamma texterna som publicerades under ASS tid.

193 Soihtu 2/1969.
194 Brocheux 2007, 204.
195 ”Isänmaallisessa taistelussamme USA:n hyökkäystä vastaan saamme varmasti kestää lisää 

uhrauksia ja koettelemuksia, mutta olemme varmoja täydellisestä voitosta.” Soihtu 2/1969.
196 Soihtu 1/1970.
197 Kalemaa 2005, 708-709.
198 Siisiäinen 1990, 139-140.
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Det tredje numret  av Soihtu från 1970 har som tema att  presentera resultat  som

socialistiska  länder  åstadkommit.199 Därför  finns  det  åtta  artiklar  som  behandlar

östblocket i numret. Hälften av artiklarna handlar om Sovjetunionen och är mer i linje

med tidsperiodens stil än ”Tuo Neuvostoliitto”. Det tredje numrets första artikel om

Sovjetunionen,  ”YYA-sopimus”,200 är  skriven  av  Mirjam  Vire-Tuominen.  Vire-

Tuominen  var  en  central  aktör  inom  studentradikalismen;  under  FKP:s  inre

stridigheter ställde hon sig på taistoiternas sida. Vire-Tuominen var gift med FKP-

politikern Erkki Tuominen.201 

Vire-Tuominen behandlar  vänskaps-,  samarbets-  och biståndsavtalet  som Finland

och Sovjetunionen slöt  1948.202 Hennes stil  följer  1970-talets linje  mycket  mer än

Mikkolas;  Vire-Tuominen  skriver  endast  gott  om  avtalet  och  betonar  de  positiva

resultaten  som det  hade  lett  till.203 De  två  skribenternas  bakgrunder  avspeglas  i

texterna.  Vire-Tuominens  ”YYA-sopimus”  reflekterar  hennes  roll  i  Finlands  politik,

medan  den  mer  litterära  och  informella  ”Tuo  Neuvostoliitto”  visar  på  Mikkolas

författarskap.

”YYA-sopimus” följs av ”Suomen ja Neuvostoliiton taloussuhteiden kehitys”204 skriven

av Petteri Baer. Detta är ytterligare ett exempel på texter som i allt större utsträckning

förekom i SOL:s Soihtu; långa analyser av politiska frågor relaterade till socialistiska

länder, ofta inkluderande skribenternas egna opinioner. Baer analyserar utvecklingen

som  skedde  i  Finlands  och  Sovjetunionens  ekonomiska  förhållande.  Baers

omfattande  historiska  översikt  inkluderar  även  en  tabell  som  illustrerar  handeln

mellan de två länderna. Han kritiserar även de ekonomiska makthavarnas ovilja att

utveckla  kontakter  till  Sovjetunionen205 och  målar  således  upp  bilden  av  en

motsättning mellan högern och vänstern i Finlands politik.

Fokuset på Sovjetunionen fortsätter i artikeln ”N-liiton kehitysapu”206 skriven av Heikki

199 ”Tämän numeron tarkoituksena on esitellä sosialististen maiden saavutuksia sekä sosialistisen sekä 
kapitalistisen maailmanjärjestelmän välistä taloudellista, poliittista ja ideologista taistelua.” Soihtu 

3/1970.
200 Soihtu 3/1970.
201 Leppänen 1999, 186-187.
202 Ylikangas 2007, 316.
203 ”Myönteinen ilmapiiri sopimuksen jatkamiselle on vakuuttava todistus sopimuksen merkittävistä 

tuloksista, jotka yleisesti tunnustetaan.” Soihtu 3/1970.
204 Soihtu 3/1970.
205 ”Kaupankäynnin rajoittuneisuus johtui maassamme valtaa pitäneen oikeistoryhmän 

haluttomuudesta kehittää minkäänlaisia suhteita sosialistiseen naapurimaahan.” Soihtu 3/1970.
206 Soihtu 3/1970.
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Ollikainen.  Ollikainen  behandlar  Sovjetunionens  utvecklingshjälp.  ”N-liiton

kehitysapu” avviker från Soihtus andra artiklar om temat; i de andra behandlas de

kapitalistiska  ländernas  utvecklingshjälp  och  skribenternas  inställning  tenderar  att

vara  kritisk.207 Ollikainens  ställningstagande  är  i  linje  med  Soihtus  förhållande  till

Sovjetunionen.  Förutom att  prisa  Sovjetunionens bistånd hävdar  Ollikainen att  de

kapitalistiska  ländernas  utvecklingshjälp  inte  har  varit  till  någon  nytta,208 ett

konstaterande som även förekommer i Soihtus andra artiklar om temat. 

Ollikainen tar även ställning till tredje världens problem, ett av studentradikalismens

centrala  teman.  Han förklarar  att  de  socialistiska  länderna var  beredda  att  stöda

Asiens, Afrikas och Latinamerikas folk i deras kamp för nationell frigörelse.209 Tredje

världens  frihetsrörelser  var  en  viktig  inspirationskälla  för  den  internationella

studentradikalismen210 och  ”N-liiton  kehitysapu”  hör  därför  till  artiklarna  som

avspeglar  de  gemensamma  dragen  för  den  finländska  och  den  internationella

studentradikalismen.

Årgångens  sista  artikel  om Sovjetunionen  går  under  rubriken  ”N:liiton  ay-liike”,211

skriven  av  FKP-politikern  Veikko  Hauhia.212 Hauhia  fokuserar  på  den  sovjetiska

arbetarrörelsen, ett centralt tema för den finländska studentradikalismen under 1970-

talet.  Studenterna sökte stöd hos arbetarna och kände samhörighet  med dem,213

vilket  märks  i  flera  av  Soihtus  artiklar.  De  finländska  studenternas  intresse  för

arbetarna resulterade överlag i mindre universitetsrelaterad aktivitet214 och i Soihtu

märks detta främst i den stora mängden artiklar med fokus på frågor som inte berör

studenternas  vardag.  ”N-liiton  ay-liike”  exemplifierar  därför  den  finländska

studentradikalismens exceptionella drag. Hauhia fokuserar till stor del på att lista den

sovjetiska  arbetarrörelsens  förtjänster,  men  hans  ton  är  neutral  och  hans  egna

ställningstaganden får lite utrymme. 

207 Se underrubriken Imperialismen och dess motreaktioner.
208 ”Itsenäistymisensä jälkeen ovat monet kehitysmaat kääntyneet kapitalististen maiden puoleen 

saadakseen avustusta elintärkeiden teollisuuskohteiden rakentamiseen, mutta turhaan. Ilman 
Neuvostoliiton ja sosialistisen maailmanjärjestelmän tukea ei YAT olisi rakentanut Assuanin patoa, 
Intian viisivuotissuunnitelmat olisivat jääneet vaille pohjaa eikä se olisi saanut teknisesti 
huippuluokkaa olevia terästehtaitaan.” Soihtu 3/1970.

209 ”Sosialistiset valtiot näkevät Aasian, Afrikan ja latinalaisen Amerikan kansoissa historialliset 
liittolaisensa ja antavat niille kaiken tukensa ja apunsa niiden taistelussa kansallisen vapautumisen 
ja sosiaalisen edistyksen puolesta.” Soihtu 3/1970.

210 Fraser 1988, 3.
211 Soihtu 3/1970.
212 Rentola 1997, 423.
213 Ylikangas 2007, 321.
214 Aarnio et al. 1970, 189-190.
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I  det tredje numret av Soihtu från 1970 finns även en artikel om Tjeckoslovakien,

”Tshekkoslovakian  kevät”215 skriven  av  Jaakko  Laakso.  Laakso  hörde  till  FKP:s

taistoitiska opposition.216 Han ger en detaljerad översikt av Tjeckoslovakiens politiska

historia  under  1900-talet  och  fokuserar  särskilt  på  landets  förhållande  till

Sovjetunionen. I stil med de andra FKP-politikerna inleder Laakso med att beskriva

hur  Sovjetunionen  hade  varit  ett  lojalt  stöd  åt  Tjeckoslovakien  ända  sedan

århundradets första hälft. Följaktligen övergår Laakso till  att  beskriva socialismens

utveckling i Tjeckoslovakien, från fascismens nedgång i landet genast efter andra

världskriget till Pragvåren och Warszawapaktens truppers invasion 1968.

Laaksos  presentation  av  Pragvåren  och  den  därav  följande  invasionen  bör

analyseras i ljuset av hans taistoitiska bakgrund. De antisovjetiska protesterna som

invasionen ledde till  ägde även rum i  Finland,217 men de inträffade 1968 när  det

ideologiska klimatet fortfarande dominerades av den nya vänstern och taistoismen

inte hade utvecklats. Däremot skrev Laakso artikeln 1970, när atmosfären som bäst

radikaliserades. Händelserna i Tjeckoslovakien 1968 markerar tydligt den ideologiska

förändringen; slutligen godkände nämligen taistoiterna invasionen.218 Med tanke på

att  taistoiterna hade en tydlig  åsikt  om invasionen är  det  avvikande  att  han  inte

uttrycker  en  personlig  åsikt  om händelsen;  tvärtom skriver  han  att  en  analys  av

reaktionerna på invasionen inte hör till artikeln i fråga.219

I  detta  nummer  finns  även  en  sektion  ägnad  åt  tre  socialistiska  länder  i  Asien;

Mongoliet, Nordkorea och Vietnam. Sektionen inleds med ”Mongolia – ensimmäinen

sosialistinen  Aasiassa”,220 skriven  av  Soihtus  chefredaktör  Susanne  Björkenheim.

Björkenheim avviker från de andra författarna i den bemärkelsen att hon är den enda

som behandlar Mongoliet. För övrigt skiljer sig artikeln inte från de andra i kategorin

varken stil-  eller innehållsmässigt.  Björkenheim skriver om Mongoliets historia och

om socialismens inverkan på det  mongoliska samhället  i  en typisk essäistisk stil.

Samtidigt förekommer värdeladdade ordval som uttrycker skribentens lojalitet mot de

socialistiska länderna, i synnerhet Sovjetunionen.221

215 Soihtu 3/1970.
216 Rusi 2007, 473.
217 von Bonsdorff 1986, 227.
218 von Bonsdorff 1986, 233; Hyvärinen 1994, 27.
219 ”Ei kuulu tämän artikkelin puitteisiin analysoida viiden Varsovan liiton maan toimenpiteiden 

aikaan saamaa reaktiota Suomessa tai muualla maailmassa.” Soihtu 3/1970.
220 Soihtu 3/1970.
221 ”Vallankumouksen voittojen puolustamisessa ja uuden yhteiskunnan rakentamisessa Mongolian 

kansa on nauttinut muiden sosialististen maiden, etenkin Neuvostoliiton, valtavaa tukea.” Soihtu 

3/1970.

50



I  sektionens  följande  artikel  behandlas  också  ett  land  som  annars  inte

uppmärksammades  i  Soihtu,  nämligen  Nordkorea.  Artikeln  har  som  rubrik

”Takapajuisesta siirtomaasta kansallisen talouden rakentamiseen”222 och är skriven

av Hannele Aalto. Det frågan om en annan historisk översikt med fokus på hur landet

i  fråga  gynnades  av  socialismen  under  1900-talets  gång.  I  jämförelse  med

Björkenheim skapar Aalto en tydligare motsättning mellan socialism och imperialism.

Hon hänvisar  exempelvis  till  Nordkoreas  närhet  till  Japan  och  beskriver  hur  den

koreanska  ekonomin  hade  tjänat  den  japanska  imperialismens  intressen  medan

japanerna försökte hindra det koreanska samhället från att  utvecklas.223 I  stil  med

Björkenheim beskriver Aalto hur Sovjetunionen hade varit  ett  viktigt  stöd för  dess

socialistiska grannland.224

Den  sista  artikeln  i  sektionen  behandlar  Nordvietnam  och  går  under  rubriken

”'Taistelkaa  amerikkalaisia  hyökkääjiä  vastaan  ja  rakentakaa  sosialismia'”.225

Rubriken är ett exempel på språkdräkten som karaktäriserade Soihtu under SOL:s

tid; slagkraftiga uttryck med ett tydligt ideologiskt innehåll. Artikeln är skriven av Olli

Linsiö och följer de två föregående artiklarnas linje vad gäller språk och innehåll. I

synnerhet  slutet  på  artikeln  är  ett  exempel  på  den  propagandistiska  tonen  som

förenar  sektionens  alla  artiklar.  Linsiö  citerar  Nordvietnams  dåvarande

premiärminister  Pham  Van  Dongs  ord  angående  den  starka  patriotismen  och

nationella stoltheten i landet.226 Övertygelsen om en koppling mellan socialismen och

ländernas framgång är gemensam för alla de tre författarna. Den enda detaljen som

skiljer Linsiö från de andra är hans fokus på utbildningen. I samband med analysen

av  förändringarna  som  socialismen  hade  lett  till  redogör  Linsiö  även  för  det

vietnamesiska skolsystemets utveckling.

I  kategorin  finns  även  en  artikel  om  DDR,  ett  land  som  överlag  ägnades  lite

uppmärksamhet i  Soihtu. ”Vorwärts die Zeit!”227 är skriven av Riitta Suominen och

publicerades i det andra numret av Soihtu från 1970. Till artikeln hör ett stycke ur

222 Soihtu 3/1970.
223 ”36-vuotisen japanilaismiehityksen aikana oli Korean talouselämä täydellisesti alistettu 

palvelemaan Japanin imperialistisia päämääriä. Japanilaiset tekivät parhaansa säilyttääkseen Korean
takapajuisena, puolifeodaalisena maatalousmaana, jonka itä- ja länsirannikolle rakennetuista 
tehtaista kuljetettiin raaka-aineet ja puolivalmisteet suoraan Japaniin.” Soihtu 3/1970.

224 ”Kun Neuvostoliiton Puna-armeija vapautti Korean v. -45, merkitsi se alkua talouselämän 
suunnitelmalliselle ohjaukselle ja kansallisen talouden rakentamiselle.” Soihtu 3/1970.

225 Soihtu 3/1970.
226 ”Isänmaallisuus ja kansallinen ylpeys eivät koskaan ole olleet korkeammalla kuin nyt.” Soihtu 

3/1970.
227 Soihtu 2/1970.
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DDR:s grundlag, vilket bidrar till den formella effekten typisk för tidsperiodens artiklar.

Ytterligare en aspekt som förenar artiklarna om östblocket från 1970 är överdrivna

beskrivningar om hur väl befolkningen hade det i dessa länder. Ett exempel på detta

är påståendet att det i DDR totalt saknades arbetslöshet.228

Slutligen publicerades en artikel om Kuba även i det fjärde numret av årgång 1970.

Artikeln går under rubriken ”Vallankumous – ilman ideologiaa”229 och är skriven av

Mikko Pyhälä. En jämförelse mellan Pyhäläs text och ”Fidel puhuu” från 1966 visar

på skillnaderna mellan årgångarna eftersom båda behandlar Kuba. Pyhälä ger en

omfattande  översikt  av  den  kubanska  kommunismens  historia  och  fokuserar  i

synnerhet  på den kubanska revolutionens ideologiska grund.  Medan Castros tal  i

”Fidel puhuu” främst har som uppgift att förmedla en revolutionsromantik typisk för

1960-talet är ”Vallankumous – ilman ideologiaa” en informationsrik text som kritiskt

analyserar händelserna i Kuba.

Det som tydligast karaktäriserar artiklarna om östblocket publicerade under SOL:s tid

är  det  stora  fokuset  på  Sovjetunionen.  Intresset  för  landet  växte  betydligt  under

denna period, även om avsaknaden av artiklar om Sovjetunionen från 1967 och 1969

gör det svårt att urskilja en jämn tillväxt. Innehållsmässigt avspeglar dock artiklarna

SOL:s lojalitet mot Sovjetunionen endast till en viss grad. Artiklarnas främsta uppgift

är  att  förmedla  information  om  Sovjetunionen  och  landets  kommunistiska

samhällsordning. Även om de flesta författare skriver om landet i en entydigt positiv

ton  förekommer  det  sällan  en  direkt  propaganda.  Istället  förmedlas  djupgående

analyser  av  den  sovjetiska  politiken  och  argument  för  det  sovjetiska  systemets

överlägsenhet,  både  baserat  på  vetenskaplig  fakta  och  författarnas  personliga

insikter. Med tanke på taistoiternas starka kopplingar till Sovjetunionen är det värt att

ifrågasätta  hur  det  kommer  sig  att  Soihtu  inte  omfattade  en större  mängd direkt

propaganda 1970. Eventuellt påverkades Soihtu kraftigare av SOL:s förhållande till

Sovjetunionen först senare under 1970-talet.

Kulturpersonligheters aktivitet inom studentradikalismen associeras i första hand med

1960-talet,  men Soihtu tyder på att  detta inte avtog under 1970-talet.  Taistoismen

hade  ett  stort  inflytande  även  bland  artister,  vilket  förklarar  varför  författare  som

Marja-Leena Mikkola skrev i Soihtu 1970. FKP-politiker står för ett stort antal artiklar

publicerade 1970 och frågorna de behandlar berör teman som i första hand angick

228 ”Jokaisella on oikeus työhön, työttömyyttä ei esiinny lainkaan.” Soihtu 2/1970.
229 Soihtu 4/1970.
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politiker  istället  för  studenter.  Den  betydande  mängden  historisk  information  som

finns i artiklarna visar att taistoiterna ännu inte utövade en direkt propaganda, utan

hänvisade istället till historien som belägg för argumenten.

Imperialismen och dess motreaktioner

Ett viktigt tema som studentradikalismen fokuserade på var imperialismen,230 vilket

även märks i Soihtu. Mellan 1966 och 1970 behandlades detta tema i åtta artiklar.

Två publicerades 1966 och utgör 5 procent av årgången. 1967 publicerades endast

en, det vill säga 8 procent. Det är oväntat att en så liten mängd artiklar publicerades

1966  och  1967.  Under  dessa  år  behandlade  Soihtu  flera  teman  som  även

uppmärksammades  av  den  internationella  studentradikalismen  och  imperialismen

borde inte utgöra ett undantag. Tre artiklar publicerades 1969, vilka utgör 17 procent

av årgången. De återstående två artiklarna utgör  5 procent  av årgång 1970.  Det

skedde alltså ingen rak förändring; endast årgång 1969 omfattar en större mängd

artiklar, även om det inte var ett särskilt temanummer. Annars är artiklarna ovanligt få

med tanke på temats betydelse under tidsperioden.

Det  fjärde  numret  från  1966  innehåller  två  artiklar  om  teman  relaterade  till

imperialism.  Den  första,  ”Älkää  luottako  kehenkään  yli  30-vuotiaaseen!”231 hör  till

artiklarna som uttrycker Soihtus intresse för den internationella studentradikalismen.

Artikeln  är  skriven  av  Aarno  Rönkä  och  finns  på  tidningens  första  sida.  Rönkä

analyserar  den  amerikanska  studentradikalismens  bakgrund  och  understryker  att

kampen mot den amerikanska imperialismen förenade studenter som annars avvek

från varandra baserat på vilka samhällsfrågor de ansåg viktigast.232 Rönkäs artikel är

ett  exempel  på källorna som höll  de finländska studenterna uppdaterade om den

internationella  radikalismen.  Han  räknar  exempelvis  upp  vilka  aspekter  av

imperialismen  som  de  amerikanska  studenterna  protesterade  mot.  Den  knappa

mängden dylika artiklar reflekterar Soihtus fokus på den finländska kontexten.

I  Soihtu  behandlades  även  utvecklingshjälpen  som  en  särskild  aspekt  av

imperialismen. ”Hermansson ja kehitysapu”233 är ett exempel på detta tema, även om

den  anonyma  författaren  främst  fokuserar  på  nationalpolitiska  frågor  som  inte

230 Lavabre & Rey 1998, 30.
231 Soihtu 4/1966.
232 ”'Amerikkalaisen imperialismin' vastustaminen onkin näiden ryhmien päätavoite.” Soihtu 4/1966.
233 Soihtu 4/1966.

53



berörde studenternas vardag.  I  denna bemärkelse påminner  artikeln om det  som

skrevs  i  Soihtu  under  SOL:s  tid.  Författaren behandlar  SKP:s234 ordförande  Carl-

Henrik Hermansson och hans tankar om Sverige som kapitalistisk makt och landets

utvecklingshjälp. Utvecklingshjälpen behandlas på varierande sätt i de olika numren

av Soihtu. ”Hermansson & kehitysapu” är i linje med studenternas intresse för tredje

världens länder och den positiva inställningen till utvecklingshjälp som dominerade i

synnerhet under 1960-talet. Samtidigt beskyller Hermansson Sverige för att vara ett

imperialistiskt land som utnyttjade tredje världens länder.

Temat  behandlades  även  1967  i  ”Hermansson  ASS:n  vieraana”.235 Artikeln  är

signerad med initialerna I. H., vilka sannolikt står för chefredaktören Ilpo Halonen.

Orsaken  till  artikeln  är  Hermanssons  besök  i  Finland  i  april  1967.  Hermanssons

intresse för fred och utvecklingshjälp står i fokus,236 vilket är bundet till  just denna

tidsperiod.  Artiklarna  om imperialism  och  utvecklingshjälp  förekommer  även  i  de

senare årgångarna, men utan en dylik betoning på fred. Det är även karaktäristiskt

för 1966 att en kontroversiell person som Hermansson behandlas i Soihtu; Halonen

förklarar  att  Hermansson  var  mycker  mer  respekterad  av  de  västerländska

kommunisterna än i öst.237

Redan 1969 märktes det en förändring i Soihtus sätt att behandla temat. I årgångens

första nummer finns en artikel vid namn ”Kehitysapu – imperialismin tuki”238 skriven

av taistoiten Jaakko Laakso. Detta är den andra artikeln av Laakso som förekom i

Soihtu mellan 1966 och 1970.  Laakso inleder  med att  redogöra för  orsakerna till

fattigdomen i världen. Artikelns två bilder avviker från stilen som dominerar SOL:s

Soihtu. Båda är karikatyrteckningar som avbildar imperialismen. Dylika humoristiska

bilder förekommer oftare i de tidigare årgångarna. Förändringen som på en kort tid

skedde  i  Soihtus  förhållande  till  temat  märks  tydligt.  Istället  för  att  framhäva

utvecklingshjälpens  betydelse  förklarar  Laakso  hur  de  kapitalistiska  ländernas

bistånd endast gynnade de hjälpande länderna.

234 Förkortningen står för Sveriges kommunistiska parti och bör inte blandas med förkortningen för 
FKP:s finska namn, Suomen Kommunistinen Puolue.

235 Soihtu 1-2/1967.
236 ”Erikoisen suuren painon Hermansson on teoksissaan ja puheissaan asettanut kysymykselle 

rauhasta ja keinoista sen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Aseistariisunnan hän on niveltänyt 
samaan yhteyteen muiden globaalisten ongelmien kanssa: rikkaiden ja köyhien maiden välisen 
ristiriidan, kehitysavun ja sen tarkoituksenmukaisen suuntaamisen.” Soihtu 1-2/1967.

237 ”Hermansson on kiistelty henkilö kansainvälisen kommunismin piirissä: mitä kauemmas itään 
mennään, sitä vähemmän vakavasti häneen suhtauduttaneen.” Soihtu 1-2/1967.

238 Soihtu 1/1969.
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På samma sätt som ”Älkää luottako kehenkään yli 30-vuotiaaseen!” fokuserar Heikki

Hirvensalos  ”Opiskelijan  luokka-asema”239 på  studentradikalismen  som  en

motreaktion  till  imperialismen.  Hirvensalo  förklarar  hur  händelser  kopplade  till

imperialismen,  till  exempel  Vietnamkriget,  hade  bidragit  till  studentradikalismens

utformande. Den synligaste detaljen som tyder på en förändring i tidningens linje är

artikelns  illustrationen;  en ritad  knytnäve  ovanför  texten  ”kampen fortsätter”.  Med

tanke på Soihtus  frånvaro  1968 hänvisar  Hirvensalo  till  året  som den avgörande

tidpunkten då studentradikalismen nådde sin höjdpunkt.  För att  uppdatera läsarna

om 1968 ger Hirvensalo en analytisk översikt av radikalismens utveckling under det

gågna året.

”Syyte  imperialismia  vastaan”240 uttrycker  ännu  mer  explicit  Soihtus  inställning  till

temat.  Artikeln  är  publicerad  i  det  andra  numret  av  Soihtu  från  1969  och  dess

författaren anges inte.  Artikeln inleds med ett  ställningstagande till  skadorna som

imperialismen hade orsakat längs med 1900-talet.241 För att framhäva meningen är

den skriven med versaler, vilket genast ger läsaren en klar idé om tidningens linje.

Resten av texten består av en strukturerad uppräkning av vilka slags förödelser som

imperialismen hade gett upphov till.

”Maailmantilanteen  kehitys”242 i  det  tredje  numret  av  Soihtu  från  1970  påminner

stilmässigt om ”Syyte imperialismia vastaan”. Raimo Pannila skriver att imperialismen

enligt  SOL var  den  huvudsakliga  orsaken  till  tidsperiodens  oroligheter.243 Pannila

använder ordet ”vi” istället för ”jag”; detta visar att han förmedlar hela föreningens

åsikt till skillnad från de författare som inte klargör sitt förhållande till ASS eller SOL.

Han varnar för faran som imperialismen utgjorde för världen,244 vilket är ett exempel

på  den  manipulerande  tonen  som  kännetecknar  flera  av  årgångens  artiklar.

Användningen av både en manipulerande stil och historisk information gör att många

artiklar publicerade under SOL:s tid inte omfattar entydig information. Efter att ha gått

igenom en stor mängd historisk fakta konstaterar Pannila till exempel att socialismen

hade lyckats hejda imperialismen.245

239 Soihtu 1/1969.
240 Soihtu 2/1969.
241 ”Syytämme imperialismia siitä, että se on meidän vuosisadallamme aiheuttanut enemmän tuhoa ja 

kuolemaa kuin koskaan on ollut.” Soihtu 2/1969.
242 Soihtu 3/1970.
243 ”Meidän mielestämme pääasiallinen syy maailman nykyiseen rauhattomuuteen on imperialismi.” 

Soihtu 3/1970.
244 ”Päinvastoin, maailman imperialismin verinen peräytymistaistelu on muodostumassa vaaralliseksi 

uhaksi maailmamme olemassaololle.” Soihtu 3/1970.
245 ”Sosialistinen leiri, kapitalististen maiden työväenluokka ja vapautuneiden siirtomaiden kansat 

ovat onnistuneet pysäyttämään imperialismin.” Soihtu 3/1970.
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I  kategorins  sista  artikel  behandlas  Grekland,  ett  land  som  annars  inte

uppmärksammas  i  de  undersökta  årgångarna.  Artikeln  publicerades  i  det  fjärde

numret  av  Soihtu  från  1970  och  går  under  rubriken  ”Kreikka”.246 Ingen  specifik

författare anges, artikeln är endast signerad av SOL:s styrelse. I synnerhet nummer

publicerade av  SOL omfattar  artiklar  som liknar  korta,  informationsrika  pamfletter

istället för typiska tidningsartiklar. ”Kreikka” uttrycker vilka teman som Soihtu ansåg

vara relevanta under tidsperioden; förutom den allmänna kampen mot imperialismen

betonas  även  ungdomarnas  roll  inom den.  Författarna  tenderade  till  stor  del  att

fokusera på teman som berörde den finländska kontexten, men några artiklar tyder

på att det även ansågs viktigt att upplysa läsarna om den politiska situationen i länder

som annars inte uppmärksammades mycket i Finland.

Det framkommer tydligt att artiklarna från 1969 och 1970 är mer dömande än de från

de tidigare årgångarna; artiklarna från SOL:s tid uttrycker ett tydligt ställningstagande

mot imperialismen medan de från ASS tid förmedlar temat på ett mer indirekt sätt. I

synnerhet artiklarna om utvecklingshjälpen reflekterar förändringarna i den finländska

studentradikalismen.  Intresset  för  tredje  världen  innebar  att  utvecklingshjälpen

uppfattades som något positivt 1966 och 1967, medan imperialismens alla former,

även utvecklingshjälpen, fördömdes 1969 och 1970.

Internationella organisationer

Under mitten av 1900-talet grundades ett  flertal internationella organisationer vars

uppgift var att gynna det ekonomiska samarbetet mellan medlemsländerna. Trots att

dessa organisationer existerade redan tidigare under 1960-talet behandlas de inte

alls i nummer publicerade 1966 och 1967. Däremot förekommer temat i sex artiklar

från 1969 och 1970. Det första numret av Soihtu från 1969 har organisationerna som

tema och därför behandlas de i tre artiklar, vilka utgör 17 procent av årgången. De

andra tre utgör 8 procent av årgång 1970.

De tre artiklarna i det första numret av Soihtu från 1969 inleds med ”OECD – ketä

varten”.247 Kari Salo analyserar OECD och organisationens roll i tidsperiodens politik.

246 Soihtu 4/1970.
247 Soihtu 1/1969.
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OECD grundades 1961 men Finland blev medlem först 1969,248 vilket förklarar varför

organisationen  behandlas  i  just  denna  årgång.  Artiklarna  om organisationerna  är

överlag bra exempel på hur Soihtu under SOL:s tid fokuserade på allt fler teman som

inte berörde studenterna. Salo går exempelvis igenom OECD:s grundande, syfte och

uppbyggnad.  Salos  analys  av  OECD:s  förhållande  till  utvecklingsländer  och

organisationens främjande av USA:s intressen är en särskild avspegling av intressen

som dominerade under tidsperioden.

Artiklarnas enhetliga tema märks även i deras rubriker. Efter ”OECD – ketä varten”

följer ”EEC – ketä varten”,249 skriven av Eero Sola. Sola inleder med att referera till

Marx och Lenins teorier om ekonomiskt samarbete mellan nationalstater. Förutom att

hänvisa till marxismen tar Sola även genast ett ställningstagande till organisationen

han  fokuserar  på,  EEC.  Sola  menar  att  EEC  var  en  farlig  form  av  ekonomiskt

samarbete  som  motarbetade  framsteg,  fred,  socialism  och  demokrati.250 Dessa

artiklar  representerar  den  finländska  studentradikalismens  särdrag  genom  att

fokusera  på  aspekter  som  inte  berörde  studenterna,  men  vissa  teman  som

uppmärksammades  av  den  internationella  radikalismen  kan  även  märkas.  Sola

hänvisar exempelvis till kolonialismen och EEC:s förhållande till tredje världen.

Seriens sista artikel går under rubriken ”Nordek – ketä varten”251 och är skriven av

Soihtus  chefredaktör  Reijo  Lehtonen.252 Nordek  var  de  tidigare  nämnda

organisationernas nordiska motsvarighet.253 Såsom de andra författarna analyserar

även Lehtonen organisationens form, funktion och Finlands roll i dess verksamhet.

Alla  författare  kommer  fram  till  samma slutsats  gällande  organisationernas  roll  i

samhället  och  ställningstagandena är  kritiska.  Även  Lehtonen  konstaterar  att  det

bästa valet för Finland var att stanna utanför dessa organisationer.254 Soihtus politiska

orientering kommer tydligt fram även i Lehtonens resonemang; han poängterar att

dessa avtal inte ingås för arbetarklassens fördel.255 1970 beslöt Finlands regering att

248 Suomen OECD-edustusto 1993, 7.
249 Soihtu 1/1969.
250 ”Edistyksen, rauhan, sosialismin ja demokratian kannalta vaarallisin niistä on EEC (European 

Economic Community) eli Euroopan Talousyhteisö, jonka tarkoituksena on eräiden Länsi-Euroopan
NATO-maiden talousjärjestelmien täydellinen integrointi eli yhdistäminen.” Soihtu 1/1969.

251 Soihtu 1/1969.
252 Senare på 1970-talet bytte Lehtonen efternamn till Kalmakurki. von Bonsdorff 1986, 266.
253 Sonne 2007, 1.
254 ”Realisena vaihtoehtona erityisesti pienelle maalle on pysyttely erossa varsinaisista kapitalistisista 

integraatioista ja hoitaa kansainvälisen kaupan ja taloudellisen yhteistyön kysymyksiä 
kahdenkeskisin sopimuksin... varsinkin kun tämän voi tehdä kärsimättä edes suuria taloudellisia 
tappioita.” Soihtu 1/1969.

255 ”Missään tapauksessa ei tällaisia sopimuksia solmita työväenluokan edun vuoksi.” Soihtu 1/1969.
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inte delta i Nordek.256 Finlands förhållande till Nordek var således ett aktuellt tema,

vilket förklarar varför även denna organisation uppmärksammades 1969.

Temat fortsätter i årgång 1970 med ”Vaaralliset suhteet”257 skriven av Soihtus före

detta chefredaktör Ilpo Halonen. ”Vaaralliset suhteet” är mycket mer värdeladdad än

de  tidigare  artiklarna,  vilket  även  märks  i  rubriken;  ”farliga  förhållanden”.  Såsom

Lehtonen fokuserar Halonen på Nordek. Även Halonen går igenom organisationens

grundande och syfte, men i en mycket mer kritisk ton och med ett större fokus på

marxismen än Lehtonen. Halonen konstaterar exempelvis att Nordek inte grundades

på grund av att de så kallade monopolkapitalisterna skulle ha brytt sig om sitt land,

Norden eller arbetarna.258

Det andra numret av Soihtu från 1970 inkluderar en artikel vid namn ”Kansainväliset

integraatiot ja työväenliike”,259 skriven av Kaiku Vuori, taistoitisk FKP-politiker.260 Vuori

diskuterar varför organisationernas syfte, det vill säga företagens tillväxt, inte gynnar

arbetarklassen. Alla artiklar om organisationerna förenas av en akademisk stil, vilket

Vuoris text är ett utmärkt exempel på. Som belägg på hans konstateranden hänvisar

han till ett flertal andra publikationer, vilket blev allt vanligare i Soihtu mot 1970-talet.

Kategorins sista artikel publicerades i det tredje numret av Soihtu från 1970 och går

under rubriken ”SEV, CMEA, COMECON”.261 Artikeln är skriven av Timo Näsänen

som  behandlar  COMECON,262 organisationen  för  främjandet  av  det  ekonomiska

samarbetet  mellan  Europas  socialistiska  länder.263 I  synnerhet  Sovjetunionen

gynnades av COMECON både ekonomiskt och politiskt.264 Detta är numret av Soihtu

som har som tema de socialistiska ländernas förtjänster, vilket förklarar varför artikeln

hittas  i  detta  nummer  och  inte  bland  de  andra  artiklarna  om  organisationerna.

Näsänen förklarar att syftet med organisationerna är de samma både i kapitalistiska

och socialistiska länder, men att samarbetets former och innehåll skiljer sig betydligt

beroende på ländernas politiska inriktning.265 Näsänen kritiserar inte COMECON på

256 Sonne 2007, 1.
257 Soihtu 1/1970.
258 ”Kuten muutkaan kapitalistisen yhdentymisen muodot, myöskään NORDEK ei ole syntynyt sen 

vuoksi, että monopolikapitalistit olisivat tunteneet huolta oman maansa, Pohjoismaiden tai 
ylipäänsä minkään maan työtätekevän kansan puolesta.” Soihtu 1/1970.

259 Soihtu 2/1970.
260 Leppänen 1999, 188, 476.
261 Soihtu 3/1970.
262 Även fortkortat SEV eller CMEA.
263 Scerbakoff 1969, 1.
264 Turi 2006, 363-364.
265 ”Kehitys on väistämätön riippumatta siitä onko maan tuotantotapa kapitalistinen vai sosialistinen; 

sen sijaan yhteistoiminnan muodot ja sisällötkin poikkeavat ratkaisevasti toisistaan.” Soihtu 3/1970.
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samma sätt som de andra författarna fördömer de västerländska organisationerna,

vilket hör ihop med Soihtus Sovjetvänliga linje.

Dessa organisationer existerade redan tidigare under 1960-talet, men 1966 och 1967

behandlades de inte alls. Däremot ägnades de en betydande uppmärksamhet 1969

och 1970.  Den ojämna utspridningen  följer  författarnas  linje  att  behandla  allt  fler

teman som snarare berörde politiker än studenter under SOL:s tid. Det samma gäller

artiklarnas stil; de omfattande och detaljerade texterna följer den akademiska stilen

som utvecklades i Soihtu under decennieskiftet. Dessutom förhåller sig alla författare

på samma negativa sätt till organisationerna och deras manipulerande ton förmedlar

tidningens politiska ställningstaganden, med undantag för ”SEV, CMEA, COMECON”

eftersom den behandlar kommunistiska länder. Det förekommer få hänvisningar till

teman som var  aktuella  för  den internationella  studentradikalismen och artiklarna

uttrycker därför den finländska studentradikalismens säregenhet. 
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V Teoretiska artiklar

Marxismen

De behandlade årgångarna omfattar 19 teoretiska artiklar. Dessa är vetenskapliga

texter  vars  huvudsakliga  syfte  inte  är  att  förmedla  nyheter  åt  läsarna.  Istället

fungerade  de  som  ideologisk  vägledning,  vilket  blev  Soihtus  främsta  uppgift  i

samband med förnyingsprocessen som tidningen gick igenom efter att SOL började

publicera den. Detta blev allt viktigare längs med 1970-talet då Soihtu omfattade över

hundra  sidor  vetenskaplig  information  om  marxism-leninismen.266 Även  om  de

analyserade årgångarna är mer anspråkslösa än de som publicerades senare under

1970-talet går det att märka en utveckling mot den kommande inriktningen. 

Marxismen behandlas i majoriteten av artiklarna och dessa publicerades endast 1969

och 1970. Kategorin utgörs av 13 artiklar, vilket reflekterar uppmärksamheten som

temat fick genast efter att SOL började publicera Soihtu. Fyra artiklar publicerades

1969,  det  vill  säga 22 procent  av årgången och nio artiklar  1970,  23 procent av

årgången. Mängdmässigt omfattar årgång 1970 betydligt fler artiklar, men på grund

av att färre artiklar publicerades 1969 är den procentuella skillnaden liten.

Ledarartikeln i det första numret av Soihtu från 1969267 inleds med Marx och Engels

motto ”Proletärer i alla länder, förena er!”268 Författaren anges inte och det kan endast

fastslås  att  artikeln  godkändes av  chefredaktören Reijo  Lehtonen.  Hela  texten är

skriven med versaler, en stil som förekom endast från och med 1969. Förändringar

märks  även  i  artikelns  innehåll.  Skribenten  presenterar  olika  former  av

antikommunism som ansågs utgöra ett hot för vänstern. De anarkistiska, trotskistiska

och maoistiska strömningarna i  Finland beskylls  exempelvis  för  passivitet.269 Den

fientliga inställningen till rörelser som avvek från den dogmatiska marxism-leninismen

reflekterar taistoiternas misstro mot olika former av revisionism. Taistoiterna fruktade i

266 Hyvärinen 1994, 27.
267 Soihtu 1/1969.
268 ”Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!” Soihtu 1/1969.
269 ”Suomessa on myös anarkistisia, trotskilaisia ja maolaisia virtauksia, jotka nekään eivät näe vaivaa 

oman maansa vallankumouksensa valmistelemiseksi.” Soihtu 1/1969.
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synnerhet  att  maoismen  skulle  utgöra  en  fara  för  deras  förhållande  till

Sovjetunionen.270 Skribenten  understryker  även  nödvändigheten  av  att  förverkliga

marxism-leninismen  i  Finland  istället  för  att  fokusera  på  de  sydamerikanska

länderna.271 Denna  kommentar  uttrycker  Soihtus  och  hela  den  finländska

studentradikalismens intresseskifte från internationella teman influerade av den nya

vänstern till marxism-leninismens roll i den finländska vänstern.

Även om den  teoretiska stilen  är  gemensam för  alla  dessa  artiklar  är  vissa mer

vetenskapliga än andra. ”Moderni kurjistumisteoria”272 av Matti Antero Peltonen är en

omfattande  essä  om Marx  utarmningsteori.  Peltonen  var  rektor  för  folkhögskolan

Sirola-opisto,273 vilket  förklarar  artikelns  akademiska  stil.  Sirola-opisto  var  en

marxistisk  skola  som  fokuserade  på  marxistisk  filosofi,  nationalekonomi  och

historia.274 Det går oftast att urskilja författarnas åsikter i de flesta teoretiska artiklar,

även  om  de  bara  ibland  uttrycks  explicit.  Peltonen  förmedlar  istället  endast

information  om temat  utan  att  uttrycka  några  personliga  ställningstaganden,  trots

hans roll som rektor för den marxistiska folkhögskolan. 

”Moderni kurjistumisteoria” följs av ”Kansankapitalismi”275 skriven av Olavi Pohjola.

Pohjola  föddes  1910  och  hörde  således  till  generationen  som  upplevde

inbördeskriget  1918 som barn.  Såsom flera andra av generationens kommunister

påverkades  Pohjola  starkt  av  upplevelser  från  kriget,  vilket  influerade  hans

radikalisering. När han skrev artikeln hörde Pohjola till FKP:s taistoitiska minoritet.276

Pohjola inleder med att analysera hur olika antisocialistiska krafter hotade vänstern

under tidsperioden. Han fokuserar i  synnerhet  på hot  inom själva vänstern,  vilket

avspeglar förändrade inställningar till  samhörigheten med vänsterns andra aktörer.

Han hävdar till exempel att revisionismen var ännu farligare än det borgerliga hotet,277

vilket utgör ytterligare ett bevis på SOL:s misstro mot avvikande strömningar inom

vänstern.

Det andra numret  av Soihtu från 1969 inkluderar  endast  en teoretisk artikel  med

270 Kastari 2001.
271 ”Nyt on vihdoinkin alettava toteuttaa marxismi-leninismiä suomalaiseen kapitalismiin sen sijasta, 

että yritetään keksiä vallankumousmalleja Etelä-Amerikan valtioille.” Soihtu 1/1969.
272 Soihtu 1/1969.
273 Huovinen et al. 1978, 713.
274 Oinonen 1976, 54.
275 Soihtu 1/1969.
276 Leppänen 1999, 140, 153, 472.
277 ”Avointa porvarillista hyökkäystä vaarallisempi on revisionismi, joka sinänsä ei halua kumota 

marxilaisuutta.” Soihtu 1/1969.
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fokus på marxismen; ”Sosialismiin siirtyminen”278 av Timo Lahdenmäki. Till skillnad

från de flesta andra teoretiska artiklar omfattar denna endast två sidor och förmedlar

koncist Soihtus ideologiska ståndpunkt. Lahdenmäki inleder med att kritisera DFFF:s

upplysningsverksamhet och övergår därefter till att klargöra hur förverkligandet av ett

socialistiskt samhälle borde ske. Trots att det är frågan om en teoretisk artikel vars

syfte  är  fungera  som  teoretisk  utgångspunkt  för  SOL:s  verksamhet  fokuserar

Lahdenmäki även på handling. Han betonar exempelvis behovet av strikta program

för att mobilisera massorna.279 

Artikeln visar även hur långt  Soihtu hade kommit  i  sin radikalisering.  Lahdenmäki

konstaterar uttryckligen att borgerskapet måste tvingas att avstå från sina rättigheter,

vilket  oundvikligt  innebar  våld.  Efter  detta  påpekar  han  dock  att  vänstern  nog

strävade efter en blodlös revolution.280 Till taistoismens karaktärsdrag hörde ett strikt

intresse för våld,281 vilket oftast inte uttrycks explicit i artiklarna. Detta kan bero på att

taistoismen ännu inte hade fullt utvecklats till den extremistiska rörelsen den senare

blev.

Det andra numret från 1970 omfattar den största mängden artiklar om marxismen,

även om det inte är frågan om ett temanummer. 1970 hade det dock gått hundra år

sedan Lenin föddes 1870,282 vilket sannolikt var en orsak till att just han behandlas

mera än andra teoretiker. Marxismen behandlas även i detta nummers ledarartikel283

vars författare inte anges.  Artikeln är  den första som ordagrant  förmedlar Soihtus

ideologiska linje efter bytet av utgivare. SOL definierade sig först och främst som en

marxistisk-leninistisk förening284 och artikeln är en översikt av ideologins utveckling

samt  dess  roll  i  Finland.  De  teoretiska  artiklarna  omfattar  flera  hänvisningar  till

faktumet  att  okonventionella  tolkningar  av  marxismen  inte  längre  accepterades.

Skribenten anser exempelvis  att  antikommunismen uttryckte sig bland annat  som

revisionism.285 

278 Soihtu 2/1969.
279 ”On laadittava myös tiukkoja ohjelmia joukkojen mobilisoimiseksi estämään porvariston toimet 

tuotannon jarruttamiseksi.” Soihtu 2/1969.
280 ”Kuitenkin porvariston on pxkoitettava [sic] luopumaan oikeuksistaan, ja pakottamiseenhan 

sisältyy aina väkiäalta [sic]. Eri asia on jos puhutaan verettömästä vallankumouksesta. Siihenhän 
me tietenkin kaikki pyrimme.” Soihtu 2/1969.

281 Hyvärinen 1994, 102.
282 Service 2000, 13.
283 Soihtu 2/1970.
284 Sosialistinen Opiskelijaliitto 1973, 4.
285 ”Työväenliikkeen sisällä kansainvälinen antikommunismi turvaa pikkuporvarillisiin ja – kun on 

kyse kommunisteista – revisionistisiin aineksiin.” Soihtu 1/1970.
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Fokuset på Soihtus radikaliserade linje fortsätter i  numrets följande artikel,  ”Lenin,

valtio ja vallankumous”.286 Ingen författare anges för artikeln som är baserad på en

föreläsning som hölls vid Åbo universitet den 15 april  1970. Det framkommer inte

heller vem som höll föreläsningen, endast att den hörde till föreläsningsserien ”Studia

Lenina”.  Föreläsningen  behandlar  Lenins  verk  Staten  och  revolutionen.  I  den

essäistiska artikeln analyseras Lenins verk utan att skribentens egna åsikter uttrycks,

vilket tyder på att avsikten med artikeln endast var att upplysa studenterna om Lenins

teorier.

I  ”Vallankumouksellisesta  tilanteesta”287 går  Oiva  Lehto  vidare  in  på  marxism-

leninismen.  Taistoiten  Lehto  hade  bland  annat  varit  FKP:s  viceordförande  under

1960-talet.288 Lehto  analyserar  övergången  till  socialismen  i  olika  samhälleliga

kontexter. Lehtos analys ger insikter om taistoiternas förhållande till våld och hans

ställningstaganden  strider  emot  den  allmänna bilden  om rörelsens  principer.  Han

konstaterar  exempelvis  att  förutsättningarna för  en revolution  kunde skapas även

utan  ett  världskrig289 och  att  kampen  för  fred  hade  blivit  en  del  av  kampen  för

socialism i allmänhet.290 Dylika hänvisningar till fred förekommer sällan i årgångarna

1969 och 1970, vilket tyder på att taistoismens utveckling skedde gradvis. 

Till  Soihtus  utveckling  under  decennieskiftet  hörde  nya  skribenter,291 vilket  märks

framför allt i de teoretiska artiklarna. En betydande del av skribenterna var taistoitiska

politiker. DFFF:s och FKP:s politiker fick inte ett lika stort utrymme i tidningen 1966

och  1967.  ”Työväenliikkeen  strategiasta”292 är  ytterligare  ett  exempel  på  denna

utveckling.  Artikeln  är  skriven  av  Erkki  Rautee,  en  av  tidsperiodens  marxistiska

teoretiker och FKP-politiker. Rautee spelade en viktig roll i FKP när partiet delades

mellan taistoiterna och den moderatare majoriteten.293 

Artikeln är teoretisk, men Rautee fokuserar på agerande i större utsträckning än de

andra  författarna.  Han  analyserar  begreppet  ”strategi”  och  fokuserar  på

arbetarrörelsens  kamp.  Ett  avvikande  drag  i  Rautees  analys  är  hans

286 Soihtu 2/1970.
287 Soihtu 2/1970.
288 Leppänen 1999, 188.
289 ”Vallankumouksellinen tilanne voi syntyä ilman maailmansotaa.” Soihtu 2/1970.
290 ”Taistelusta rauhan puolesta on muodostunut osa sosialismin puolesta käytävää taistelua, kuten 

viime kesänä Moskovassa pidetty kommunististen [sic] ja työväenpuolueiden neuvottelukokous 
totesi.” Soihtu 2/1970.

291 Hyvärinen 1994, 27.
292 Soihtu 2/1970.
293 Leppänen 1999, 175-176.
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ställningstagande till samarbete inom vänstern, ett tema som uppmärksammades i

större  utsträckning  1966  och  1967.  Rautee  konstaterar  att  kommunisternas  och

socialdemokraternas  samarbete  spelade  en  avgörande  roll  för  arbetarklassens

enande.294 Detta  är  ytterligare  ett  yttrande  som  visar  att  Soihtus  utveckling  inte

skedde entydigt.

”Työväenluokan talouspoliittinen strategia”295 är skriven av Urho Jokinen, ytterligare

en  central  aktör  bland  Finlands  kommunister.  Jokinen  var  bland  annat  FKP:s

distriktssekreterare i Åbo och berömd för att vara en noggrann teoretiker.296 I stil med

Rautee fokuserar Jokinen på arbetarklassens handlingsstrategier, men med betoning

på den ekonomiska politiken. Ett av den finländska studentradikalismens särdrag var

dess starka kopplingar till arbetarklassen,297 vilket både Rautees och Jokinens artiklar

avspeglar.  Faktumet  att  skribenterna  överhuvudtaget  analyserar  arbetarklassens

strategiska linje istället  för  studenternas tyder på att  arbetarnas och studenternas

kamp uppfattades som sammanknutna med varandra.

Numrets sista artikel om marxismen heter ”Leniniläisestä agit-prop-työstä”298 och är

skriven av Jyrki Näsänen. Näsänen skriver om den kommunistiska propagandan, ett

tema  som  uppmärksammas  lite  i  artiklarna  trots  betydelsen  som

upplysningsverksamheten hade för tidsperiodens kommunister. ”Leniniläisestä agit-

prop-työstä”  och  ”Sosialismiin  siirtyminen”  är  de  enda  artiklarna  i  vilka

upplysningsverksamheten behandlas explicit.  Dessa artiklar uttrycker dock den allt

mer  extremistiska  tonen  som  karaktäriserade  Soihtu.  Näsänen  kritiserar

propagandan som utövades inom den finländska vänstern och betonar vikten av att

förbättra  verksamheten.  Näsänen  skriver  även  att  varje  medveten  kommunists

uppgift var att utföra propaganda,299 vilket är en exceptionellt direkt uppmaning som

avviker från de tidigare årgångarnas moderatare ton.

Det tredje numret från 1970 omfattar endast en artikel om marxismen. ”Sosialismin

pelko”300 är  skriven  av  Mirjam  Suvanto,  en  av  de  mest  inflytelserika  kvinnorna  i

294 ”Ratkaisevaa osaa työväenluokan rivien eheyttämisessä näyttelee kommunistien ja 
sosiaalidemokraattien yhteistyö.” Soihtu 2/1970.

295 Soihtu 2/1970.
296 Leppänen 1999, 208-209.
297 Ylikangas 2007, 321.
298 Soihtu 2/1970.
299 ”Jokaisen tietoisen sosialistin eli kommunistin on oltava oikeastaan myös organisaattori, eikä 

ainoastaan harjoitettava agitaatiota ja propagandaa.” Soihtu 1/1970.
300 Soihtu 3/1970.
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FKP.301 Hon analyserar förutsättningarna för  socialismens utveckling i  Finland och

utmaningarna  som  övergången  till  socialism  medförde.  Suvanto  inleder  med  att

beskylla borgarna för att ha orsakat rädsla för socialismen i samhället.302 Skapandet

av en motsättning mellan borgare och socialister förekommer ofta i  Soihtu, även i

årgångarna  1966  och  1967.  ”Sosialismin  pelko”  avspeglar  den  tematiska

förändringen som skedde i  Soihtu,  men texten hör till  de moderatare i  kategorin.

Suvanto konstaterar exempelvis att socialismens utveckling kunde ske på flera olika

sätt,303 vilket avviker från de radikalare skribenternas åsikter.

Det fjärde numret av Soihtu från 1970 omfattar två marxismrelaterade artiklar. Den

första  går  under  rubriken  ”Friedrich  Engels”.304 I  vissa  fall  uttrycks  skribenterna

otydligt;  antingen  anges  de  inte  alls  eller  så  förekommer  det  enbart  en  vag

hänvisning till en specifik person. ”Friedrich Engels” saknar underskrift men artikeln

inleds med texten ”V. I. Lenin:”, vilket tyder på att det är frågan om en av hans texter.

Trots Engels betydelse för marxismen ägnas han lite uppmärksamhet i Soihtu. 1970

hade det  visserligen gått  150 år  sedan Engels föddes 1820,305 vilket  sannolikt  är

orsaken till  textens  publicering.  Artikeln  är  en översikt  av  Engels  inflytande inom

marxismen och är ett exempel på artiklar vars syfte var att upplysa studenterna om

marxismens historia.

Oiva  Lehto  är  en  av  de  få  skribenter  som skrev  fler  än  en  artikel  i  de  utvalda

årgångarna. ”Demokraattinen sentralismi”306 publicerad i det fjärde numret från 1970

är  hans  andra  artikel.  Lehto  analyserar  marxism-leninismens  betydelse  för

arbetarpartier  med  betoning  på  Lenins  teori  om  demokratisk  centralism.  Lehtos

argument för teorins betydelse för kommunistiska partier står i kontrast till betoningen

på samarbete  som dominerade  1966  och 1967.  Behovet  av  en  teori  för  partiets

sammanhållning strider mot den tidigare uppfattningen om ett  öppet och spontant

samarbete inom vänstern. Enligt Lehto leder avsaknaden av demokratisk centralism

till  att  det  uppstår  oenigheter  i  partiet,  dess  enhetlighet  försvinner  och  disciplin

försvagas.307 

301 Leppänen 1999, 157.
302 ”On ilmeistä, että taantumusporvaristo on onnistunut taitavalla sosialisminvastaisella 

propagandallaan synnyttää laajalti pelkomielialaa sosialismia kohtaan.” Soihtu 3/1970.
303 ”Määrättyjen yleisten ehtojen olemassaolo ei kuitenkaan sulje pois mitä moninaisimpien muotojen 

rikkautta sosialismiin siirtyessä ja sitä rakentaessa eri maissa.” Soihtu 3/1970.
304 Soihtu 4/1970.
305 Soihtu 4/1970.
306 Soihtu 4/1970.
307 ”Puolueessa syntyy aatteellisia ja poliittisia erimielisyyksiä, yhtenäisyys häviää, eikä kurista ole 

tietoakaan.” Soihtu 4/1970.
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De teoretiska artiklarna om marxismen utgör ett extremt exempel på skiftet i Soihtus

fokus under decennieskiftet.  Dessa artiklar  publicerades överhuvudtaget inte 1966

och  1967,  även  om  Soihtu  alltid  hade  följt  en  marxistisk  linje.  Den  ojämna

fördelningen tyder därför på en förändring i Soihtus roll som studenttidning. Samtidigt

som SOL fick mera makt bland studenterna blev Soihtus huvudsakliga uppgift  att

förmedla teoretisk information för att upplysa studenterna om föreningens ideologiska

utgångspunkter.  En  annan  förändring  som  märks  bland  dessa  artiklar  gäller

skribenterna; under decennieskiftet fick FKP:s politiker allt större synlighet i tidningen.

De skrev framför  allt  teoretiska artiklar  med betoning på marxism-leninismen och

arbetarrörelsen. Dessa teman avspeglar hur den finländska studentradikalismen blev

mer dogmatisk samtidigt som studenternas intresse för arbetarna växte.

Aktuella samhällsfrågor

Sex  teoretiska  artiklar  berör  samhällsfrågor  som var  aktuella  under  tidsperioden.

Artiklarna behandlar aktualiteterna ur ett teoretiskt perspektiv i stil med vetenskapliga

essäer och skiljer sig därför från de inrikespolitiska artiklarna som istället är skrivna i

en journalistisk stil. Endast en av kategorins artiklar publicerades under ASS tid 1966

vilket utgör 3 procent av årgången. Fyra publicerades 1969, det vill säga 22 procent

av årgångens artiklar. Ytterligare en artikel publicerades 1970 och även denna utgör

3  procent  av  årgången.  Det  skedde  ingen  jämn förändring,  även  om den  större

mängden teoretiska artiklar från SOL:s tid följer Soihtus allmänna utveckling.

Kategorins enda artikel från ASS tid publicerades i det andra numret av Soihtu från

1966. Artikeln går under rubriken ”Hyvinvointivaltiosta”308 och är skriven av tidningens

chefredaktör Eero Saarinen. Saarinen är en annan skribent som skrev flera artiklar i

de  undersökta  årgångarna;  två  andra  artiklar  från  1966  skrevs  av  honom.  I

”Hyvinvointivaltiosta” behandlar Saarinen välfärdsstaten och vad det innebar att leva i

ett välfärdssamhälle. Saarinens inställning till temat avspeglar den moderatare linjen

som Soihtu följde under ASS tid. Detta märks i synnerhet jämfört med artiklarna om

marxismen  från  SOL:s  tid.  Saarinens  analys  leder  till  en  jämförelse  mellan  den

socialistiska  och  den  kapitalistiska  samhällsordningen,  men  istället  för  att  endast

uttrycka  Soihtus  ideologiska  ställningstagande  erkänner  Saarinen  till  exempel

308 Soihtu 2/1966.
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kapitalisternas bedrifter.309

Det första numret från 1969 inkluderar artikeln ”Pankkien kansallistaminen”.310 Det

frågan om ytterligare ett utdrag ur en av Lenins skrifter. Artikeln avslutas med texten

”V. I. Lenin: Kootut teokset 25 osa, s. 333-338” och hänvisar således direkt till den

citerade  texten.311Temat  är  ovanligt  för  en  studenttidning;  Lenin  argumenterar  för

behovet av att nationalisera bankerna. Temat avviker inte från Soihtus ideologi, men

artikeln är ett extremt exempel på behandlade frågor som inte berörde studenternas

vardag. 

Den största mängden teoretiska artiklar om samhälleliga aktualiteter förekommer i

det andra numret från 1969. Den första går under rubriken ”Tulopolitiikka”312 och är

skriven av Olavi Pohjola som även skrev ”Kansankapitalismi”. Pohjolas roll som FKP-

politiker  avspeglas  i  artikelns  tema,  nämligen  inkomstpolitikens  utveckling  under

1900-talet och hur detta påverkade arbetarna. Han använder sig av en avancerad

terminologi som sannolikt var främmande för de flesta studenter och konkretiserar

informationen  i  detaljerade  tabeller.  Denna  stil  avviker  betydligt  från  den  mer

informella  tonen  som  karaktäriserar  artiklarna  från  ASS  tid.  Den  allmänna

förekomsten av artiklar som ”Tulopolitiikka” i årgångarna 1969 och 1970 tyder på att

SOL ansåg det  allt  mindre  viktigt  att  publicera  journalistiska nyhetsartiklar  för  att

istället fokusera på djupgående information som berörde arbetarna.

Artikeln ”Suurpääoma ja työväenliike”313 är skriven av FKP-politikern Timo Koste. I

FKP ansvarade Koste  huvudsakligen för  ekonomiska frågor.314 Inriktningen märks

även i artikeln; Koste inleder med att presentera sin teori om de ”tjugo familjerna”, ett

begrepp som han hade lanserat.315 Med begreppet menade Koste de tjugo familjerna

som hade det största inflytandet inom Finlands ekonomi. Koste redogör tydligt för

vilka familjer och företag som hörde ihop. Hans explicita sätt att nämna namn var ett

extremt försök att skapa en motsättning mellan kommunisterna och kapitalisterna.

Även  om  denna  kategori  utgörs  av  aktualiteter  som  Soihtus  redaktion  ansåg

relevanta  förenas  artiklarna  av  teman som inte  angick  studenternas  liv.  ”Sairaus

309 ”Kapitalistien saavutukset ovat kuitenkin hyvin mahtavaa luokkaa joka suhteessa – eikä vähiten 
erilaisten hyödykkeiden tuottamisessa kuluttajille.” Soihtu 2/1966.

310 Soihtu 1/1969.
311 Lenin 1960, 333-338.
312 Soihtu 2/1969.
313 Soihtu 2/1969.
314 Leppänen 1999, 199.
315 Leppänen 1999, 199.
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elinkeinona”316 fortsätter  på denna linje.  Martti  Kuokkanen analyserar  skillnaderna

mellan olika länders sjukvård. Han baserar sin kritik mot den finska sjukvården på ett

marxistiskt  perspektiv  och  visar  hur  de  mest  varierande  samhälleliga  temana

associerades med Soihtus ideologiska inriktning. Kuokkanen hävdar att det största

utbudet på sjukvårdstjänster fanns i områden var den mest förmögna befolkningen

bodde och att landets sjukvårdstjänst fungerade enligt kapitalistiska principer.317 De

teoretiska artiklarna som publicerades under SOL:s tid består i de allra flesta fallen

av långa texter  utan bilder  eller  ytterliga detaljer.  Utseendemässigt  utgör ”Sairaus

elinkeinona”  ett  undantag;  det  förekommer  två  illustrationer  som  representerar

ojämlikheterna i den finska sjukvården.

Förutom  ”Työväenluokan  talouspoliittinen  strategia”  skrev  FKP-politikern  och

teoretikern Urho Jokinen även ”Antikommunismin vaara”,318 publicerad i  det  fjärde

numret  av Soihtu från 1970. Jokinen skriver om antikommunismen, ett  tema som

behandlades  även  av  flera  andra  skribenter  under  SOL:s  tid.  Fokuset  på

antikommunismen uttrycker förändringarna som skedde i Soihtus linje inte enbart mot

aktörer  av annan politisk  orientering,  men även mot olika inriktningar  inom själva

vänstern. 

Jokinen  konstaterar  att  antikommunismen vände  sig  mot  den  socialistiska  teorin,

Sovjetunionen  och  andra  socialistiska  länder,  kommunistiska  partier  samt  alla

progressiva rörelser och fredsinriktade krafter,319 vilket inte avviker för den allmänna

motsättningen  mellan  vänstern  och  högern  som  flera  författare  skapade.  Därtill

förklarar han hur den antikommunistiska verksamheten hade blivit allt mer subtil för

att kunna utövas inom själva vänstern.320 Detta hör däremot till kommentarerna som

uttryckte  motsättningar  inom  vänstern  och  som därmed  utgör  en  kontrast  till  de

tidigare årgångarnas linje.

De teoretiska artiklarna i vilka aktuella samhällsfrågor behandlas uttrycker skiftet som

skedde i Soihtus ideologiska linje, men även vilka konkreta problem i samhället som

316 Soihtu 2/1969.
317 ”Lääkintähuoltomme toimii siis täysin kapitalististen periaatteiden mukaan: lääkintähuollon 

palveluksia on eniten tarjolla siellä, missä on maksukykyisin väestö.” Soihtu 2/1969.
318 Soihtu 4/1970.
319 ”Antikommunismi muodostaa sosialismin teoriaa, Neuvostoliittoa ja muita sosialistisia maita, 

kommunistisia puolueita sekä kaikkia edistyksellisiä liikkeitä ja rauhan puolesta toimivia voimia 
vastaan suuntautuvan porvarillisen ideologian ja politiikan sisällön.” Soihtu 4/1970.

320 ”Tällä hetkellä kommunismin vastainen toiminta pukeutuu entistä enemmän peitettyihin muotoihin
ja pyrkii tunkeutumaan sosialistisiin maihin, kommunistisiin puolueisiin ja edistyksellisiin 
liikkeisiin sisälle.” Soihtu 4/1970.
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ASS  och  SOL ansåg  vara  relevanta.  Därför  berättar  det  mycket  om  tidningens

utveckling att  frågor relaterade till  utbildningen eller  andra teman som hörde ihop

med studentradikalismen inte förekommer i några av dessa artiklar. Istället behandlas

nationalpolitiska teman såsom inkomstpolitik och sjukvård. Även faktumet att endast

en av artiklarna publicerades under ASS tid visar på förändringarna som skedde i

tidningens intressen. 1966 och 1967 förmedlades samhälleliga aktualiteter främst via

nyhetsartiklar.  Soihtus ideologiska linje var  visserligen tydlig,  men de kunde även

uttrycka avvikande synpunkter och saknade vetenskapliga belägg. Efter att SOL tog

över tidningens publicering minskade artiklar i denna stil.  Istället upplystes läsarna

om aktuella frågor via långa, essäistiska texter med hänvisningar till den marxistiska

teorin.
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VI Avslutning

Syftet med detta arbete är att granska hur Soihtu förändrades mellan 1966 och 1970

och analysen visar att utvecklingen tog sig uttryck i flera aspekter, om än gradvis.

Förändringarna  gäller  både  tidningens  utseende  och  innehåll.  Numren  som

publicerades under ASS tid är nästan alla tunna och tryckta i helformat, vilket får

Soihtu att  påminna om en dagstidning.  Flera artiklar inkluderar svårtolkade bilder,

vilka  bidrar  till  tidningens  mindre  seriösa  utseende.  Efter  att  SOL  tog  över

publiceringen blev numren betydligt tjockare och trycktes i tabloidformat, vilket gav

tidningen ett  mer  vetenskapligt  yttre  som lämpar  sig  bättre för  långa,  essäistiska

artiklar.  Under SOL:s tid minskade antalet bilder och när de förekommer är deras

syfte endast att förstärka artiklarnas innehåll. Dessutom ökade mängden framhävda

slagord  och  synliga  rutor  med  information.  Under  ASS  tid  hade  Soihtu  ett  mer

varierande innehåll;  förutom nyhetsartiklar  publicerades även andra sorters texter

såsom  dikter  och  recensioner.  Radikaliseringen  som  ägde  rum  i  föreningarna

avspeglas således i Soihtus utseende; tidningen började alltmer se ut som en militant

vänstertidning.

De tematiska förändringarna är däremot mer nyanserade, även om det finns vissa

frågor som tyder på ett tydligt skifte i tidningens intressen. Samarbetet inom vänstern

är  ett  tema som uppmärksammades  mycket  under  ASS tid,  vilket  avspeglar  den

ideologiska  öppningen  som dominerade  under  1960-talet.  Efter  bytet  av  utgivare

växte däremot Soihtus intresse för de politiska partiernas angelägenheter i samband

med den  finländska  studentradikalismens  partipolitisering.  Förändringen  i  Soihtus

ideologiska linje uttrycks allra tydligast i de teoretiska artiklarna om marxismen. Alla

dessa  artiklar  skrevs  1969  och  1970,  när  SOL:s  marxist-leninistiska  ideologi

utvecklades som bäst. Eftersom Soihtu alltid hade varit en marxistisk tidning bör det

betonas att  dess ideologiska utveckling skedde från en syn på marxismen till  en

annan.  Även  om det  sällan  uttrycks  explicit  förmedlar  artiklarna  från  ASS tid  ett

intresse för den nya vänstern och värderingarna som denna inriktning stod för. 

Slutligen går  det  att  urskilja  en förändring i  artiklarnas författare.  Skribenten som

skrev flest artiklar publicerade under ASS tid är Eero Saarinen, Soihtus chefredaktör

1966. 1969 och 1970 skrev samma författare sällan mer än en artikel i  tidningen,
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men de som står för en betydande mängd artiklar publicerade under dessa år är

FKP-politiker.  Bland  dessa  kan  exempelvis  Olavi  Pohjola,  Oiva  Lehto  och  Urho

Jokinen nämnas. Däremot är Ele Alenius den enda berömda politikern som skrev i

tidningen under ASS tid. Denna utveckling reflekterar studenternas växande intresse

för partipolitiska frågor och lojalitet mot arbetarrörelsen.

Soihtu  är  en  givande  källa  för  att  granska  den  finländska  studentradikalismens

utveckling mellan 1966 och 1970. I och med SOL:s roll som den ledande föreningen i

studentpolitiken  blev  Soihtu  tidningen  som  förmedlade  tidsperiodens  synligaste

opinioner. Därför avspeglar Soihtus utveckling även förändringarna som skedde i den

finländska studentradikalismen på en allmännare nivå. Arbetets tidsbegränsing tillåter

inte en analys av den finländska studentradikalismens höjdpunkt som ägde rum efter

1970, då även Soihtu fick sin slutgiltiga form. Vad som däremot kan urskiljas i denna

undersökning är hur Soihtus framväxt till taistoiternas språkrör skedde. 
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