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1. Inledning 

 

Im Namen der hungernden, frierenden, von einem elenden Tod bedrohten Menschen, 

für deren Leben ich mich mitverantwortlich fühle, seit ich Zeuge ihrer Not geworden 

bin, bitte ich Sie: Helfen sie mir eine sofortige Aktion ins Leben zu rufen.1 

Guido Piderman, 1942  

 

Finland tog över 60 000 krigsfångar under andra världskriget. Största delen av dessa 

tillfångatogs under fortsättningskrigets första månader, och antalet fångar var mycket 

större än vad landet hade förberett sig på. Mellan december 1941 och september 1942 

dog över 16 000 av fångarna och dödligheten var närmare 30 procent. Under hela kriget 

dog ungefär 20 000 krigsfångar, och få engagerade sig i deras situation – förutom en 

ung schweizisk läkare. 

Schweizaren Guido Piderman fick genom flera sammanträffanden möjligheten att följa 

med på några lägerinspektioner under sin tid i Finland i juli 1942. Piderman 

chockerades djupt av det han såg och kunde inte heller skaka loss dessa minnen när han 

återvände till Schweiz samma höst. Han samlade ihop en kommitté för att sätta ihop en 

insamlingskampanj för de sovjetiska krigsfångarna i Finland, men mötte en våg av 

motstånd.  

Internationella Röda Korskommitténs (ICRC) huvudsakliga uppgift är att skydda krigets 

offer och organisationens delegater gjorde mer än 11 000 besök till fångläger världen 

över under det andra världskriget.2 En del av dessa besök riktades till Finland och 

delegationerna fortsatte sina besök ända till krigets slutskeden. Andra världskriget var 

ett ideologiskt drivet krig och de ideologiska frågorna är relevanta av många skäl, och 

ICRC stod inte utanför denna indelning, trots att organisationen i sig ansågs vara 

neutral.  

                                                
1 Pidermans pamflett, oktober 1942, ICRC:s arkiv i Geneve, Schweiz (hädanefter A CICR), B G 017 05-
092 Finlande juillet 42 – novembre 43. 
2 Bugnion, François: The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims. 
Macmillan, Geneve 2003, 230. 
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Denna pro gradu-avhandling utreder vad det var som gjorde att Pidermans kampanj 

väckte så starka negativa reaktioner både bland finska och schweiziska myndigheter 

samt inom ICRC. Genom att undersöka hur ICRC reagerade i denna situation kan vi 

förstå organisationens bristande handlingsförmåga gällande just de sovjetiska 

krigsfångarna. ICRC hjälpte visserligen till med att skicka hjälpförsändelser åt 

krigsfångarna i Finland under kriget, men dessa försändelser kom alltför sent och 

kvantiteterna var långt ifrån tillräckliga. Detsamma gäller även hur organisationen 

handlade vad gäller de sovjetiska krigsfångarna i tyskarnas händer.  

ICRC:s mandat baserar sig på rådande humanitärrättsliga konventioner, och ett stort 

problem för organisationen var att en del av de krigförande staterna inte hade ratificerat 

Genevekonventionen från 1929 gällande behandlingen av krigsfångar. Trots detta har 

organisationen kritiserats häftigt för att inte öppet ha tagit ställning gällande grupper 

som inte skyddades av konventionerna, speciellt de civilinternerade i de områden som 

ockuperades av Tyskland. 

Från att ha varit en normentreprenör som kommit att skapa det vi kallar humanitär rätt 

idag var ICRC under kriget en slags socialiserande agent för humanitära idéer på det 

globala planet. Trots att organisationen inte kan beskyllas för de grymheter som 

förekom på fånglägren kan man fråga sig varför ICRCs roll som beskyddare inte 

sträckte sig ända fram till östfronten. Det handlar med andra ord om att ställa nya, svåra 

frågor om organisationens neutralitet, samt att fördjupa förståelsen för denna neutralitets 

olika nyanser genom att fokusera på den besynnerliga incident som kom att kallas för 

Pidermanaffären. 

Materialet för denna forskning är väldigt stort och har samlats in i ICRC:s arkiv i 

Geneve och en stor del av materialet har inte varit tillgängligt i Finland tidigare. Detta är 

också första gången som Pidermanaffären är ett forskningsobjekt. Genom att närma sig 

Pidermanaffären ur ett mikrohistoriskt perspektiv kastar den ljus på flera aspekter av 

ICRC:s arbete i större skala, som inte uppmärksammat förut. Denna studie undersöker 

hur ICRC tacklade den krisartade situation som Pidermans kampanj försatte 

organisationen i.  

För att genast ge läsaren en uppfattning om hur Piderman engagerade sig i de sovjetiska 

krigsfångarnas beskrivs detta engagemang noggrannare i nästa kapitel (1.1). I kapitel 

1.2 presenteras tidigare forskning gjord om ICRC och krigsfångar under andra 
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världskriget och till följande preciseras forskningsfrågan. (1.3). I kapitel 1.4 presenteras 

den teoretiska referensramen för denna forskning, liksom bakgrunden till de 

humanitärrättsliga principer som var rådande under kriget.  

Det strategiska närmandesättet, empiriska materialet och metoderna för forskningen 

beskrivs i kapitel 2. Det är också i kapitel 3 som Pidermanaffären rekonstrueras i större 

detalj. I kapitel 4 analyseras de mikrohistoriska aspekterna av Pidermanaffären och hur 

den påverkar ICRC:s neutralitet, självförståelse och normentreprenörskap under andra 

världskriget. Slutsatserna av ICRC:s reaktioner på Pidermanaffären dras i kapitel 5. 

 

1.1 Guido Pidermans pamflett 

 

En individs handlingar kan leda till en kedjereaktion på ett högt plan. När den 

schweiziska läkaren Guido Piderman i oktober 1942 publicerade sin pamflett om de 

sovjetiska krigsfångarnas situation i Finland förväntade han sig antagligen inte att den 

skulle väcka den storm av protester som den gjorde. Pamfletten ledde till beskyllningar 

om kommunistisk verksamhet, och Piderman stämplades som skenhelig, kommunist 

och som en sabotör av ICRC:s arbete.  

Men vad är detta för en pamflett? Hur kom den till? Och varför var schweizaren 

Piderman så engagerad i just krigsfångarnas situation i Finland, och inte i något mer 

närbeläget land? Frågorna är många och tanken är att besvara dem möjligast väl i detta 

kapitel. 

Det är egentligen genom en slump som Pidermans pamflett blivit det mest centrala 

dokumentet för denna forskning. För trots att pamfletten väcker en del uppmärksamhet i 

sin tid, även bland en större allmänhet, internationellt, så har den endast samlat damm i 

enstaka arkiv sedan dess. Pidermans pamflett engagerar nämligen ICRC:s ledning under 

en längre tid. Också schweiziska och finska politiker blir upprörda av Pidermans 

aktiviteter och speciellt på finskt håll lämnar Pidermans kampanj djupa spår. Dessa 

reaktioner mot Piderman och hans kampanj behandlas noggrannare nedan. 

Allt började i ICRC:s arkiv i Geneve, där det finns arkivmaterial om organisationens 

arbete för sovjetiska krigsfångar i Finland under andra världskriget. När arkivmaterialet 
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sedan står på bordet finns där precis det material som förväntats - rapporter av ICRC-

delegater som skickats till Finland åren 1939-1945. Utöver detta börjar dock ett namn 

nämnas allt oftare, och allt fler dokument hänvisar till något som börjat kallas för 

L'affaire Piderman, Pidermanaffären. Det är slutligen i en specifik arkivlåda där Guido 

Pidermans pamflett ligger allra överst.3 Bland alla lövtunna kopior på rapporter, 

mötesprotokoll, telegram och brev står ett slitet svart häfte. Och det klarnar rätt snabbt 

att det är detta häfte som är det mest centrala dokumentet för att kunna tolka den 

process, eller det fall, som behandlas i denna forskning. 

Pidermans pamflett, eller rapport, från de finska krigsfångelägren grundar sig på de 

iakttagelser han gjorde under sommaren 1942, då han fick möjligheten att besöka dessa 

läger tillsammans med en av ICRC utsänd delegat. Denna delegat hette Jean Graf och 

hans uppgift var att övervaka distributionen av den hjälpförsändelse som skickats åt de 

sovjetiska krigsfångarna i Finland efter att Mannerheim hade bett om hjälp av ICRC för 

dessa fångar i mars 1942.4 

Piderman, som vid detta tillfälle arbetade som läkare vid Finlands röda kors (FRK) 

sjukhus i Helsingfors, fick följa med på distributionsresan i egenskap av läkare. Hans 

roll vad inofficiell och han hade själv tagit initiativ för att få följa med på resan.5 När 

han återvänder till Schweiz samma höst bestämmer han sig för att publicera texten, med 

tanken att på så vis öka intresset för de sovjetiska krigsfångarnas situation och han 

initierar en insamling för deras sak. Piderman vill organisera en insamlingskampanj för 

fångarna, och skickar därför pamfletten till en stor del av den tyskspråkiga eliten i 

Schweiz. Enligt Piderman, som själv stod för tryckkostnaderna, skickades pamfletten 

till 300 mottagare. 6  

Pidermans pamflett är i själva verket mer som en liten bok. Den börjar med en fyra 

sidor lång rapport om de sovjetiska krigsfångarnas situation i Finland, med information 

om såväl kaloriintag som mer allmänna iakttagelser av omständigheterna på fånglägren. 

Efter textsnutten följer en samling av 28 bilder, och det är speciellt dessa som ger 

pamfletten dess kraft.  

                                                
3 Pidermans pamflett, oktober 1942, A CICR, B G 17 5 092. 
4 Brev från Mannerheim till Huber (ICRC:s ordförande), 1.3.1942. A CICR, B G 017 05-093, 7.  
5 Pidermans tid i Finland kommer att behandlas i större detalj i kapitel 2.4. 
6 Mötesrapport skriven av Jacques Chenevière, 23.10.1942, A CICR, B G 017 05-092. 
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Det står klart att en presentation av detta ovanliga dokument är viktigt för att genom det 

småskaliga öka förståelsen för ICRC:s roll under kriget. För Pidermans pamflett är en 

raritet som väcker vår nyfikenhet och som utgör den första ledtråden i lösandet av de 

gåtor som berör ICRC:s begränsningar när det kommer till att hjälpa just de sovjetiska 

krigsfångarna.  

 

1.1.1 Pamflettens innehåll 

 

För att förstå vad det var som upprörde ICRC och de schweiziska och finska 

myndigheterna måste vi bekanta oss noggrannare med innehållet i Pidermans pamflett 

om de sovjetiska krigsfångarna i Finland. Det är viktigt att kunna datera pamfletten på 

ett ungefär, för att kunna kontextualisera den till sin omgivning. Detta underlättas av att 

pamfletten är daterad "i oktober 1942" som står angivet på dess första sida.I den 

framkommer att Piderman har arbetat som kirurg i Finland för FRK från april till 

september 1942 och att han också hade varit med i en schweizisk läkardelegation till 

Finland under vinterkriget. 7 Det var de finska myndigheterna som gav Piderman 

tillstånd att arbeta i FRK:s sjukhus under fortsättningskriget, och överlag verkar 

Piderman ha haft ett gott rykte bland finländarna.8 

Piderman fick enligt egen utsago besöka sex fångläger i juli 1942 och chockerades av de 

sovjetiska krigsfångarnas dåliga allmäntillstånd. I texten framkommer att Piderman 

uppfattar undernäring som det största hotet för krigsfångarna. Han uppskattade att 

största delen av fångarna levde på under 1000 kalorier per dag. Det finns inte heller 

tillräckligt med skor åt alla fångarna under vintern och han noterade också att 

immunförsvaret bland fångarna är mycket dålig – inte ens små sår läker av sig själva.  

Piderman fick bekanta sig med lägrens sjukstugor och reagerade speciellt på att 

lungtuberkulosen florerade. I pamfletten presenterar han också en del av den statistik 

som han fått se på lägren. Han skriver bland annat att det i Finland under denna tid 

                                                
7 Pidermans pamflett, oktober 1942, A CICR, B G 017 05-092. 
8 Brev nr. 1658/339 från Voionmaa (Bern) till Utrikesministeriet, 18.12.1941. UM:s arkiv, 110 C 5. 
Bilaga: Pidermans ansökan, 6.12.1941. Westerlund, Lars: "Guido Piderman" (hädanefter PMAN), 
dokument relaterade till Piderman insamlade av Lars Westerlund på olika arkiv i Finland, 2006-2008. 
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fanns 30 000 krigsfångar kvar av ett ursprungligt antal på 45 000.9 Enligt de finska 

myndigheterna var det totala antalet sovjetiska soldater som tillfångatagits 56 000, 

varav ungefär 12 000 hade dött.10 De siffror som de finska myndigheterna ger är 

annorlunda än Pidermans på alla tänkbara sätt. Det är möjligt att Piderman menar att 

45 000 krigsfångar tagits under fortsättningskriget, medan de finska myndigheterna 

rapporterar om det totala antalet krigsfångar, vinterkriget inberäknat. Det förblir oklart 

vilka rapporter Piderman baserar sina påståenden på, men faktum kvarstår att han fick 

bekanta sig med sjukstugorna i åtminstone ett läger, och att han mötte flera undernärda 

och på andra sätt sjuka fångar där.  

Piderman för också fram Mannerheims insats, det vill säga att Mannerheim själv skickat 

ett brev till ICRC under vårvintern 1942 i vilket han vädjade till organisationen och bad 

om en hjälpförsändelse åt de sovjetiska krigsfångarna i landet. Piderman ser detta som 

ett slags bevis på att Finland verkligen strävar efter att följa internationella humanitära 

principer, och han poängterar att grunden till de sovjetiska fångarnas dåliga situation 

inte är illvilja från finskt håll, utan tvärtom att finländarna tydligt uttryckt sin vilja att 

behandla fångarna möjligast väl.11 

Piderman har också positiva kommentarer om lägeromständigheterna och han 

berömmer speciellt den allmänna hygienens goda standard samt barackernas 

värmesystem.12 Han är mån om att betona vikten av ICRC:s  hjälpaktioner i Finland, 

men konstaterar också att ”Denna hjälpaktion kunde tyvärr inte betyda mer än en 

droppe på en het sten”.13 Här är Pidermans analys alldeles korrekt och den understöds 

av forskning från 2000-talet. Trots att antalet hjälppaket i absoluta termer var mycket 

stor – 7639 livsmedelspaket motsvarande 38 ton – har senare forskning ledd av Finlands 

Nationalarkiv visat att hjälpinsatsen år 1942 inte lindrade krigsfångarnas situation på 

något avsevärt sätt. Enligt Lars Westerlunds beräkningar var mängden hjälp för liten för 

att räcka för alla landets krigsfångar för ens en dag.14 Man kan visserligen ifrågasätta 

ifall detta sätt att beräkna nyttan av försändelsen är helt rättvis - livsmedelspaketen 

                                                
9 Pidermans pamflett, oktober 1942, A CICR, B G 017 05-092. 
10 Sammandrag skrivet av Bachmann (ICRC), 10.11.1942. A CICR, B G 017 05-092, 4. 
11 Pidermans pamflett, oktober 1942, A CICR, B G 017 05-092. 
12 Ibid.. 
13 Egen översättning av ”Diese Hilfsaktion konnte leider nicht mehr bedeuten als einen Tropfen auf einen 
heißen Stein.” Pidermans pamflett, oktober 1942, A CICR, B G 017 05-092. 
14 Westerlund, Lars(ed.): Sotavangit ja internoidut. Prisoners of War and Internees. Nationalarkivets 
artikelutgåva. Oy Nord Print Ab, Helsinki 2008, 293. 
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distribuerades främst åt de sjukaste fångarna för att ge dem ett eller flera extra 

näringstillskott.  

När Piderman har redogjort för sina upplevelser gör han slag i saken. Han vill sätta 

igång en hjälpaktion för de sovjetiska krigsfångarna i Finland. Han förklarar att det i 

skrivande stund inte är möjligt för Finland att hjälpa krigsfångarna i och med att man 

redan har stora svårigheter att se till att ”de egna” inte hungrar. Piderman är rädd att 10 

000 eller fler fångar dör under den kommande vintern om ingenting görs för att hjälpa 

dem. Han påpekar att den finska armén stöder hjälpaktioner på alla sätt den kan, vilket 

innebär att det faktiskt är möjligt att aktivera sig i frågan.15 

Piderman avslutar sin text med att kalla alla intresserade till en konferens för de 

sovjetiska krigsfångarna i Finland som organiseras i Zürich den 29 oktober 1942.16 Det 

är under detta möte som insamlingskampanjen för de sovjetiska krigsfångarna planeras 

sätta igång. I pamfletten är han mån om att ge läsaren bilden av att hans kampanj stöds 

av såväl ICRC som av finska myndigheter, vilket sätter ICRC i en mycket svår position. 

Resten av pamfletten består av 28 bilder han tagit under sina besök på fånglägren. 

Främst porträtterar bilderna sjuka krigsfångar som lider av bland annat undernäring, 

tuberkulos och tumörer. Pamfletten innehåller också några bilder på friskare fångar som 

bygger instrument och en bild där en ICRC-delegat ger cigaretter till fångarna.17 

Bilderna är alltså rätt olika till sin karaktär, men speciellt fotografierna av de sjuka 

fångarna är rätt chockerande och kan antas ha väckt reaktioner hos pamflettens 

mottagare. 

Pidermans kampanj försatte ICRC i en krisartad situation och det tog länge för 

organisationen att komma ur den. Den huvudsakliga frågeställningen i denna pro gradu-

avhandling handlar därför om att ta reda på hur ICRC hanterade den så kallade 

Pidermanaffären. Hur hanterade organisationen sina relationer till andra aktörer - 

statliga myndigheter, privatpersoner och företagare - som protesterade mot Pidermans 

kampanj? Genom att utforska ICRC:s krisbeteende är tanken att få en mer mångsidig 

bild av hur organisationen förhöll sig till de sovjetiska krigsfångarna i en större skala. 

 

                                                
15 Pidermans pamflett, oktober 1942, A CICR, B G 017 05-092. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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1.2 Tidigare forskning 

 

Slutet på kalla kriget innebar ett slags ideologiskt utrymme att hantera frågor från de 

europeiska ländernas närhistoria som inte behandlats tidigare. Denna förändring 

påverkade också vilka frågor historiker började ställa om det förflutna. Den så kallade 

nya krigshistorien fokuserar ofta på dessa frågor, och strävar efter att besvara dem med 

hjälp av de idéer som presenterats i den våg av ny socialhistoria - med tankar om history 

from below i spetsen - som hade utvecklats redan tidigare.  

Under det senaste årtiondet har intresset för krigsfångar i Finland stigit markant. Det är 

viktigt att inse att vår bild av det förflutna till en stor del formas av vår nutid, och att 

våra val av forskningsområden i det förflutna alltid speglar de fenomen som känns 

relevanta i vår samtid.18 De frågor vi ställer det förflutna berättar alltså också mycket 

om samhället i detta nu. Visserligen har också en del forskning gjorts om krigsfångarnas 

situation i Finland redan före 2000-talet, men det är under det senaste decenniet som 

blickarna i Finland till en större grad riktats mot denna specifika grupp.  

Finsk krigshistoria har som konstaterat förändrats, och idag väljer historiker allt oftare 

att skriva krigsupplevelser från nya gruppers perspektiv. Genom att föra fram till 

exempel barns, kvinnors och krigsfångars upplevelser av kriget skapar historikern en ny 

slags dialog mellan dagens samhälle och det förflutna. Dessa nya perspektiv har givit 

plats för aktörer som tidigare stått i skymundan och de har också möjliggjort att "gamla" 

forskningsfrågor behandlas på sätt som de inte har behandlats förut.  

Både Finland och Sovjetunionen positionerades på alldeles skilda vis under andra 

världskriget och under kalla kriget. Sovjetunionen var en av andra världskrigets vinnare, 

men kom sedermera att återgå till rollen som det andra efter att kalla krigets barriärer 

mellan öst och väst åter restes upp. Som en kontrast till detta står Finland, som under 

andra världskriget stred på den förlorande sidan, men som under efterkrigstiden befäst 

sin position som en väststat. Och i och med att Sovjetunionen placerades i ett avlägset 

ideologiskt fack kan detta delvis förklara varför västvärldens forskning om krigsfångar 

                                                
18 Räsänen, Pekka & Anttila, Anu-Hanna & Melin, Harri (eds): Johdanto. Tutkimus menetelmien 
pyörteissä. Sosiaalitutkimuksen lähtökohdat ja valinnat. Eds Räsänen, Pekka & Anttila, Anu-Hanna & 
Melin & Harri. PS-Kustannus, Juva 2005, 11.  
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inte blickat ända ut till de sovjetiska krigsfångarna. Således är det rätt förståeligt att de 

sovjetiska krigsfångarnas öde inte belysts förrän väldigt sent. 

I detta kapitel presenteras forskningsfältet som berör ICRC:s arbete under andra 

världskriget. Först sammanställs den forskning som relaterar till Guido Piderman, för att 

sedan övergå till en presentation om forskningen av sovjetiska krigsfångar både i 

Finland och annanstans. Kapitlet avslutas med en överblick på vilka möjligheter det har 

funnits för att forska i ICRC:s verksamhet. 

 

1.2.1 Guido Piderman 

 

Guido Piderman är en av de mest centrala aktörerna för denna forskning i och med att 

det är hans handlingar som ICRC reagerar på. Det kan konstateras att det på finskt håll 

inte finns någon egentlig forskning som skulle beröra Guido Pidermans aktiviteter i 

landet under vinter- och fortsättningskriget.  

Det fanns också andra mindre insamlingskampanjer på andra håll i världen för de 

sovjetiska krigsfångarna i Finland och inte heller de har intresserat forskare nämnvärt. 

En artikel skriven av generallöjtnanten Ermei Kanninen år 1988 behandlar ryska 

emigranters insatser för de sovjetiska krigsfångarna.19 Texten fokuserar främst på 

hertiginnan Lydia Wassiltchikoffs engagemang, men nämner också de problem de 

finska myndigheterna mötte gällande Pidermans kampanj.20 Också Lars Westerlund 

nämner Piderman,21 men det finns ingen forskning som skulle beskriva hans pamflett 

eller de effekter den hade.  

De finska arkiv som kan antas ha material berörande Pidermanaffären är inte fritt 

tillgängliga och det material som samlats om hans kampanj i Finland finns utspridd i 

flera olika lokaliteter, bland annat Utrikesministeriets och den finska krigstida statliga 

polisens, Valpos, arkiv. Också Finlands röda kors (FRK) arkiv kan antas innehålla 

relevanta dokument. 

                                                
19 Kanninen, Ermei: Venäläiset emigrantit Suomen neuvostoliittolaisia sotavankeja avustamassa. 
Sotahistoriallinen aikakausikirja, 1988: 7, 144-151. 
20 Ibid.149-151. 
21 Westerlund, 2009. 
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Lars Westerlund har samlat ihop en del material om Piderman som han har stött på i 

olika arkiv och andra källor under 2000-talet. Den mapp som Westerlund har 

sammanställt har också varit till nytta för denna forskning. 

I Schweiz publicerades en bok om schweiziska läkardelegaters erfarenheter från fältet, 

och i den är även Piderman intervjuad.22 Denna bok är synnerligen intressant i och med 

att Piderman i den beskriver just sin tid i Finland. Men i detta verk berörs inte hans 

relationer till ICRC nästan alls. 

 

1.2.2 Forskningsfältet i Finland 

 

Många finska historiker har konstaterat att synen på Finlands historia och sättet att 

skriva denna historia förändrades efter Sovjetunionens fall 1989.23 Detta ideologiska 

skifte möjliggjorde ett nytt förhållningssätt till relationerna till Ryssland och 

Sovjetunionen i finsk historieforskning. Den medförde plats för nya tolkningar av den 

nationella självbilden och dess historia. Samma slags förändring i inställningen till det 

förflutna kom att bli vanligare i hela Europa. Detta speglas till exempel i den breda 

diskussion om minnespolitik som började föras under 1990-talet, då vikten av att 

minnas och behandla nationella trauman som inte uppmärksammats tidigare fick stå i 

fokus. Enligt Tony Judt blev detta – att förstå den egna gruppens historia på ett nytt sätt 

- en central komponent i det europeiska identitetsbyggandet efter kalla kriget.24 

Problemen i krigsfångevården i Finland har ogärna behandlats också delvis på grund av 

att det är en påminnelse om att Finland stred på ”fel” sida under andra världskriget.  

Före järnridåns fall utgavs några centrala verk om de sovjetiska krigsfångarna i Finland 

under andra världskriget. Redan på 1940-talet publicerades några memoarer av finska 

soldater som beskrev sin tid som krigsfångar i Sovjetunionen.25 Aarni Penttiläs 

                                                
22 Busch, Reinhold: Die Schweiz, die Nazis nd die erste Ärztemission an die Ostfront. Robert Nicole, 
Bericht über die Schweizerische Ärtztemission nach Finland. Schweizer Ärtztemissionen im II. Weltkrieg . 
Teil 1.Verlag Frank Wünsche, Berlin 2002. 
23 Se t.ex. Silvennoinen Oula: Alustuspuheenvuoro. Presidenttifoorumi, 19.11.2008, 
www.tpk.fi/public/download.aspx?ID=48114&GUID={11857177-1a5a-4464-b07f-1216be045fbd}, 
hämtad 21.03.2013. 
24 Judt, Tony: Postwar History of Europe Since 1945. Penguin Books, London 2006, 829. 
25 Wikberg, Nils: Olin sotavankina. Otava, Helsinki 1941; Sarrimo Tadeus: Sotavankina 
Neuvostovenäjällä. WSOY, Porvoo 1941. 
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forskning om finskbesläktade krigsfångar som tolkar utkom redan 142.26 Annars kan 

forskningen konstaterats ha varit småskalig under största delen av 1900-talet. Med 

jämna mellanrum har sedan historiker fortsatt arbetet, vilket har lett till ett tiotal 

undersökningar om denna fånggrupp i landet.  

Timo Mikkolas pro gradu-avhandling om de sovjetiska krigsfångarna i Finland, som 

utkom 1976, bör nämnas.27  En annan känd forskning är Eino Pietolas Sotavangit 

Suomessa 1941-1944: dokumentteihin perustuva teos sotavankien käsittelystä Suomessa 

jatkosodan aikana som utkom 1987.28 Miika Kallatsa konstaterar dock att Pietolas 

forskning inte är källkritiskt hållbar i och med att han inte använder några konkreta 

källhänvisningar när han refererar till de dokument han använt.29 Kallatsa har själv 

forskat i de sovjetiska krigsfångarnas öde som finländarna överlämnade åt tyskarna 

under fortsättningskriget.30  

En brytningspunkt är ändå året 2003 då boken Luovutetut: Suomen ihmisluovutukset 

Gestapolle, skriven av journalisten Elina Sana, utkom.31 Boken behandlar de finska 

myndigheternas utlämningar av politiska- samt krigsfångar till Tyskland under andra 

världskriget. Verket fick uppmärksamhet både i Finland och utomlands och 

debatterades häftigt. Denna samhällsdebatt kom att väcka Simon Wiesentahl-centrets 

uppmärksamhet, och efter att de bett Finlands president Tarja Halonen om en utredning 

gällande dessa frågor upprättades ett stort forskningsprojekt, lett av Nationalarkivet, för 

att utreda krigsbrott i Finland under krigstiden. Hannu Pentti Savolainen har forskat i 

den samhälleliga debatt som Sanas bok väckte och konstaterar att den samhälleliga 

diskussionen reflekterar uppfattningen av att utlämningarna som en smärtpunkt i det 

historiska medvetandet i Finland.32 

Nationalarkivets forskningsprojektet Undersökningen om krigsfångarnas dödlighet och 

personöverlämningarna i Finland 1939-55 började 2004 och avslutades 2008. 

                                                
26 Penttilä, Aarni: Suomenheimoiset sotavangit kielioppaina. Helsinki, 1942. 
27 Mikkola, Timo: Sotavankikysymys Suomessa vuosina 1941-44. Pro gradu-avhandling, Helsingfors 
universitet, 1976. 
28 Pietola, Eino: Sotavangit Suomessa 1941-1944: dokumentteihin perustuva teos sotavankien käsittelystä 
Suomessa jatkosodan aikana. Gummerus, Jyväskylä, 1987. 
29 Kallatsa, Miika: Suomen saksalaisilleluovuttamat sotavangit jatkosodan aikana. Licentiatarbete, 
Suomen historia, Historiatieteen ja filosofian laitos, Tampereen yliopisto, 2009. 
30 Ibid, s.6. 
31 Sana, Elina: Luovutetut: Suomen ihmisluovutukset Gestapolle. WSOY, Helsinki 2003. 
32 Savolainen, Hannu Pentti: Jatkosodan ihmisluovutukset menneisyyden kipupisteenä. Elina Sanan 
Luovutetut-teoksen aiheuttama kohu. Pro gradu-avhandling, Politisk historia, Statsvetenskapliga 
fakulteten, Helsingfors universitet, 2011. 
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Forskningsprojektets mål var att klargöra omständigheterna för behandlingen och 

dödligheten bland krigsfångarna i landet. Enligt forskningen dog allt som allt 23 681 

fångar på finska fångläger under andra världskriget och den genomsnittliga dödligheten 

var 24 procent. Största delen av fångarna var sovjetiska krigsfångar. I forskningen 

framkommer att den största dödsorsaken var de usla förhållanden som var rådande på 

lägren, vilka syntes i form av både brist på mat, hälsovård och kläder.33 

Forskningsprojektet besvarade många frågor som tidigare hade ansetts färdigt 

utforskade. Under samma tid har också mängden undersökningar som går att koppla till 

relaterade fenomen ökat - t.ex. har intresset att forska i sovjetiska krigsfångars barn i 

Finland ökat.34 

Finlands Röda Kors (FRK) var en central aktör under krigstiden. Organisationen var 

tvungen att balansera mellan många roller, och Mannerheims dubbla roll både som 

landets högsta befäl och ordförande för FRK bjöd på en del utmaningar. Visserligen 

oroade sig Mannerheim för krigsfångarnas situation, men det var inte mycket av denna 

oro som ledde till konkreta förbättringar.35 I FRK:s två historiker, den ena skriven av 

Gunnar Rosén år 1977 (med en andra förnyad upplaga 2002) beskrivs organisationens 

krigstida handlingar detaljerat.36 I Yki Hytönens historik om FRK behandlas 

organisationens verksamhet inte lika omständigt.37 

FRK är en del av rödakorsrörelsen och var i kontakt med ICRC genom hela kriget. 

Detta relaterar till frågeställningen i denna pro gradu-avhandling i och med att FRK var 

en av ICRC:s informationskanaler om situationen för olika fånggrupper och civila under 

kriget. Lars Westerlund uppmärksammar också bristen på forskning om FRK:s 

engagemang i krigsfångefrågan, och han har därför utforskat denna fråga i verket 

Sotavankien ja siviili-internoitujen sodanaikainen kuolleisuus Suomessa. Muonahuolto, 

tautisuus ja Punaisen Ristin toimettomuus 1939-44.38 

                                                
33 Westerlund, 2008,8-9. 
34 T.ex. Wilms, Noora Aleksandra: ”Ryssän heilat ja pikku-Iivanat”. Sanomalehti- ja muistitietotutkimus 
suhtautumisesta neuvostoliittolaisten sotavankien kanssa seurustelleisiin naisiin ja heidän lapsiinsa. Pro 
gradu-avhandling, Historian oppiaineryhmä, Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen 
yliopisto, 2010 och dokumentärfilmen Matka isän luo, regisserad av Ari Lehikoinen, 2011. 
35 Westerlund, 2008, 299. 
36 Rosén, Gunnar: Sata sodan ja rauhan vuotta. Suomen punainen risti 1877-1977. Suomen punainen 
risti, Helsinki 1977. En andra, förnyad upplaga utkom 2002. 
37 Hytönen, Yki: Ihminen ihmiselle: Suomen Punainen Risti 1877-2002. Suomen Punainen Risti, Helsinki 
2002. 
38 Westerlund, Lars: Sotavankien ja siviili-internoitujen sodanaikainen kuolleisuus Suomessa. 
Muonahuolto, tautisuus ja Punaisen Ristin toimettomuus 1939-44, SKS Helsinki 2009. 
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1.2.3 Forskning om ICRC och de sovjetiska krigsfångarna 

 

I denna pro gradu-avhandling ligger fokus på en specifik aktör, nämligen ICRC. Det 

finns en hel del forskning om ICRC inom många discipliner, så även inom det historiska 

forskningsfältet. Organisationen har också själv givit ut en rapport om sin verksamhet 

och de utmaningar den mötte under andra världskriget redan år 1948, nämligen Report 

of the International Committee of the Red Cross on its activities during the Second 

World War (September 1, 1939 – June 30, 1947).39 Denna rapport har använts flitigt av 

andra forskare ända sedan den gavs ut och den har även varit till nytta för denna 

forskning. 

Efter att medvetenheten om förintelsen och det därtill kopplade begreppet holocaust 

ökade under 1970- och 1980-talen väckte detta med tiden också kritiska frågor om 

ICRC:s tystnad i ämnet. Som ett svar på denna kritik kallades Jean-Claude Favez in för 

att undersöka ICRC:s krigstida handlingar. Favez fick fullständig tillgång till allt 

material i organisationens arkiv och år 1988 publicerades Une mission impossible? Le 

CICR, les déportations et les camps de concentration nazis. Forskningen är gedigen och 

går igenom ICRC:s arbete för olika grupper under kriget och för också fram många av 

de svåra situationer som organisationen mötte. Sedan 1999 har forskningen fått en större 

spridning då den utkom på engelska. Boken behandlar till en stor del just hur ICRC 

hanterade frågor relaterade till förintelsen, det vill säga civilinternerade i 

tyskockuperade områden, men de sovjetiska krigsfångarna uppmärksammas inte med 

mer än några ord.40  

En viktig fråga är förstås ifall endast ett dylikt verk räcker. Givetvis finns det en mängd 

vetenskapliga artiklar som beskriver och analyserar ICRC:s handlingar under andra 

världskriget, men mängden litteratur om organisationens arbete för den överlägset 

största gruppen krigsfångar, nämligen den sovjetiska, är förvånansvärt liten. 

                                                
39 Report of the International Committee of the Red Cross on its activities during the Second World War 
(September 1, 1939 – June 30, 1947). Volume 1-3. General activities. Geneva 1948. 
40 Favez, Jean-Claude: Une mission impossible? Le CICR, les déportations et les camps de concentration 
nazis. Payot, Lausanne 1988. Den engelskspråkiga versionen Favez, Jean-Claude: The Red Cross and the 
Holocaust. Cambridge University Press, Cambridge 1999.   
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Tyskarna tog närmare 5 miljoner sovjetiska krigsfångar under andra världskriget, ett 

obegripligt stort antal. Thomas Earl Porter hör till dem som kallar denna massdöd av 

sovjetiska krigsfångar för "det glömda folkmordet" och estimerar att 2-3 miljoner 

sovjetiska soldater dog i denna fångenskap.41 Detta osynliggörande av de sovjetiska 

fångarna uppkommer förutom i Favez verk också annanstans. En mer omfattande 

forskning om dessa fångar har påbörjats först på 1990-talet, och kan på så vis tolkas 

sammanfalla med kalla krigets slut.  

Överlag finns det otroligt litet forskningslitteratur om ICRC:s relationer med 

Sovjetunionen, en av de största och mest centrala krigsmakterna under andra 

världskriget - en stor kontrast till den litania av texter skrivna om organisationens 

relationer till andra krigförande stater, t.ex. Tyskland, USA och Storbritannien. Vasilis 

Vourkoutiotis artikel What the Angels Saw: Red Cross and Protecting Power Visits to 

Anglo-American POWs, 1939-1945 är en av artiklarna som beskriver ICRC:s arbete för 

brittiska och amerikanska krigsfångar.42 Bland annat Meredith Hindley påpekar att det 

fortfarande inte finns nästan någon forskning om passiviteten gällande de sovjetiska 

krigsfångarna, och inte heller om de initiativ eller konkreta insamlingar som gjordes för 

denna fånggrupp.43  

ICRC rapporterade flitigt från fångläger i besökte allt som allt 12 750 

interneringsplatser 1939-1948.44 och jag har gått igenom materialet som berör ICRC-

delegaternas besök i Finland. Det finns ingen annan forskning om ICRC:s arbete i 

Finland under andra världskriget, utöver en artikel skriven av Tigran S. Drambyan och 

därför inte heller om organisationens insatser för de sovjetiska krigsfångarna i landet.45 

Drambyans artikel utreder i korthet de sovjetiska krigsfångarnas situation i Finland, 

men ställer egentligen inga kritiska frågor om varken de finska myndigheternas eller 

ICRC:s roll ansvar i frågan. Det som alltså skiljer denna forskning från tidigare är en 

                                                
41 Porter, Thomas Earl: Hitler’s Rassenkampf in the East: The Forgotten Genocide of Soviet POWs. 
Nationalities Papers, 2009:6 (37), 839-859; 839; och Schulte, Theo J.: The German Army and Nazi 
Policies in Occupied Russia. Berg Publishing Ltd, Exeter 1989, 180. 
42 Vourkoutiotis, Vasilis:  What the Angels Saw: Red Cross and Protecting Power Visits to Anglo-
American POWs, 1939-1945. Journal of Contemporary History, 2005:4 (40), 689-706. 
43 Hindley, Meredith: Constructing Allied Humanitarian Policy. Bystanders’ to the Holocaust: A Re-
evaluation. Eds Cesarani, David & Levine, Paul A. Frank Cass Publishers, London 2002, 86. 
44 Bugnion, 2003,181. 
45 Drambyan, Tigran S.: Unknown pages of the history of the Second World War: Soviet prisoners of war 
in Finland (1941-1944). International Review of the Red Cross, 2000 ( 82), nr 839, 663-672. 
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strävan efter att ge situationen ett nytt perspektiv genom att utreda ICRCs handlingar 

och passivitet gällande de sovjetiska krigsfångarna. 

Tystnaden över de sovjetiska krigsfångarnas öde är förbluffande - och den väcker 

frågor. Den första och största frågan är helt enkelt varför: Varför har det skrivits så litet 

om de sovjetiska krigsfångarna? Varför ifrågasätts inte ICRC:s bristande 

handlingsförmåga för denna grupp på samma sätt som man gjort gällande dess 

förhållningssätt till andra utsatta grupper? Vissa hävdar att det har att göra med 

organisationens mandat, att det faktum att Sovjetunionen inte hade ratificerat 

Genevekonventionen om krigsfångar från 1929,46 vilket innebar att ICRC inte hade 

någon större auktoritet i situationen. Detta argument är dock inte hållbart, i och med att 

detta i så fall skulle gälla flera andra fånggrupper också, till exempel förintelsens offer 

och andra civilinternerade, vilka inte heller beskyddades av de rådande 

humanitärrättsliga konventionerna. Och ICRC:s passivitet gällande dessa grupper har 

ändå ifrågasatts och forskats i. ICRC:s problematiska relation med Sovjetunionen både 

före och under andra världskriget behandlas mer ingående i kapitel 4.3. 

Jag hävdar att tystnaden gällande ICRC:s relationer till Sovjetunionen och bristen på 

forskning om dess handlingar för just denna grupp är talande. Det är givetvis svårt att 

tolka vad detta ointresse säger om forskningsfältet. Är det frågan om ett ointresse för de 

sovjetiska krigsoffren i sig? Kan det handla om att blicken i västvärlden verkligen 

fortsatt är så vriden västerut att forskarkåren inte helt enkelt noterat dessa blinda 

fläckar?  

Ett möjligt svar har också att göra med tillgången till arkivmaterial. Det är först efter 

Sovjetunionens fall som forskare till en större grad får tillstånd att forska i dokument 

från tiden för Stalins styre. Även ICRC har ända fram till 2000-talet varit väldigt 

restriktiv gällande tillgången till arkivmaterial i dess arkiv i Geneve, och det har synats 

ett klart uppsving i mängden forskning om organisationen sedan dess. 

 

                                                
46 Genevekonventionen om krigsfångar från 1929, samt en lista på de stater som ratificerat den kan hittas 
på ICRC:s hemsida. Convention relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 27 July, 1929. 
http://www.icrc.org/ihl/INTRO/305 hämtad 2.12.2012. 
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1.2.4 Tidigare forskning om ICRC:s roll under andra världskriget 

 

Många ansedda forskare försvarar ICRC:s diskretion och neutralitet under andra 

världskriget. François Bugnion skriver mycket om ICRC:s roll under kriget i sitt 

massiva verk The International Committee of the Red Cross and the Protection of War 

Victims som utkom 2003.47 En annan erkänd forskare, Yves Sandoz, har skrivit om hur 

ICRC påverkades av Max Hubers sätt att leda organisationen under kriget.48 Detta är en 

tendens som kan noteras i texter om ICRC överlag, att hela diskursen om dess 

aktiviteter drivs med ord som neutralitet och opartiskhet, istället för att utmana dessa 

koncept och till exempel ifrågasätta neutralitetsprincipen i grunden, eller att alternativt 

skriva om passivitet eller rentav partiskhet.  

Också ICRC:s problematiska roll till Storbritannien lyfts fram i en del studier, framför 

allt i två artiklar skrivna av James Crossland år 2010.49 ICRC:s relationer till 

Axelmakterna före utbrottet av andra världskriget granskas av Rainer Baudendistel 

genom att analysera ICRC:s sätt att relatera till den kemiska krigföringen under det 

italiensk-etiopiska kriget 1935-36.50  

Sedan 1990-talet har det också forskats rätt ihärdigt i Schweiz roll under andra 

världskriget, främst i frågor som gäller den judiska egendom som blivit insatt på konton 

i schweiziska banker före 1939. I ett av dessa verk, editerat av Georg Kreis, klargörs 

många frågor om Schweiz roll under kriget.51 I förordet till denna bok, som utkom år 

2000, förundrar sig David Cesarani över att Favez bok inte väckte någon egentlig debatt 

i landet.52 

                                                
47 Bugnion, 2003. 
48 Sandoz, Yves: Max Huber and the Red Cross. The European Journal of International Law, 2007:1 
(18), 171-197. 
49 Crossland James: A Man of Peaceable Intent. Burckhardt, the British and Red Cross neutrality During 
the Second World War. Historical Research, 2010a (84), 165-182; och Crossland, James: Expansion, 
Suspicion and the Development of the International Committee of the Red Cross: 1939-1945. Australian 
Journal of Politics & History, 2010b:3 (56), 381-392. 
50 Baudendistel, Rainer: Force Versus Law: The International Committee of the Red Cross and Chemical 
Warfare in the Italo-Ethiopian War 1935-36. International Review of the Red Cross, 1998 (38), 81-104. 
51 Kreis, Georg (ed.): Switzerland and the Second World War. Frank Cass Publishers, London 2000. 
52 Cesarani, David: Foreword. Kreis (ed.), 2000. 
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Utgångsläget i denna forskning är inte att övertolka bristen på akademiska texter om 

ICRC:s handlingar för de sovjetiska krigsfångarna under andra världskriget. Jag hävdar 

ingalunda att ICRC skulle ha haft en hemlig agenda eller bedrivit en verksamhet som 

medvetet skulle ha varit missunnsam mot de sovjetiska krigsfångarna. Det förvånande 

är att det verkar handla om frågor som få forskare varit intresserade av att ställa, och 

den forskning som gjorts är på främst från 2000-talet.  

En av de internationellt erkända forskare som också valt att ställa svåra frågor om 

ICRC:s förflutna är David P. Forsythe, som har skrivit såväl böcker som artiklar om 

ICRC:s historia. I sin artikel Naming and Shaming: The Ethics of ICRC Discretion från 

2006 diskuterar han bakgrunden till ICRC:s neutralitetspolitik idag och analyserar de 

etiska aspekterna av organisationens tysta hjälpande under andra världskriget.53  

Det står klart att intresset för frågor av denna typ har ökat under 2000-talet. Det verkar 

som att en traditionell syn på neutralitet som något objektivt och absolut så småningom 

har börjat utmanas. Ett annat exempel på en analys med neutralitetsfrågor i fokus är 

Barbara Ann Riefer-Flanagans Is Neutral Humanitarianism Dead? Red Cross 

Neutrality Walking the Tightrope of Neutral Humanitarianism, publicerad 2009.54 

Riefer-Flanagan citerar just Forsythe i sin artikel och konstaterar att humanitär politik 

alltid måste kopplas ihop med den politiska miljön och att det därmed inte existerar 

någon absolut neutralitet.55 ICRC:s neutralitet kommer att diskuteras vidare i kapitel 4.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

 

Genom att fokusera på den så kallade Pidermanaffären vill jag öka förståelsen för hur 

ICRC uppfattade de sovjetiska krigsfångarnas situation globalt och hur organisationen 

tolkade sina begränsningar i frågan lokalt. Även om Pidermanaffären utgör den röda 

tråden i arbetet berättar det empiriska materialet mycket om de parter som konstruerar 

                                                
53 Forsythe, David P.: Naming and Shaming: The Ethics of ICRC Discretion. Millennium – Journal of 
Inernational Studies, 2006 (34), 461-474. 
54 Riefer-Flanagan, Barbara Ann: Is Neutral Humanitarianism Dead? Red Cross Neutrality Walking the 
Tightrope of Neutral Humanitarianism. Human Rights Quarterly, 2009:4 (31), 888-915. 
55 Forsyhe David P.: The Humanitarians: The International Committee of the Red Cross. Cambridge 
University Press, Cambridge 2005, 173-74, citerad i Riefer-Flanagan, 2009, 896. 
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problemet, det vill säga ICRC och de inblandade nationella myndigheterna, än om de 

parter dokumenten behandlar.  

Denna forskning kan sägas representera den nya krigshistoria som blivit mer populär 

sedan 1990-talet, där frågeställningarna ser annorlunda ut och uppmärksammar andra 

aktörer och perspektiv än mer traditionell forskning. Tidsmässigt rör sig forskningen 

från sommaren 1941, då Piderman besökte fångläger i Finland, till våren 1942, då 

Pidermans kampanj inte längre fördes aktivt. 

Jag hävdar att den konstruktion av främlingskap som tillgavs de sovjetiska 

krigsfångarna påverkade hur de behandlades av de andra krigsmakterna. Vidare anser 

jag att man inte kan bortse från de ideologiska realiteterna i Europa under tiden för 

andra världskriget och att det antikommunistiska politiska klimatet också försvårade 

ICRC:s arbete för just denna grupp fångar. 

Genom att analysera ICRC:s sätt att hantera Pidermanaffären kan vi förstå en större 

helhet och besvara flera frågor. Några av dessa frågor är rätt grundläggande. För det 

första handlar om att kartlägga ICRC:s relation till Finland och hur den engagerade sig i 

de sovjetiska krigsfångarnas sak under kriget. Genom att först beskriva Pidermanaffären 

ur ICRC:s perspektiv övergår analysen till en bredare tolkning av vad denna incident 

säger om ICRC:s förhållningssätt till de sovjetiska krigsfångarna på andra håll i världen.  

Genom att ty sig till ett mikrohistoriskt närmandesätt i analysen av Pidermanaffären kan 

vi tolka och kasta ljus på ICRC:s agerande för de sovjetiska krigsfångarna i en större 

skala. 

Det handlar om att besvara frågor så som: Varför väckte Pidermanaffären så starka 

reaktioner hos ICRC? Varför var det speciellt svårt för ICRC att engagera sig i just de 

sovjetiska krigsfångarnas situation under kriget? Hur hanterade ICRC sina kontakter till 

olika krigsparter under Pidermanaffären? Och speglar dessa reaktioner och 

handlingsmönster den neutralitet som organisationen hävdade att den representerade? 

En grundläggande fråga är ifall det var ett aktivt beslut av ICRC att inte engagera sig 

speciellt starkt i frågan om sovjetiska krigsfångar? Det handlar om att öka förståelsen 

för varför det var svårt för ICRC att ta ett humanitärt initiativ för just de sovjetiska 

krigsfångarna. Och ifall ICRC inte tar humanitära initiativ, vem gör det då och hur 

påverkar det ICRC?  
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1.4 Teori 

 

I denna forskning kombineras två olika teoretiska referensramar för att på bästa möjliga 

sätt tolka ICRC:s position, handlingar och begränsningar gällande de sovjetiska 

krigsfångarna under andra världskriget. Den första nivån fokuserar på behandlingen av 

krigsfångar och ICRC:s arbete ur ett normteoretiskt perspektiv. Detta känns centralt i 

och med att hela ICRC:s existens baserar sig på värderingar som blivit accepterade som 

normer, vilka till en viss grad institutionaliserats internationellt. 

En annan nivå som bör uppmärksammas är de ideologiska aspekterna i ICRC:s arbete, 

vilka man kunde hävda att driver ICRC i sin roll som normentreprenör. Detta görs 

genom att fokusera på den ideologiska bakgrunden till konceptet mänskliga rättigheter, 

vilken står som grund för internationell humanitär rätt. För att kunna diskutera ICRC:s 

roll i krig och andra krissituationer är det centralt att kontextualisera ICRC:s roll på en 

ideologisk nivå. I och med att mänskliga rättigheter och humanitär rätt starkt hör ihop 

med ICRC:s roll som normentreprenör är det viktigt att problematisera begreppet med 

utgångspunkt i 1940-talets ideologiska huvudriktningar. Detta kapitel bidrar också till 

att kontextualisera och teoretisera en av organisationens drivande principer, nämligen 

neutralitetsprincipen, som diskuteras mer ingående i kapitel 4.3. 

Att öppna upp den ideologiska verklighet som var rådande under andra världskriget för 

att få en större förståelse för vilka potentiella möjligheter och förhinder ICRC kunde 

möta i sitt arbete för krigets offer. På en ytterst generell nivå kunde man hävda att den 

största delen av de krigförande makterna tydde sig till någon form av kommunism, 

fascism eller liberalism. Japan var ett klart undantag i denna tripolära ideologiska 

indelning, med något som kunde kallas imperialism som rådande politisk ideologi. 

I detta kapitel presenteras en modernare normteoretisk referensram som framhäver så 

kallade normentreprenörers roll i en norms livscykel i samhället. Efter det närmar vi oss 

ICRC:s roll som normentreprenör genom att analysera teorier kring konceptet 

mänskliga rättigheter ur ett historiskt perspektiv. Genom att sedan sammanföra dessa 

två kompletterande begreppsvärldar och tillämpa dem på ICRC blir det lättare att förstå 

organisationens arbete under andra världskriget. 
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1.4.1 Normentreprenörskap 

 

I och med att ICRC existensberättigande är beroende av internationella fördrag inom 

humanitär rätt och på så vis även av normutveckling tyr jag mig här till ett modernare 

normteoretiskt närmandesätt. Trots att normdynamiska närmandesätt förekommit inom 

världspolitisk och International Relations-teori (IR) redan länge, vill Martha Finnemore 

och Kathryn Sikkink visa att normer kan analyseras på ett nytt sätt, som också beaktar 

de nyare svängarna inom IR forskning.56 Genom att lyfta fram normer och idéer har 

forskare velat ta distans till de starkt statscentrerade paradigmen, med fokus på materiell 

makt.  

I sin internationellt uppmärksammade artikel International Norm Dynamics and 

Political Change från år 1998 presenterar Finnemore och Sikkink en modell för 

normens livscykel, där olika aktörers roll som normentreprenörer anses vara av stor 

betydelse. De hävdar att normer utvecklas enligt en livscykel med tre faser, där alla 

skeden styrs av olika beteendemässiga logiker. Vidare kritiserar de tendensen bland 

forskare att se normer och rationalitet som varandras motpoler. Finnemore och Sikkink 

föredrar att tala om strategisk social konstruktion, som innefattar såväl rationalitet som 

norm- och idémässiga komponenter. De definierar strategisk social konstruktion som 

situationen då aktörerna skapar rationella strategier för att omstrukturera preferenser, 

identiteter eller den sociala kontexten.57 I allmänhet definieras normer som en standard 

för passande eller förväntat beteende av aktörer med en viss identitet.58 Inom sociologin 

fokuserar man på normernas institutionaliserade karaktär, men det bör påpekas att 

institutioner handlar om beskrivningar på hur dessa regler är strukturerade, det vill säga 

om ett knippe bruk och regler.  

Normer i den bemärkelse som det talas om i denna forskning handlar om mer isolerade 

beteendestandarder, som visserligen också kan ha nått en institutionaliserad eller 

internaliserad fas. Men Finnemore och Sikkink påpekar att det är viktigt att vara 
                                                
56 Finnemore, Martha & Sikkink, Kathryn: International norm dynamics and political change. 
International Organization, 1998:4 (52), 887-917. 
57 Ibid,.888. 
58 Katzenstein, Peter J.:Introduction: Alternative Perspectives on National Security. The Culture of 
National Security: Norms and Identity in World Politics. Katzenstein Peter J.(ed.). Columbia University 
Press, New York 1996. 
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försiktig och undvika att behandla fenomen ”bara” som normer, trots att de i själva 

verket ofta handlar om en samling normer, t.ex. suveränitetskonceptet eller slaveri.59 De 

vill uppmärksamma värderande, eller preskriptiva, normer utgående från det inbyggda 

borde60 som skiljer åt normer från andra regler. Dessa preskriptiva normer kallas ibland 

för prohibitiva.61 Det handlar med andra ord om en syn på normer som något som 

begränsar eller förbjuder aktörer från att ty sig till ett visst slags beteende.  

För att känna igen en norm betonar Finnemore och Sikkink vikten av att följa ledtrådar, 

det vill säga indirekta bevis på att normen existerar. Att försöka identifiera normer och 

beteende kopplat till dessa är därför fruktbart just genom att ty sig till ett mikrohistoriskt 

närmandesätt, i och med att det är dessa marginella ledtrådar som följs för att skapa en 

helhetsbild av det forskade fenomenet. Normer lämnar spår efter sig, då vissa aktörer 

som berörs av dem t.ex. känner sig förklaringsskyldiga då de bryter mot dem.62 Att 

statsledare motiverar sina beslut att använda en viss sorts vapen, t.ex. gas eller 

landminor, visar att de beaktar de existerande normer som fördömer användandet av 

dylika vapen.  

Internationell humanitär rätt baserar sig på gemensamt definierade principer för 

krigföring. I denna avhandling berör detta synen på krigsfångar. ICRC hade fram tills 

mellankrigstiden pressat stater att följa dessa principer genom att publicera information 

om förbrytelser av de gemensamma normerna för behandlingen av krigsfångar, men 

slutade göra det under andra världskriget.63 Det faktum att de krigförande staterna under 

andra världskriget, med Tyskland i spetsen, ville dölja en del av de företeelser den 

ansvarade för skvallrar om den reella existensen av en norm. Under andra världskriget 

var stater till en större grad förklaringsskyldiga för hur de behandlade sina krigsfångar 

som skyddades av Genevekonventionen om behandlingen av krigsfångar från 1929 

(hädanefter Genevekonventionen). Detsamma gällde behandlingen av civilinternerade, 

som inte skyddades av någon konvention överhuvudtaget.  

Finnemore och Sikkink för definitionsfrågan vidare genom att poängtera att det behövs 

en kritisk massa aktörer för att en framstigande norm skall nå en så kallad tipping point, 

                                                
59 Finnemore & Sikkink, 1998, 891. 
60 eng. oughtness, Ibid., 891. 
61 Price, Richard & Tannenwald Nina: Norms and Deterrence: The Nuclear and Chemical Weapons 
Taboo. Katzenstein (ed.), 1996. 
62 Finnemore & Sikkink, 1998, 892. 
63 Bugnion, 2003, 180. 
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vändpunkt, och bli gällande. Enligt dem nås denna punkt ofta först när en tredjedel av 

staterna i det givna systemet har anammat normen, men enbart kvantitet räknas inte – 

det står klart att det också är centralt att beakta vem som har anammat normen och 

vilken position denna aktör har i det internationella samfundet.64  

Ett närmandesätt fokuserat på normer blir speciellt intressant när det kommer till krigets 

regler, vilkens hela existens i sig är fascinerande. Att staterna gått med på att begränsa 

sin makt gällande säkerhetsfrågor ses som något som strider mot statens territoriala 

suveränitet och säkerhet på ett mycket fundamentalt sätt.  

Allt som allt har 53 stater ratificerat Genevekonventionen från 1929. Av dessa hade 39 

ratificerat konventionen före andra världskriget bröt ut. De flesta krigsparterna finns 

med på listan, inklusive USA, Tyskland, Storbritannien och Italien.65 Varken Finland 

eller Sovjetunionen hade ratificerat Genevekonventionen då kriget bröt ut. Till skillnad 

från Sovjetunionen hade Finland dock redan signerat konventionen.66 Man kan alltså 

hävda att de normer som definierats i Genevekonventionen hade nått Finnemores och 

Sikkinks tipping point redan innan andra världskriget bröt ut.   

Finnemore och Sikkink identifierar en livscykel för normutvecklingen. Det första skedet 

behandlar normens framträdande (eng. emergence), dess uppståndelse. Efter att normen 

stötts av en kritisk massa relevanta aktörer accelererar normspridningen i den andra 

fasen, normkaskaden (eng. cascade). Det tredje skedet beskriver normens 

internaliserade fas, då den redan blir tagen som en självklarhet. Det centrala här är att 

normen inte behöver genomgå alla skeden i livscykeln i och med att största delen av de 

introducerade normerna fastnar i det första eller andra skedet.67  

I det första skedet, som behandlar normens uppståndelse, har normentreprenören en 

central roll. Finnemore och Sikkink konstaterar att normer byggs upp av agenter som 

har en stark syn på hur samhället skall se ut och de har en central roll i och med att de 

ger vissa frågor uppmärksamhet och kan på så vis delta i skapandet av en agenda. 

Normer konkurrerar om uppmärksamhet med andra normer i ett begränsat socialt 

utrymme, där rörligheten definieras av andra, redan fastställda normer.  
                                                
64 Finnemore & Sikkink, 1998, 901. 
65 Convention relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 27 July 1929. Dates for ratification, 
http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=305&ps=P , hämtad 12.02.2012. 
66Convention relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 27 July 1929.State signatories 
http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=305&ps=S , hämtad 12.02.2012. 
67 Finnemore & Sikkink, 1998, 894-895. 
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Finnemore och Sikkink nämner Henri Dunant som en central normentreprenör från och 

med 1860-talet, då han och hans kolleger i det nygrundade ICRC gjorde sitt bästa för att 

övertyga militära befäl att ge sjukvårdspersonal och skadade i krig ett speciellt beskydd. 

Enligt författarna motiveras normentreprenören oftast av en ideologisk övertygelse, men 

man måste även övertyga publiken om att normen är något önskvärt. I ICRCs fall 

handlade det om att övertyga militärbefäl om att det ligger i deras intresse att skydda 

vissa grupper, trots att det skulle gå emot de rationella militära målsättningarna.68  

För att lyckas med detta på det internationella planet behöver normentreprenören oftast 

en organisatorisk plattform. För att den uppstående normen skall nå livscykelns andra 

fas brukar den oftast vara institutionaliserad i internationella regler. Genom att normen 

institutionaliseras blir det också klarare vad som räknas som att bryta mot den, men 

institutionaliseringen är i sig inget kriterium för att normen skall nå kaskadfasen.69 

Men det finns forskare som anser att institutionaliseringsprocessen inte nödvändigtvis 

förstärker normen. I sin artikel ”Mercenaries: Strong Norm, Weak Law”, publicerad 

2007, kritiserar Sarah V. Percy just denna del av Finnemores och Sikkinks resonemang. 

Hon påpekar att Finnemore och Sikkink visserligen visar hur institutionaliseringen av 

en norm förstärker en norms fotfäste i ett visst samfund, men inte alls utforskar ifall en 

institutionaliseringsprocess kan förhindra att en specifik norm sprids och accepteras.  

Det exempel hon framför i sin artikel handlar om de internationella konventionerna om 

legosoldater vilka sedan de blev institutionaliserade inte alls har förstärkts, utan tvärtom 

försvagats.70 

När den andra fasen av normutvecklingen är nådd börjar enligt Finnemore och Sikkink 

en ny dynamik, då ett nätverk av normentreprenörer börjar övervaka normbrytare och -

följare. ICRC nämns som ett exempel i och med att organisationen inte alls försvann 

från fältet efter att den Första Genevekonventionen hade undertecknats 1864, utan att 

organisationen tvärtom fick – eller tog - rollen som konventionens ledande 

socialiserande agent. ICRC började samla information om förbrytelser mot principerna 

                                                
68 Ibid., 897-899. 
69 Ibid, 899-900. 
70 Percy, Sarah V.: Mercenaries: Strong Norm, Weak Law. International Organization, 2007:2 (61), 367-
397; 389, 394. 
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och publicerade dem ända fram till andra världskriget för att pressa förbrytarna att ändra 

sitt beteende.71  

Det finns olika teorier om varför ICRC slutade publicera sina rapporter under 1930-talet 

och man kan fråga sig ifall det var en miss att gömma undan information om 

krigsfångarnas dåliga förhållanden från offentligheten, eller om denna strategi bidrog 

till att ICRC kunde nå flera krigsoffer. Å andra sidan hade ICRC redan tidigare noterat 

att de publicerade rapporterna kunde väcka hämndtankar hos krigsparten vars 

medborgare konstaterats ha blivit illabehandlade i fångenskap. Likväl var ICRC rädd för 

att inte få tillträde till fånglägren ifall de inte behandlade det insamlade materialet och 

sina delegaters rapporter på ett konfidentiellt sätt.  

En central mekanism för normkaskaden är alltså socialiseringsprocessen, vilken innebär 

att nya medlemmar inkluderas och introduceras till de vanor som förespråkas i 

samfundet.72 Denna socialiseringsprocess kan få en kumulativ effekt, då många stater 

eller andra aktörer plötsligt anammar en norm. Finnemore och Sikkink ser 

socialiseringsprocessen av en norm som något som ofta tar sig i uttryck genom ett slags 

grupptryck i det internationella samfundet. Många stater tenderar att stöda normer 

kopplade till liberalism i och med att det ingår i deras självbild att räknas till gruppen 

”liberala stater”. Frågor relaterade till identitet och tillhörighet kan alltså få stater att 

delvis agera mot sitt egenintresse, i alla fall på kortsikt.73  

Orsaken till att just statliga ledare engagerar sig i dessa frågor är att det ofta är de som 

blir attackerade eller ifrågasatta av normentreprenörerna på individnivå ifall det har 

skett förbrytelser mot en norm inom just den nationens gränser.74 Att dessa statliga 

aktörers reaktioner får dem att närma sig, eller vända sig emot, normentreprenören är 

samtidigt ett slags erkännande av normentreprenörens tolkningsföreträde gällande hur 

förbrytningen uppfattas. Att staterna till exempel låter sina läger inspekteras i enlighet 

med Genvekonventionen är ett sådant erkännande.   

                                                
71 Finnemore & Sikkink, 1998, 902. 
72 Barnes, James F. & Carter, Marshall & Skidmore, Max J.:The World of Politics. A Concise 
Introduction, St Martin’s Press, New York 1980, 35. 
73 Finnemroe & Sikkink, 1998, 903. 
74 Ibid. 904. 
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Den tredje och sista fasen av normens livscykel beskriver den situation då normen har 

internaliserats, då den börjar tas som en självklarhet, och det är i detta skede som 

normen har som mest makt i och med att den då kan vara som svårast att identifiera.75  

Enligt Amitav Acharya tillhör denna slags idéer om normer till den första vågen inom 

forskningen av normativa förändringsprocesser. Han identifierar tre gemensamma drag 

för denna ”skola”. Dels kritiserar Acharya dessa forskare för att uppfatta de normer de 

analyserar som universella, och nämner exempel som kampanjer mot kemiska vapen, 

mot valjakt eller rörelser som driver kampanjer för mänskliga rättigheter. För det andra 

konstaterar han att dessa normer främst anses spridas av ”moraliska entreprenörer” och 

utöver detta anser han dessa forskare ha en premiss om illegitimiteten i att motsätta sig 

dessa normer. Han kritiserar detta synsätt för att den inte uppmärksammar lokala aktörer 

tillräckligt.76 Acharya vill utveckla normteorier så att de till en större grad innefattar den 

lokala nivån och lokalt aktörskap, där idéer utifrån lånas och utvecklas så att de passar 

de lokala omständigheterna.77 

Inom ramen för denna forskning kommer jag inte att gå mera in på olika teorier om 

vilka normer som slutligen blir inflytelserika och vilka som aldrig når en särskild 

maktposition, men generellt sett kan det konstateras att universella anspråk och krav har 

mer expansionspotential än mer lokaliserade alternativ. Detta konstaterande är speciellt 

gällande för det europeiska perspektivet under tiden för andra världskriget, i och med att 

den lokala nivån och idén om att komma ifrån ett statligt perspektiv börjar propageras i 

större skala först under andra hälften av 1900-talet. 

Ett normentreprenörs-teoretiskt perspektiv passar för en analys av ICRC, trots att det 

inte är enbart de humanitära principernas uttalat universella karaktär som förklarar 

varför ICRC uppnått den speciella position inom det internationella samfundet som den 

har idag. Inom det folkrättsliga fältet vänder sig forskare ofta till idéer om governance, 

styrning, för att utreda maktrelationer internationella aktörer emellan.78 Detta relaterar 

också till normer, av vilka en del påverkar styrningen genom att erbjuda plattformer för 

strukturella förändringar, vilka i sin tur kan påverka en norms livscykel. 
                                                
75 Ibid. 
76 Acharya, Amitav: How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional 
Change in Asian Regionalism. International Organization, 2004:2 (58), 239-275; 242. 
77 Acharya, 2004, 244. 
78 Avant, Deborah D & Finnermore, Martha & Sell, Susan K.: Who Governs the Globe? Who Governs the 
Globe? Eds. Avant, Deborah D & Finnermore, Martha & Sell, Susan K. Cambridge University Press, 
Cambridge 2010, 1-5. 
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För att kunna positionera ICRC bättre i det internationella samfundet under andra 

världskriget kommer följande kapitel att behandla den ideologiska dimensionen i 

ICRC:s arbete. Det handlar med andra ord om att klargöra vilka normer organisationen 

är en entreprenör för och var dessa idéer har sin grund. 

 

1.4.2 ICRC som normentreprenör 

 

1800-talet var tiden för de transnationella ideologiska rörelsernas starka expansion. 

Missionärer organiserade sig för att få ett slut på fotbindningen i Kina, kvinnorörelser 

som arbetade för ensaksfrågor började organisera sig över nationsgränserna och 

filantropiska rörelser av olika slag möttes mer frekvent vid olika sammankomster av 

internationell karaktär. Gräsrotsrörelser fick allt mer utrymme såväl nationellt som 

internationellt. I och med att ICRC är en organisation vars hela existens baserar sig på 

ideologiskt engagemang är det centralt att i denna avhandling uppmärksamma den 

ideologiska fördelning som var rådande under andra världskriget. Det handlar också om 

att öka förståelsen av de normer som ICRC var en socialiserande agent för. 

 

I och med att de skeenden vi fäster oss vid utspelar sig i Europa, är det en relativt 

eurocentrisk ideologisk fördelning som ligger i fokus. Det intressanta med det 

humanitärrättsliga landskapet under tiden för andra världskriget är att den till en viss 

grad redan stärktes av formella, bindande konventioner. Det kan tilläggas att dessa 

konventioner passade speciellt väl in på de liberala demokratiernas (eurocentriska) 

världssyn.  

Trots att ICRC kallar sig själv för en neutral, opartisk aktör står det klart att omvärlden 

också placerade den i ett ideologiskt fack, oberoende av hur organisationen själv 

önskade att den skulle positioneras. För Sovjetunionen representerade organisationen 

kapitalism, vilket säkerligen påverkade stormaktens samarbetsovillighet med ICRC 

under andra värdskriget. Britterna var oroliga för kopplingarna mellan ICRC och 

tyskarna, och rädslan för spionage och partiskhet var framträdande.79 För finländarna 

verkar ICRC ha haft en relativt positiv roll rent politiskt sett, och organisationen sågs 
                                                
79 Crossland, 2010a. 
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som en slags bro mellan Finland och det liberala lägret, vilket Finland önskade 

identifiera sig med. 

Lynn Hunt kopplar ihop uppkomsten av konceptet mänskliga rättigheter med en bredare 

känsla av empati som föddes under 1700-talet i Europa. I och med brevromanen och 

tidningarnas utspridning började människor i allt större grad empatisera över klass-, 

sociala-, könsgränser. Hunt anser att jämlikhet aldrig kunde ha kommit till som koncept 

utan denna process som ledde till en insikt av att alla människor har samma känslor, 

vilket innebar att individer började relatera till andra grupper på nya sätt. Mänskliga 

rättigheter kunde endast växa fram då människor hade lärt sig att uppfatta varandra som 

likvärdiga.80 Under senare tider har idén om mänskliga rättigheter vuxit sig stark och 

propageras av såväl olika organisationer, sociala rörelser och politiska aktörer. Med 

tiden har normerna fått en styrka som möjliggjort humanitära interventioner redan före 

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som antogs 1948.  

ICRC fick en allt mer erkänd position i början av 1900-talet, och denna stärktes 

ytterligare efter första världskriget. Genevekonventionen från 1929 sträckte ut dessa 

rättigheter till krigsfångar och gav ICRC rätten att inspektera alla interneringsplatser, 

vilket i själva verket ger organisationen en möjlighet till en intervention. Idéer om 

mänskliga rättigheter har också konstaterats ha utvecklat plattformar som fått en så stor 

kraft att den pressat det internationella samfundet att till och med ta till militära 

interventioner.81 

Tankar om att avskaffa tortyr blev allt mer populära i Europa och USA från och med 

1760-talet. En preussisk ledare förbjöd tortyr på sina områden redan 1754, Sverige 

1772, Österrike 1776. Frankrike förbjöd år 1780 tortyr innan avrättning. Vidare förbjöd 

den franska revolutionens ledning all slags juridisk tortyr år 1789. Också dödstraffet 

gjordes mindre smärtsamt genom att introducera giljotinen som ett alternativ. 

Kampanjer mot tortyr organiserades från och med 1760-talet, och den fick medvind av 

upplysningens humanism.82 När upplysningens reformister började ifrågasätta tortyr 

ändrades attityderna på bara några decennier. Kroppen hade fått ett mer positivt värde 

när den blev uppfattad som något separat, eget och individualiserat under 1700-talet. 

                                                
80 Hunt, Lynn: Inventing Human Rights: a history. W. W. Norton, New York 2007, 40, 58 
81 Avant et al.,  2010, 5. 
82 Hunt, 2007, 76, 80. 
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Det är sedan dess som man i Europa reagerat mer negativt mot kränkningar av 

kroppen.83 

 

Samma utvecklingar reflekteras också i krigets regler på flera håll i Europa från och 

med 1740-talet, alltså under samma tidpunkt som kampanjerna mot tortyr. Dessa tidiga 

avtal strävade bland annat efter att neutralisera medicinsk personal i krig genom att 

fastlägga att dessa inte fick fängslas eller skadas av någondera stridsparten. Dessa idéer 

påverkade ändå inte praxisen i praktiken av flera olika skäl, dels på grund av att 

sjukvårdspersonalen på fältet fortfarande var otillräcklig och markeringen av dessa 

personer och ambulanser otydlig. 84 

Under vågen för 1700-talets humanitära uppvaknande ökade behovet av vissa 

gemensamma, universella principer som borde gälla oberoende av vilken ideologi som 

var rådande. Under de senaste 300 åren har rättighetsretoriken dominerat den etiska 

diskursen. I dagens nationella och internationella politik har universella rättigheter stigit 

fram i förgrunden, och det är stater som i första hand förväntas ta itu med brott mot det 

som kallas mänskliga rättigheter. Filosofer hävdar ofta att mänskliga rättigheter är 

moraliska rättigheter, vilket innebär att de sägs ha existerat innan och självständigt från 

institutionella lagar och regler av andra slag. Vidare förklaras det att mänskliga 

rättigheter inte skall ses som beroende av det juridiska sammanhang de kopplas till då 

de skrivs ner som nationell lag, utan att de har ett värde i sig själva.85 

Under andra hälften av 1800-talet expanderade alltså ideologiska grupperingar och 

började söka sig till likasinnade över statsgränserna. Redan före ICRC:s grundande 

1863 fanns det bland annat religiösa samfund som arbetat för skadade soldater och 

andra krigsoffer. Ferdinando Palasciano var en italiensk läkare som föreläst om idén om 

att skadade soldater skulle kategoriseras som neutrala. Han och flera andra samtida - 

ofta läkare till yrket, liksom även ICRC:s grundare Henri Dunant - spred dessa idéer 

genom att publicera pamfletter och hålla föreläsningar.86 När Dunant senare reste runt 

och aktivt lobbade för dessa frågor hos den europeiska eliten kan man alltså hävda att 

                                                
83 Ibid., 82. 
84 Parsons, R & Del Vecchio, Giorgio: On the History of the Red Cross. Journal of the History of Ideas, 
1963:4 (24), s. 577-583; 578. 
85 Boucher, David: Political Theories of International Relations. Oxford University Press, Oxford 1998, 
377. 
86 Parsons & Del Vecchio, 1963, 578-579. 
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ett frö redan var sått. Mänskliga rättigheter och filantropi hade redan hunnit etableras 

som eftersträvansvärda idéer -  tecken på ett civiliserat Europa. 

För att få en bättre förståelse för institutionaliseringsprocessen av det som uppfattas som 

mänskliga rättigheter och humanitära principer tyr vi oss som konstaterat till 

normteorier. David Forsythe poängterar att ICRC är en transnationell organisation som 

arbetar inom statssystemet och att den lyckats skapa en ömsesidigt fruktbar relation 

mellan rörelsens medlemsstater och dess humanitära idéer.87 I och med att ICRC aldrig 

strävat efter att utmana staternas suveränitet har organisationen inte egentligen upplevts 

som ett hot av krigförande stater. Ideologiskt sett har dock organisationens universella 

idéer alldeles berättigat uppfattats som västliga, och inte godtagits lika lätt i nationell 

lagstiftning utanför västvärlden. Orsakerna för detta är rätt självklara: organisationen är 

grundad i Europa, ledarna är västeuropeiska och många av de största finansiärerna av 

ICRC har under långa tider utgjorts av västerländska stater. Forsythe konstaterar dock 

att detta inte förklarar varför stater utanför västvärlden valt att vara medlemmmar i 

organisationen och aktivt engagerat sig i spridandet av de normer som organisationen 

socialiserar. 88 Det är ändå klart att organisationen har en ideologisk bas, humanitarism, 

som är kopplad till liberalismens tankar om individens värde och därtill kopplade idéer 

om ett värdigt liv.89 Det går alltså inte att förbise att organisationens ideologiska rötter 

ligger i den europeiska upplysningen och de transnationella rörelsernas framfart på 

kontinenten under den senare hälften av 1800-talet.  

Idén om att mänskliga rättigheter har en universell karaktär representerar just det 

perspektiv som Acharya kritiserade (se kapitel 1.4.1). Faktum kvarstår att ICRC själv 

uppfattar de normer den framför som universella, och det är därför som en 

universalistisk syn på mänskliga rättigheter även anammas i denna forskning. Detta 

innebär inte att andra aktörer inte skulle försöka utmana denna syn, men i och med att 

denna forskning fokuserar på ICRC:s perspektiv, framhävs tanken om de humanitära 

principernas universalitet i detta kontext. 

 

                                                
87 Forsythe, David P.: The Red Cross as Transnational Movement: Conserving and Changing the Nation-
State System. International Organization, 1976:4 (30), s. 607-630; s. 620-621. 
88 Ibid. 
89 Rieffer-Flanagan, 2009, 896. 
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1.4.3 ICRC:s rätt att ta humanitära initiativ 

 

Det finns hur mycket forskning som helst som beskriver de transnationella rörelsernas 

frammarsch efter andra världskriget, och tiden före detta förblir lätt i skymundan. I 

denna forskning definieras ICRC som en komponent i en transnationell rörelse och dess 

handlingar för krigsfångar som transnationell interaktion. Den klassiska definitionen på 

transnationella relationer har definierats som rörelsen mellan saker eller idéer över 

statliga gränser, där minst en aktör inte är en stat eller en statlig organisation.90 Ifall 

detta beskriver dessa relationers karaktär, hur ser då ICRC, denna icke-statliga aktör ut?  

Man kan säga att ICRC hade två grundare. Den kändare av dessa är Henri Dunant, den 

schweiziska läkaren vars bok Minnen från Solferino91  kom att engagera den europeiska 

eliten och kan anses vara startskottet för organiserandet av den konferens som ledde till 

grundandet av ICRC år 1864.92 Den mindre kända men desto mer inflytelserika 

grundande medlemmen är Gustave Moynier - och därtill hade även de andra 

medlemmarna en betydande roll för etablerandet av organisationen.93 

Rödakorsrörelsen innefattar ICRC, internationella rödakorsfederationen (IFRC) och de 

nationella rödakorsföreningarna. Max Huber, ICRC:s ordförande åren 1928-1944, har 

definierat rödakorsrörelsen som en "världsrörelse.94 En transnationell rörelse kan 

definieras på flera olika sätt, men ofta indikeras en grupp individer som vill organisera 

sig över statsgränserna.95 I denna forskning granskas en aktörs, ICRC:s, handlingar på 

ett avgränsat delområde - nämligen i relation till de sovjetiska krigsfångarna. För att 

kunna förstå denna del av ICRC:s arbete är det viktigt att förstå hur hela 

Rödakorsrörelsen fungerar, och vilken position den har internationellt. Det är dessa 

ämnen som tangeras i detta kapitel. 

Rödakorsrörelsens tre pelare har alla sin givna roll. ICRC är en självständig 

organisation bestående av schweiziska medborgare som helt och hållet fokuserar på 

                                                
90 "[…] the movement of tangible or intangible items across state boundaries when at least one actor is 
not an agent of a government or an intergovernmental organization". Nye, Joseph S. & Keohane, Robert 
O.: Introductory Essay. International Organization, 1971:3 (25). 
91 Ursprungligen utgiven på franska. Dunant, Henri: Un souvenir de Solferino. Geneve 1862. 
92 Parsons & Del Vecchio, 1963, s. 577 
93 De andra grundande medlemmarna var general Dufour, Maunier, Luigi Appia.  Parsons & Del Vecchio, 
1963, 580.  
94 Huber, Max: The Red Cross: Principles and Problems. ICRC,  Geneva, ej daterad, 156. 
95 Forsythe, 1976, 609. 
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krigets offer. IFRC är en federation som leder de nationella rödakorsföreningarnas 

relationer utåt och den samordnar också de nationella föreningarna. De nationella 

rödakorsföreningarna finns till för att möta de humanitära behoven inom respektive stats 

gränser.96 Ofta har de också hand om vissa hälsorelaterade sektorer - till exempel 

Finlands röda kors ansvarar fortfarande för bloddonationen i landet. IFRC är alltså en 

slags icke-statlig organisation inom en icke-statlig organisation medan ICRC definieras 

som en transnationell organisation med en global utrikespolitik.97 

Rödakorsrörelsens karaktär skiljde sig från andra välgörenhetsorganisationer redan från 

början. Detta dels genom organisationens permanenta natur och dels genom dess 

internationella aspirationer. 98  Organisationens principer baserar sig på Resolutionen 

och Rekommendationerna från Konferensen år 1863.99 Efter första världskriget 

inkorporerade ICRC fyra fundamentala principer i sina stadgar: 1) opartiskhet 2) 

politisk, ekonomisk och religiös självständighet 3) universalitet av Röda korset och 4) 

jämlikhet medlemmarna emellan.100 

Syftet med den internationella lagstiftningen är att skapa gemensamma standarder för 

ett specifikt ämnesområde, till exempel för behandlingen av krigsfångar. Utöver ICRC 

har man även finns också andra aktörer som skall underlätta krigsoffer situation under 

krig, av vilka ett av de viktigaste koncepten har att göra med så kallade protecting 

powers, beskyddande makter, som fungerar som diplomatiska representanter för en 

krigsmakt på motståndarens territorium.101  Under första världskriget var bland annat 

Spanien och Nederländerna aktiva som beskyddande makter, men under andra 

världskriget var det främst Schweiz och Sverige som hade denna roll. 

Den mest grundläggande idén bakom alla lagar om krig och humanitär rätt är tanken om 

reciprocitet. Det är denna idé som ger de olika konventionerna sin sanna kraft. Att en 

stat behandlar sina krigsfångar väl får den att hoppas att den egna arméns fångar i 

                                                
96 Jousi, Ilona: Punainen Risti transnationaalisena toimijana. Punaisen Ristin Kansainvälinen Komitea ja 
poliittiset vangit. Pro gradu-avhandling, Allmän statslära, Statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors 
universitet 1979, 15-16. 
97 Forsythe, 1976, 610-611. 
98 Bugnion, 2003,364. 
99 Artikel 6 av Genevekonventionen från 22.8.1864: ”wounded and sick combatants, to whatever nation 
they may belong shall be collected and cared for". Bugnion, 2003, s.370. 
100 Bugnion, 2003, s.371. 
101 Morrow, James D.: The Institutional Features of the Prisoners of War Treaties". International 
Organization, 2001:4 (53), 971-991; 982. 
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fiendens händer också behandlas enligt vissa minimistandarder.102 De första humanitära 

lagarna som även tillämpades i praktiken var den så kallade Lieberkoden från 1863, som 

unionsarmén tillämpade under det amerikanska inbördeskriget. Denna kom att stå som 

en slags förebild för Genevekonventionen från 1864.103  

Allt som allt finns det fyra Genevekonventioner, varav tre var gällande under andra 

världskriget. Den första Genevekonventionen från 1864 handlar om sårade och sjuka i 

krig; den andra om sårade, sjuka och skeppsbrutna i sjökrig (1899); den tredje om 

krigsfångar (1929) och den fjärde om civilbefolkningen (1949). Utöver de tre första var 

en rad andra internationella avtal också gällande. De mest centrala ur krigsfångarnas 

perspektiv var Haagkonventionerna som behandlar krigets regler. Det är också i dessa 

konventioner, från år 1899 och 1907, som en krigsfånge definieras och minimikraven 

för deras behandling fastställs. 

Genevekonventionen om behandlingen av krigsfångar från 1929 uppstod som en 

reaktion på bristerna och luckorna som upptäckts i tidigare konventioner under första 

världskriget. 104  Syftet med den nya konventionen var inte att ersätta Haag 

konventionerna, utan att komplettera dem. De allmänna principerna handlade bland 

annat om att förbjuda repressalier mot krigsfångar samt definitioner på krigsfångarnas 

arbetsförhållanden, lägerförhållanden och tillåtna bestraffningsmetoder. Konventionen 

innehåller också regler för vilken mängd mat fångarna skall garanteras samt hur de skall 

repatrieras och övervakas.105 

ICRC hade också förberett ett utkast till en konvention om reglerna för minimikrav på 

behandlingen av civilinternerade, som behandlades i Tokyo år 1934. Väldigt få stater 

visade något intresse för fördraget, och bland annat Frankrike vägrade skriva under det. 

Tanken var att fördraget skulle tas upp i behandling igen år 1940, men då var det redan 

för sent. 106 

Enligt James D. Morrow har konventionerna om krigsfångar orsakat fyra slags problem 

för ICRC. Dels måste man tackla problemen som relaterar till det faktum att en 

krigsmakt inte har en full insyn i den andra krigsmaktens ageranden. Det andra 
                                                
102 Morrow, 2001, 973. 
103 Levie, Howard S.: History of the Law of War on Land. Review of the Red Cross, nr. 838, 2000. 
Hämtad 15.02.2012 från http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jqhg.htm    
104 Hindley, 2002, 81. 
105 Bugnion, 2003,121. 
106 Ibid., 125-127. 
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problemområdet handlar om att tolka huruvida en förbrytelse mot konventionerna skett 

på individnivå, eller ifall besluten om dessa saker fattats på statlig nivå.107 Detta gäller 

till exempel enskilda fall av tortyr, slumpmässiga avrättningar eller misshandel av 

fångar – det är ofta svårt att tolka vem som bär ansvar för dessa situationer. 

Ett tredje problem är att stater har olika uppfattning om hur krigsfångar bör behandlas. 

En av orsakerna till att Sovjetunionen inte skrev under Genevekonventionen från 1929 

handlade om en protest mot principen att behandla officerare och soldater olika.108 En 

annan tvistefråga som berör uppfattningen om konventionernas innehåll handlar om 

vilken slags arbete som krigsfångar får användas för. I Tyskland användes sovjetiska 

krigsfångar ofta för mycket tungt gruvarbete, där fångarnas dödlighet minskade först 

efter att tyskarna insett att gruvornas produktivitet ökade ifall fångarnas näringsintag 

ökade.109 

Det fjärde problemområdet har att göra med hur dagens arméer fungerar. Under tiden 

för andra världskriget var militär tjänstgöring en institution som baserade sig på 

massmobilisering och koncept om medborgerliga plikter. För att motivera civila 

medborgare att kriga för sina stater måste dessa stater inge en bild av att de kan skydda 

sina självuppoffrande medborgare.110 Detta innebär dels att det ligger i statens intresse 

att med reciprocitetsprincipen i tankarna behandla fiendens fångar väl, men å andra 

sidan gör detta staten ovillig att överge sin frihet att föra ett krig utan gränser. 

I och med Genvekonventionen från 1929 tillgavs ICRC rätten att ta humanitära initiativ. 

Artikel 88 i Genevekonventionen från 1929 stipulerar följande: ”The forgoing 

provisions do not constitute any obstacle to the humanitarian work which the 

International Red Cross Committee may perform […]”111. François Bugnion anser att 

det är tydligt på satsens negativa form att det inte handlar om erkännandet av nya 

rättigheter, utan bekräftelsen av redan existerande sådana, vilka baserar sig på 

sedvanerätt. Artikeln ger också ICRC möjligheten att ge förslag åt stater som inte har 

ratificerat konventionerna, t.ex. Sovjetunionen under andra världskriget. Trots att 

                                                
107 Morrow, 2001, 974-976. 
108 Ibid., 978. 
109 Alexander, Jennifer K.: An Efficiency of Scarcity: Using Food to Increase the Productivity of Soviet 
Prisoners of War in the Mines of the Third Reich. History and Technology, 2006:4 (22), 391-406; s.392. 
110 Morrow, 2001, 980-981. 
111 Bugnion, 2003, 354. 
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Sovjetunionen inte hade ratificerat Genevekonventionen från 1929 går den med på att 

förhandla med ICRC under andra världskriget,112 om än i mycket få situationer. 

Det man bör fråga är varför stater överhuvudtaget har valt att ge ICRC rätten till 

humanitärt initiativ. Trots att rätten är grundad i sedvanerätt ger konventionen ICRC en 

specifik auktoritet i frågor om krig. David Forsythe identifierar tre operationella 

principer för rödakorsrörelsen som synats i dess aktiviteter, nämligen opartiskhet, en 

icke-konfrontativ relation till stater samt diskretionsprincipen. 113 I och med att de 

nationella rödakorsorganisationerna ofta har haft starka kopplingar till nationella 

intressen är det främst ICRC som förväntas visa exempel i uppföljandet av dessa 

principer.  

En humanitär aktör kan och skall inte driva staters utrikespolitiska intressen, och det 

visade sig vara svårt för ICRC att demonstrera sin integritet i relation till Schweiz 

politiska linje hela andra världskriget igenom.  

 

2. Strategiskt närmandesätt, metod & material 

 
Pidermans aktiva sätt att engagera sig i frågan om de sovjetiska krigsfångarnas situation 

i Finland uppfattades både som ett hot mot organisationens arbete liksom som en 

påminnelse om olika former av normentreprenörskap. För Pidermans kampanj och dess 

budskap stödde nämligen precis de ideologiska tankegångar som ICRC socialiserade. 

Kampanjen tog också starkt ställning för de frågor den representerade – även detta på ett 

sätt som liknade ICRC:s aktiva roll under mellankrigstiden fram till 1930-talet. 

Problemet bör alltså lokaliseras någon annanstans, i och med att Pidermans kampanj 

lyckades trycka på smärtpunkter hos så många aktörer under hösten 1942. För att bättre 

lära känna dessa smärtpunkter presenteras i detta kapitel det strategiska närmandesättet, 

metoderna och det empiriska materialet som använts för denna forskning. Utgående från 

detta presenteras sedan Pidermanaffären i större detalj.      

                                                
112 Ibid.,124, 355. 
113 Forsythe, 1976, 612-613. 
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Forskningsfrågan för detta arbete har förändrats under processens gång och de aspekter 

som framkommit i materialet har också påverkat vilken metod, vilka teorier och vilka 

närmandesätt som har blivit valda. Att på förhand bestämma sig för en bestämd teori 

och metod, innan man känner till det empiriska materialets karaktär och innehåll, var 

inget självändamål för denna forskning. Från att i början ha tänkt fokusera på ICRC:s 

handlingar för de sovjetiska krigsfångarna i Finland ligger huvudtyngden nu på att med 

hjälp av ett mikrohistoriskt perspektiv förstå ICRC:s reaktioner för och emot Pidermans 

kampanj. 

Rent metodologiskt sett är denna forskning kvalitatativ, och kan även uppfattas som en 

fallstudie. Nedan beskriver jag de valda metoderna och närmandesätten och förklarar 

hur de på bästa möjliga sätt stöder processen att kunna tolka Pidermanaffären ur ICRC:s 

perspektiv. 

 

2.1 Mikrohistoria som strategiskt närmandesätt 

 

Det mikrohistoriska närmandesättet utvecklades under 1970-talet i Italien. Matti 

Peltonen väljer att göra en distinktion mellan mer traditionell mikrohistoria - t.ex. en 

forskning av något fenomen på lokal nivå - och ny mikrohistoria, som också är den form 

som avses i detta arbete. Den nya mikrohistorian står närmare socialhistorian och dess 

idéer om history from below och fokuserar inte på mikronivån som ett absolut 

begrepp.114  

Det var Ginzburg och Levi som utarbetade "ledtråds-metoden", där forskare uppmuntras 

att närma sig sina forskningsobjekt likt en detektiv, som följer spår av alla de slag för att 

skapa en helhetsbild av det förflutna.115 Ginzburg förklarar att Osten och maskarna: en 

1500-talsmjölnares tankar om skapelsen116, som beskriver Menocchios, en italiensk 

                                                
114 Peltonen, Matti: What is Micro in Microhistory? Theoretical discussions of Biography. Approaches 
from History, Microhistory, and Life Writing. Reds. Renders, Hans & de Haan, Binne, Edwin Mellen 
Press, Lewiston 2013, 157-178; 157. 
115 Peltonen, Matti: Clues Margins, and Monads: The Micro-Macro Link in Historichal Research. History 
and Theory Studies in the Philosophy of History, 2002:3 (40), 347-359; 347-349.  
116 Ginzburg, Carlo: The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth Century Miller. Johns 
Hopkins University Press, Baltimore 1980. Först utgiven på italienska 1976.  
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mjölnares tankevärld under 1500-talet, inte endast begränsas till att rekonstruera en 

händelse, utan att den även berättar (eng. narrate) den.117  

Det är delvis de narrativa dragen i mikrohistoria som väckt kritik. Speciellt Frank 

Ankersmit och Hayden White har fört fram språkets inverkan på historieskrivning, och 

kritiserar användandet av narrativ i historisk forskning just med motiveringen att 

narrativet är en tolkning redan i sig självt.118Det mesta kan givetvis påstås vara en 

tolkning, och visst är det centralt att problematisera hur ett arkivmaterial konstrueras till 

en berättelse, men utgångspunkten för denna forskning är ändå att berättandet strävar 

efter att nå en version av något som verkligen skett i det förflutna. 

 

2.1.1 Det är den lilla skalan som räknas 

 

Under 1990-talet har man identifierat två olika inriktningar för mikrohistoria, dels ett 

”socialt” och dels ett ”kulturellt”. Vissa forskare har främst varit intresserade av att 

kontextualisera historiska objekt på ett socialt sätt medan andra fokuserat på att placera 

dem i sina kulturella sammanhang.119 Båda dessa riktningar har ändå uppkommit som 

en slags motreaktion till arrogansen i den etablerade historieskrivningen som väldigt 

hårt har definierat de rätta referensramarna, analytiska kategorierna och tidsskalorna för 

god historisk forskning. Att istället vända blicken mot enskilda aktivister eller mindre 

orter och ett försök att svara på frågor om vem som står bakom och hur sociala rörelser 

sätter igång blev således en naturlig startpunkt för den mikrohistoriska inriktningen, 

både den sociala och den kulturella.120 

Ginzburgs och Levis ledtrådsmetod utgår från att historikern börjar utreda något litet 

udda, något som inte riktigt passar in. Matti Peltonen undersöker i flera texter relationen 

mellan mikro och makro - en fråga som också engagerat andra historiker. Peltonen 

konstaterar bland annat att användningen av koncepten mikro och makro inte skall 
                                                
117 Ginzburg, Carlo & Tedeschi, John & Tedeschi, Anne C.: Microhistory: Two or Three Things I know 
about it. Critical Inquiry, 1993:1 (20), 10-35; 23. 
118 White, Hayden: Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. MD, Baltimore 1978, kapitel 2. 
Citerad i Lamoreaux, Naomi R.: Rethinking Microhistory. Journal of the Early Republic, 2006 (26), 555-
561; 556. 
119 Cerruti, Simona: Microhistory: Social Relations Versus Cultural Models? Between Sociology and 
History. Essays on Microhistory, Collective Action and Nation-Building. Eds. Castrén, Anna-Maija & 
Lonkila Markku & Peltonen, Matti, SKS, Helsinki 2004, 17. 
120 Ibid., 20. 
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förväxlas med användningen av dessa begrepp inom ekonomi. Detta leder lätt till det 

felaktiga antagandet att en makroenhet i historisk forskning består av ett större antal 

likadana mikroenheter.121 

Den grundläggande idén med ett mikrohistoriskt närmandesätt är att mikronivån kan 

kasta ett ljus över något fenomen på makronivå. Chuanfei Chin konstaterar att det finns 

en orsak till att man inte väljer att tala om en mer direkt koppling, där mikronivån 

belyser, eller rentav upplyser fenomenet på makronivå. Han menar också att forskare 

skall vara medvetna om makronivåns många former, trots att man för överskådlighetens 

skull refererar till en makronivå.122 István Szijártó ser styrkan i det mikrohistoriska 

närmandesättet i att den kan presentera mångfalden av kontext inom ramen för en rätt 

begränsad forskning. Det på så vis han uppfattar kopplingen mellan mikro- och 

makronivån - den står att finna där det individuella fallet och den "allmänna" nivån 

möts.123 Det viktiga är alltså också att definiera och problematisera makronivån, och 

inte endast mikroperspektivet i sig. 

Det intressanta med ICRC och de sovjetiska krigsfångarna är att det handlar om en 

situation i ”mikroskala” på ett mer otraditionellt sätt. För ingen skulle kunna påstå att 70 

000 fångar eller ICRC:s hjälpförsändelser till denna grupp skulle utgöra en liten helhet i 

absoluta mått mätt. Men när man ställer krigsfångarnas situation i Finland mot 

fångarnas situation annanstans märker man snabbt att det handlar om att fokusera på en 

del av fenomenet, att det handlar om ett fall i mindre skala mitt i det stora kriget. 

Således kan det konstateras att makronivån i detta arbete utgörs av de många 

överlappande och ofta motstridiga narrativen samt av de humanitära insatserna under 

andra världskriget. Det är dessa händelseförlopp som i enlighet med Lamoreaux idéer 

ovan kan konstateras stå utanför narrativet och därmed antas som givna. ICRC:s sätt att 

hantera Pidermanaffären handlar om en aktörs respons till de yttre omständigheterna 

och utgör därmed det tolkade narrativet. 

Peltonen konstaterar att mikrohistoriker använder sig av många spatiala metaforer för 

att beskriva sina ändamål. En central komponent för dessa målsättningar är en 

förhoppning om att ett mikroskopiskt perspektiv kan avslöja nya aspekter om det 

                                                
121 Peltonen, 2013, 161. 
122 Chin, Chuanfei: Margins and Monsters: How Some Micro Cases Lead to Macro Claims. History and 
Theory, 2011 (50), 341-357; 341, 343. 
123 Szijártó, István: Four Arguments for Microhistory. Rethinking History, 2002:2 (6), 209-215; 211. 
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forskade ämnet. De flesta mikrohistoriker poängterar just vikten av att definiera 

forskningsområdet i relation till något annat, de menar att det är fenomenets lilla skala 

som räknas.124 Genom att fokusera på en del av ICRCs krigstida aktiviteter – de som 

berör krigsfångarna i Finland – kan vi försöka förstå något mer om organisationens roll 

för krigsfångar i större skala.   

Fortsättningskriget var som känt inte ett isolerat krig, utan starkt kopplat till de andra 

krigen som utspelade sig i Europa. Det unika med Finland ur ICRC:s perspektiv är att 

organisationen redan från ett rätt tidigt skede fick en möjlighet att inspektera de 

sovjetiska krigsfångarnas läger i landet. Detta trots att Finland inte bundit sig till 

Genevekonventionen från 1929 som gav ICRC rätten att skicka delegater till 

interneringsanstalter för krigsfångar. Att situationen sedan blev komplicerad – eller att 

den kom att uppfattas som sådan efter att läkaren Guido Piderman satte igång sin 

kampanj för de sovjetiska krigsfångarna i Finland – gör det hela ännu mer intressant. 

Att Guido Pidermans insamlingskampanj väckte en så starkt reaktion både hos finska, 

schweiziska och till och med tyska myndigheter satte ICRC i en svår position. Att följa 

med hur organisationen hanterar situationen ger därför en djupare insyn i hur ICRC 

hanterade känsliga, krisartade situationer under krigstiden. 

Genom att gå igenom lägerrapporter och korrespondens om fångarna i Finland kan vi få 

en inblick i hur ICRC förhöll sig till den sovjetiska fånggruppen. Det vi väntar oss är 

alltså att förstå mera av ICRC:s arbete i större globalt, liksom av de människorättsliga 

samt humanitärrättsliga principernas hållbarhet under kriget. Det är här som den 

teoretiska referensramen också kommer in: ICRC uppfattas som en normentreprenör 

inom det humanitära området, vilket hjälper oss att positionera organisationen och 

förstå dess roll under Pidermanaffären. 

Ofta präglas mikrohistorisk forskning också av ett fokus på rätt korta tidsperioder. 

Peltonen påpekar att Carlo Ginzburg är ett gott exempel på en mikrohistoriker som 

grundar sitt arbete på att ställa kortvariga undantagstillstånd i relation till långvariga 

strukturer. Ginzburg har i sin artikel ”Ledtrådar” strävat efter att kombinera ett 

teleskopiskt och ett mikroskopiskt perspektiv.125  Forskning med fokus på krigsfångars 

situation under andra världskriget är något som per definition sker under en kort 

                                                
124 Peltonen, Matti: Mikrohistoriasta. Gaudeamus, Helsinki 1999, 52-53. 
125 Ibid., 54-55. 
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tidsperiod – ungefär mellan åren 1939 och 1948. I Finlands fall fokuserar vi på den 

”aktiva” krigstiden för fortsättningskriget, 1941-1944. På grund av utrymmesbrist blir 

det bäst att göra en ännu striktare tidsram, och därför begränsar sig denna forskning 

främst till den tidsperiod då dödligheten bland fångarna var som högst, det vill säga 

mellan hösten 1941 och sommaren 1942. Situationen kommer givetvis att följas upp och 

kontextualiseras, och på så vis kommer också åren 1943 och 1944 att inkluderas till en 

viss grad i analysen. 

Guido Piderman arbetade i Finland i två etapper, först under vinterkriget och senare 

under fortsättningskriget. Efter att han hade fått delta i en av ICRC:s lägerinspektioner i 

Finland under sommaren 1942 blev han så skärrad av det lidande han bevittnade att han 

bestämde sig för att organisera en insamlingskampanj för de sovjetiska krigsfångarna i 

Finland. I det insamlade empiriska materialet har Guido Piderman lämnat flera spår, och 

det är dessa spår som är intressanta att följa. Forskningsarbetet följer det för en 

kvalitativ studie mycket typiska förhållningssättet till tolkningsprocessen, nämligen att 

följa dessa spår och ledtrådar för att lösa en gåta.126 Dels har Piderman lämnat spår 

genom sin pamflett om krigsfångarna i Finland. Vidare syns hans spår bland annat i de 

brev han skickat till ICRC, där han försvarar sin position och sin kampanj trots att ICRC 

försöker bromsa upp initiativet så gott den kan. 

Å andra sidan får Pidermans handlingar större politiska konsekvenser än han själv 

väntat sig, och hans spår syns i materialet också i en form som inte involverar honom 

direkt, nämligen i korrespondensen mellan olika myndigheter och ICRC om denna 

”trista” incident. Flera myndigheter väljer också att se Piderman som kommunist, vilket 

visar hur känsligt det i denna tid kunde vara att överhuvudtaget föra fram sovjetiska 

krigsfångars sak. Det sätt som de nationella myndigheterna och ICRC behandlar ”fallet 

Piderman” berättar mycket om deras motiv och ideologiska övertygelse och säger 

således mycket om vem dessa aktörer är. Genom att försöka förstå varför Piderman sågs 

som ett störande element, varför vissa till och med såg honom som ett hot, kan vi förstå 

några mycket större tendenser i samhället under denna tid. 

 

2.1.2 Det ”osedvanliga typiska” 

 
                                                
126 Alasuutari, Pertti: Laadullinen tutkimus. Gummerus, Jyväskylä 1994. 2 upplagan, 23. 
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Peltonen nämner att bland annat Eric Hobsbawm fört fram att historieforskare på sätt 

och vis ”alltid” använt sig av ett mikroperspektiv. Peltonen håller med, men påpekar att 

man då på ett förenklande sätt ser en mikrohistorisk strategi som något som antingen tar 

sig an det osedvanliga (t.ex. kända personers biografier) eller det typiska (t.ex. 

lokalhistorier) fenomen. Detta är inte samma sak som att använda sig av den 

mikrostrategi som Ginzburg och Levi utvecklat, som framhäver ”osedvanliga typiska” 

(eng. ”exceptional normal”) fenomen.127 Detta koncept liknar enligt Peltonen Michel 

de Certeaus tanke om den signifikanta avvikelsen (eng. significant deviation).128  

Enligt Peltonen inkluderades fyra specifika element i det nya mikrohistoriska 

närmandesättet i slutet av 1970-talet: Dels började koncepten mikro och makro 

användas flitigt. För det andra stödde de flesta mikrohistoriker Ginzbergs idé om en 

ledtrådsmetod. Dessutom skiftade fokus för forskningen till en mindre skala och idén 

om att ty sig till koncept om det osedvanliga typiska inkluderades också i det 

mikrohistoriska närmandesättet.129 

I Pidermanaffären finns flera så kallat typiska drag. Dels var västvärldens relation till 

kommunismen komplex redan i sig, och i och med att ICRC ideologiskt sett ändå har 

sina rötter i det som kan uppfattas vara västliga värderingar påverkades den också av 

den ideologiska fördelningen under kriget. Ett annat exempel är ICRC:s svåra position 

när det kommer till att fullfölja dess mandat under kriget kan konstaterat vara ett typiskt 

drag som också speglas i det sätt hur organisationen hanterar Pidermanaffären.  

De osedvanliga typiska dragen diskuteras i större detalj i kapitel 4.1. Hit ingår bland 

annat Piderman själv, som individ, men också Finlands position i kriget samt det 

osedvanliga typiska med de sovjetiska krigsfångarna i landet - den enda av de stater 

som låg i krig med Sovjetunionen som tillät hjälpaktioner för dessa fångar. 

Peltonen identifierar tre typer av mikrohistoria. Den mest kända formen är Carlo 

Ginzburgs ledtrådar. Dessa ledtrådar definieras som något som är en del av en helhet 

som samtidigt lyckas referera till något större fenomen. Walter Benjamins version 

präglas av bilder, där det forskade fenomenet ses som en miniatyr av något större.  

                                                
127 Peltonen, 1999, 107-108. 
128 De Certeau, Michel: The Writing of History. Columbia University Press, New York 1988, 77. Citerad i 
Peltonen, Matti, 2013,  165. 
129 Peltonen, 2013, 166. 
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Här kan man se de sovjetiska krigsfångarna som en ”osedvanligt typisk” miniatyr av 

alla krigsfångarna under andra världskriget. Det tredje sättet att koppla ihop mikro-och 

makronivåerna representeras av Michel de Certeaus tanke om det marginella, där ett 

marginellt fenomen får berätta något om ett mycket större fenomen. På så vis 

konkluderar Peltonen att det ”osedvanligt typiska” kan ses i alla fall på tre sätt: som en 

ledtråd, en miniatyr eller som det marginella.130 

Krigsfångarnas situation i Finland var rätt så ”typisk” på många sätt och kan klart 

konstateras tangera liknande problempunkter som i de andra europeiska länderna. De 

rådande internationella konventionerna och normerna står ofta i strid med staternas 

intressen och behandlingen av krigsfångar är en fråga där kortsiktiga intressen tenderar 

kollidera med humanitärrättsliga principer.  Det är ändå centralt att betona att ICRC:s 

sätt att hantera just Pidermanaffären inte kan jämföras med t.ex organisationens 

relationer till Tyskland eller USA under samma tidsperiod.  

Sammanfattningsvis är tanken att öka förståelsen för ICRC:s roll under kriget genom att 

ty sig till ett mikrohistoriskt närmandesätt, för att på så vis försöka belysa 

organisationens agerande för de sovjetiska krigsfångarna i en större skala. Detta gör jag 

genom att fokusera på Pidermanaffären, som kom att fungera som en slags katalysator 

där ICRC plötsligt pressades att ta ställning till svåra frågor berörande just denna 

fånggrupp. I nästa kapitel presenteras det empiriska materialet i större detalj.   

 

       2.2 Material 

 

Det första skedet i det konkreta arbetet för denna forskning var att bekanta sig med 

tidigare studier för att kunna formulera en första forskningsfråga. På så vis klarnade 

bilden om hur forskningsfältet såg ut gällande de sovjetiska krigsfångarna i Finland. Det 

gick rätt snabbt att notera att det inte har forskats särskilt mycket i de finska 

myndigheternas sätt att relatera till humanitärrättsliga konventionerna och deras 

tillämpning på krigsfångarna. Det finns heller ingen egentlig sammanställning av 

Finlands relationer med ICRC under kriget, och inte heller om hur ICRC uppfattade 

krigsfångarnas situation under kriget. Därför blev det första målet att ta reda på hur det 

                                                
130 Peltonen, 1999, 132. 
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konkreta arbetet för de sovjetiska krigsfångarna såg ut ur ICRC:s situation, och hur 

detta arbete skilde sig eller liknade organisationens insatser för andra fånggrupper.  

Den första planen var alltså att kartlägga ICRC:s arbete för krigsfångarna i Finland 

under fortsättningskriget. Men redan i ett väldigt tidigt skede av arbetet i ICRC:s arkiv i 

Geneve blev det klart att den mest intressanta episoden var allt det material som berörde 

det som kallades för Pidermanaffären. Genom att försöka sammanställa själva fallet 

Piderman kommer denna forskning också att kopplas till ICRC:s arbete för de 

sovjetiska krigsfångarna i Finland på ett mer allmänt plan. I och med att 

Pidermanaffären försätter ICRC i en krisartad situation är den mer intressant att 

analysera än andra situationer organisationen mötte gällande denna fånggrupp i Finland.  

Historikern berättar om händelseförlopp i en svunnen tid genom att referera till 

dokument och andra spår som finns kvar i nuet. I och med att källorna i sig inte talar 

föds berättelsen först då forskaren tolkar dem källkritiskt.131 Under sommaren 2010 gick 

jag igenom alla dokument i ICRC:s arkiv i Geneve som berörde Finland under andra 

världskriget. För att få en så bra helhetsbild av organisationens arbete som möjligt 

bekantade jag mig också med de filer som behandlade de andra nordiska länderna samt 

Sovjetunionen. Det visade sig vara centralt att bekanta sig med ICRC:s handlingar i de 

övriga nordiska länderna i och med att organisationens delegat i Stockholm, Georg 

Hoffmann, också kom att ge ICRC rapporter om situationen i Finland. För att utreda hur 

organisationen arbetade för de sovjetiska krigsfångarna var det också viktigt att få en 

överblick av ICRC:s relationer till Sovjetunionen.  

Som det ofta går väckte materialet nya frågor och avslöjar tidigare mörklagda eller 

glömda aspekter av det forskade fenomenet. Det tog inte länge innan jag stötte på flera 

filer som behandlade "Pidermanaffären" ("L'affaire Piderman") och med tiden blev det 

klart att denna episod skulle bli central för denna forskning.   

Pidermanaffären visar hur en aktörs agerande skapar en situation som upplevs som ett 

problem av såväl ICRC som olika myndigheter. ICRC måste reagera på Pidermans 

kampanj för de sovjetiska krigsfångarna på något sätt, och mitt utgångsläge är att 

ICRC:s reaktion berättar mycket om organisationens inställning till sin roll under kriget. 

                                                
131 Ehrnrooth, Jari: Intuitio ja analyysi. Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Ed. Mäkelä, Klaus, 
Gaudeamus Helsinki, 1990, 30 
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Reaktionerna visar också hur normbundet ICRC:s arbete är och hur organisationen 

upplever sin funktion i det internationella samfundet.  

Allt som allt är forskningsmaterialet rätt stort, för det handlar om omkring 15 000 

dokument i olika former – en stor del av dessa består av korta telegram, men bland 

dessa finns också längre rapporter och mötesprotokoll. Det var centralt att bekanta sig 

med en så stor del av materialet i och med att tidigare forskning inte kunde belysa den 

allmänna problematiken tillräckligt tydligt. I och med att mitt fokus ligger på just 

ICRC:s handlingar för de sovjetiska krigsfångarna i Finland är det klart att jag gjorde ett 

urval i detta enorma material.  

Det material jag slutligen samlade in och fotograferade utgör ungefär en tiondel av det 

totala materialet, eller drygt 2000 sidor. Jag samlade dels in allt material som berörde 

Guido Piderman och hans kampanj, och dels sådant material där ICRC:s 

förhållningssätt till och rapportering om de sovjetiska krigsfångarna tangerades. En del 

av korrespondensen mellan ICRC och finländska, sovjetiska, tyska och schweiziska 

myndigheter var också relevant för helheten.  

Klaus Mäkelä konstaterar att insamlingen av materialet och behandlingen av det är mer 

sammankopplat i en kvalitativ än en kvantitativ forskning. Redan insamlingsprocessen 

innehåller premisser som påverkar vilken del av materialet som anses vara värd att 

inkludera i analysen.132 För att göra denna insamlingsprocess mer transparent är det 

viktigt att identifiera materialets samhälleliga plats, materialets tillräcklighet, analysens 

allmängiltighet, analysens beräknelighet och möjligheterna att upprepa forskningen.133 

Gällande Pidermanaffären är det centralt att notera att en stor del av materialet 

producerats för de samtida inom ICRC. Brev och telegram finns givetvis även hos andra 

parter. Det finns naturligtvis även en reell möjlighet, att en del av materialet förstörts 

eller att det arkiverade materialet filtreras på något vis. Det finns ingen orsak att 

misstänka att materialet skulle ha producerats för något annat syfte än som respons på 

de situationer ICRC själv reagerade och därmed för organisationens egna behov. 

Nästan allt empiriskt material som samlats in för denna forskning står att finna i ICRC:s 

arkiv i Geneve. Arkivet öppnades för forskare år 1996, då största delen av dokumenten 

                                                
132 Mäkelä, Klaus: Kvalitatiivisen analyysin arviointiperusteet, 45. Mäkelä (ed.), 1990. 
133 Ibid.47-48. 
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fram till slutet av andra världskriget blev tillgängliga.134 År 2004 utvidgades den 

tillgängliga tidsperioden och forskare kan nu använda sig av material fram till år 

1965.135 Arkivet är mycket väl organiserat, vilket underlättade själva sökprocessen av 

de dokument som är relevanta för forskningen. Detta innebär också att man som 

forskare lättare kan lita på att man fått tillgång till allt relevant material som finns 

tillgängligt.  

För att få en större helhetsbild av de sovjetiska krigsfångarnas situation och hur 

internationella eller transnationella aktörer reagerade eller inte reagerade besökte jag 

också Nationernas Förbunds arkiv. I detta arkiv bekantade jag mig med de dokument 

som berörde organisationens relationer till Finland, sovjetiska krigsfångar och ICRC 

under kriget. I och med att materialet i detta arkiv var väldigt knappt och dessutom rätt 

oorganiserat fortsatte jag inte mitt sökande där någon längre tid.  Ett annat intressant 

arkiv, som jag av tidsresursmässiga skäl valde att inte besöka, är Röda kors 

federationens arkiv i Geneve.  

Eskola och Suoranta identifierar ett problem som ofta upplevs av forskare som använder 

sig av ett kvalitativt material, nämligen att materialet känns "bottenlöst". De yrkar 

därför forskare att rama in det empiriska materialet på ett möjligast snävt sätt och 

poängterar att ett kvalitativt materials mättnad har en annan karaktär än ett kvantitativts. 

136 Efter att ha insett hur mycket material det finns tillgängligt i ICRC:s arkiv fanns 

inget annat alternativt än att definiera forskningsfrågan mer snävt än tidigare. Bara det 

material som berör Pidermanaffären känns ofta bottenlöst, och det gäller att vara 

noggrann med att undvika alltför många sidospår.  

Det mest centrala enskilda dokumentet för denna forskning är som konstaterat 

Pidermans pamflett, som han själv både skrev och publicerade. Det är svårt att 

rekonstruera ett exakt händelseförlopp, eller att identifiera de olika aktörernas motiv 

                                                
134 Rules governing the access to the archives of the International Committee of the Red Cross. 
International Review of the Red Cross, 1996 (314). Antagna 17.01.1996 
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jnax.htm hämtad 23.02.2012.  
135 Pitteloud, Jean-François: The International Committee of the Red Cross reduces the protective 
embargo on access to its archives, och Rules governing access to the archives of the International 
Committee of the Red Cross. Antagna 17.01.1996 och förnyade 29.4.2004. International Review of the 
Red Cross December, 2004 (86), 958-962 
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_856_pitteloup_eng.pdf hämtad 23.02.2012. 
136 Eskola, Jari & Suoranta, Juha: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Osuuskunta Vastapaino, Tampere 
1998, 3 upplagan, 65. 
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genom att enbart ty sig till ett dylikt dokument, och därför är det viktigt att inte dra allt 

för långtgående slutsatser utan att också ty sig till andra källor.   

Tack vare Nationalarkivets gedigna forskningsprojekt där de inblandade forskarna har 

gått igenom den största delen av materialet berörandes de sovjetiska krigsfångarna i 

Finland, tyr jag mig också starkt till detta andrahandsmaterial för att förstå fångarnas 

situation genom ett finskt perspektiv. Projektets ledare Lars Westerlund gav mig 

tillgång till hans personliga samling av material av olika slag han stött på som relaterar 

till Guido Piderman. Detta material bidrog till att få en bredare förståelse över hur 

Piderman bemöttes av finska myndigheter, men det innehöll också biografiska texter 

skrivna av Pidermans närkrets samt en del tidningsurklipp om hans andra resor som 

läkare. 

Det finns givetvis problem med det insamlade materialet som bör uppmärksammas. 

Främst handlar problemen om hur representativt och täckande materialet kan anses vara. 

Det är nämligen möjligt att de arkiverade dokumenten enbart står för en del av allt som 

skrevs eller annars uttalades under Pidermanaffären. Nästan allt empiriskt material är 

ofullständigt, vad som än forskas, men det är ingenting som hindrar forskaren från att 

tolka det forskade fenomenet enligt bästa förmåga.  

Det finns mycket potential att bygga upp en ny slags förståelse av ICRC:s roll under 

andra världskriget genom att analysera materialet om Pidermanaffären. I och med att 

Pidermanaffären överlag knappt har omnämnts i några historiska verk erbjuder den en 

intressant ny inblick i hur de utsatta sovjetiska krigsfångarnas situation hanterades av 

ICRC.  

 

2.3 Metoder 

 

I detta kapitel presenteras metodiken för forskningen. Enligt Jari Ehrnrooth utgörs en 

forsknings metod av den systematiska logik som analysen följer, steg för steg.137 I 

kontexten för samhällsvetenskaper konstaterar Ilkka Pirttilä att forskningsmetoden kan 

ses som det etablerade sätt att producera ny information om samhällsrealiteter.138 För 

                                                
137 Ehrnrooth, 1990, 31 i Mäkelä (ed.), 1990. 
138 Pirttilä, Ilkka: Johdatusta yhteiskuntatieteiden metodologiaan. Gaudeamus, Vaasa 1979, 41. 
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historisk forskning däremot är det typiskt att hela forskningsprocessen utgör en helhet 

där insamlingen av materialet analysen och slutsatserna endast kan skiljas åt i teorin.139 

Dessa tre uppfattningar om metoder kompletterar varandra och reflekteras även i denna 

forskning.   

Denna forskning är till sin karaktär en kvalitativ studie och ännu mer specifikt kan den 

också uppfattas vara en fallstudie, vilket är samspelt med ett mikrohistoriskt 

närmandesätt. Nedan presenteras således både olika aspekter av en kvalitativ forskning s 

och av fallstudier. 

 2.3.1 En kvalitativ studie 

 

Det är viktigt att förstå hur de metoder som används hjälper forskaren att lösa de 

identifierade forskningsproblemen.  Pekka Räsänen inter al anser att det är utgående 

från denna process som forskaren sedan utformar sina forskningsfrågor och slutligen 

väljer ett passande empiriskt material och metoder.140 Denna marschordning passar inte 

in i denna forskning i och med det i planeringsskedet inte fanns någon klar bild av vad 

materialet i ICRC:s arkiv skulle innehålla. Den enda utgångspunkten var att materialet 

skulle belysa hur ICRC hanterade de sovjetiska krigsfångarnas situation i Finland. Jari 

Eskola och Juha Suoranta skriver att en kvalitativ forskning, till skillnad från en 

kvantitativ undersökning, ofta kan påbörjas utan en uttryckt hypotes. Detta innebär att 

forskaren skall sträva efter att inte ha starka förutfattade meningar över hur 

forskningsresultaten kommer att se ut eller hurudana forskningsobjekten är.141 

I och med att Piderman inte uppmärksammats i tidigare forskning på något märkvärt vis 

fanns det inga förutsättningar att på förhand inse potentialen i att koncentrera sig på 

Pidermanaffären. Att försöka hålla sinnet möjligast öppet är viktigt också för detta ämne 

då själva fallets existens framkommer först i ett senare skede av processen.  

I denna forskning måste såväl teorier som metoder uppdateras efter den första 

genomgången av materialet. Eskola och Suoranta poängterar också vikten av att 

forskaren ger materialet en möjlighet att leda till upptäckten av nya hypoteser under 

                                                
139 Kalela, Jorma: Historian tutkimusprosessi: Metodinen opas oman ajan historiaa tutkivalle. 
Gaudeamus, Helsinki 1972, 18. 
140 Räsänen et al., 2005, 10 i Räsänen et al. (eds.) 2005.  
141 Eskola & Suoranta, 1998, 19. 
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arbetets lopp.142 I och med att det empiriska materialet står i centrum för forskningen 

bidrar teorierna genom att hjälpa oss positionera de centrala aktörerna och orientera oss 

genom fallet Piderman. Det fanns ingen klar hypotes för denna forskning, utan snarare 

vissa antaganden som kom att fungera som en drivkraft för att ta reda på mer. Dessa 

antaganden baserar sig på tidigare forskning, till exempel grundantagandet att ICRC 

hade skickat hjälpförsändelser åt de sovjetiska krigsfångarna i Finland under 

fortsättningskriget. I och med att det inte fanns någon forskning om ICRC:s handlingar 

just för denna grupp fångar förväntade jag mig att finna rapporter och mötesprotokoll av 

olika slag i ICRC:s arkiv i Geneve om dessa aktiviteter. Upptäckten av Guido Piderman 

kom som en överraskning först på ort och ställe då jag gick igenom organisationens 

arkivmaterial om krigsfångarna i Finland. 

Syftet med en kvalitativ analys är att göra materialet klarare och på så vis producera ny 

information om ämnet man  undersöker. Enligt Jari Eskola och Juho Suoranta handlar 

det alltså om en strävan efter att öka materialets informationsvärde samt om att 

sammanställa ett till en början ofta ostrukturerat material.143 Denna process, att 

sammanställa materialet, har varit utmanande i denna forskningsprocess i och med att 

det inte fanns någon tidigare framställning om hur händelseförloppet i Pidermanaffären 

såg ut. Å andra sidan ger detta en möjlighet att tolka händelserna mer fritt, utan att 

tolkningarna behöver ses som ett ställningstagande för eller emot en annan 

framställning. 

I och med att denna brist på tidigare forskning i ämnet också medför en risk för grova 

feltolkningar är källkritik en oersättlig del av analysen. Alasuutari anser att man dels 

kan se sitt material som en indikator och dels som ett bevis på något. Alasuutari menar 

att en indikator är sådan information som används som indirekt bevismaterial för att 

lösa forskningsproblemet. Sådant material som existerar oberoende av det om 

forskningen görs eller inte anser Alasuutari att passar speciellt bra som indikatorer. Ur 

bevisperspektivet ses källan som en vittnesbörd på det som forskas.144  

Detta sätt att uppfatta det empiriska materialet är mycket lämpligt för en forskning som 

denna. Genom att se materialet som en slags vittnesbörd ger forskaren utrymme åt de 

subjektiva och situationsbestämda lager som materialet innehåller. Detta sätt att uppfatta 

                                                
142 Ibid., 20. 
143 Ibid., 1998, 138. 
144 Alasuutari, 1994, s. 95-96. 
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materialets roll för forskningen passar på ett konceptuellt plan också ihop med ett 

mikrohistoriskt närmandesätt, där forskaren uppmuntras följa ledtrådar för att upptäcka 

nya perspektiv. 

Eskola och Suoranta poängterar vikten av att identifiera de subjektiva premisser man 

som forskare har när man tar sig an en kvalitativ forskning. De konstaterar att 

objektiviteten föds ur en visad eller markerad medvetenhet över de subjektiva faktorer 

som spelar in.145 Denna markerade medvetenhet är förstås problematisk att tolka rätt i 

sig. Men det viktigaste är förstås att inse ens egna begränsningar som forskare i en tid 

att förstå den upplevda verkligheten i en alldeles annan tid. En historiker har till 

exempel aldrig tillgång till allt material som skulle behövas för att kunna få en 

fullständig förståelse för händelseförloppet eller upplevelsen av det förflutna. 

Traditionellt sett brukar kvalitativa analyser vara deskriptiva. Trots att den deskriptiva 

nivån inte ännu handlar om direkt tolkning är en beskrivning en förutsättning för att 

kunna gestalta sitt forskningsområde.146 Så man kann inte heller påstå att den 

deskriptiva nivån inte alls handlar om tolkning. När det berör Pidermanaffären är det 

skapandet av ett händelseförlopp med hjälp av ett narrativ definitivt något som 

innefattar tolkning. Däremot skall man vara försiktig med att sätta ett likamedtecken 

mellan en gestaltning, en tolkning och direkta forskningsresultat. Anttila hänvisar till 

Marja Suoninen, som ber forskare uppmärksamma att narrativet inte skall ses som ett 

försök till ett forskningsresultat, utan som en utgångspunkt som hjälper forskaren att 

söka sig fram till en lösning för det uttalde problemet.147   

Det handlar alltså i grunden om att kunna fokusera på rätt saker. Pertti Alasuurari 

skriver att det är viktigt att ha en välartikulerad forskningsmetod för att kunna särskilja 

betraktelser från forskningsresultat. Enligt hans definition består en metod av de 

operationer och praxis forskaren använder sig av för att kunna skapa sina betraktelser 

samt av de regler som hjälper honom avgöra deras betydelse som ledtrådar. Metoden 

måste vara samspelt med den teoretiska referensramen som forskaren tyr sig till.148  

                                                
145 Eskola & Suoranta, 1998, 17-18. 
146 Ibid., 140. 
147 Anttila, Anu-Hanna: Yleistettävyyden ongelmat historiallisen sosiologian tutkimuksessa, i Räsänen et. 
al. 2005. 213 i Räsänen et. al., 2005. 
148 Alasuutari, 1994, 82. 
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Det empiriska materialet ställer förstås också egna krav på hurudana dessa gränser är. 

Att betrakta ICRC:s dokument om Pidermanaffären kan hjälpa oss att få en helhetsbild 

av situationen, men det räcker inte för att forma en vetenskapligt hållbar analys. I och 

med Pidermanaffärens osedvanliga typiska natur har jag i kapitel 2.1 förklarat beslutet 

att ty mig till ett mikrohistoriskt närmandesätt. När det kommer till metodfrågan anser 

jag det vara mest logiskt att se forskningen som en fallstudie med en tyngdpunkt på det 

empiriska materialet. De teoretiska referensramarna berörande normerentreprenörskap 

och ideologier stöder analysen genom att hjälpa oss positionera de olika aktörerna och 

förstå deras världs gränser. 

 

2.3.2 En fallstudie 

 

Det är typiskt för en fallstudie att forskningsobjektet ofta utgörs av ett händelseförlopp 

eller ett fenomen. Antropologen Clifford Geertz ser fallstudier som en tät beskrivning 

av det forskade fenomenet.149 Markus Laine, Jarkko Bamberg och Pekka Jokinen 

identifierar några element som brukar karakterisera en fallstudie. För det första handlar 

det om en möjligast heltäckande analys av ett fall som uppstår naturligt. För det andra 

intresseras forskaren av den sociala processen eller processerna. För det tredje är det 

vanligt att forskaren använder sig av empiriskt material av olika slag eller tillämpar flera 

olika metoder. Som fjärde element nämner de utnyttjandet av tidigare forskning och 

som femte poängterar de att det är typiskt att gränsen mellan fallet och kontexten ofta är 

suddig.150  

I samma text citeras också Robert E. Stake, som för fram vikten av att fundera på vad vi 

kan lära oss av fallet. På så vis definieras en fallstudies huvudsakliga ändamål, nämligen 

att öka förståelsen för fallet och de omständigheter som bidrar till att forma det till sin 

slutgiltiga form.151  Pidermanaffären innefattar en del av dessa element, och ses i denna 

forskning som ett fall som beskriver ICRC:s möjligheter, intressen och begränsningar 

att agera när det kommer till de sovjetiska krigsfångarna. Hela situationen kan sägas ha 

                                                
149 Geertz, Clifford: The Interpretation of Cultures: Selected Essays. Basic Books, New York 1973, 5-6.  
150Laine, Markus & Bamberg, Jarkko & Jokiinen Pekka: Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus, Helsinki 
2007,10.  
151 Stake, Robert E.: The Art of Case Study Research. Sage, Thousand Oaks 1995, s. 4. Citerad i Laine et 
al., 2007, 10. 
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uppstått naturligt. Denna forskning fokuserar specifikt på de sociala, men också på de 

politiska processer som Pidermanaffären kom att framkalla. I denna forsknings sker 

ingen triangulering av metoder eller teorier och största delen av materialet kommer från 

ett och samma arkiv.  

Å andra sidan bör det framhävas att materialet i sig är mångsidigt. Genom att använda 

sig av ett mikrohistoriskt närmandesätt och en normteoretisk referensram för att tolka de 

processer som ICRC blir delaktig i, gällande ett specifikt delområde av organisationens 

aktiviteter, blir forskningsarbetet och analysen mångsidiga i sig. På så vis kan man även 

se denna forskning fylla det tredje karakteristiska draget för en fallstudie, som Laine, 

Bamberg och Jokinen identifierat ovan.  

Vidare kan det konstateras att denna forskning även passar in med den fjärde kategorin, 

i och med att den tidigare forskning som finns är oerhört viktig för förståelsen av 

Pidermanaffären. Detta trots att själva Pidermanaffären inte beskrivits i detalj förut. 

Slutligen kan det konstateras att gränsen mellan själva fallet och kontexten är svår att 

dra, men i denna forskning har detta gränsdragande varit en otroligt viktig aspekt för att 

kunna hantera den stora mängd empiriskt material som samlats in. Trots att denna 

avgränsning är rätt klar i forskningen är den inte helt oproblematisk i och med att den 

ändå baserar sig på en del subjektiva premisser om vad jag anser är relevant för just 

Pidermanaffären. 

Laine påpekar att en fallstudie ofta har sin bas i tanken på en teoretisk idealtyp av fallet 

- att de annars också har en mer allmän betydelse. Forskaren bör alltså enligt Laine 

redan i forskningens tidiga skeden fundera på vad det forskade fallet är ett fall av.152 

Denna syn samspelar inte fullt ut med ett mikrohistiriskt närmandesätt, i och med att 

mikrohistoriker gärna väljer fall med "osedvanliga typiska" drag. För dessa fall är det 

typiskt att de inte behöver vara teoretiska idealtyper av fallet, och således blir frågan om 

huruvida fallet kan generaliseras inte lika kritiskt: att generalisera upptäckterna är helt 

enkelt inte den drivande kraften bakom studien. 

Att tillämpa en kvalitativ metod där Pidermanaffären uppfattas som en fallstudie är ändå 

på många sätt samspelt med ett mikrohistoriskt närmandesätt, i och med att de båda 

godkänner uppfattningen av att en process är ett fall av något. Jorma Kalela skiljer på 

                                                
152 Laine et al., 2007, 133. 
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naturvetenskaplig forskning och historisk genom att påpeka att en historiker aldrig 

isolerar sitt objekt från dess omgivning.153  

Lappalainen ser styrkan i mikrohistoria som ett närmandesätt speciellt för fallstudier i 

politisk aktivitet, där fokus ligger på sådan aktivitet som är extraordinär eller ett 

undantag på något vis.154 Vad som kan klassas som politisk aktivitet är givetvis inte helt 

lätt att definiera, men det kan konstateras att forskning om ICRC:s reaktioner på 

Pidermanaffären är extraordinär och intressant just för att Pidermans kampanj i sig 

utgör ett undantag i ICRC:s aktiviteter för de sovjetiska krigsfångarna.  

 

3. Pidermanaffären steg för steg 
 

Pidermans kampanj pressar ICRC att omdefiniera sin roll och ta ställning, vilket gör 

detta fall speciellt intressant i och med att den också kan anses påverka de konkreta 

följderna för de sovjetiska krigsfångarna i Finland.  När det kommer till 

Pidermanaffären är det lätt att urskilja fem episoder i den som väcker reaktioner som 

ICRC är tvungen att beakta i sitt arbete. Det första konkreta som händer är förstås att 

Pidermans pamflett skickas ut till den schweiziska eliten. I och med att Piderman 

skriver att hans kampanj har ICRC:s fulla stöd tvingas organisationen alltså visa sin 

ståndpunkt redan i ett mycket tidigt skede. Pamfletten väcker också irritation hos både 

finska och schweiziska myndigheter. Finländarna är speciellt upprörda över att 

Piderman går ut med felaktig information som de upplever framställer landets fångvård 

i ett dåligt ljus. 

Nästa episod som väcker förargade reaktioner är att Zürichkommittén grundas. Denna 

leddes av Piderman och kommittén skall mobilisera det egentliga arbetet för de 

sovjetiska krigsfångarna i Finland och sprida kampanjen runtom i Schweiz. Den tredje 

episoden utgörs av reaktionerna mot Zürichkommitténs tanke att organisera en 

pengainsamling för krigsfångarna. I och med att många myndigheter uppfattar 

kampanjen som allt för vänsterorienterad vill myndigheterna inte tillåta en insamling 

överhuvudtaget.  

                                                
153 Kalela, Jorma: Historiantutkimus ja historia. Gaudeamus, Helsinki 2000, 14. 
154 Lappalainen, Pertti: Poliittinen toiminta tapauksena i Laine et al., 2007, 203. 
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Den fjärde episoden handlar om myndigheternas och ICRC:s försök att reda ut hur 

Piderman överhuvudtaget fått möjligheten att besöka fånglägren under sin tid i Finland. 

Genom att blicka bakåt försöker ICRC och de nationella myndigheterna förstå vad 

Piderman strävar efter, men det finns också en önskan att hitta en syndabock. Det femte 

temat, tar ännu upp själva biståndsmissionen som Pidermans kampanj stödde, i och med 

att de finska myndigheterna inte var säkra på ifall de var beredda att ta emot denna hjälp 

överhuvudtaget. 

Alla dessa fem episoder tvingar ICRC att definiera var den står. ICRC:s roll som 

normentreprenör på den internationella arenan utmanas i ett verkligt stresstest när 

organisationen ständigt tvingas ta parti i de frågor som berör Pidermans kampanj. 

Pidermanaffären visar också hur de berörda myndigheterna hanterar något de uppfattar 

som ett problem. Genom att enskilt gå igenom hur varje element i Pidermanaffären 

hanteras av ICRC kan vi hitta spår som visar hur ICRC försöker hålla sitt humanitära 

mandat gällande också i svårare tider. 

  

3.1 Bakgrund  

 

Under andra världskriget hade ICRC hade trots allt en öppen kanal till de sovjetiska 

krigsfångarna, nämligen till de fångar som fanns i Finland. En av hjälpförsändelserna 

distribuerades i Finland under sommaren 1942, då ICRC-delegaten Jean Graf anländer 

till landet. Grafs rapporter från hans tid i Finland indikerar att fångarna är i en stor nöd 

och att de behöver en ny hjälpförsändelse möjligast snabbt. Det är i detta sammanhang 

som ICRC får höra om Guido Piderman för första gången, då Graf förklarar att han 

tillåtit Piderman att följa med på lägren för att få en bättre bild av fångarnas 

hälsomässiga situation.155  

ICRC verkar ha fått en väldigt god bild av Piderman och ICRC-medlemmarna 

diskuterar också om han eventuellt skulle kunna vara nästa ICRC-delegat till Finland.156 

Allt börjar alltså i en positiv och konstruktiv anda – Piderman har de finska 

myndigheternas och ICRC:s förtroende. Men hur förändrades detta? I vilket skede var 

                                                
155 Brev från Graf till ICRC, 22.7.1942, A CICR, B G 017 05-092, 2. 
156 A PV Commission coordination Procès-verbaux, 151-200 Vol. 4,, "Nouvelle mission en Finlande", No 
174, s.412, 23.10.42. 
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det som Piderman kom att uppfattas som en nagel i ögat av såväl ICRC som av statliga 

aktörer? För att besvara dessa frågor börjar vi med en kort beskrivning på vem 

Piderman var och vilken koppling han hade till Finland.  

Vi vet att Guido Piderman föddes 1.9.1911157 och att han kom att bli kirurg när han var 

33 år gammal.158 Han var en av de första kirurgerna som deltog i räddningsoperationer i 

Alperna och var engagerad i den schweiziska flygräddningens verksamhet under flera 

års tid. Han reste också till London för att lära sig hoppa fallskärm, vilket möjliggjorde 

utförandet av räddningsoperationer också på svårnåbara ställen bland bergen.159 Ett 

avgörande uppdrag för hans framtid var när Piderman fick möjligheten att vara 

expeditionsläkare under en schweizisk Grönlandsexpedition år 1938.160 Det är dessa 

tidiga erfarenheter av arbetet som läkare i kalla klimat som gjorde honom till en ideal 

kandidat för att delta i en schweizisk läkardelegation som skickades till Finland under 

vinterkriget. Under sin tid i Finland 1940 arbetar Piderman för FRK:s sjukhus i 

Helsingfors och skapar goda kontakter till flera finska läkare.161 

Efter att fortsättningskriget brutit ut blir Piderman personligen ombedd av Hoffman 

Hess, Finlands hederskonsul i Schweiz, att fortsätta arbetet och han tackar ja till 

erbjudandet.162 Pidermans ansökan om arbetstillstånd till Finland är ett av de spår på 

hans tid i Finland och den står att finna i det finska Utrikesministeriets (UM) arkiv. Det 

är FRK som bekräftar att de bett honom arbeta för dem och Piderman själv förklarar att 

hans avsikt är att hjälpa den finska armén.163 

Det är på så vis som vi åter finner Piderman i Helsingfors, Finland, under våren 1942. I 

och med att han arbetar på FRK:s sjukhus är det rätt naturligt att han får höra om att 

hans landsman, ICRC-delegaten Jean Graf, skall vistas i Finland under juli månad. Det 

finns inga indikationer på att Piderman skulle ha engagerat sig i frågor berörande 

krigsfångar överhuvudtaget innan han träffar Graf. 

                                                
157 Personkort på Guido Piderman, daterat 8.12.1942, XXV c9, 2305, Utrikesministeriets (UM:s) arkiv. 
Ingår i Lars Westerlunds samling. Markeras hädanefter [PMAN]. 
158 Parin, Paul & Parin, Goldy: Guido Piderman 1911-1989. Nekrolog, 2. [PMAN]. 
159 Brev från Mario Piderman, Guido Pidermans son, till Lars Westerlund, 24.8.2005. [PMAN]. 
160 Artikel skriven av Piderman, Guido: Schweizerischer Grönlandsexpedition 1938. Schweizer 
Illustrierte Zeitung, 1938 (47), 1485-1489. [PMAN]. 
161 Busch, 2002. 
162 Brev från Piderman till Burckhardt (ICRC), 8.11.42, A CICR, B G 017 05-092, 3. 
163 Brev nr. 1658/339 från Voionmaa (Finlands ambassadör i Bern) till UM, 18.12.1941. 110 C 5, Bilaga: 
Pidermans ansökan daterad 6.12.1941; samt Brev från FRK (Taucher) till UM, 2.1.1942, UM:s arkiv 
[PMAN]. 
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Det fanns många problem med krigsfångeorganisationen i Finland som kom att påverka 

krigsfångarnas tillvaro. Denna forskning fokuserar inte på dessa frågor, men det är 

viktigt att de tangeras för att förstå varför de finska myndigheterna reagerade så kraftigt 

på Pidermans kampanj. Det är ändå viktigt att påpeka att det inte var rutin för Finland 

att ta hand om problem av detta slag. Konflikter är alltid svåra och kräver en ny praxis. 

Trots att den finska ledningen, med Mannerheim i spetsen, hade erfarenheter av att 

organisera fångläger åt de röda under inbördeskriget 1918-19 innebär det inte att 

situationen under andra världskriget inte skulle ha medfört nya utmaningar. 

Ett exempel på en sådan utmaning är fläckfeberepidemin som började spridas på 

fånglägren i Finland under vintern 1942. Helene Laurent har forskat i hur situationen 

hanterades av de finska myndigheterna. Epidemin spred sig aldrig till civilbefolkningen, 

men situationen var allvarlig och den högsta ledningen informerades om denna, vilket 

innebär att både Mannerheim och andra i den politiska eliten var medvetna om 

fångarnas situation redan då.164  Det är centralt att i detta skede notera den 

problematiska dubbla roll som Mannerheim hade under kriget - dels i egenskap av 

Finlands överbefälhavare och dels som ordförande för FRK.165 Liksom de flesta andra 

nationella röda korsföreningar, arbetade FRK främst för den egna armén och 

civilbefolkningen under kriget.  

I början av året 1942 hade ICRC inte nåtts av någon information om dessa allvarliga 

problem. Och inte heller finns Piderman ännu på organisationens radar. Ett tecken på 

hur oförberedd Finland ändå var på att få en större mängd krigsfångar att ansvara för är 

att det till en början endast var en person som skötte dessa ärenden i huvudkvarteret, 

som var den instans som ansvarade för detta.166   

 

3.2 ICRC-delegationerna i Finland  

 

Allt som allt skickade ICRC sju delegationer till Finland under andra världskriget. Den 

första delegaten var M. Brunel, som besökte fånglägren under vinterkriget. Nästa 

                                                
164 Laurent, Helene: Suuri täisota. Pilkkukuumeen torjunta Suomessa jatkosodan aikana 1941-44. 
Lärdomsprov, Helsingfors universitet, Institutionen för samhällshistoria, Ekonomisk och social historia, 
2006, 44. 
165 Lars Westerlund har behandlat denna dubbla roll i Westerlund, 2009. 
166 Mikkola, 1976, s.20-30. 
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mission ordnades sommaren 1942, då Jean Graf var delegat och då Piderman också 

tilläts att följa med på lägerbesöken. Den tredje hjälpförsändelsen distribuerades av 

Charles Schlumberger i januari 1943. Sommaren samma år var Major Henry delegat. 

Resten av besöken utfördes av Georg Hoffmann, som var ICRC:s delegat i Sverige 

under kriget.167  

Redan Brunel noterade under sitt besök under vinterkriget att Mannerheim visade ett 

intresse för hand besök och en vilja att diskutera krigsfångarnas situation i landet 

”[Mannerheim] visade ett livligt intresse för denna fråga och jag tvivlar inte alls att det 

är tack vare honom som ett jakande beslut fattades inom en relativt kort tid”168 Man 

skall ändå skilja på de politiska realiteterna för Finlands situation under vinterkriget från 

den under fortsättningskriget. Under vinterkriget låg allas ögon på situationen i Finland, 

då kriget var ett av de första som kom att utspela sig under världskriget. 

Fortsättningskrigets uppsättning var på flera vis annorlunda, inte minst genom landets 

samarbete med tyskarna, och detta påverkade Finlands förhållningssätt till resten av det 

internationella samfundet. Det fanns en stark önskan på finskt håll att räknas till det 

”demokratiska” väst, och det låg i den finska ledningens intressen att upprätthålla denna 

bild internationellt. 

Det kan vara bra att med några ord ta upp ICRC:s generella kommentarer om 

situationen på de finska fånglägren. I och med att Finland inte hade ratificerade 

Genevekonventionen från 1929, hade ICRC egentligen ingen rätt att utföra en 

lägerinspektion på lägren i landet. Officiellt var delegaternas uppgift alltid att övervaka 

distributionen av hjälpförsändelserna, men för att ens få göra en ytlig, inofficiell 

granskning krävdes de finska myndigheternas tillstånd.   

När vi läser Jean Grafs rapporter från hans lägerbesök i Finland under sommaren 1942 

är det alltså viktigt att minnas att dessa inspektioner inte utförts i enlighet med 

Genevekonventionens principer. Trots att finska myndigheter konstateras ha uttryckt sin 

avsikt att följa Genevekonventionens principer när det kommer till behandlingen av 

krigsfångarna169 får Graf till exempel inte en möjlighet att intervjua krigsfångarna utan 

                                                
167 Lista på alla ICRC-delegater utsända till Finland, A CICR, B G 3 07-5: Quatrième mission en 
Finlande: Réné Henry du 14 juillet au 22 octobre 1943. 15.6.1943-5.12.1943. 
168 Egen övers. av: ”[Mannerheim] portait un très vif intérêt à cette question et je ne doute pas que ce soit 
grâce à lui qu'une décision favorable est intervenue dans un délai relativement court."Brunels rapport från 
hans distributionsresa till Finland, A CICR, B G 3 07-001. 
169 Odaterat, Commission coordination procés verbaux, 51-100, vol2, s.404. A CICR A PV. 



 

58 
 

vittnen.170 Andra brister han noterar är att krigsfångarna får mindre mat än de egna 

trupperna, att barackerna inte är värmeanpassade (men Graf tillägger att fångarna skall 

flyttas innan vintern) och att en stor andel av fångarna är sjuka: på Lasarett nr.28 som 

han fick besöka var 730 fångar sjuka av ett totalt antal på 1200.171  Graf påpekar också 

att barackerna är överfulla och att många fångar är utan skor. Dessutom liknas 

starchinorna, det vill säga de priviligerade fångarna som är står som kontaktlänk mellan 

fångarna och vakterna, med terrorister som missbrukar sin position grovt.172 

Å andra sidan uppmärksammas också de goda sidorna i Grafs rapporter: han observerar 

att ingen fånge tvingas jobba i närheten av fronten173, att barackerna har tillräckligt med 

ljus, att dusch- och toalettarrangemangen är tillräckliga - vissa läger noteras också ha ett 

bibliotek eller självbyggda instrument.174 Han påpekar också att matransonerna i alla 

fall till pappers motsvarar civilbefolkningens. 175 Men det mest centrala budskapet i 

Grafs rapporter och telegram till ICRC är att fångarna svälter och att de behöver en stor 

hjälpförsändelse genast. Han hänvisar till den medicinska rapport som Piderman skrivit 

och tillägger:”[att den] endast ger en vag bild av det som vi 

har sett [...]det behövs en hjälpaktion genast, kontinuerlig och i stor skala”.176 Graf 

bekräftar alltså i sitt brev den tolkning som Piderman har över krigsfångarnas svåra 

situation. Det är viktigt att notera att det inte är någon ovanlighet att ICRC:s delegater 

ackompanjeras av en läkare.177 Å andra sidan är den medicinska delegaten vanligtvis 

officiellt auktoriserad av ICRC för detta uppdrag, vilket Piderman inte var.  

Jean Grafs tidigare rapporter från tiden i Finland under sommaren 1942 är detaljrika och 

han har bland annat träffat Mannerheim några gånger under sin resa. Den första gången 

de ses berättar Mannerheim om de sovjetiska krigsfångarnas dåliga situation och 

förklarar att det under dessa svåra tider visat sig vara omöjligt att se till att 

krigsfångarna får tillräckligt med näring. Mannerheim gav Graf rätten att besöka lägren 

för att undersöka dem enligt de principer som fastställs i Genèvekonventionen om 

                                                
170 Grafs rapport från Lasarett nr. 69, A CICR, B G 3 07-002: Mission en Finlande de Johann-A Graf du 
1er juillet 1942 à août 1942: correspondance (2èmè mission en Finlande). 
171 Grafs rapport från Lasarett nr. 63 samt hans rapport från Lasarett nr. 28, A CICR, B G 3 07-002. 
172 Brev nr. 7 från Graf till ICRC, 21.7.1942. A CICR, B G 3 07-002. 
173 Artikel 9 och 10 i Genevekonventionen från 1929. 
174 Grafs rapport från Lasarett nr. 63 samt hans rapport från Lasarett nr. 28, A CICR, B G 3 07-002. 
175 Brev nr 7 från Graf till ICRC, 21.7.1942. A CICR, B G 3 07-002.  
176  Egen övers. av: "...ne vous donne qu'une faible idée de ce que nous avons vu [...]il faut du secours 
instantané, suivi et à grande échelle", A CICR, B G 3 07-002. 
177 Bugnion, 2003, 594. 
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behandlingen av krigsfångar från 1929. Detta tillstånd hade givits under villkoret att 

rapporterna hålls konfidentiella.178 Denna gest var av stor symbolisk betydelse och 

stärkte bilden av Finland som en del av den civiliserade världen. 

Pidermans medicinska rapport har skickats till ICRC redan i juli 1942. Det är den första 

rapporten han författat om sina observationer på fånglägren i Finland, medan Pidermans 

pamflett skrivs först några månader senare. Den medicinska rapporten är också signerad 

av Graf, vilket indikerar att han har godkänt dess innehåll. I rapporten framkommer att 

Piderman fick besöka tre läger och att översten Maximilian Spåre tillät honom att röra 

sig fritt på dem för att få en bild av fångarnas hälsomässiga tillstånd. Graf och Piderman 

besökte tillsammans ett arbetsläger för friska fångar (Läger nr. 7), ett för officer (nr. 1) 

och ett ospecificerat arbetsläger (nr. 3). Piderman skriver att fångarna är mycket svaga 

och sjukliga, han har sett omkring 200 fångar med uppblåst mage, ett femtiotal med 

tuberkulos och nattliga diarré-epidemier rapporteras som rätt tätt förekommande. 179  

Hans slutsats är att det finns mycket större brister i fångarnas mat än vad som syns i de 

officiella listorna - fångarna har till exempel inte fått mjölk på flera månader. Piderman 

tror inte att de finska myndigheterna kommer att klara av att ge krigsfångarna 

tillräckligt med mat och avslutar med en vädjan: ”De måste hjälpas i Henri Dunants 

namn!” 180 ICRC har alltså fått en rätt mångsidig bild av de sovjetiska krigsfångarnas 

situation i Finland redan i juli 1942, dels av sin utsände delegat Graf, och dels av 

Piderman.  

Graf noterar också att finländarna verkar prioritera vissa fånggrupper mer än andra, då 

han beskriver hur ICRC:s hjälpförsändelse delas ut bland fångarna. FRK föreslog att 

största delen av de 5000 matpaketen delas ut till de 10 000 svagaste krigsfångarna. 

Resten, knappa 2000 paket, delades ut åt de mest meriterade krigsfångarna, vilka främst 

var karelare, medan de lägren med den högsta mortaliteten, enligt Graf läger nr.9 i 

Kemi, inte hade fångar alls i denna kategori. Därför föreslår han att ICRC i 

fortsättningen skall ge tydliga riktlinjer för vilka grupper som skall få 

hjälpförsändelserna.181 

                                                
178 Brev från Graf till ICRC, 11.7.1942. A CICR, , B G 017 05-092.. 
179 Pidermans medicinska rapport, 16.7.1942. A CICR, B G 3 07-002 
180 Egen över. av: "Au nom d'Henri Dunant, il faut les aider!"Pidermans medicinska rapport, 16.7.1942. A 
CICR, B G 3 07-002 
181 Brev nr.11 från Graf till ICRC, 5.9.1942. A CICR, B G 3 07-002  
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Det kan också vara bra att i korthet sammanfatta de senare delegaternas rapporter, för 

att få en överblick över ICRC:s bild av krigsfångarnas situation i Finland. Då Georg 

Hoffmann besökte fånglägren 1944 hade han en bra bild av den mat som fångarna 

serverades. De fångar som fått möjligheten att arbeta utanför lägret mår enligt honom 

psykiskt bättre, och det faktum att många finska officer kommunicerar på ryska med 

fångarna uppmärksammas. Ett problem som man inte lyckats få bukt på är trängseln - 

Hoffmann noterar att barackerna fortfarande är överfulla.182 

 

3.3 Mannerheim ber ICRC om hjälp 

 

Samarbetet mellan ICRC och FRK kan på basen av dokumentationen i det empiriska 

materialet för denna forskning konstaterats ha varit relativt välfungerande under kriget. 

Det är 1.3.1942 som Mannerheim skickar ett brev åt ICRC. 183 I detta brev ber han om 

en hjälpförsändelse till de sovjetiska krigsfångarna i landet och det är en exceptionell 

invit för ICRC att engagera sig för denna grupp fångar. Som respons på brevet kontaktar 

ICRC olika rödakorsorganisationer globalt och inom några veckor kan man informera 

Finland om att American Red Cross (Amcross) visat ett intresse att bistå en 

hjälpförsändelse. ICRC ber sedan Mannerheim om preciseringar om vilka förnödenheter 

krigsfångarna är i störst behov av.184  

Huber skriver också ett brev åt Mannerheim där han förklarar att förverkligandet av en 

operation för de sovjetiska krigsfångarna i Finland riskerar att stöta på stora problem, 

redan av rent logistiska skäl. Han påpekar ändå att ICRC kommer att göra sitt yttersta 

för att förverkliga hjälpoperationen.185 Det är anmärkningsvärt att all denna 

korrespondens mellan ICRC och Mannerheim förs med Mannerheim i egenskap av 

FRK:s ordförande. Mannerheims val att främst vara i kontakt med ICRC i denna roll 

istället för i egenskap av Finlands överbefälhavare är väldigt intressant. Lars Westerlund 

anser att det var ett medvetet val från Mannerheims sida för att sköta ärendet diskret. 

                                                
182 Georg Hoffmans rapport nr.53 "Visite aux camps de prisonniers de guerre russes en Finlande, oktober 
1944." A CICR, B G 3 35 003: Avril 1944 - mai 1945: Rapports de Georg Hoffmann. 
183 Brev från Mannerheim till Huber (ICRC:s ordförande), 1.3.1942. A CICR, B G 017 05-093, 7.  
184 Telegram från ICRC till Mannerheim (FRK), 13.3.42, A CICR, B G 017 05-093 Finlande 1942-44, 7. 
Correspondance avec la Croix-Rouge finlandaise/les autorités finlandais/le délégué en Finlande (février 
42 - juin 43), 
185 Brev från Huber till Mannerheim (FRK), 17.3.1942, A CICR, B G 017 05-093, 7.  
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Enligt Westerlund diskuterades inte krigsfångarnas situation i landet en enda gång på 

FRK:s möten under fortsättningskriget, vilket han ser som ett klart tecken på 

organisationens ovilja eller ointresse att behandla frågan.186 Detta innebär att det inte 

var ett officiellt beslut från FRK:s sida att Mannerheims skulle kontakta ICRC i frågan, 

utan att även detta sköttes informellt. 

Men efter att diskussionen om en eventuell hjälpförsändelse började man också 

involvera FRK på ett hörn. Ett tecken på Finlands intresse att förverkliga att en 

hjälpförsändelse organiseras bekräftas av att FRK preciserar vilka behov fångarna har. 

De informerar ICRC om att det i landet finns ungefär 47 000 krigsfångar och önskar 20 

000 miljoner enheter A-vitamin, 500 kg C-vitamin, 200 000 kg fetter, 500 000 kg 

köttkonserver, 200 000 kg socker. Enligt FRK skulle dessa mängder räcka för 

krigsfångarna för ett halvt år.187 I och med att dessa kvantiteter är alltifrån små står det 

klart att Finland verkligen hade ett behov av en hjälpoperation i större skala för att hålla 

sina krigsfångar vid liv.  

En av de huvudsakliga orsakerna till varför stater engagerar sig i krigsfångarnas 

välmående har att göra med hoppet om reciprocitet - ifall man tar hand om 

tillfångatagna fiender kanske fienden också tar hand om sina fångar. Vi bör påminna oss 

om att det inte fanns någon grund att förvänta sig att Genevekonventionens principer 

skulle följas i praktiken varken på finskt eller sovjetiskt håll i och med att ingendera 

parten hade ratificerat konventionen. Trots att finska myndigheter indikerat sin vilja att 

följa Genevekonventionens anda och trots att de samarbetade med ICRC under kriget 

var landet inte bundet att följa konventionens bestämmelser.  

När fortsättningskriget hade pågått i ett år närmade sig de finska myndigheterna ICRC 

och informerade organisationen att de hade sammanställt namnlistor och annan 

information om de sovjetiska krigsfångarna i landet. Dessa listor har de finska 

myndigheterna redan länge varit beredda att utbyta mot dylik information om finska 

krigsfångar i Sovjetunionen. Trots att Sovjetunionen tidigare deklarerat att de skulle 

göra en liknande sammanställning om krigsfångarna i deras händer, som sedan skulle 

kunna utbytas via ICRC, har man inte fått någon information om de finska 

krigsfångarna.188 Efter att ha mottagit detta brev kontaktar Huber personligen 

                                                
186 Westerlund, 2009. 
187 Telegram från Mannerheim (FRK) till ICRC, 16.3.1942, SPR/svtsto Ea 5. [PMAN] 
188 Brev från Aaro Pakaslahti (UM) till Huber, 20.6.1942. A CICR, B G 017 05-093  
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Sovjetunionens utrikesminister Vyacheslav Molotov för att försöka driva 

fånglistsutbytet.189 För att försäkra sig om att budskapet når fram skickas samma 

meddelande även till den sovjetiska ambassadören i London och i Stockholm.190  

För Finlands del är det alltså rationellt sett mer lönsamt att sträva efter att indikera att 

den följer sin tids humanitära normer när det kommer till fångvården för att på så vis 

hoppas på en liknande gest från sovjetiskt håll. Mannerheim vill tillsammans med den 

finska ledningen upprätthålla en positiv bild av landets fångvård. Detta innebär att 

Finland egentligen inte har något annat alternativ än att ta emot ICRC:s delegater när de 

kommer på besök. Hoffman konstaterar vid ett besök till Finland år 1944 att 

Mannerheim också har politiska motiv för att ta väl hand om krigsfångarna i landet, och 

Hoffman anser att det speciellt handlar om att göra ett gott intryck på den "civiliserade" 

världen.191 På sätt och vis är detta en spegling av ICRC:s roll som normentreprenör på 

den internationella arenan, då en stat som inte är bunden av Genevekonventionen ändå 

indikerar en vilja att följa dess principer.  

Interneringsplatser uppfattas överlag som stängda områden, och därför hävdar Bugnion 

att all information som samlas på dessa platser till en viss grad kan uppfattas som 

konfidentiellt. Förtroendet för ICRC har byggts upp under en lång tid, och diskretionen 

möjliggör i alla fall i teorin att organisationens delegater får fortsätta lägerbesöken på en 

regelbunden basis.192 Det är en logiskt lättförståelig förklaring till kravet på diskretion, 

men i praktiken fick organisationen ändå inte tillgång till största delen av de mest 

utsatta fångarnas interneringsplatser eller läger, trots att rapporterna hölls konfidentiella. 

I och med att ICRC hade lovat de finska myndigheterna att behandla all information 

från lägerbesöken i Finland som hemligstämplade påverkade situationen ICRC:s 

trovärdighet inför både finska och andra nationella myndigheter. Hur skulle någon 

kunna lita på att ICRC verkligen skulle hålla sina lägerrapporter konfidentiella, speciellt 

när Pidermans pamflett till en början uppfattades ha ICRC:s stöd?  

 
                                                
189 Telegram från Max Huber till Molotov, 23.7.1942. A CICR, B G 017 05-093 Finlande 1942-1944. 9. 
Correspondance avec L'Alliance des Sociétés et du Croissant Rouge de l'URSS/avec les autorités de 
l'URSS . 
190 Brev från Huber till  Maisky (Sovjetunionens ambassadör i London), 27.7.1942 och  till Kollontay 
(Sovjetunionens ambassadör i Stockholm), 28.7.1942. A CICR, B G 017 05-093, 9.  
191 Sammanställning av Hoffmans rapporter från hans lägerbesök i Finland, 1.6.1944. A CICR, B G 017 
05-093, 3. 
192 Bugnion, 2003, 614. 
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3.4 "Pidermanaffären" uppstår 

 

De nationella myndigheternas reaktioner på Pidermanaffären i och med att ICRC:s hela 

mandat till en stor del var beroende av de krigförande staternas välvilja. Denna välvilja 

var speciellt kritisk just gällande de sovjetiska krigsfångarna, i och med att 

Sovjetunionen inte hade ratificerat Genevekonventionen. Sovjetunionen var en svår 

förhandlingspartner i det inflammerade politiska landskapet i Europa och relationerna 

mellan ICRC och Sovjetunionen hade varit spända redan långt innan kriget bröt ut. 

Schweiz och Sovjetunionens diplomatiska relationer bröts redan 1923 och återupptogs 

först efter andra världskriget.193 Det faktum att Schweiz relationer till Sovjetunionen var 

så obefintliga borde i teorin inte påverka ICRC:s relationer till Sovjetunionen, men 

gjorde det förstås i praktiken.  

Piderman är i kontakt med ICRC redan innan han publicerar sin pamflett, där han vädjar 

organisationen om hjälp för att organisera en hjälpaktion för de sovjetiska krigsfångarna 

i Finland.194 I detta skede önskade Piderman att få audiens hos ICRC för att diskutera 

frågan, och då anser att frågan är ytterst brådskande. Det fanns inga mer detaljerade 

beskrivningar eller bilder bifogade, och i detta skede uttryckte Piderman enbart sin 

önskan att få audiens hos ICRC för att diskutera de sovjetiska krigsfångarnas situation i 

Finland. 

Efter att ICRC fått nys om Pidermans pamflett - detta först efter att Piderman låtit 

trycka och skicka ut den - kallar de in honom till ett möte till Geneve. Det kommer 

tydligt fram i ICRC:s rapport från mötet att man ställer sig kritiskt till Pidermans förslag 

att starta en kampanj för de sovjetiska krigsfångarna i Finland. 195  De finska 

myndigheterna får senare bilden av att ICRC skulle ha försökt stoppa Piderman från att 

publicera pamfletten, men att de misslyckats.196 Detta stämmer inte riktigt, utan istället 

försöker ICRC minimera effekterna av kampanjen och börjar med att vädja till 

Piderman personligen. 

                                                
193 Schweiz och Sovjetunionens diplomatiska relationer återupptogs 18.3.1946. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dates_of_establishment_of_diplomatic_relations_with_the_Soviet_Union 
hämtad 9.5.2012. 
194 Pidermans brev till ICRC, 24.9.1942. Besvarats av Pilloud (ICRC) 15.10.1942. B G 017 05-092, 2. 
195 Mötesrapport skriven av Jacques Chenevière, 23.10.1942. A CICR, B G 017 05-092, 2.  
196 “Tohtori Pidermanin toiminta Suomen sotavankiolojen yhteydessä”. Luottamuksellisia selontekoja nr 
13, 4.12.1942, UM:s arkiv. [PMAN]. 
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Några dagar efter mötet i Geneve får Piderman ett brev av ICRC-medlemmen Jacques 

Chenevière, där han ber Piderman lägga projektet på is tills ICRC diskuterat ärendet. 

Chenevière lovar att ärendet kommer att behandlas mycket snabbt inom kommittén och 

ber Piderman skjuta upp den planerade konferensen i Zürich. 197 Piderman följer inte 

rådet, utan organiserar en konferens i Zürich som planerat. Tanken är att konferensen 

skall samla intresserade schweizare från de högre samhällsskikten, vilka sedan skulle 

grunda en kommitté för de sovjetiska krigsfångarnas sak. 

Också en annan ICRC-medlem, Barbey, kontaktar Piderman och skriver att ICRC 

förväntar sig fullständig diskretion i ärendet från Pidermans håll. ICRC betonar igen att 

Pidermans pamflett kan skada andra Röda korsprojekt och att innehållet i pamfletten 

enbart borde få ses av ICRC. Slutligen påpekar man ännu att ICRC redan länge har 

engagerat sig i de sovjetiska krigsfångarnas situation i Finland och att organisationen 

har fullständig kompetens att själv ta hand om situationen. 198 Att ICRC hänvisar till sin 

kompetens i frågan kan kopplas till dess roll som normentreprenör. I 

Genevekonventionen från 1929 och andra tidigare konventioner är premissen för 

ICRC:s position som humanitär aktör just på organisationens erkända kompetens i dessa 

frågor. 

ICRC motsätter sig kampanjen mycket starkt av två skäl. Dels påpekar de att Piderman 

fått följa med ICRC-delegaten Graf utan att ha blivit personligen ackrediterad för detta 

av ICRC. Dessutom har Mannerheim uttryckligen önskat att rapporteringen från lägren 

inte skall få någon publicitet och man påpekar för Piderman att det redan var generöst 

av den finska generalen Heinrichs att överhuvudtaget tolerera att han var närvarande på 

lägerbesöken. Men när Piderman möts av dessa argument svarar han att han besökte 

fånglägren i en självständig och privat roll och att han därför får använda materialet på 

det sätt han önskar. ICRC-medlemmarna replikerar att det fortfarande är ett faktum att 

Piderman följde Graf och att ICRC därför borde kunna förvänta sig ett felfritt beteende 

från hans sida. Men Piderman rubbas inte och slutligen lugnar sig Chenevière och 

ändrar strategi: Han lovar att personligen bekanta sig med Pidermans pamflett och att 

ICRC sedan tänker vända sig till Mannerheim och be om tillstånd att använda rapporten 

för att hjälpa krigsfångarna. 199  

                                                
197 Brev av Jacques Chenevière till Guido Piderman 26.10.1942. A CICR, B G 017 05-092, 2. 
198 Brev av ICRC (Barbey) åt Piderman. Ej daterat. A CICR, B G 017 05-092, 2.  
199 Mötesrapport skriven av Jacques Chenevière, 23.10.1942- A CICR, B G 017 05-092, 2. 
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I detta skede indikerar ICRC att det ännu finns hopp om att Pidermans pamflett skulle 

kunna vara till nytta för ändamålet. Huruvida denna hoppfullhet reflekterar 

organisationens verkliga syn på situationen är svårt att säga. Det är förstås möjligt att 

ICRC hoppas på att Finland skall se kampanjen som en möjlighet att få hjälp åt 

krigsfångarna i landet, men det är sannolikt att ICRC anade att den finska ledningen inte 

skulle välkomna ett dylikt initiativ med öppna armar. 

I sina anteckningar från mötet med Piderman tillägger Chenevière ännu att han fick en 

bild av att Pidermans filantropi också har en politisk ton, och därmed inte kan ses som 

helt oskyldig.200 Vad Chenevière menar med ”politisk ton” kan vi enbart gissa oss till, 

men det står klart att den kommentaren kan tolkas som ett slags misstroendevotum mot 

Piderman. Det är alltså redan klart att ICRC - eller i alla fall Chenevière - inte litar på 

honom, och att han utgör en risk för ICRC:s redan svåra arbete med de krigförande 

staterna. 

Nästa steg i ICRC:s strategi är att själv kontakta en del av de personer som Piderman 

skickat pamfletten till. Kommittén skickar bland annat brev till professor Karl Meyer 

och varnar honom för Pidermans projekt och betonar att ICRC redan arbetar för de 

sovjetiska krigsfångarna.201 Kommittén håller också tät kontakt med olika schweiziska 

myndigheter gällande fallet och får höra att Piderman också har skickat pamfletten till 

några federala tjänstemän, vilka inte godkänt initiativet. 202 Arkivmaterialet visar att 

några av de mest centrala medlemmarna i ICRC lägger ner tid för att försöka minimera 

den potentiella skadan av Pidermans pamflett. Försöken att övertyga en del av 

pamflettens mottagare om att inte stöda Pidermans kampanj är en metod som klart visar 

att ICRC uppfattade Piderman som ett problem.  

Piderman kallas också en gång till för ett möte med ICRC, då han fick höra att hans 

kampanj kan skada ICRC:s möjligheter att skicka ut delegater på lägerinspektioner.203 

ICRC verkar dock ha insett att Pidermans verksamhet inte längre kan stoppas helt, och 

därför försäkrar ICRC Piderman om att de skall göra sitt bästa för att samla ihop 

livsmedel och andra varor åt de sovjetiska krigsfångarna i Finland. I gengäld önskar de 

att Piderman inte skickar ut några flera exemplar av pamfletten, vilket han går med 
                                                
200 Mötesrapport skriven av Jacques Chenevière, 23.10.1942- A CICR, B G 017 05-092, 2. 
201 Brev från ICRC (Barbey) till Meyer, 28.10.1942. A CICR, B G 017 05-092, 2.  
202 Diskussion mellan Chenevière (ICRC) och M. Md de Haller i Bern 28.10.1942, skriven av 
Chenevière.A CICR, B G 017 05-092, 2.  
203 Brev från F. Barbey (ICRC) till Piderman, 27.10.1942. A CICR, B G 017 05-092, 3. 
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på.204 Några konkreta detaljer om hur ICRC har tänkt samla ihop dessa förnödenheter 

framkommer inte. 

ICRC reagerade starkt på innehållet i Pidermans pamflett om de sovjetiska 

krigsfångarna i Finland. Till en början försökte ICRC övertyga honom om att det var en 

dålig idé att sprida pamfletten i offentligheten och att detta kunde uppfattas som ett svek 

från Finlands håll.  

Pidermans pamflett var en nagel i ögat speciellt för Finland. De finska myndigheterna 

krävde ett stopp på Pidermans kampanj och var noga med att rätta alla felaktigheter de 

hittade i pamfletten. I och med att Piderman var schweizare, och i och med att han ändå 

hade varit med på några lägerbesök tillsammans med ICRC:s delegat till Finland, Graf, 

satte de finska myndigheterna sitt hopp i att ICRC skulle lösa situationen på något sätt.  

 

3.5 Zürichkommittén grundas 

 

Piderman kallar samtliga intresserade till en konferens i Zürich om de sovjetiska 

krigsfångarna i Finland. Resultatet av konferensen är att den så kallade 

Zürichkommittén grundas den 29 oktober 1942.205 Grundandet av kommittén 

uppmärksammas också i medier, och i december 1942 fanns en artikel i svenska Ny 

Dag som uppmärksammar kampanjen. Tidningens korrespondent har följt reaktionerna i 

Schweiz sedan det i olika lokala medier hade rapporterats om hur illa de sovjetiska 

krigsfångarna i Finland har det. Enligt reportern hade Mannerheim bett om hjälp för 

fångarna under vintern 1941-42 av ICRC, men att tusentals fångar hann dö innan 

hjälpen nådde fram under sommaren.206 Redan denna del av artikeln bygger på en rad 

missförstånd gällande de dödssiffror som presenteras och är inte heller så exakt med 

tidpunkten för Mannerheims brev, som de facto skickades först i mars 1942.  

Efter sitt konstituerande möte informerar Zürichkommittén ICRC att den planerar en 

stor livsmedelsförsändelse åt fångarna. I sitt brev förklarar de att Zürichkommittén är en 

icke-politisk kommitté och hoppas på ett samarbete med ICRC på något plan, men 

                                                
204 Samandrag av Pidermans och Wattenwyls möte, 29.10.1942. A CICR, B G 017 05-092, 8.  
205 Brev av Professor Doktor H. R.  Schinz åt Huber. Ej daterat. A CICR, B G 017 05-092, 2. 
206"Hjälpkommitté i Schweiz för ryska krigsfångar i Finland". Ny Dag, 10.12.1942, nr.286. Amp XXIX, 
41C, Valpos arkiv. 



 

67 
 

förstår att organisationen inte officiellt kan delta i kampanjen. I brevet står också namnet 

på alla de personer som är medlemmar i Zürichkommittén - en namnlista främst 

bestående av professorer och läkare, men också en och annan politiker - som ICRC och 

de nationella myndigheterna närmar sig. 207 

En del personer som engagerade sig i Zürichkommitténs verksamhet var rätt 

framstående schweizare. Till exempel fick Pidermans kampanj stöd av en representant i 

Basels kantonregering, som uppmanar kantonregeringen att godkänna 

Zürichkommitténs ansökan om att få anordna en pengainsamling för ändamålet.208 En 

av Zürichkommitténs medlemmar är också Zürichs borgmästare Ernst Nobs, och 

kommittén har också lockat till sig flera akademiker. I UM:s papper omnämns det också 

skilt ifall någon av medlemmarna anses vara vänstersinnad. Ur Finlands perspektiv står 

Hofmann Hess, Finlands hederskonsul i Schweiz, som "körsbäret på tårtan".209 Han 

visade sig vara en rätt svår nöt för de finska myndigheterna att knäcka. Hofmann Hess 

hade nämligen varit aktiv i Pidermans kampanj i över en månads tid, utan att rapportera 

om detta till ambassaden i Bern.210 Finska myndigheter tog rätt illa upp över att han 

senare inte heller bad om ursäkt för detta, som tolkades som ett ignorant utspel på finskt 

håll.211  

Både ICRC och de schweiziska och finska myndigheterna granskade kommitténs 

medlemmar noggrant och var måna om att peka ut alla som kunde tolkas vara mer 

vänstersinnade. Kommunistiska rörelser och partier var förbjudna i Schweiz under tiden 

för andra världskriget, men det fanns ett lagligt socialistiskt parti också under denna 

tid.212 Finlands ambassadör i Schweiz, Tapio Voionmaa, noterar bland annat att vissa av 

medlemmarna, bland annat, professor Schinz, har gått med för att försäkra att 

kampanjen inte skulle få en politisk karaktär eller på något sätt skada ICRC:s arbete. 

Sina starkaste beskyllningar riktar Voionmaa mot styrelsemedlemmarna Hans 

                                                
207 Brev av Professor Doktor H. R.  Schinz åt Huber. Ej daterat. A CICR, B G 017 05-092, 2. 
208 "Tohtori Pidermanin toiminta Suomen sotavankiolpjen yhteydessä II", UM Luottamuksellisia 
selontekoja, nr14, 23.12.1942. [PMAN]. 
209 "Tohtori Pidermanin toiminta Suomen sotavankiolojen yhteydessä III", UM Luottamuksellisia 
selontekoja, nr.1, 26.1.1943. [PMAN]. 
210 Brev från Voionmaa (Bern) till UM, 26.2.1943. [PMAN]. 
211 Telegram från UM till Voionmaa (Bern), 12.3.1943. [PMAN]. 
212 Lasserre, André: Political and Humanitarian Resistance in Switzerland, 1939-45, 213, 224; i Kreis, 
2000. 
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Debrunner och Maag-Socin, där den sistnämnda konstateras vara den schweiziska 

kommunistledaren Léon Nicoles anhängare. 213 

I och med att Piderman inte själv skickade sin pamflett åt ICRC är det inte heller direkt 

överraskande att han inte heller informerade organisationen om sina planer att 

organisera en konferens. ICRC fick pamfletten först några veckor innan konferensen i 

Zürich, vilket gjorde det svårt för organisationen att hinna förhindra att mötet skulle äga 

rum. Detta förfaringssätt inger en känsla av att i alla fall en del av Piderman var 

medveten om att kampanjen skulle möta motvind. Inte heller myndigheterna fick höra 

om det konstituerande mötet förrän en mycket kort tid innan mötet.214 

ICRC försöker fortfarande påverka projektet och ICRC:s viceordförande Burckhardt, 

vänder sig personligen till en av Zürichkommitténs medlemmar, Hans Debrunner, med 

ett försök att förklara varför ICRC förhåller sig så reserverat till kampanjen. Burckhardt 

konstaterar att ICRCs största problem under kriget har visat sig vara dess relation till 

Sovjetunionen. I och med att Sovjetunionen inte har ratificerat Genevekonventionen om 

behandlingen av krigsfångar från 1929 beror ICRC:s arbete för de sovjetiska 

krigsfångarna helt på de andra krigspartiernas - Tysklands, Ungerns, Rumäniens och 

Finlands - välvilja. Burckhardt förklarar att han förstår att Piderman fylldes av en 

medkänsla för krigsfångarna, men att det riskerar ICRC:s rykte ifall pamflettens får mer 

publicitet.215  

Debrunner uttrycker tydligt sin besvikelse på att Pidermans intet ont menande initiativ 

uppfattas som ett hot mot ICRC:s arbete. Han är övertygad om att de finska 

myndigheterna inte kommer att se några problem i en dylik ensidigt positiv mission.  216 

Debrunner kontaktas också av andra ICRC-medlemmar, och F. Barbey skriver att ICRC 

helst skulle se att Pidermans initiativ skulle avslutas innan det blir större.217 Flera av 

Zürichkommitténs medlemmar har antagligen påverkats av Pidermans berättelser från 

sin tid i Finland, och i detta skede förväntar sig de flesta att finländarna kommer att 

ställa sig välvilligt till Zürichkommitténs idéer. 

                                                
213"Tohtori Pidermanin toiminta Suomen sotavankiolojen yhteydessä III", UM, Luottamuksellisia 
selontekoja nr.1, 26.1.1943. [PMAN]. 
214 "Totori Pidermanin toiminta Suomen sotavankiolojen yhteydessä III", UM, Luottamuksellisia 
selontekoja nr.1, 26.1.1943. [PMAN] 
215 Brev från Burckhardt(ICRC) till Debrunner, 29.10.1942. A CICR, B G 017 05-092, 2.  
216 Brev från Debrunner till Burckhardt, 8.11.1942. A CICR, B G 017 05-092, 3. 
217 Brev från F. Barbey (ICRC) till Debrunner, 28.10.1942. A CICR, B G 017 05-092, 8. Divers (oct 42 - 
-nov 43). 



 

69 
 

Burckhardt skickar ett brev åt Zürichkommitténs ledare Hans Mooser precis i slutet av 

december 1942. I brevet skriver han att ICRC senast nu har förlorat alla sina chanser att 

hjälpa sovjetiska krigsfångar i Tyskland. Utvecklingen har stagnerat efter att pressen fått 

höra om Pidermanaffären. Burckhardt ser detta som ett tydligt exempel på hur de mest 

välmenande humanitära aktionerna ofta går emot sina egna avsikter. Burckhardt ser det 

som en paradox att en hjälpaktion för hundratusentals krigsfångar i Tyskland hotas av 

en aktion för ynka 50 000 fångar i en liten stat.218 

Det är mot slutet av 1942 som ICRC börjar inse att den inte längre har kontroll över hur 

situationen utvecklas. Nästa steg för Zürichkommittén är att kontakta landets 

förbundsråd för att ansöka om tillstånd att organisera en insamling för de sovjetiska 

fångarna i Finland. Zürichkommittén är mån om att betona att ICRC lovat stå missionen 

till tjänst och att man inte väntar sig något motstånd från finskt håll i och med att det var 

Mannerheim själv som ursprungligen hade vänt sig till ICRC i frågan.219 Det är svårt att 

säga till vilken grad Zürichkommitténs medlemmar verkligen tror att deras initiativ har 

de finska myndigheternas välsignelse. 

Ordet sprider sig och den schweiziska politikern Edouard de Haller kontaktar ICRC för 

att höra sig för vilken roll organisationen har i insamlingen. 220 Det hör till de Hallers 

arbetsuppgifter att bevaka ICRC:s arbete, och var också inblandad i de schweiziska 

myndigheternas plan att blockera förslaget att ICRC offentligt skulle fördöma 

folkmordet som pågick i de tyskockuperade områdena.221 En av de 

förbundsrådsmedlemmar som Zürichkommittén hade vänt sig till, minister Marcel Pilet-

Golaz, hade redan länge varit känd för att ha sympatiserat med tyskarna. Pilet-Golaz var 

Schweiz utrikesminister under största delen av andra världskriget och har varit en 

mycket kontroversiell figur i schweizisk historieskrivning. Han hade ett starkt pro-tyskt 

budskap som han aktivt förde fram och var mån om att upprätthålla goda kontakter och 

samarbeta tätt med tyskarna.222 Det är alltså förståeligt att relationerna mellan Schweiz 

och Sovjetunionen inte var så varma under kriget, och förtroendet var minimalt. 

                                                
218 Brev av Burckhardt (ICRC) åt Mooser, 22.12.1942, A CICR, B G 017 05-092, 2. 
219 Brev från Zürichkommittén åt förbundsrådet Pilet-Golaz, 18.11.1942. A CICR, B G 017 05-092, 2.  
220 Telefonsamtal mellan de Haller och Burckhardt (ICRC), 17.11.1942, A CICR, B G 017 05-092, 7. 
221 Forsyhe David P.: The Humanitarians: The International Committee of the Red Cross. Cambridge 
University Press, Cambridge 2005,186. 
222 Wylie, Neville: Pilet Golaz and the Making of Swiss Foreign Policy: Some Remarks, 158-159 i Kreis, 
2000. 



 

70 
 

Det är de Haller och Pilet-Golaz som börjar pressa Zürichkommittén på allvar. De, 

liksom ICRC, kontaktar kommitténs medlemmar och uttrycker sin misstanke mot 

Piderman och hans initiativ. Efter påtryckningar från det politiska departementet sprids 

uppfattningen inom Zürichkommittén att Piderman misslett kommitténs medlemmar 

och han avskedas.223 Inför år 1943 har Piderman alltså lämnat rollen som kampanjens 

frontfigur.224 De Haller och Pilet-Golaz kopplar också Zürichkommitténs insamling till 

Schweiz röda kors allmänna insamling och förbjuder kommitténs medlemmar att föra 

en egen insamlingskampanj i landet.225 På så vis såg man till att själva Zürichkommittén 

skulle förbli osynlig, då de eventuella pengarna för ändamålet skulle tas emot av 

Schweiz röda kors.  

Senare framkommer det att Zürichkommittén samlar in pengar genom att gå från dörr 

till dörr, trots att de inte har ett insamlingstillstånd.226 Efter detta blir också den 

schweiziska polisen blir involverad, och vänder sig till ICRC för att få höra mer om 

Pidermanaffären.227 

De finska myndigheterna verkar ha uppmuntrat de schweiziska kollegerna att sätta ett 

stopp på Pidermans kampanj. Efter att ambassadör Voionmaa får höra om Pidermans 

kampanj tar han sig snabbt till det politiska departementet och ber om en audiens hos 

utrikesdepartementets chef Pierre Bonna och de Haller. de Haller förklarar att han 

försökt stoppa Pidermans kampanj ända från första början, men att Piderman vägrat 

lyssna. De finska myndigheterna har uppfattningen att ICRC har försökt göra sitt 

yttersta för att stoppa kampanjen. Enligt Voionmaa skulle ICRC till och med ha uttryckt 

sin rädsla för att kampanjen i själva verket hotade bli en plattform för grupper som ville 

motarbeta ICRC:s arbete.228 Denna kommentar visar hur hotad eller utsatt ICRC 

upplevde sin situation under kriget. 

När Pidermans kampanj sätts igång på allvar pressas ICRC att ”välja sida” och antingen 

godkänna eller avsäga sig alla band till kampanjen. ICRCs mest centrala roll ansågs 

                                                
223 "Tohtori Pidermanin toiminta Suomen sotavankiolojen yhteydessä II", Luottamuksellisia selontekoja, 
nr. 14, 23.12.1942, UM. [PMAN] 
224 Brev från Burckhardt (ICRC) åt Mannerheim, 7.1.1943, A CICR, B G 017 05-092, 2.. 
225 "Tohtori Pidermanin toiminta Suomen sotavankiolojen yhteydessä III", Luottamuksellisia selontekoja 
nr.1, 26.1.1943, UM. [PMAN]. 
226 Rapport skriven av Wattenwyl, 19.1.1943. A CICR, B G 017 05-092, 2.  
227 Rapport över besök av Sutter, representant för polisen i Zürich, skriven av de Wattenwyl, 19.1.1943. A 
CICR, B G 017 05-092, 5.  
228 "Tohtori Pidermanin toiminta Suomen sotavankiolojen yhteydessä III", Luottamuksellisia selontekoja, 
nr. 1, 26.1.1943, UM. [PMAN] 
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under denna tid vara att se till att anskaffade varor distribueras på ett sätt som står i 

enlighet med donatorernas önskningar. Speciellt Huber och Burckhardt höll hårt fast vid 

neutralitetsprincipen och betonade att ICRC enbart kan ta en roll som förmedlare när 

insamlingar av olika slag utförs. 229 Till en början förhåller sig ICRC rätt positivt till 

Pidermans kampanj och hoppas att detta initiativ för de sovjetiska krigsfångarna skulle 

kunna uppfattas som något positivt av den sovjetiska ledningen, vilket eventuellt kunde 

förbättra ICRC:s relationer till Sovjetunionen.230 Det är alltså inte möjligt för ICRC att 

föra en kampanj för ett enskilt ändamål. Genom att visa att man ställer upp för de 

sovjetiska krigsfångarna i Finland hoppas ICRC på att få den sovjetiska ledningens 

uppmärksamhet.  

Mannerheim fortsätter att vara involverad i situationen och är mycket tydlig i sin önskan 

att ICRC inte skall samarbeta med Piderman, men att all annan hjälp för krigsfångarna i 

landet i princip är välkommen.231 

”Oavsett vilka välmenande avsikter Herr Pidermans kan tänkas ha, tycker jag 

att han  borde ha skaffat sig mer fullständig information om tillståndet 

hos de sovjetiska krigsfångarna i Finland innan han avslöjar information 

som påstås ha samlats in av honom under hans väldigt kort besök. Denna 

information är lika felaktig som den är skadlig.”232 

Burckhardt svarar att Pidermanaffären tagit mycket av ICRC:s tid och att man med sitt 

engagemang uppnått vissa resultat som lugnat situationen. Dels har de schweiziska 

myndigheternas påtryckningar lett till att Zürichkommittén avstått från att organisera en 

offentlig pengainsamling. Utöver detta skriver han också att Piderman har lämnat rollen 

som kampanjens frontfigur.233 

Mannerheim har också fått information om artiklar i pressen där det skrivits att ICRC 

skall starta en mission för de sovjetiska krigsfångarna i Finland och han antar att denna 

                                                
229 Brev från Bachmann och Burckhardt (ICRC) till Debrunner, 24.11.1942. A CICR, B G 017 05-092, 2. 
230 Rapport från de Hallers möte hos Conseil Fédéral, skriven av Wattenwyl, 23.11.1942. A CICR, B G 
017 05-092, 7. Département politique Fédéral. 
231 Brev från Mannerheim till ICRC, 30.11.1942. A CICR, B G 017 05-092, 2.  
232 Egen övers. av: ”Quelles que soient les intentions charitables qui peuvent animer M. Piderman, 
j’estime qu’il aurait dû se renseigner plus amplement sur l’état des prisonniers de guerre soviétiques en 
Finlande avant de divulguer des informations soi-disant recueillies par lui lors de sa seule courte visite, 
informations qui sont aussi erronées que malveillantes” .Brev från Mannerheim till ICRC, 30.11.1942. A 
CICR, B G 017 05-092, 2. 
233 Brev från Burckhardt (ICRC) åt Mannerheim, 7.1.1943. A CICR, B G 017 05-092, 2. 



 

72 
 

felaktiga information spritts ut av Piderman.234 En av dessa artiklar publiceras i den 

svenska tidningen Ny Dag i december 1942, och i den beskrivs Pidermans kampanj. 

Enligt artikeln kontaktade Piderman ICRC genast efter sin hemkomst, och det skrivs att 

han då fick höra att ICRC inte kunde engagera sig i ärendet mer än den redan gjort på 

grund av att ICRC inte har tillräckligt med pengar.235 Fokus ligger helt fel i detta 

resonemang - den grundläggande orsaken för ICRC att inte engagera sig mer aktivt 

baserar sig på neutralitetsprincipen, och i enlighet med den ville ICRC inte föra en 

kampanj för en särskild grupp krigsfångar i offentligheten. Trots att kommentaren om 

att organisationen inte skulle ha egna resurser att förverkliga en sådan hjälpinsats i sig är 

sann, är det inte bristen på pengar som är den största orsaken till att ICRC inte 

kampanjade för de sovjetiska krigsfångarna. 

I en annan litet längre artikel som nått de finska myndigheterna, publicerad i Göteborgs-

Posten i december 1942, beskrivs de sovjetiska krigsfångarnas situation i Finland. I 

artikeln syns en välvillig inställning till Finland och det betonas att finländarna inte är 

grymma - "finländaren är mänsklig"236. I denna artikeln uppmärksammas Mannerheims 

brev till ICRC, och reportern uttrycker sin rädsla för att dödssiffrorna från de finska 

lägren kommer att användas som propaganda mot Finland. Mannerheims ledande 

position i FRK och hans upplevda engagemang i krigsfångarnas situation ses som en 

slags garanti på att de sovjetiska krigsfångarna behandlas väl. Det framhävs att 

Mannerheim, sina krigserfarenheter till trots, inte har förlorat sin humana livssyn.237 

Vissa tidningar beskrev alltså Mannerheim som en humanist, medan andra fokuserar på 

att kräva de finska myndigheterna att förbättra fångarnas omständigheter. 

Problemen som Zürichkommittén möter är alltså inte få: Själva grundandet av 

kommittén väcker motstånd, liksom gör beslutet att organisera en pengainsamling för de 

sovjetiska krigsfångarna. När Zürichkommitténs nya ledare Mooser skriver ICRC i 

början av 1943 kan han inte annat än konstatera att pengaflödet är mycket långsamt.238 I 

detta skede hoppas de finska myndigheterna att kommittén inte kommer att vara 

verksam så länge till. Det enda kvarvarande hotet utgörs enligt dem den relativt nya 

lagen som tillåter kantonerna att själva fatta beslut om lokala insamlingar, men det 
                                                
234 Brev från Mannerheim till ICRC, 30.11.1942. A CICR, B G 017 05-092, 2. 
235 "Hjälpkommitté i Schweiz för ryska krigsfångar i Finland". Ny Dag, 10.12.1942, nr. 286. Amp XXIX, 
41C, Valpos arkiv. [PMAN]. 
236 "12 000 döda krigsfångar". Göteborgs-posten, 13.12.1942, nr. 338, s. 2. [PMAN] 
237 Ibid. 
238 Brev av Mooser (Zürichkommittén) till Burckhardt (ICRC), 7.1.1943. A CICR, B 017 05-092, 2. 
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schweiziska förbundsrådet har lovat utöva påtryckningar från att förhindra att 

Zürichkommitténs ansökan godkänns på det lokala planet.239  

 

 3.6 En förvirrande affär 

 

För att förstå hur ”problemet” Piderman konstruerades måste vi följa de ledtrådar ICRC 

hade till hands före pamfletten skickades ut. En stor del av ICRC:s energi under hösten 

1942 går ut på att spåra hur Piderman överhuvudtaget hade fått tillstånd att besöka 

fånglägren i Finland. Ur ICRC:s perspektiv är situationen förvirrande och det är svårt att 

skapa en bild på ens ett grundläggande plan. Ett exempel har att göra med svårigheterna 

att ta reda på hur många läger Piderman egentligen fått besöka. I pamfletten skriver 

Piderman att han fått besöka sex fångläger.240  Enligt finska myndigheter och ICRC-

delegaten Graf besökte Piderman tre läger,241 och i en av ICRC:s rapporter har det 

antecknats att han endast besökt ett läger242. I sitt brev till ICRC i november 1942 

skriver Piderman själv att han besökte fem läger. 243 Inget av dessa påståenden kan 

säkert påstås vara avsiktligt missvisande, utan speglar snarare hur dåligt 

kommunikationen olika parter emellan fungerade.  

Piderman fick tillstånd att följa Graf på lägerbesök – om än i en inofficiell roll - men 

detta innebär inte att han skulle ha varit med på alla läger som ICRC-delegaten besökte. 

Redan i juli 1942 skickar Graf ett brev till ICRC där han förklarade varför Piderman 

hade följt med honom på lägerbesöken. Graf kände att det skulle vara en god idé att ta 

med en läkare i och med att han själv inte hade någon medicinsk erfarenhet. Enligt Graf 

organiserades allt detta spontant och Piderman hade lovat skriva en medicinsk rapport 

om situationen som skulle skickas till ICRC. 244  

Också Piderman berättar sin version av händelserna. Han förklarar att det var Finlands 

hederskonsul i Basel som kontaktade honom och frågade ifall han ville arbeta för FRK i 

                                                
239 "Tohtori Pidermanin toiminta Suomen sotavankiolojen yhteydessä II", UM Luottamuksellisia 
selontekoja, nr. 14, 23.12.1942. [PMAN] 
240 Pidermans pamflett, oktober 1942, A CICR, B G 17 5 092. 
241 Brev från Mannerheim till ICRC, bilaga 1 daterad 28.11.42. A CICR, B G 017 05-092, 2; samt Brev 
från Graf till ICRC, 24.11.1942. A CICR, B G 017 05-092, 2 
242 Sammanfattning skriven av Bachmann (ICRC) 10.11.1942, A CICR, B G 017 05-092, 2. 
243 Brev från Piderman till Burckhardt, 8.11.42, A CICR, B G 017 05-092, 3. 
244 Brev från Graf till ICRC, 22.7.1942. A CICR, B G 017 05-092, 2. 
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Helsingfors. Piderman förklarar att han vände sig till FRK:s generalsekreterare Gustaf 

Taucher för att fråga ifall han fick följa med på Grafs lägerbesök, vilket han fick. Enligt 

Piderman var det Överste Maximilian Spåre, som ansvarade för lägerinspektionerna på 

finskt håll, som också tillät fotografering på lägret.245  

Spåre själv skriver att det var generalstabens befälhavare, general Eric Heinrichs, som 

tillät Piderman att delta i lägerbesöken samt att fotografera lägren. De fick lov att ta 

bilder på till exempel distribueringen av matpaket och andra detaljer, men inga bilder 

som kunde ge en större översikt över lägren. I och med att Spåre och Graf diskuterade 

eventuella framtida matleveranser åt fångarna tyckte Spåre att det kunde vara vettigt att 

ICRC skulle få se bilder från lägren för att kunna planera denna hjälp. Därför, skriver 

han, tillät han också fotograferandet av sjuka eller svältande fångar.246 Spåre tolkar 

situationen så, att syftet med fotograferandet är att bifoga bilderna till en konfidentiell 

rapport åt ICRC.  

Spåre förklarar att han valde föra Graf och Piderman till tre läger i sydvästra Finland, 

nämligen lägren i Svartå, Kjulo och Orivesi. Han valde dessa läger för att förhållandena 

i dem var bättre än på andra områden.247 Ifall Piderman enbart fick följa med på läger 

med mer välmående fångar är det förstås intressant att så många svältande krigsfångar 

fastnat på hans film. Detta väcker frågor om hur situationen i så fall såg ut på andra håll 

i landet. Å andra sidan är det möjligt att Piderman valt att medvetet publicera bilder på 

de svagare fångarna. I denna redovisning framkommer alltså att Piderman hade fått 

tillstånd att följa med på lägren av finländarna själva. Trots att Grafs och Pidermans 

versioner inte verkar speciellt motsägelsefulla förblir en stor del av detaljerna oklara.  

När ICRC inser att Finland inte förhåller sig välvilligt till Pidermans kampanj börjar de 

reda ut situationen mer ihärdigt. De kontaktar Graf och förklarar att Pidermans 

handlingar har fört ICRC i en svår position. ICRC anser att Mannerheim hade givit Graf 

en individuell rätt att besöka fånglägren och att Piderman enbart fick följa med tack vare 

de finska myndigheternas tillit för ICRC. 248 

                                                
245 Brev från Piderman till Burckhardt 8.11.1942. A CICR, B G 017 05-092, 3.  
246 Brev från Spåre till chefen av Huvudstabens organisationsavdelning, 24.11.1942, UM:s arkiv. 
[PMAN]  
247 Ibid. 
248 Brev av Chenevière (ICRC) åt Graf, 17.11.1942. A CICR, B G 017 05-092, 2.  



 

75 
 

Graf ger nu en mer detaljerad beskrivning av sin uppfattning av sommarens skeenden. 

Han förklarar att han introducerades till Piderman i Helsingfors i början av juli 1942 

och att det var under detta möte som Piderman uttryckte sin önskan att följa med på 

lägerbesöken. Graf bad då honom att själv vända sig till de finska myndigheterna, men 

tillägger att han redan i denna stund kände att Pidermans ” sätt att insistera chockerade 

och förargade mig ”249 Graf vill också mycket tydligt ta avstånd från Pidermans pamflett 

och konstaterar att han inte hade någon del i skapandet av den, att alla bilderna togs av 

Piderman, att Piderman inte har sett Grafs lägerrapporter och att Pidermans pamflett 

innehåller överdrifter.250 

När man jämför detta brev med Grafs redogörelse från sommaren ser man en 

attitydförändring i språket: I det tidigare brevet var Graf mån om att förklara varför han 

hade velat ha med Piderman – nämligen kände han att Pidermans medicinska erfarenhet 

kunde ge lägerinspektionerna ett mervärde. Från att ha beskrivit denna stund i en 

uppskattande ton förändrades inställningen till en mycket mer negativ när han förklarar 

situationen i november. 

Slutligen fick Piderman tillstånd av generallöjtnant Eric Heinrichs att följa med Graf på 

den första lägerrundan, då de besökte tre läger. Graf betonar att han gjorde det mycket 

klart för Piderman att ICRC krävde fullständig diskretion i situationen. Graf berättar 

också att Piderman kontaktat honom i oktober för ett möte. På mötet fanns också en 

rysk man och Graf förklarar att han blev tillfrågad att beskriva omständigheterna på de 

finska fånglägren. Graf konstaterar att han vägrade berätta något mer och att han inte 

har sett Piderman sedan dess. Graf ansåg att det var tydligt att Piderman ville forma en 

kommitté för att hjälpa krigsfångarna i Finland, som sedan skulle närma sig den 

sovjetiska ledningen. Grafs uppfattning var att Pidermans projekt var inriktat på ett 

samarbete med den sovjetiska regeringen, och det står klart att Graf var orolig för att bli 

kopplad till sådan verksamhet. Graf konstaterar chockerat att han kände att allt detta var 

mycket monstruöst [sic] och att han genast hade informerat ICRC om mötet.251  

Graf misstror starkt Piderman och misstänker att hans initiativ i första hand inte alls 

handlar om de sovjetiska krigsfångarna, utan att det är Pidermans bakomliggande 

                                                
249Egen övers. av:  ”…manières d’insister me choquaient et me déplaisaient”. Brev från Graf till ICRC, 
24.11.1942. A CICR, B G 017 05-092, 2.  
250 Ibid..  
251 Ibid. 
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personliga motiv som är centrala. Graf avslutar med att dramatiskt 

uttrycka: ”[Piderman] har spenderat stora summor pengar för propaganda och har 

varit mycket aktivt hävt sig själv för att verka vara ’mannen som agerar’” 252. Graf tror 

också att Pidermans projekt kan skapa problem för såväl ICRC, finländarna samt de 

sovjetiska och finska krigsfångarna.253 

Eftersom de finska myndigheterna påstår att det var Graf som personligen hade bett att 

Piderman skulle få följa med på lägerbesöken kontaktar Burckhardt ännu Graf. 

Burckhardt tillägger artigt att detta nog måste vara ett missförstånd från finländarnas 

sida.254 Graf svarar att Mannerheim inte verkade så väl informerad om hur Piderman 

hade fått tillstånd att följa med på lägren i och med att påståendet om Grafs roll i det 

hela är felaktigt. Enligt Graf var det Spåre som hade uttryckt sin vilja att vända sig till 

Heinrichs i frågan. Graf själv säger sig ha varit förvånad över att åter höra om denna 

Piderman. Enligt Graf gick sedan Spåre till Heinrichs medan Graf väntade i korridoren. 

Senare kom Spåre ut och meddelade att Piderman fått tillstånd att besöka tre läger.255 

Före årets slut kan ICRC konstateras ha någon slags uppfattning om hur de olika 

aspekterna av Pidermanaffären hänger ihop. Det är alltså under några månaders tid som 

organisationen tvingas fatta beslut och dra slutsatser utan att ännu ha en helhetsbild av 

situationen. Men ännu efter att ICRC lyckats skissa upp Pidermanaffären återstår 

samma frågor om hur den skall förhålla sig till Piderman och hans kampanj. 

 

3.7 En dold hjälpförsändelse 

 

Hittills har händelseförloppet ur ICRC:s perspektiv alltså sett ut som följande: Allt 

börjar i Finland där Piderman får tillstånd av de finska myndigheterna att följa med på 

ICRC-delegaten Grafs lägerbesök i juli 1942. När Piderman återvänt till Schweiz 

publicerar han sin pamflett och grundar Zürichkommittén i slutet av oktober samma år. 

Både ICRC och schweiziska myndigheter försöker påverka Pidermans planer och 

                                                
252 Egen övers. av: ”[Piderman] a dépensé des fortes sommes d’argent pour la propagande et a déployé 
une grande activité afin de se mettre en évidence afin de paraître ”l’homme qui s’impose”. Brev från Graf 
till ICRC, 24.11.1942. A CICR, B G 017 05-092, 2. 
253 Brev från Graf till ICRC, 24.11.1942. A CICR, B G 017 05-092, 2. 
254 Brev från Burckhardt till Graf, 7.12.1942, A CICR, B G 017 05-092, 2. 
255 Brev från Graf till ICRC, 11.12.1942. A CICR, B G 017 05-092, 2.  
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kontaktar flera av Zürichkommitténs medlemmar. Det är i november som finska 

myndigheter, med Mannerheim i spetsen, tydligt visar sitt missnöje över 

Pidermanaffären. På grund av de finska och schweiziska myndigheternas påtryckningar 

blir Piderman utföst ur Zürichkommittén och den tänkta pengainsamlingen kanaliseras 

istället till Schweiz röda kors. 

I början av 1943 är situationen således mycket lugnare och de finska och schweiziska 

myndigheterna - samt ICRC - kan vara nöjda över att Pidermans kampanj är kvävd. 

Men Zürichkommitténs arbete fortsätter och frågan om de sovjetiska krigsfångarna har 

hunnit få internationell uppmärksamhet.  

I januari 1943 besöker ambassadör Voionmaa åter ICRC och träffar denna gång 

ordföranden Max Huber. Sverige har nämligen visat ett intresse för att delta i en mission 

för de sovjetiska krigsfångarna i Finland och den svenska regeringen önskar nu ett 

initiativ i frågan från Finlands sida. Voionmaa förklarar att den finska regeringen inte 

kommer att ta ett initiativ i frågan på det sätt som Sverige önskar, men att man vore glad 

ifall ICRC skulle aktivera sig i samarbete med Schweiz röda kors. 256 Även senare 

upprepar Voionmaa i ett möte att Finland inte kommer att be om hjälp officiellt. 257 

Detta speglar att den politik som Finland var villig att föra officiellt skiljde sig starkt 

från det inofficiella arbetet. Ifall Finland officiellt skulle ha bett om en insats från 

Sverige för att hjälpa med fångvården skulle man samtidigt medge att man inte klarar av 

att sköta sina krigsfångar själv. 

För Finland är det också viktigt att beskriva matransonerna för att rentvå sitt rykte efter 

att Piderman påstått att krigsfångarna lever på 1000 kalorier per dag. I sitt brev till 

ICRC konstaterar de att minimiransonen ligger på 1898 kalorier. Arbetande fångar har 

en dagsranson på 2 398 kalorier och fångar i tungt arbete får en högre ranson med 2 780 

kalorier. Finländarna påpekar att livsmedelssituationen i Finland är mycket svår och att 

alla hjälpinsatser för fångarna från ICRC:s håll fortfarande är välkomna. Dessutom 

påminner de finska myndigheterna ICRC om att arméns överbefälhavare personligen 

                                                
256 Möte mellan Voionmaa och Max Huber, 15.1.1943. A CICR, , B G 017 05-092, 4. 
257 Anteckningar om diskussionen mellan Voionmaa och Huber (ICRC), 11.3.1943. A CICR, B G 017 05-
092, 4.  
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har uppmärksammat fångarnas situation.258  De ovan beskrivna matransonerna 

motsvarar civilbefolkningens under samma tid.259  

ICRCs nya delegat i Finland, Charles Schlumberger,  har tvingats övertyga finska 

myndigheter och FRK att ICRC tagit hand om Pidermanaffären. Schlumberger skriver i 

februari 1943 att man i Finland förhåller sig mycket negativt till en till hjälpaktion för 

de sovjetiska fångarna i landet ifall man inte också stöder den finska 

civilbefolkningen.260 Schweiz Röda kors reagerar på detta meddelande och bestämmer 

sig för att visa välvilja genom att reservera 12 000 chf för en hjälpförsändelse till finska 

barn. Organisationen har slutligen en totalsumma på 200 000 chf som är öronmärkt åt 

de sovjetiska krigsfångarna i Finland, varav ungefär 90 000 samlats in via 

Zürichkommittén.261 Under vintern 1942-1943 har alltså Zürichkommittén lyckats 

samla ihop en avsevärd summa pengar, med tanke på de hinder kampanjarbetet mötte. 

Under vårvintern 1943 ligger alltså fokus på praktiska angelägenheter. Man funderar 

bland annat på varifrån man skall beställa mjölkpulver åt de sovjetiska krigsfångarna i 

Finland och huruvida man får tillstånd att transportera medicinerna och livsmedlen 

genom Tyskland. När en rödakorsorganisation har samlat in tillräckligt med pengar för 

ett visst ändamål och skaffat de varor som skall skickas till mottagarna av hjälpen är det 

på ICRC:s ansvar att se till att distributionen av hjälpen sköts enligt donatorernas 

önskemål. Helst skall det vara en ICRC-delegat som ansvarar för distributionen.  

Allra helst skulle ICRC skicka Schlumberger till Finland igen i juli 1943, men i och 

med att han inte kan lämna Schweiz förrän augusti skickar de istället Henry som delegat 

med ansvar att distribuera hjälpförsändelsen bland fångarna.262 Det är i denna 

hjälpförsändelse från sommaren 1943 som Zürichkommitténs insatser materialiseras, 

och de varor som införskaffats med de pengar som gruppen lyckats samla in. Men i 

officiella sammanhang tillfaller förstås rollen som donator Schweiz röda kors, och 

Zürichkommitténs insatser förblir osynliga. 

 
                                                
258 Anteckningar skrivna av M. Bachmann (ICRC), 10.11.1942. A CICR, B G 017 05-092, 2. 
259 "Tohtori Pidermanin toiminta Suomen sotavankiolojen yhteydessä", Luottamuksellisia selontekoja nr. 
13, 4.12.1942, UM:s arkiv. [PMAN]. 
260 Brev från Schlumberger (ICRC delegat) till Burckhardt (ICRC), 8.2.1943. A CICR, B G 017 05-092, 
3.  
261 Notis över diskussionen med Överste Remund om Schweiz Röda kors hjälp för sovjetiska krigsfångar 
i Finland, 7.2.1942. A CICR, B G 017 05-092, 4.  
262 Brev från Pilloud (ICRC) till Duchosal (ICRC), 23.6.1943. A CICR, B G 017 05-092, 8. 
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4. Från mikro till makro till mikrohistoria 
 

Det mest centrala för ICRC:s verksamhet under andra världskriget var att behålla så 

goda relationer som möjligt till alla krigförande parter. Detta var det enda sättet som 

kunde möjliggöra lägerinspektioner på de områden där ICRC inte hade något mandat att 

blanda sig i krigsoffrens sak. Organisationens ordförande Max Huber var mycket mån 

om att hålla fast vid ICRC:s neutralitetsprincip och betonade vikten av diskretion, vilket 

enligt honom skulle styra allt arbete organisationen utförde under kriget.263 

ICRC hade under hösten 1942 och vintern 1943 flera alternativ för hur de kunde reagera 

på Pidermanaffären. Dels fanns alternativet att sätta igång ett samarbete med Piderman. 

Trots att ICRC egentligen inte kan föra kampanj för en enskild fånggrupps sak, kunde 

de offentligt ha klargjort att de stöder Pidermans kampanj. Detta skulle förstås försätta 

organisationen i en svår position, i och med att ett öppet stöd också kunde tolkas som ett 

ställningstagande mot Axelmakterna. Det var svårt för ICRC att planera någon särskild 

strategi för hur man skulle reagera på Pidermanaffären, när organisationen alltid var 

steget efter.  

En grundläggande fråga är ifall det var ett aktivt beslut av ICRC att inte engagera sig 

speciellt starkt i frågan om sovjetiska krigsfångar? Eller var organisationens händer 

verkligen så bundna att inget större engagemang ens var möjligt? ICRC försökte leva 

upp till rollen som normentreprenör och strävade efter att socialisera de principer som 

den varit med om att kodifiera i de olika konventionerna. Men man bör fråga sig vilka 

normer som ICRC stod för under kriget, egentligen? Och varför kom Pidermans 

kampanj att uppfattas som så opassande - vad var det i den som irriterade ICRC så 

stort?  

Ett mikrohistoriskt närmandesätt där man följer ledtrådar, tolkar miniatyrer eller ser ut 

mot marginalen kan belysa ICRC:s roll under kriget på ett nytt sätt. Att använda sig av 

Pidermanaffären som en genomgående röd tråd i arbetet kan hjälpa oss förstå de större 

omgivande strukturerna och tendenserna som påverkade ICRC:s krigstida arbete. Det är 

de osedvanliga typiska dragen i Pidermanaffären som gör den så givande för en 

undersökning av ICRC:s arbete för de sovjetiska krigsfångarna också i större skala. 

                                                
263 Sandoz, 2007, 172. 
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I detta kapitel betraktas de drag i Pidermanaffären som är osedvanliga typiska och hur 

mikronivån i den ser ut, ur ICRC:s perspektiv. Detta kontrasteras sedan med en 

kartläggning av de utmaningar som ICRC möter i det stora, världsomspännande kriget. 

Först identifieras de aspekterna av de sovjetiska krigsfångarnas situation som gör deras 

fall extra svårt för ICRC att engagera sig i. Därefter diskuteras ICRC:s roll som 

normentreprenör och ifall denna roll också medför ett ansvar. ICRC:s neutralitetsprincip 

behandlas också. Från att betrakta först mikronivån och sedan makronivån – ur ICRC:s 

perspektiv – är nästa steg att identifiera hur dessa två nivåer möts. I kapitel 4.5 

analyseras därför på vilka konkreta plan Pidermanaffären uppfattas som ett problem av 

ICRC, hur Pidermanaffären utmanar ICRC och slutligen diskuteras vem som har rätten 

att ta humanitära initiativ, egentligen. 

 

4.1 Det "osedvanliga typiska" i Pidermanaffären 

 

Det har konstaterats att Pidermanaffären innefattar såväl typiska som osedvanliga 

typiska drag (se kapitel 2.1.2), och det är de som betraktas noggrannare i detta kapitel. 

Gällande just Pidermanaffären är det intressant att de osedvanliga typiska dragen finns 

på flera nivåer, både i Finlands sätt att hantera sin krigsfångesituationen och i ICRC:s 

sätt att arbeta med frågor som berör sovjetiska krigsfångar.  

På en allmän nivå kan det konstateras att sättet att organisera arbetet för krigsfångar i 

Finland gick till på ungefär samma sätt som annanstans. Liksom tyskarna, tog även 

finländarna allra mest krigsfångar under sommaren och hösten 1941 då de dominerade 

kriget. Också FRK:s roll under kriget kan konstateras ha varit rätt typiskt, då 

organisationens insatser främst stödde Finlands militärstrategiska målsättningar och den 

egna civilbefolkningens behov. ICRC:s position på det ideologiska fältet ingår också i 

den typiska nivån, där speciellt attityden till kommunismen är relevant att nämna.  

Det är däremot de osedvanliga typiska dragen i Pidermanaffären som gör den intressant, 

och de relaterar såväl till fångvården i Finland, ICRC:s relation till just Sovjetunionen 

och Pidermans exceptionella engagemang. Krigsfångarnas situation i Finland är 

intressant redan i och med att Finland var den enda av de stater som låg i krig med 

Sovjetunionen som tillät hjälpaktioner för dessa fångar. Ur ICRC:s perspektiv är det 
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exceptionella med just de sovjetiska krigsfångarna att de utgör ett slags ideologiskt 

andra inte bara för Finland, som tillfångatagit dem, utan även när dessa fångar betraktas 

från det neutrala Schweiz. Det var speciellt svårt för ICRC att arbeta för denna 

fånggrupp delvis på grund av de dåliga relationerna mellan Schweiz och Sovjetunionen. 

De sovjetiska krigsfångarna kan på så vis konstateras vara placerade i marginalen för 

ICRC:s arbete, ideologiskt sett, denna fånggrupps enorma storlek till trots. Inte heller 

Stalins inställning till krigsfångar kan förbises. Det var redan i augusti 1941 som han 

deklarerade att alla sovjetiska soldater som gav upp skulle behandlas som desertörer.264 

Det faktum att den sovjetiska ledningen inte heller engagerade sig i de sovjetiska 

krigsfångarnas sak är väldigt otypiskt i och med att de flesta stater normalt visar ett 

intresse för de egna soldaternas situation i fiendens händer. 

Finland är också en aktör som till en början står i marginalen för ICRC:s arbete under 

kriget. Detta har givetvis att göra med de massiva hjälpinsatser som organisationen 

driver globalt under samma tid. Under kriget kunde ICRC utföra två slags hjälpaktioner. 

Den första kategorin bestod av operationer som finansierades av ICRC själv, och dessa 

operationer var ofta relativt småskaliga. Den andra – vanligare – kategorin bestod av 

andra aktörers önskan att bedriva en kampanj för en specifik grupp, då ICRC förmedlar 

de insamlade resurserna. I och med att försändelserna blev gigantiska, med allt som allt 

430 000 ton hjälpförsändelser under krigets lopp, var ICRC:s hjälporganisationsenhet 

(eng. Relief Division) den största privata fraktkoncernen i Europa under kriget.265  

Kriget mellan Finland och Sovjetunionen är ett specialfall ur ICRC:s perspektiv i och 

med att ingendera krigsparten har ratificerat Genevekonventionen från 1929 om 

behandlingen av krigsfångar.266 Det är också exceptionellt att Finland samarbetar med 

ICRC till den grad att den tillåter organisationens delegater besöka fångläger redan i ett 

rätt tidigt skede av kriget. Trots att ICRC aktiverar sig gällande de sovjetiska 

krigsfångarnas situation i Finland till en viss grad, ligger det något otypiskt i att detta 

engagemang inte är större trots att kontakten till Finland är rätt god. 

När det kommer till Pidermanaffären är dessa osedvanliga typiska drag speciellt tydliga. 

Pidermans initiativ i sig är redan högst ovanligt, och hans koppling till Finland är 

exceptionell. Efter att hans väg fört honom till Finland under fortsättningskriget får han 

                                                
264 Porter, 2009, 848. 
265 Bugnion, 2003, 182-183. 
266 De flesta andra parter som låg i krig mot Sovjetunionen hade däremot ratificerat Genevekonventionen. 
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efter flera sammanträffanden och förfrågningar möjligheten att följa med ICRC-

delegaten Grafs lägerbesök. Det finns inget märkvärdigt i att Piderman reagerar på det 

han ser på fånglägren, utan det exceptionella är att han agerar och drar igång en 

kampanj för fångarnas väl under hösten 1942. Att han dessutom verkar agera på eget 

bevåg och publicerar sådant material som de andra parterna anser vara konfidentiella 

gör Pidermanaffären även mer problematisk för ICRC.  

Det är också en ovanlig roll för ICRC att arbeta emot en pengasamling för krigsoffer, då 

målet för Pidermans initiativ i själva verket är samspelt med ICRC:s ideologiska bas. 

Och sist men inte minst: det exceptionella i Pidermans person, då han så starkt 

engagerar sig i en fråga som ingen annan tagit tag i och att han sedan envist fortsätter 

arbetet även efter att ha mött motstånd.  

Med hjälp av ett mikrohistoriskt närmandesätt kan vi bättre försöka förstå vilka 

småskaliga aspekter av Pidermanaffären som berör känsliga punkter i ICRC:s arbete, 

och hur organisationen positionerar sig då den pressas till att ta ställning. William J. 

Chase väljer att betrakta terrorn under Stalins tid genom att ty sig till ett mikrohistoriskt 

närmandesött och konstaterar att syftet med att analysera ett fall, eller något annat 

marginellt, inte ens innefattar en strävan efter att göra fallet representativt för något 

större. Istället påminner han att det handlar om att med hjälp av ett mikrohistoriskt 

perspektiv uppmärksamma nya sidor av förtryck genom att fokusera på den dynamik 

som är närvarande i det specifika fallet.267Det handlar med andra ord om att låta det som 

vanligtvis förblir onoterat mötas med det mer allmänna. 

Tanken om att försöka eller inte försöka nå makronivån är inte helt problemfri. Anu-

Hanna Anttila skriver om de problem forskare möter i sin strävan att generalisera. 

Speciellt historiker har ibland konstaterats ha ett nästan kroniskt behov att göra detta. 

Anttila förespråkar ett mikrohistoriskt forskningssätt, som oftast får formen av en 

fallstudie. Ett mikrohistoriskt närmandesätt producerar enligt henne inga 

forskningsresultat som kan generaliseras eller användas i komparativt syfte.268 Å andra 

sidan är ett komparativt grepp svårt vad man än jämför, och fallstudier av en mer 

"typisk" karaktär kan inte heller automatiskt generaliseras.  

                                                
267 Chase, William J.: Microhistory and Mass Repression: Politics, personalities, and Revenge in the Fall 
of Béla Kun. The Russian Review, 2008 (67), s. 454-483; s. 459. 
268 Anttila, 2005, 213. 
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Däremot påpekar Anttila att resultaten av en forskning till en viss grad kan reflektera 

hur det generella speglas i det enskilda. Att använda sig av ett mikrohistoriskt 

närmandesätt innebär alltså inte att man slopar makronivån, utan tvärtom är tanken den 

att man genom att utnyttja båda nivåerna kan förstå en historisk process som helhet.  

För att förstå vilka delområden i ICRC:s arbete som påverkades av Pidermanaffären - 

och varför – behandlar nästa kapitel ICRC:s position globalt. Det handlar om att 

identifiera de specifika utmaningar organisationen hade när det kommer till dess roll på 

den internationella arenan. Det handlar om den mer allmänna nivån i ICRC:s arbete, 

som inte har med Pidermanaffären att göra, men som kommer att påverkas av denna 

affär. 

 

4.2 Problemen med att organisera en hjälpinsats för de sovjetiska krigsfångarna 

 

ICRC har kritiserats för sin passivitet gällande de sovjetiska krigsfångarna.  Då andra 

världskriget bröt ut 1939 hade ICRC varit en erkänt neutral internationell aktör i över 75 

år. Hur är det då möjligt att organisationens relationer till Sovjetunionen blev så dåliga? 

I och med att kriget på östfronten var så ideologiskt färgat har vissa forskare valt att tala 

om "det glömda folkmordet"269, med referens till de sovjetiska krigsfångarna. Det är 

viktigt att klargöra att Tysklands krigföring på östfronten kopplas ihop med den 

systematiska masslakten av judar och andra minoriteter.270   

Den stora missen för den schweiziska utrikespolitiska linjen under mellankrigstiden var 

att den internationalism den propagerade inte inkluderade Sovjetunionen. Därför var det 

svårt för Schweiz att på ett trovärdigt sätt uttrycka en total neutralitet och få 

Sovjetunionens förtroende inför andra världskriget.271 Detta kom också att påverka 

Sovjetunionens relationer till ICRC, vilka varken var aktiva eller varma under kriget. 

Det faktum att ICRC inte hade någon permanent, eller ens tillfällig delegat i Moskva 

innebär att ICRC inte hade någon pålitlig kontakt i landet. När man ser på kontakten 

                                                
269 Porter, 2009, 839 
270 Picard, Jacques: Switzerland, National Socialist Policy and the Legacy of History, 103-145; 104. I 
Cesarani & Levine (eds), 2002. 
271 Herren, Madeleine: 'Neither This Way Nor Any Other’: Swiss Internationalism during the Second 
World War, s. 171-193; s. 173-174 i Kreis (red.), 2000. 
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mellan Sovjetunionen och ICRC kan man notera att en sovjetisk representant besökt 

ICRC i Geneve regelbundet från slutet av 1920-talet fram till 1936. Sedan blir det inga 

fler besök innan kriget är över år 1947. Det bör ändå påpekas att Sovjetunionen 

fortsätter att betala understöd till ICRC hela kriget igenom.272 

Redan år 1939 föreslår ICRC att man skall sända en delegat till Moskva och till den 

Sovjetiska ambassaden i Paris. När Vinterkriget bryter ut mellan Finland och 

Sovjetunionen erbjuder ICRC sina tjänster åt båda parterna (4.12.1939). Senare sänder 

ICRC också sin delegat Elsa Quinche till Stockholm för att skapa en kontakt med den 

sovjetiska ambassadören i landet, Alexandra Kollontay, i hopp om att förbättra 

kontakten till den sovjetiska ledningen. Detta ledde inte till några resultat.  Trots att 

Moskva hade anmält att de tänker grunda en informationsbyrå för krigsfångarna får 

ICRC inga några namnlistor på krigsfångarna i landet.273 

Det stod snart klart att situationen för de miljoner sovjetiska krigsfångar som tyskarna 

tagit var alarmerande. Problemet för ICRC var att man inte fick någon 

förstahandsinformation, i och med att delegaterna inte gavs tillstånd att besöka lägren. 

Tyskland tillät nog hjälpförsändelser, men inte en övervakning av distributionen av 

paketen. Det var bara i Finland som ICRC delegaterna fick besöka läger med sovjetiska 

krigsfångar och distribuera paketen som främst skickats av Amcross. 

I mötesprotokollen från ICRC:s möten under krigetframkommer att organisationens 

medlemmar diskuterat på hur de skulle kunna hjälpa just denna grupp fångar, både i 

Tyskland och annanstans. Det noteras att ICRC-delegater rapporterat om ett stort antal 

fångar som inte fått mat mellan det att de fängslades av tyskarna och anlände till 

fånglägren. Vissa av dem har estimerats väga bara 35-40 kg och ICRC erkänner 

situationens allvar.274  

En av ICRC-medlemmarna, överste Guillaume Favre, anser att det kan vara bra för 

organisationen att ha en klart formulerad ståndpunkt, ifall pressen skulle kontakta ICRC 

i frågan. Favre vill också att man genast kontaktar brittiska myndigheter för att be om 

att handelsblockaden skulle lättas för att möjliggöra organisationen av en 

livsmedelstransport åt de sovjetiska krigsfångarna å det snaraste. Här uttalar sig dock 

                                                
272 Sovjetunionen understöder ICRC med 19 482,76 chf under åren 1939-48. Landsprofil på 
Sovjetunionen, odaterad. A CICR, Cr 00/50c 184, 6. 
273 Bugnion, 2003, 186-187. 
274 A CICR, A PV Commission coordination Procès-verbaux, 51-100 Vol. 2. 605. 
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andra medlemmar, bland dem ordföranden Huber, som är tveksamma och ifrågasätter 

huruvida ICRC överhuvudtaget skulle kunna ta ett sådant initiativ, i och med att ingen 

reciprocitet har garanterats från sovjetiskt håll. En annan medlem påpekar också att det 

handlar om en så stor operation att ICRC omöjligt skulle kunna ta hand om den ensam - 

den skulle kräva att regeringar också engagerade sig.275  

Det är under ett möte i september 1942 som ICRC konstaterar att den inte längre kan 

förbise möjligheterna att hjälpa de sovjetiska krigsfångarna bara på grund av att 

reciprocitetskravet inte är uppfyllt.276  Arbetet visar sig ändå vara svårt att planera på ett 

mer konkret plan, och det är först i oktober 1942 som ICRC bestämmer sig för att 

kontakta de tyska myndigheter för att fråga hur den skulle förhålla sig till en större 

hjälpförsändelse för de sovjetiska krigsfångarna i området.277  

I senare diskussioner uttrycker även andra medlemmar att de sovjetiska krigsfångarnas 

utsatta situation är så akut att det finns nog med orsak för ICRC att ta ett humanitärt 

initiativ, vilket den har rätt att göra enligt artikel 88 i Genevekonventionen från 1929 (se 

kapitel 1.4.3). ICRC-medlemmen Rodolphe de Haller anser att prioriteringarna inte går 

rätt till ifall ICRC fäster all sin uppmärksamhet vid kravet på reciprocitet.278 Ännu i 

mars 1943, diskuteras frågan av ICRC, som ger erkännande åt situationens allvar, men 

där både Huber och andra medlemmar kommer överens om att det handlar om en så stor 

operation att det ännu är bäst att vänta.279 Trots att situationen var ännu allvarligare än 

väntat ansågs det vara viktigt att ICRC inte fattar förhastade beslut, utan att den planerar 

sådana insatser som den verkligen har en kompetens att också slutföra. De många 

osäkerhetspunkterna i hur en hjälpoperation för de sovjetiska krigsfångarna skulle 

kunna organiseras i praktiken kan konstateras ha varit paralyserande för organisationens 

arbete för denna fånggrupp.  

Enligt Baudendistel var antikommunismen synlig inom den schweiziska ledningen - 

liksom inom ICRC - redan under italiensk-etiopiska kriget 1935-1936.280 Trots att detta 

krig vid första ögonkastet inte kan anses ha så mycket med ICRC:s relationer till 
                                                
275 Ibid., 604 
276 "Secours aux pg russes en Allemagne", 30.9.1942, no 166, s. 383-384,  CICR, A PV Commission 
coordination, Procès-verbaux, 151-200 Vol. 4. 
277 A PV Commission coordination Procès-verbaux, 151-200 Vol. 4, "Secours aux pg russes en 
Allemagne", no 172, 401-402. 
278 A PV Commission coordination Procès-verbaux, 51-100 Vol. 2, s. 654. 
279 ""Pg russes et allemands en Allemagne et en URSS", A PV Commission coordination Procès-verbaux, 
101-150 Vol. 3, No 130, 17.3.42, 186-187. 
280 Baudendistel, 1998. 
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Sovjetunionen under andra världskriget är det relevant som ett talande exempel på 

ICRC:s positionering på ett ideologiskt plan. En ICRC-medlem uttryckte till exempel 

sin tacksamhet till de starka fascistiska regeringarna i Europa som skyddade kontinenten 

från marxismen.281 Trots dessa påstådda tendenser fortsatte ICRC att försöka skapa en 

kontakt till Sovjetunionen. I februari 1943 – just då Pidermanaffären börjat vara 

avklarad för ICRC:s del – kontaktar Huber USA:s ambassadör i Bern och frågar ifall 

USA kan be de sovjetiska myndigheterna ge krigsfångarna i landet tillgång till 

humanitära hjälpaktioner.282 Amerikanerna undviker i sitt svar att blanda sig i frågan 

genom att konstatera att det inte finns något de kan göra så länge som Sovjetunionen 

inte har ratificerat Genevekonventionen.283 ICRC lyckas få en delegat till Moskva först i 

krigets slutskeden, år 1945, då ICRC organiserar en delegats resa till Japan på så vis, att 

denne ”måste” stanna i Moskva några dagar.284  

Trots ICRC:s försök förbättras inte kontakten till Sovjetunionen under andra 

världskriget. Bugnion konstaterar krasst att ICRC inte kunde annat än dokumentera sin 

egen oförmåga att hjälpa krigsoffren vid östfronten. Han för fram att ICRC senare 

uttryckt att den kunde ha räddat flera liv om den hade agerat snabbare i områden 

ockuperade av axelmakterna och uppmuntrat sina delegater på fältet.285     

 

4.3 Medför normentreprenörskap också ett ansvar? 

 

De internationella fördragen om behandlingen av krigsfångar är ett 1900-talsfenomen. 

Trots att det redan hade funnits informella överenskommelser om hur krigsfångar skall 

behandlas sedan hundratals, om inte tusentals år tillbaka, var det under det förra seklet 

som dessa idéer fick en institutionaliserad roll.286 Det är här som ICRC:s roll som 

normentreprenör syns allra tydligast.  

                                                
281 Baudendistel, Rainer: Between Bombs and Good Intenrions: The Red Cross and the Italo-Ethiopian 
War, 1935-1936. New York: Berghahn Books, 2006, 23. 
282 Hubers brev till L. Harrisson (ames ambassadör i Bern), 26.2.1943. A CICR, B G 017 5-213, 3. 
283 Cordell Hull, secretary of state) till huber, 11.5.43, b g 017 5-214, 2. 
284 Sammanfattning av ICRC:s relationer till Sovjetunionen och Sovjetiska rödakorsalliansen (ASCCR) 
sedan 1939, 22.4.1948. A CICR, CR 00/50c 185, 1. 
285 Bugnion, 2003, 216-217. 
286 Morrow, 2001, 971. 
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ICRC hade redan mött många utmaningar under 1930-talet. En speciellt stor utmaning 

för ICRC var att hålla ihop rödakorsrörelsen, då de nationella röda korsorganisationerna 

till en allt större grad började användas för politiska och militära ändamål runtom i 

världen. Redan 1936 deklarerade Tysklands röda kors (Deutsches Rotes Kreuz, 

hädanefter DRK), att den exkluderade alla judarna från organisationen. Det var så tidigt 

som 1933 som ICRC nåddes av informationen om de första koncentrationslägren i 

Tyskland, och Huber betonade redan då vikten av att värna om kontakten till DRK, 

Tysklands politiska linje till trots.287 

Under samma tid hade det italiensk-etiopiska kriget brutit ut som visade sig erbjuda 

både stora utmaningar och möjligheter för utformandet av ICRC:s neutralitetsprincip, 

speciellt när det kom till Italiens användning av kemiska vapen under kriget. Efter första 

världskriget hade ICRC fört flera aktiva kampanjer mot användandet av kemiska vapen, 

och därför skulle den i princip nästan ha förväntats protestera mot de grova brotten mot 

de rådande konventionerna mot användningen av dessa.288 Organisationen diskuterade 

frågan vid flera tillfällen, men Huber och flera andra ICRC-medlemmar motsatte sig en 

konfrontativ linje, trots att organisationen hade förstahandsinformation att ty sig till av 

ICRC:s delegat på fältet.289  

Det var under detta krig som principen att låta nationella röda korsorganisationer själva 

bestämma över vilken information de ville publicera tillämpades i praktiken. 

Nationernas Förbund (NF) vände sig nämligen till ICRC för att få information om 

huruvida kemiska vapen verkligen användes av italienarna i kriget, och då vägrade 

ICRC med hänvisning till denna princip.290  Denna vägran kom också att ses som en 

manifestation av ICRC:s integritet i relation till Nationernas Förbund (NF). Å andra 

sidan påpekar Rainer Baudendistel att ICRC under detta krig misslyckades med att visa 

att den var oberoende av schweiziska politiska linjedragningar.291 Det är i situationer 

som dessa som frågan om vilket ansvar en normentreprenör kan anses ha måste ställas.  

Som konstaterat ovan, fanns det ingen internationell konvention som skyddade 

civilbefolkningen eller personer i ockuperade områden, och organisationens händer var 
                                                
287 Sandoz, 2007, 183, 187. 
288 The Geneva Protocol for the pohibition of use in war of asphyxiating, poisonous or other gases and of 
bacteriological methos of warfare, 17.06.1925.  
289 Även Jacques Chenevière stödde här Hubers linje, vilket han även gör under andra världskriget. 
Baudendistel, 1998. 
290 Sandoz, 2007, 187-188; Baudendistel, 1998. 
291 Baudendistel, 1998. 
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juridiskt sett bundna. Å andra sidan ligger inte ICRC:s kraft enbart i det mandat den 

givits genom de olika konventionerna, utan organisationen kan också sägas ha en 

moralisk auktoritet. Då ICRC år 1942 valde att inte offentligt fördöma tyskarnas 

koncentrationsläger - trots att organisationen vid detta skede har konstaterats ha haft 

insikt i att det handlade om ett systematiskt folkmord - pressades organisationen hårt av 

schweiziska myndigheter för att hålla denna diskreta linje. Enligt Forsythe skadade 

detta ICRC:s rykte på långsikt, i och med att organisationen efter det inte ansågs fatta 

sina beslut enbart på humanitära grunder.292 

Orsakerna till att vissa parter anser att ICRC offentligt borde ha tagit ställning mot 

förbrytelserna har att göra med ICRC:s roll som bevakare (eng. guardian) av 

internationell humanitär rätt. Yves Sandoz påpekar att Genevekonventionen från 1929 

som gav ICRC rätten att inspektera fångläger, och på så vis kom organisationen att få en 

ännu mer formell roll i övervakandet av att dess kriterier följdes.293 Under andra 

världskriget var inte heller ICRC-delegaternas lägerrapporter offentliga dokument, till 

skillnad från praxisen under första världskriget. David Forsythe påpekar att varken 

forskare eller ICRC har kunnat ge en ordentlig förklaring till denna förändring.294 

I ICRC:s operationella principer gällande besöket ingår att de skall ha rätten att besöka 

alla platser där krigsfångar hålls och träffa fångarna. Dessutom får ICRC-delegaterna 

göra privata intervjuer med fångar de själva väljer och delegaterna skall också ha rätten 

att besöka lägren med regelbundna intervall ända tills fångarna befriats. Utöver detta 

vill ICRC också kunna distribuera hjälpförsändelserna och samla namnlistor. Tanken 

om att delegaterna skulle få träffa fångarna privat väckte protester på många håll, och 

denna princip skrevs ner med tillägget att delegaterna i allmänhet skulle få träffa 

fångarna utan vittnen. Under andra världskriget utnyttjas denna formulering speciellt av 

Japan, där fångarna under dödshot hade uppmanats att inte säga ett ord under 

intervjuerna med delegaterna. 295 Men det är ändå ett faktum att organisationen nått flera 

krigsoffer än någon annan tredje part. ICRC har ett internationellt mandat och 

inflytande och Forsythe konstaterar att organisationen antagligen inte har maximerat sitt 

inflytande globalt.296  Å andra sidan hör detta maximerande inte till organisationens 

                                                
292 Forsythe, 2005, 462. 
293 Sandoz, 1998.  
294 Forsythe, 2005, 463, fotnot 5. 
295 Bugnion, 2003, 583-584, 587. 
296 Forsythe, 1976, 614. 
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uttalade mål, i alla fall på kortsikt: ICRC måste vinna alla krigsmakters förtroende för 

att överhuvudtaget kunna fungera.297 

Att svara på frågan om vem som bär ansvaret över de sovjetiska krigsfångarnas dåliga 

situation i Finland är inte lätt. Om både Finland och Sovjetunionen hade ratificerat 

Genevekonventionen från 1929 skulle ansvarsfrågan vara mycket klarare – ansvaret 

skulle tillfalla staten. Det gör den givetvis annars också, men ansvarsfrågan sträcker sig 

inte lika långt, i och med att kraven på hur krigsfångar skall behandlas är mycket klarare 

definierad i Genevekonventionen från 1929 än i tidigare konventioner. Finland borde 

naturligtvis ha burit sitt ansvar och reagerat mycket snabbare på den höga dödligheten i 

lägren. FRK hade inte mycket auktoritet i frågan om krigsfångarna, men som en väktare 

av humanitär rätt kunde organisationen ha diskuterat eller på något annat vis 

uppmärksammat frågan på sina möten under kriget. Den fullständiga ignoransen är 

besynnerlig och enbart det faktum att Mannerheim bar på den dubbla rollen räcker inte 

som förklaring för FRK:s passivitet. Det är här som ICRC:s roll som normentreprenör 

kommer in: det faktum att ICRC höll en så passiv och låg profil gällande de sovjetiska 

krigsfångarna påverkade även FRK:s och andra nationella röda korsföreningars 

passivitet i frågan. 298  Det handlar alltså åter om ett hurudant exempel ICRC visar och 

därmed om hur aktivt den omfamnar sin roll som normentreprenör.  

ICRC måste ofta möta flera utmaningar samtidigt. Under andra världskriget tyr sig 

organisationen främst till sin moraliska auktoritet, vilket kritiker inte ansett att har varit 

tillräckligt.299 Vissa hävdar att denna mjuka diplomati inte räcker, och att ICRC borde 

markera sin integritet i förhållande till stater involverade i krig. Gällande 

organisationens arbete under andra världskriget har kritiken främst riktats mot ICRC:s 

hantering av förintelsen och den påstådda ignoransen av att Vatikanen skyddade tyska 

krigsbrottslingar under krigets sista år.300 

Det är svårt att veta vilka normer som blir inflytelserika och vilka som aldrig når en 

särskild maktposition, men generellt sett kan det konstateras att universella anspråk och 

krav har mer expansionspotential än mer lokaliserade alternativ. Detta passar också in i 

analysen av ICRC, trots att det inte är enbart de humanitära principernas universella 
                                                
297 Rieffer-Flanagan, 2009, 895. 
298 Westerlund, 2008, p.341. 
299 Forsythe, 1976, 615. 
300 Sereny, Gitta "Into That Darkness: From Mercy Killing to Mass Murder, New York, McGraw Hill, s. 
291, 214-17, 277. Citerad i Forsythe 1976, 617. 
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karaktär som förklarar varför ICRC uppnått den speciella position inom det 

internationella samfundet som den har idag. Sandoz konstaterar att ICRC tog varje emot 

varje chans den fick att hjälpa krigsoffer under andra världskriget.301 Detta är definitivt 

sant, i och med att det mänskliga lidandets vidd var så stor under andra världskriget. 

Men jag hävdar ändå att ICRC till en viss grad lät sig paralyseras i sin relation till 

Sovjetunionen och att positioneringen av detta land som en slags ideologisk motpol 

påverkade denna känsla av maktlöshet.   

Det är till dessa frågor om ICRC:s neutralitetspolitik som vi vänder oss i kapitlet nedan. 

Allt detta har givetvis också att göra med ICRC:s "överlevnadskamp" under andra 

världskriget. Trots organisationens internationella och opartiska karaktär influerades 

den också av det politiska klimatet i Schweiz. För ICRC var det viktigt att bevara ett 

möjligast stabilt och erkänt mandat, och det var säkert ingen lätt balansgång att 

upprätthålla denna position globalt.  

 

4.4 ICRC:s neutralitetsprincip - en överlevnadsstrategi 

 

Under andra världskriget krockade den schweiziska versionen av internationalism, med 

sina rötter i 1800-talet, med den expansiva tyska nationalsocialismen.302 Att upprätthålla 

neutraliteten blev en stor utmaning för Schweiz under denna tid, liksom även för ICRC. 

Det intressanta med ICRC:s neutralitet är att den tilldelats organisationen av det 

internationella samfundet. Samtidigt har hela den grundläggande principen förutsatt en 

uttalad opartiskhet. Denna neutralitet eller opartiskhet har sedan formellt definierats i 

internationella fördrag. Å andra sidan är det idag allmänt erkänt att varken en stat eller 

en organisation kan anses befinna sig i ett vakuum av absolut neutralitet. Barbara Ann 

Rieffer-Flanagan betonar att det också kan anses vara ett beslut att inte delta i krig eller 

att inte bistå vissa krigsparter är att ta parti - tystnad stöder oftast den starkare 

krigsparten.303  

Spänningarna inom ICRC ökade gällande frågor om organisationens diskretion redan 

innan andra världskriget bröt ut, då det inom ICRC debatterades ifall den offentligt 

                                                
301 Sandoz, 2007, 192. 
302 Herren, 2000, 171. 
303 Rieffer-Flanagan, 2009, 893-894. 
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skulle protestera mot deportationen av judar. ICRC valde den tysta diplomatins väg och 

valde att inte utlåta sig i frågan.304 Enligt Rieffer-Flanagan var detta ett klart 

misslyckande från ICRC:s sida och hon anser att organisationen inte alls kan påstås ha 

varit neutral under andra världskriget.305 Hubers filosofi var att ICRC kunde nå flera 

krigsoffer genom att ty sig till diskretion, och att neutralitetsprincipen därför skulle vara 

det mest centrala elementet för ICRC:s krigstida arbete. Denna princip nämns om och 

om igen just för att betona hur oerhört central den var för ideologin om ICRC:s roll i 

kriser. 

 

4.4.1 Den schweiziska neutraliteten och ICRC 

 

Det är svårt att ändra på positioneringar som varit inflammerad redan i tiotals år. 

Sovjetunionen förhöll sig misstänksamt mot både Schweiz och ICRC. Det bör också 

påpekas att denna misstänksamhet inte var ensidig utan ömsesidig, vilket gjorde det 

ännu svårare att utveckla relationerna. Philippe Marguerat påminner oss om att det är 

det viktigt att inte allt för starkt koppla ihop den schweiziska antisemitismen och 

antikommunismen med den tyska, utan att denna tendens bör kontextualiseras genom de 

antisemitiska tendenser som existerat i Schweiz sedan 1920-talet.306  

Man kan fråga till vilken grad ICRC:s relationer till Sovjetunionen kan sägas ha varit 

beroende av Schweiz relationer till densamma? ICRC leddes av en rätt liten grupp 

schweiziska medborgare, med Max Huber som organisationens ordförande nästan hela 

andra världskriget igenom. Han ansåg det vara viktigare att nå möjligast många 

krigsoffer, trots att det också innebar att organisationen inte tog ställning till de 

grymheter som skedde på till exempel tyskockuperade områden.307  

                                                
304 Sandoz, 2007, 172. 
305 Rieffer-Flanagan, 2009, 899. 
306 Marguerat, Philippe: German Gold - Allied Gold, 1940-1945 i Kreis, 2000, 112. Jacques Picard har 
gjort gedigen forskning i ämnet och påpekar att det fanns en rätt ambivalent inställning till judar i 
Schweiz, där denna grupp dels förväntades vara landet lojala, medan man samtidigt stödde motioner som 
marginaliserade dem. Picard, Jacques: “On the Ambivalence of Being Neutral. Switzerland and Swiss 
Jewry Facing the Rise and Fall of the Nazi State”, Joseph and Rebecca Meyerhoff Annual Lecture, 
23.09.1997, United States Holocaust Memorial Council, publicerad 1998. Hämtad 20.03.2013 från United 
States Holocaust Memorial Museum’s “Publications” 
http://www.ushmm.org/research/center/publications/occasional/1998-01/paper.pdf . 
307 Sandoz, 2007, 187-191. 
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När den schweiziska politiken skiftade till absolut neutralitet 1938 fick den schweiziska 

internationalismen representera landets utrikespolitiska linje.308 Självbilden av Schweiz 

som en humanitärt sett generös nation levde starkt inom landets gränser också efter att 

landet infört J-stämpeln för judar år 1939.309 Yves Sandoz anser att bilden av Schweiz 

neutralitet under andra världskriget var stark nog för att också fungera som en slags 

garanti för ICRC:s neutralitet. Därför uppfattades det inte som ett problem att flera av 

organisationens medlemmar hade höga poster i samhället och i flera fall också var 

involverade i landets politik.310 Här är Rieffer-Flanagan av motsatt åsikt - enligt henne 

var rädslan för Tyskland så stor hos den schweiziska ledningen att även ICRC 

förväntades göra sitt yttersta för att inte irritera den tyska ledningen.311 

I och med att den schweiziska regeringen hade ett nära förhållande med ICRC måste 

man beakta de politiska relationerna mellan Tyskland och Schweiz på statlig nivå. 

Vidare måste det erkännas att den politiska situationen mellan Schweiz och Tyskland 

även påverkade relationen mellan Tyskland och ICRC. 312  Bland de schweiziska 

politiker som var kända för sitt långvariga pro-tyska budskap var Marcel Pilet-Golaz 

som varit en kontroversiell person i Schweiz historieskrivning.313 Pilet-Golaz engagerar 

sig också i Pidermanaffären och bidrar till att försöka hålla den möjligast småskalig. Att 

Schweiz var en erkänt neutral stat kan enligt klassiska teorier ses som ett skydd, i och 

med att den innefattar antagandet om att ett neutralt land inte heller attackeras. Men 

faktum kvarstår att Belgien, även det en uttalat neutral stat, invaderades av tyskarna 

under andra världskriget.314 . Idag finns dock inga forskare som skulle hävda att 

Tyskland skulle ha ockuperat Schweiz på basis av ett ställningstagande av ICRC. 315 Det 

är alltså lätt att förkasta dylika rädslor som irrationella, men faktum är att det inte finns 

någon egentlig orsak att anta att till exempel ICRC enbart skulle fatta rationella beslut. 

Detsamma gäller oron för vad Pidermans kampanj kunde ha för konsekvenser för 

ICRC:s arbete - varför skulle organisationen inte vara orolig för de hotbilder som 

schweiziska myndigheter presenterade för dem?   

                                                
308 Herren, 2000,  173. 
309 Kreis, Georg “Swiss Refugee Policy, 1933-1945”, 103-131; 116 i Kreis (ed), 2000. 
310 Sandoz, 2007, 194. 
311 Rieffer-Flanagan, 2009, 899. 
312 Westerlund, 2008. 292. 
313 Wylie, 2000, 158-159 i Kreis (red.), 2000. 
314 Rieffer-Flanagan, 2009, 892-893. 
315 Moorehead, C: Dunant’s Dream. War, Switzerland and the History of the Red Cross, Carroll and Graf, 
New York 1998, xxxi. 
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Trots att ockupationshotet inte var akut påverkades ICRC definitivt av sin geopolitiska 

position. Det har debatterats hur djupt Schweiz samarbete med Nazi-Tyskland var under 

kriget och hurudan Schweiz politiska neutralitet de facto var. Dessa diskussioner 

tangeras i och med ICRC:s roll som en aktör som aktivt strävade efter att upprätthålla de 

ideal som den schweiziska nationella identiteten ändå till en stor grad byggde på:bilden 

om föregångarskap både när det kommer till humanitarism, demokrati och neutralitet.316  

Den mest intressanta frågan är därför inte längre till vilken grad ICRC påverkades av 

uppfattningen av den schweiziska neutraliteten, utan huruvida organisationen 

överhuvudtaget gynnades av denna. Skulle organisationen ha klarat sig bättre med en 

bas i ett annat neutralt europeiskt land? Svårt att säga, men det är definitivt en viktig 

fråga att ställa. Trots att ICRC är grundat i det neutrala Schweiz och har fortsatt sin 

verksamhet därifrån ända till denna dag. Det är nämligen rätt farligt att ta en 

neutralitetsidentitet som något givet. Likaså bör premissen inte vara att neutralitet skulle 

vara något oförändrat som inte ändrar form - också neutralitetskoncept kan utvecklas 

med tiden. 

 

4.4.2 Neutralitetsprincipens janusansikte 

 

Diskussionen kring ICRC:s neutralitetsprincip har börjat föras på allvar först under 

2000-talet. Daniel Warner hör till forskarskaran som anser ICRC:s neutralitetsprincip 

vara oetisk i och med att den underminerar upprätthållandet av internationella 

humanitära normer.317 Warner får stöd i sina påståenden av den erkände ICRC-kännaren 

David P. Forsythe som anser att det finns en mörk sida i ICRC:s diskretion.318 Även 

Rieffer-Flanagan har ifrågasatt ICRC:s neutralitetsprincip, liksom Rainer 

Baudendistel.319 

Det var ett tungt uppdrag att leda ICRC genom andra världskriget och en av Hubers 

största bragder var att hålla organisationen enig, i alla fall utifrån sett, under denna svåra 

tid. Å andra sidan har Huber, som redan konstaterats flera gånger, kritiserats för sin 

                                                
316 Kreis, Georg: Introduction: Four debates and little dissent. Switzerland and the Second World War. 
Red. Kreis, Georg, Frank Cass Publishers, London 2000, 1. 
317 Warners idéer beskrivs i Forsythe, 2005, 461. 
318 Forsythe, 2005, 461. 
319 Rieffer-Flanagan, 2009; Baudendistel, 1998; Baudendistel 2006. 
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karakteristiska försiktighet, då han med hänvisning till ICRC:s neutralitetsprincip 

vägledde ICRC utan att ta ställning till de grova krigsförbrytelserna som förekom 

världen över.320 För Huber var det viktigt att ICRC:s neutralitet hade en likadan form 

som staters neutralitet, då organisationen varken skulle engagera sig i handling eller i 

ideologiska debatter.321 

ICRC försökte upprätthålla sin neutralitet också under Pidermanaffären och visade detta 

på flera olika sätt. Dels höll ICRC aktivt kontakt med både finska, tyska och 

schweiziska myndighetern hela Pidermanaffären igenom.  

Det var inte endast Sovjetunionen som förhöll sig misstänksamt mot organisationen - 

även andra krigsmakter hade sina dubier. I och med att Japan hade en helt annan 

militärkultur visade sig själva konceptet krigsfånge främst associeras med feghet och 

landsförräderi. Även britterna förhöll sig rätt misstänksamt till ICRC:s aktiviteter och 

ifrågasatte organisationens neutralitetsprincip. Under sommaren 1940 hade tyskarna 

redan tagit 40 000 brittiska krigsfångar, och organisationen av hjälpmedel för dessa 

visade sig vara svårt delvis just på grund av de dåliga kontakterna till britterna. Enligt 

James Crossland hade de brittiska myndigheterna det svårt att acceptera att ICRC 

arbetade för alla krigsfångar, inte enbart de brittiska.322 De var också misstänksamma 

mot ICRC:s viceordförande Carl J. Burckhardt, vilket försvårande samarbetet 

ytterligare.323 

Istället hade britterna ett större förtroende för Sveriges röda kors (SRK). SRK ansågs 

vara mer ståndaktig mot axelmakternas influenser och att det därför var en mer pålitlig 

källa för information om t.ex. hungersnöden i Grekland 1941-1942.324 Efter kriget har 

även Sverige kritiserats för sitt samarbete med tyskarna, en uttryckt neutralitet till 

trots.325De allierades politik gällande humanitära frågor är fortfarande rätt outforskad, 

men enligt Meredith Hindley stod det klart att det var mer centralt att försäkra att 

handelsblockaden var effektiv än att möjliggöra organiserandet av humanitär hjälp. 

Olika organisationer hade en tung bevisbörda inför de allierade, då de måste bevisa att 
                                                
320 "[...] the ICRC doesn't have to take a stand for or against a given method of warfare: it has to concern 
itself with relieving the suffering caused by war", Max Huber. ICRC Archives, PV Séances plénières, 
1935-36, 23.4.1936. Citerad i Baudendistel, 1998; Sandoz, 2007, 176. 
321 Rieffer-Flanagan, 2009, 900. 
322 Crossland, 2010a, 383. 
323 Crossland, 2010b. 
324 Crossland, 2010a, 385. 
325 Wigforss, Harald: Sweden and the Atlantic Pact. International Organization, 1949:3 (3), 434-443; 
434. 
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de inte arbetade för axelmakterna. Detta gällde också ICRC i och med att det hade 

funnits rykten om att tyskarna konfiskerat en del av hjälpförsändelserna och delat ut 

dem bland sina egna.326 

Bugnion försvarar ICRC:s handlingar under andra världskriget och beskyller kritikerna 

för naivitet. Han tror inte att tyskarna skulle ha lyssnat på en organisation vars enda 

styrka och retoriska kraft låg i dess moraliska auktoritet. Vidare hävdar Bugnion att det 

inte skulle ha påverkat någon krigsmakt att ICRC offentligt skulle ha tagit ställning i 

dessa frågor.327 Bland annat Sandoz hävdar i sin artikel från 2007 att en vädjan till 

offentligheten inte skulle ha haft någon större effekt för krigsoffren i praktiken och att 

ett offentligt ställningstagande snarare kunde hota organisationens fortsatta arbete för 

utsatta grupper.328 Även Jakob Kellenberg, ICRC:s ordförande 2000-2012, väljer att 

betona ICRC:s maktlöshet och ser det som en förklaring till varför organisationen inte 

fördömde ett enda krigsbrott under andra världskriget.329 

Sandoz anser också att ICRC måste balansera sina roller och att ingen humanitär 

organisation kan ställas till svars för varje brott mot de humanitärrättsliga principerna. 

"The watchdog must bark intelligently" - "vakthunden måste skälla intelligent".330 Men 

vissa kritiker hävdar ändå att ICRC genom sin absoluta neutralitets- och 

diskretionspolitik i själva verket underminerar de humanitära principer de står för. Man 

efterlyser en modigare och mer revolutionär organisation, och anser att ICRC främst 

borde sträva efter att omkullkasta staters "rätt" att bruka våld helt.331 Baudendistel anser 

att ICRC misslyckades då den inte fördömde Italiens användning av kemiska vapen i 

kriget mot Etiopien och efterlyser en större insikt från Hubers håll för den fascistiska 

politikens villkor.332 Forsythe anser att det är viktigt att diskutera ICRC:s eventuella 

misslyckande gällande liknande frågor under andra världskriget, och han får också 

flankstöd av Rieffer-Flanagan.333 

Enligt vissa var ICRC för bunden och begränsad av sin neutralitet under andra 

världskriget - och det var till en viss grad i protest mot detta som Bernard Kouchner 
                                                
326 Hindley, 2002, 79, 84. 
327 Bugnion, 2003, 215. 
328 Sandoz, 2007, 194. 
329 Kellenberger, Jakob: Speaking Out or Remaining Silent in Humanitarian Work, International Review 
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senare grundade Läkare utan gränser.334 Det var först 1995 som ICRC öppet reagerade 

på kritiken mot dess handlingar under kriget och erkände att den gjort felbedömningar 

och misstag.335 

Och det är på detta vis vi kommer tillbaka till Pidermanaffären och hur ICRC 

positionerade sig i relation till Pidermans kampanj. För saken är den att de sovjetiska 

krigsfångarna utgjorde en grupp krigsoffer som kom att räknas i miljoner. Krigsbrotten 

vid östfronten och speciellt tyskarnas behandling av de sovjetiska krigsfångarna var 

mycket svår för ICRC att blanda sig i. Pidermans handlingar uppfattas som ett hot mot 

den krishanteringspraxis som ICRC hade utvecklat under Hubers tid som 

organisationens ordförande, där diskretion förespråkades framom alla andra 

operationella principer.  

 

4.5 Pidermanaffären och ICRC 

  

Pidermanaffären är svår för ICRC att hantera av flera skäl. Dels är det redan 

problematiskt i sig att Piderman hade fått följa med en officiell ICRC-delegat på dennes 

lägerbesök. Detta ger en signal av att Piderman är en person med goda kontakter till 

ICRC, och att sanningshalten i det han skriver om ICRC:s engagemang i kampanjen 

inte automatiskt ifrågasätts. Det faktum att Pidermans rapport är dramatisk, både i text 

och i bild, placerar ICRC i en position där den egentligen har det rätt svårt att förneka 

situationens allvar. Samtidigt är det i princip omöjligt för ICRC att offentligt stöda 

insamlingen, på grund av att Piderman publicerar sådan information som ICRC inte har 

någon rätt att publicera. Det är inte avundsvärt att finna sig i denna situation, och det är 

av många förståeliga skäl som situationen orsakar ICRC-ledningen huvudbry 

Det faktum att ICRC givit en slags respons på ett specifikt problem, i detta fall 

Pidermans kampanj, är också talande för hur organisationen hanterar andra tematiskt 

närliggande problem. I och med att Piderman i sin pamflett påstår att hans initiativ har 

ICRC:s stöd väcker detta frågor både inom och utanför Schweiz gränser om hur 

organisationen förhåller sig till de största krigsmakterna. Trots att ICRC har en 
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etablerad position som en neutral internationell aktör, med sin bas i Schweiz, väcker 

tanken om organisationens möjliga inblandning i det som tolkas vara en kommunistiskt 

driven kampanj frågor om gränserna för ICRC:s  aktiviteter.  

Därför är det extra intressant att fokusera på Pidermanaffären och ICRC:s arbete för de 

sovjetiska krigsfångarna i Finland. Till skillnad från relationerna till många andra 

krigsmakter var relationerna mellan Finland och ICRC rätt välmående under kriget. 

Pidermans kampanj hade effekter som påverkade ICRC:s relationer med flera stater, och 

situationen kan sägas ha fattat eld och utvecklats till något som kom att uppfattas som 

en tystlåten kris.  

 

4.5.1 Pidermanaffären blir ett problem 

 

Det är speciellt vissa aspekter av Pidermanaffären som väcker reaktioner hos ICRC, 

vilket speglar organisationens positionering på flera sätt. För det första måste ICRC 

bestämma sig för huruvida den offentligt skall ta ställning till om den stöder Pidermans 

kampanj eller inte.  För det andra försöker organisationen efter bästa förmåga klargöra 

Pidermans motiv för att starta kampanjen, vilket innebär att ICRC måste lägga ner 

mycket tid på att utreda de olika versionerna av Pidermans roll gällande lägerbesöken 

under sommaren 1942. Vidare ligger det i ICRC:s intresse att övertyga de finska 

myndigheterna om att liknande "läckor" inte skulle förekomma i fortsättningen och att 

ICRC fortfarande var sin diskretionspolitik trogen.  

Pidermans pamflett väcker starka reaktioner speciellt hos finska och schweiziska 

myndigheter. Den oro dessa stater känner baserar sig på olika saker, och därför blev det 

utmanande för ICRC att balansera sin roll under Pidermanaffären, som kom att uppta en 

stor del av organisationens tid under hösten 1942 och vintern 1943.  

När det gäller analysen av Pidermans pamflett är det centralt att poängtera att han är 

mån om att framställa Finland i god dager. Piderman understryker att Finland verkligen 

gör sitt bästa för att upprätthålla fångarnas allmäntillstånd i ett möjligast gott skick. Ett 

tecken på Finlands välvilliga attityd till sina krigsfångar var, enligt Piderman, att landet 

trots att det inte hade ratificerat Genevekonventionen, ändå verkade sträva efter att följa 
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de krav som konventionen ställde.336 Det faktum att de finska myndigheterna gav 

ICRC-delegaten tillstånd att utföra en lägerinspektion var en vänlig gest åt ICRC i och 

med att ICRC normalt enbart har rätt att inspektera fångläger i de länder som har 

ratificerat Genevekonventionen. 

Finländarna får höra om Pidermanaffären först i november 1942 och är speciellt 

upprörda över att Piderman publicerat bilder från fånglägren. I och med att Pidermans 

pamflett också läcker ut i offentligheten och tidningar världen börjar citera den i sina 

artiklar är det förståeligt att den finska ledningen reagerar. Man betonar att största delen 

av fångarna var svårt skadade och undernärda när de fängslades. Dessutom påpekas att 

Pidermans studie begränsar sig i ett lägerbesök, till ett fångläger tillsammans med 

ICRC:s delegat, 337 medan Piderman i sin pamflett hävdar att han besökt sex 

fångläger.338 Den process som ICRC gick igenom för att få en helhetsbild av de stora 

tolkningsskillnaderna mellan myndigheternas version och Pidermans version  skapade 

förvirring inom organisationen och Pidermanaffären uppfattades snabbt som ett 

problem. 

Också ICRC reagerade starkt mot att bildmaterialet publicerandes, i och med att de 

ansåg att Piderman fått följa med på lägerbesöken utan att ha någon officiell roll. 339 Det 

intressanta är att Piderman aldrig skulle ha blivit tillåten att sprida materialet ifall han 

hade fått följa med på lägerbesöket som en läkare officiellt ackrediterad av ICRC. Detta 

har att göra med de stränga kraven på diskretion som ICRC:s delegater binder sig till.  

Pidermanaffären påverkade ICRC på flera sätt. Piderman skriver i sin pamflett att han 

har ICRC:s och de finska myndigheternas fulla stöd för att organisera en kampanj, 340 

vilket inte alls var fallet. ICRC blev senare utfrågad av flera parter som ville utreda i 

vilken grad det stämde att ICRC samarbetade med Piderman. Bland annat olika företag 

och föreningar undrade ifall ICRC kunde försäkra dem om att Pidermans kampanj inte 

hade en kommunistisk agenda.341 Piderman hade ju fått följa med ICRC:s egen delegat 

på lägerbesöket, vilket förstärkte bilden av att han hade någon koppling till 

                                                
336 Pidermans pamflett, oktober 1942, A CICR, B G 017 05-092. 
337 Sammandrag skrivet av M. Bachmann (ICRC), 10.11.1942, A CICR, B G 017 05-092. 
338 Pidermans pamflett, oktober 1942, A CICR, B G 017 05-092. 
339 Mötesrapport skriven av Jacques Chenevière, 23.10.1942, A CICR, B G 017 05-092. 
340 Pidermans pamflett, oktober 1942, A CICR, B G 017 05-092 
341 Brev från Société Genevoise d’Instruments de Physique till ICRC, 29.1.1943. A CICR, B G 017 05-
092, 2. 
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organisationen. Också de finska myndigheterna reagerade starkt på detta påstående och 

gjorde det mycket klart att de inte litade på Piderman. 

Pidermans pamflett väckte starka reaktioner och försatte ICRC i en krisartad situation 

som kom att ha sin mest intensiva fas i november och december 1942, och vars spår på 

ett eller annat sätt följde med i flera års tid. ICRC var irriterad på att Piderman 

publicerat pamfletten bakom deras rygg. Samtidigt var ICRC tvungen att göra sitt bästa 

för att lugna ner nationella myndigheter, som var väldigt upprörda över den förvrängda 

information som Piderman presenterade. Utöver detta ansåg man också att Piderman 

hade utnyttjat de finska myndigheternas förtroende genom att publicera information 

som ansågs vara konfidentiell. För ICRC är det provocerande att Piderman blandade sig 

i en känslig politisk situation under kriget. Organisationen anser att den redan hade 

arbetat för att etablera en bättre kontakt med Sovjetunionen och var rädd att Pidermans 

kampanj skulle underminera denna kontakt. Detsamma gäller relationerna till 

Tyskland.342 

Att mäta värdet av ICRC:s arbete är oerhört svårt, om inte rentav omöjligt. Därför är det 

mer fruktbart och intressant att utforska dessa utmaningar genom att försöka förstå 

ICRC:s agerande i olika krissituationer. Det är svåra frågor: hur många liv 

organisationen har underlättat, hur den kunde ha agerat annorlunda, hur många fler eller 

färre som skulle ha lidit ifall organisationen arbetade mer konfrontativt? Det är här som 

den så kallade Pidermanaffären kommer in, och så får en mikronivå får möta en makro-, 

för denna affär utmanar ICRC att engagera sig för en fånggrupp den försummat. 

 

4.5.2 ICRC självförståelse utmanas 

 

ICRC var tvungen att bevisa sin neutralitet hela kriget igenom för de olika 

krigsmakterna. Under Pidermanaffären tvingas organisationen att dels försvara sig mot 

beskyllningar om partiskhet och läckor, och dels göra sitt bästa för att fortsätta arbetet 

för de olika fånggrupperna. Finnemore poängterar att förändringar i staters 

självförståelse ofta skapas genom påtryckningar av internationella organisationer. 343 

                                                
342 Brev av Burckhardt (ICRC) åt Mooser, 22.12.1942, A CICR, B G 017 05-092, 2. 
343 Finnemore, 1993, 566. 
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Ibland kan detta även fungera åt andra hållet, då ICRC:s självförståelse tydligt 

påverkades omgivningens reaktioner. Det är detta tryck utifrån som kan konstateras 

utgöra en av de arenor där mikronivån – det vill säga Pidermanaffären – möter ICRC:s 

globala roll.  

Genom att företag, journalister och statliga myndigheter kontaktar organisationen för att 

ställa frågor om Pidermans kampanj aktualisers de sovjetiska krigsfångarnas situation 

och ICRC tvingas åter aktivt fundera på till vilken grad den skulle engagera sig i deras 

sak. Efter att Pidermanaffären hade börjat uppmärksammas världen över måste ICRC 

visa för det internationella samfundet att den också arbetar för denna fånggrupp. ICRC 

måste alltså påvisa att den verkligen följer den neutralitetsprincip som den själv 

stipulerat.   

Grovt sett kan staternas reaktioner på Pidermanaffären delas in på följande sätt: För de 

finska myndigheterna var det oerhört provocerande att Piderman publicerade bilder från 

lägren i sin pamflett. På finskt håll var man även orolig för hur det internationella 

samfundet, speciellt i väst, skulle reagera på de problem i fångvården som Piderman 

förde fram. Schweiz oroade sig däremot för Pidermans kampanj i och med att denna 

slags rörelse för sovjetiska krigsfångar kunde uppröra tyskarna. Dessutom var det 

schweiziska samhällsklimatet under denna tid känsligt för all aktivitet som kunde tolkas 

ha en kommunistisk agenda. De tyska myndigheterna å sin sida oroade sig för ICRC:s 

koppling till Pidermans kampanj, och var rädda för att ICRC:s hemligstämplade 

lägerrapporter skulle läcka ut till tredje parter. Detta visar hur olika aspekter av 

Pidermanaffären ”strålar” utåt och avslöjar nya sidor hos flera andra aktörer. Vi ser en 

skymt av ICRC:s osäkerhet över dess roll på den krigshärjade kontinenten och det är 

bara att konstatera rakt ut: Organisationen har ingen egentlig plan för hur den skall nå 

de sovjetiska krigsfångarna. Trots sin erkända roll som normentreprenör klarar ICRC 

inte av att leva upp till den så som den skulle önska.   

Pidermans kampanj växer fram från något som sker i marginalen till en ”affär” som 

uppmärksammas i ICRC:s, Finlands och Schweiz ledning. Det som möjliggör denna 

resa är det faktum att Piderman inte endast publicerar sin pamflett, utan att han gör sin 

kampanj officiell genom att grunda Zürichkommittén. Senast då Zürichkommittén  

ansöker om tillstånd för att anordna en pengainsamling har ett mikrofenomen mött 

samhället i större skala. 
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De bilder som Piderman publicerade i sin pamflett fick de facto en rätt stor spridning, 

då de både nådde en schweizisk publik och en internationell. Piderman intervjuades och 

det skrevs om hans kampanj i både Schweiz, Tyskland och Finland.344 När ordet började 

spridas om att Finland inte förmådde - eller ville, beroende på tolkning - ta hand om 

sina krigsfångar påverkade detta Finlandsbilden i världen, och finska myndigheter 

kände ett starkt behov att rätta till detta "missförstånd".  

Pidermanaffären synliggör också de finska myndigheternas frustration, speciellt då 

Mannerheim tar emot de av Zürichkommittén insamlade pengarna, men endast på det 

villkoret att de officiellt kanaliseras via Schweiz röda kors. Mannerheim går till och 

med så långt att han ber ICRC skriva ett pressutlåtande för att tydligt markera att de inte 

godkänner Pidermans kampanj.345 Pidermanaffären lämnar en bitter eftersmak hos de 

finska myndigheterna som blir synlig i senare ICRC-delegaters rapporter från sina resor 

till Finland: Mannerheim tar fortfarande upp frågan med ICRC-delegat Georg Hoffman 

under våren 1944.346 

Dessa reaktioner från finskt håll är ett starkt tecken på att man inte bör underskatta 

ICRC:s makt som opinionsbildare. Och man skall också vara försiktig med att göra 

detsamma gällande Piderman, som trots sin marginella roll ändå lyckats föra fram de 

sovjetiska krigsfångarnas sak i rampljuset. Å andra sidan kan man inte heller likställa 

effekterna av ett privat kampanjinitiativ, som Pidermans, med ett offentligt utlåtande i 

en fråga av ICRC. Det är genom att inse denna distinktion som vi börjar närmar oss 

pudelns kärna. Hela ICRC:s existensberättigande baserar sig på dess erkända roll som 

normentreprenör och en socialiserande agent av internationell humanitär rätt. ICRC är 

alltså helt och hållet beroende av staters välvilja och deras insikt av den potentiella 

egennytta humanitär rätt erbjuder för deras politiska intressen. 

 

 

 

                                                
344 Artiklar publicerades t.ex. i Neue Zürcher Zeitung, Berner Tagwacht, Grezboten, Journal de Genève. 
A CICR, B G 017 05-092, 10. 
345 Voionmaas besök hos Burckhardt (ICRC), 4.12.1942, skriven 7.12.1942. A CICR, B G 017 05-092, 4. 
346 Hoffman Hess rapport nr. 35, Finlandsrapport 1, 6.4.1944. A CICR, B G 3 07-006, 1. 
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4.5.3 Vem har rätt att ta humanitära initiativ? 

 

Pidermanaffären visar att ICRC:s överlevnadsstrategi i konfliktsituationer – att ty sig till 

neutralitetsprincipen – inte längre fungerade på önskat vis. Denna incident klarar ICRC 

inte längre av med att hoppas på ett status quo och organisationens roll som 

normentreprenör blev plötsligt svår. Gällande de sovjetiska krigsfångarna kunde ICRC 

inte längre utöva sin kärnverksamhet. Organisationen lämnar ett slags vacuum, som 

Piderman med sin kampanj sedan försöker fylla. 

 Å andra sida var ICRC också innovativ under kriget och dess insatser för krigets offer 

under andra världskriget är obegripligt stora. Påtryckningar från ICRC:s sida kan 

fungera som en påminnelse av existensen av en viss norm. Trots att många krigsmakters 

sätt att behandla sina krigsfångar under andra världskriget inte uppfyllde 

Genevekonventionens kriterier betyder det inte att normen i sig inte skulle ha existerat, 

eller att ICRC inte kunde utöva sitt normentreprenörskap, ifall den så önskar.   

Under första världskriget publicerade ICRC som konstaterat alla sina lägerrapporter och 

efter krigsslutet förde ICRC aktiva kampanjer mot användandet av gaser och kemiska 

vapen i krigföring.347 Organisationen var på den tiden en aktiv normentreprenör som 

lobbade för humanitära lagar, delvis sida vid sida med Nationernas förbund. Mycket 

förändrades under 20 års tid och ICRC tydde sig från och med 1930-talet till en mycket 

mer diskret linje. Michel de Certeau var speciellt fascinerad av avvikelser och ansåg att 

historiker borde testa modeller som samhällsvetare skapat. Certeau önskade att blicken 

då skulle riktas till de delar som modellen inte lyckas förklara, det vill säga ett fokus på 

att fundera på varför de misslyckas.348 Därför är det också fascinerande att fundera på 

varför internationell humanitär rätt misslyckades så fatalt i just den världsdel som 

förväntades respektera dess principer, Europa. Var hela den humanitärrättsliga 

referensramen en illusion? Kan de människorättsliga förbrytelserna som tog plats sägas 

bevisa att det mänskliga hade slopats undan för gott?  

Under kriser måste ICRC fatta svåra beslut, och under andra världskriget var hotet om 

misär högt oberoende hur organisationen valde att agera. Men enskilda ICRC-

medlemmars, framför allt Hubers, roll i dessa situationer går inte att underskatta. De 

                                                
347 Baudendistel, 1998. 
348 Peltonen, 1999,118. 
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medlemmar som röstade för att ICRC inte skulle fördöma det Mussolini-ledda Italiens 

ohämmade användande av kemiska vapen under det italiensk-etiopiska kriget 1935-36 

var samma personer som förespråkade ICRC:s diskretionspolitik också under andra 

världskriget.349 Gällande debatten på 1930-talet var det speciellt medlemmarna 

Guillaume Favre, Lucie Odier och Rodolphe de Haller som förespråkade ett modigt 

ställningstagande från ICRC:s håll. Det var också dessa medlemmar som vid flera 

tillfällen förespråkade koordinerandet av en hjälpaktion för de sovjetiska krigsfångarna i 

tyskockuperade områden.350 

Och när ICRC under Hubers ledarskap bestämde sig för att vänta och inte ta en aktiv 

part i diskussionen om de sovjetiska krigsfångarnas situation är fråga vem som i sådana 

fall har rätten att engagera sig i frågan. Med andra ord: har någon annan aktör rätten att 

ta humanitära initiativ ifall ICRC i vissa situationer väljer att låta bli? 

Det som Pidermanaffären alltså speglar ut mot det allmänna är egentligen vem som har 

rätt att bedöma var gränsen för diskretion och tyst diplomati går. Att Piderman genom 

sin kampanj på sätt och vis övertog rätten till humanitärt initiativ irriterade ICRC, trots 

att Pidermans initiativ hade sin grund i en frustration över den passivitet som han 

upplevde att ICRC visade gällande de sovjetiska krigsfångarna i Finland. Han ville 

sända ut en hjälpförsändelse så snabbt som möjligt, och satte därför igång kampanjen 

själv. Det finns inga indikationer på att Piderman skulle ha haft en kommunistisk eller 

pro-sovjetisk agenda. Man kan beskylla honom för många saker – idealism, naivitet – 

men faktum kvarstår att hans kampanj lyckades och de pengar som Zürichkommittén 

lyckats samla in nådde verkligen de sovjetiska krigsfångarna i Finland.  

Då ICRC redan var en 75 år gammal organisation, med sina invanda rutiner och sin 

långsamma förändring kom Piderman att stå som en fullständig motpol till 

organisationen. Huber började redan vara gammal, liksom ICRC:s viceordförande Carl 

Burckhardt. Då Piderman vistades i Finland under fortsättningskriget var han inte ens 

30 år gammal. Piderman representerar det unga, idealism, förändring och aktivitet. Och 

som kontrast till detta ter sig sedan ICRC som raka motsatsen: gammal, cynisk, 

stagnerad och passiv. 
                                                
349 Se kapitel 4.2. 
350 Favre lyfter upp frågan på ett möte. Huber är skeptisk. Frick föreslår att ICRC samarbetar med andra 
regeringar i frågan och konstaterar att en dylik hjälpaktion skulle vara för stor för ICRC att hantera 
ensam. Mötesprotokoll, ”Commission coordination, Procés verbaux”, odaterat (men tidigast sommaren 
1941), A CICR, A PV, 51-100, vol.2, 624-627. 
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Pidermanaffären visar alltså att neutralitetsprincipen inte alltid leder till bästa möjliga 

resultat. Trots att diskretionspolitiken kan ha ökat på ICRC:s möjligheter att behålla sitt 

mandat på lång sikt är risken att någon annan stiger in på organisationens revir. Risken 

blir alltså att ICRC ”förlorar” artikel 88, som ger den rätt att ta humanitära initiativ, ifall 

andra aktörer stiger in på deras revir. Det är en av huvudorsakerna till varför ICRC 

reagerar på Pidermanaffären då Pidermans marginella kampanj får plats i offentligheten.  

5 Slutsatser 
 

Pidermanaffären uppfattades som ett allvarligt problem av både ICRC och olika 

nationella myndigheter - det kom in protester till ICRC både från finskt, schweiziskt 

och tyskt håll under hösten 1942 och vårvintern 1943. Det var av yttersta vikt för ICRC 

att hålla sig "flytande" under de turbulenta åren, och det kan konstateras att 

organisationen har lyckats på den fronten. I och med att ICRC så länge stod som den 

huvudsakliga normentreprenören för humanitärrättsliga frågor handlade 

"överlevnadskampen" också om att försäkra att det humanitära arvet skulle gå vidare.  

När det handlar om att väga upp huruvida ICRC borde ha tagit fler initiativ och satt mer 

press på stater som inte skötte sina krigsfångar i enlighet med de minimistandarder som 

definierats i Genevekonventionen från 1929 är det svårt att gissa sig till vad som skulle 

ha förändrats i praktiken. I och med att ICRC-delegaterna fick möjligheten att utföra 

lägerinspektioner i Finland, vilket Finland frivilligt gav tillstånd för. Man kan givetvis 

inte vänta sig att det står i ICRCs makt att rädda alla krigsoffer. Men gällande de 

sovjetiska krigsfångarna kunde ICRC ha gjort mycket mer – speciellt mycket kunde 

man ha gjort för fångarna i Finland då finska myndigheter förhöll sig positivt till 

samarbetet med ICRC.   

Det är viktigt att förstå att det ingalunda var lätt att följa neutralitetsprincipen under ett 

högst ideologiskt motiverat världskrig. ICRC:s kopplingar till Schweiz, nästan intet 

existerande relationer med en av krigets stormakter, Sovjetunionen samt de 

problematiska relationerna med flera andra krigförande makter - bland dem Tyskland 

och Storbritannien - försvårade organisationens arbete något oerhört.  

I och med att Mannerheim själv hade kontaktat ICRC - om än i egenskap av FRK:s 

ordförande - fick ICRC på så vis möjligheten att bevisa sin neutralitet genom att också 
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engagera sig för denna fånggrupps ärenden. Pidermanaffären tvingade ICRC att 

positionera sig också gällande andra frågor än just denna enskilda kampanj. Det handlar 

om en övning i stresstålighet, där organisationen upplever sitt rykte och sin trovärdighet 

hotad av en privat aktörs initiativ.  

Pidermans beslut att publicera sin pamflett och aktivt engagera sig i de sovjetiska 

krigsfångarnas sak utamanar ICRC:s roll som normentreprenör. På många vis kan 

Pidermans kampanj uppfattas som en materialisering av de normer som ICRC själv 

skulle vilja ge en större genomslagskraft. Det huvudsakliga problemet verkar vara 

uppfattningen av att Pidermans kampanj inte upplevdes som tillräckligt 

förtroendeingivande av de statliga myndigheterna. Hans initiativ uppfattades helt enkelt 

inte vara tillräckligt neutralt. 

De ideologiska frågorna är relevanta av många skäl, och ICRC stod inte utanför denna 

indelning, trots att organisationen i sig ansågs vara neutral. Från att ha varit 

normentreprenör, som kom att skapa det vi kallar humanitär rätt idag, var ICRC under 

kriget en slags socialiserande agent för humanitära idéer på det globala planet. Trots att 

organisationen inte kan beskyllas för de grymheter som förekom på fånglägren kan man 

fråga sig varför ICRCs roll som beskyddare inte sträckte sig ända fram till östfronten. 
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Förkortningar 

 

ASCCR: Sovjetiska rödadakorsalliansen 

Amcross: American Red Cross 

DRK: Deutsches Rotes Kreuz 

FRK: Finlands röda kors 

ICRC: Internationella Rödakorskommittén, International Committee of the Red Cross 

IFRC: International Federation of the Red Cross, Internationella rödakorsfederationen 

NF: Nationernas Förbund 

SRK: Sveriges röda kors 
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Vid varje referens till nedanstående källor följs arkivlådans kod av ICRC:s 
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2. "Guido Piderman" (PMAN), dokument relaterade till Piderman insamlade av 
Lars Westerlund på olika arkiv i Finland, 2006-2008. Förvaltas av: Lars 
Westerlund. 
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