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FN-medlemskapets (tveksamma) lockelse – Dansk–
finska likheter 

af Norbert GÖTZ  

 

Några veckor efter det att Finlands ansökan till Förenta Nationerna (FN) 
avslogs genom Sovjetunionens veto i Säkerhetsrådet i oktober 1947, hade 
den danska delegationen enligt interna mötesprotokoll påpekat möjliga 
politiska scenarier i det fall Finland skulle upptas som medlem i världs-
samfundet: »Finland hurtigt vilde faa Finlands Rolle«. Det här märkliga 
cirkelresonemanget beskriver vad som faktiskt skedde, men formuleringen 
som sådan var felaktig. Det som uttrycktes på mötet var oro för att Finland 
skulle bli en sovjetisk satellitstat. Vid den tiden, några månader före den 
kommunistiska kuppen i Prag, hade dilemmat för Tjeckoslovakiens parla-
mentariskt valda regering blivit uppenbart. I det danska protokollet ströks 
därför »Finlands« och ersattes med »Czekoslovakiets«.1 

Det är väldokumenterat att finnarna delade danskarnas oro; det handlade 
faktiskt om mer än enbart oro – när kuppen var ett faktum kom det att bli 
ett dominerande, existentiellt hot. Ytterst gällde det Finlands roll under kalla 
kriget, men FN var den främsta arenan för detta »ordkrig«. Finland, med sitt 
osäkra geopolitiska läge och en ovälkommen sovjetisk militärbas i Porkkala, 
hade särskilda skäl att tvivla på att syftet med grundandet av FN var ett steg 
mot en ny era av internationell rätt och världsomspännande fred. Det var 
troligt att den avsiktigt låga profil som finska politiker hade hållit under åren 
efter kriget, vilket var mest märkbart hos president Juho Kusti Paasikivi, 
skulle komma att sättas på prov i Förenta Nationerna. Att lägga ned sin röst 
i FN likställs ofta med ett tydligt politiskt ställningstagande och oundvikligen 
framträder ett röstningsmönster, som lätt tolkas som affinitet med vissa 
stater. Alltså medförde Finlands position i olika diskussionspunkter på FN:s 
agenda en potential för att antingen skapa konflikt eller visa samhörighet 
med Sovjetunionen. Finlands status på världsscenen var dubbel, inte bara 
som en demokratiskt styrd förlorare i andra världskriget, utan också som ett 
land som allmänt räknades till den sovjetiska intressesfären.2 Båda dessa 
positioner var högst ovälkomna. Ännu mer problematiskt än själva stigmat, 
                                                            
1  Delegationsmöte den 7. november 1947, i Rigsarkivet i Köpenhamn (RAK), 

Udenrigsministeriet (UDK), add 119.H.2.1947. 
2  För det danska perspektivet, se Fremtiden’s politiske Kort XXVIII: Vestblok kontra 

Østblok, i: Fremtiden 3 (Maj 1948); Norbert GÖTZ, Med kartan som vägvisare i Norden, 
i: RJ:s Årsbok 4 (2011/2012), s. 36–57, 46f. 
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var det potentiella dilemmat i att behöva välja sida i fall Sovjetunionen skulle 
lämna Förenta Nationerna. 

I likhet med andra västerländska akademiker, brukar nordbor överskatta 
sina länders inledande entusiasm inför syftet med FN. I Danmark och 
Norge har narrativet om frustration grundad i höga förväntningar gett 
idealiska argument för nödvändigheten av en icke-universell säkerhets-
organisation, som NATO. I båda dessa länder, och på liknande sätt i 
Sverige, har den inrotade självuppfattningen om att tillhöra FN:s »bästa 
vänner« alstrat den anakronistiska idén om ovillkorligt stöd för FN under 
organisationens första år.3 I motsats till många andra, har Bo Lindegaard 
åtminstone antytt problemet: »Kendt er også Danmarks entusiastiske – om 
end, som en nærmere undersøgelse viser, endnu ganske overfladiske – om-
favnelse af fredens Forenede Nationer.«4 Det här är särskilt slående 
eftersom FN anses vara en grundbult i dansk utrikespolitik.5 

Finland accepterades inte som medlem förrän ett årtionde efter andra 
världskriget, så utgångspunkten var annorlunda. Det har därför varit 
frestande för både samtida och senare tiders observatörer att antingen 
förenkla och tillskriva Finland ett djupt ointresse för medlemskap i FN, eller 
att helt bortse ifrån de många år som Finland förvägrades medlemskap. 
Hållningarna är inte grundade på helt felaktiga antaganden, men de 
förenklade ståndpunkterna leder till ensidiga tolkningar. Diplomaten Max 
Jakobsons memoarer ger uttryck för en sådan obalans: Trots att han 
vidhåller att Finlands inträde i FN »förbereddes med blandade känslor«, så 
lägger han fram enbart negativa tankar om saken.6 En motsatt bild finns i 
kritik av litteratur om kalla kriget, där FN nämns enbart som en fram-

                                                            
3  Norbert GÖTZ, Prestige and Lack of Alternative: Denmark and the United Nations in 

the Making, i: Scandinavian Journal of History 29 (2004), s. 73–96; Norbert GÖTZ, The 
Absent-Minded Founder: Norway and the Establishment of the United Nations, i: 
Diplomacy & Statecraft 20 (2009), s. 619–637; Norbert GÖTZ, From Neutrality to 
Membership: Sweden and the United Nations, 1941 to 1946, i: Contemporary European 
History 25 (2016), s. 75–95. 

4  Bo LIDEGAARD, »Vi opnaaede da, at København ikke blev bombarderet ...«: 
Tilpasningspolitik, samarbejdspolitik og ikke-blokpolitik, i: Fra mellemkrigstid til efterkrigstid: 
Festskrift til Hans Kirchhoff og Henrik S. Nissen på 65-årsdagen oktober 1998, red. av Henrik 
Dethlefsen och Henrik Lundbak, Köpenhamn 1998, 673–691, s. 683. 

5  Per HÆKKERUP, The Four Planks in Danish Foreign Policy, i: Danish Foreign Office Journal, 
n:r 46 (1963), s. 8–12. 

6  Max JAKOBSON, Den finländska paradoxen: Linjer i Finlands utrikespolitik 1953–1965, 
Helsingfors 1982, s. 83. 
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växande arena för »Finland as a ’great power’ in UN peace-keeping 
operations«.7 

Denna artikel behandlar danska (1941–45) och finska (1945–56) diskus-
sioner om inträde i FN och påvisar mer dansk skepticism och mer finskt 
intresse av världsorganisationen än vad som allmänt brukar erkännas. Den 
avser att bidra till avmystifieringen av de till synes disparata nationella 
historieskrivningarna och till en mer nykter analys av internationella rela-
tioner, som erkänner reell maktpolitik, symboliska handlingar samt erkän-
nandepolitik. När det gäller Danmark visas att attityder till FN, under den 
tidsperiod som verkar uppvisa det tydligaste exemplet på dansk entusiasm 
inför denna organisation, i mycket högre grad har karaktäriserats av 
skepticism och maktpolitisk determinism än vad som vanligen erkänns. I 
kontrast till detta, vad gäller Finland, visas att den dominerande tolkningen 
har en skevhet i vad som samtidigt är ett »realistiskt« och »nationalistiskt« 
perspektiv som slätar över den förödmjukande erfarenheten av att inte 
godkännas som medlem, genom att hävda finsk likgiltighet inför eller 
välkomnande av icke-medlemskap. Tolkningen »tursam utanförstående« 
håller sig dock otillbörligt nära efterkrigstidens diskurs och bortser ifrån de 
(upplevda) fördelar som ett medlemskap i FN kunde ha medfört.8 FN var 
inte enbart en fälla, i vilken landet skulle dras in i en malström av konflikter 
mellan supermakter och slutligen få sin självständighet äventyrad. Det fanns 
en sådan risk, men ett inträde i FN kunde också stärka Finlands position 
som erkänd och suverän medlem i den internationella gemenskapen. Därför 
behövs ett flerskiktat perspektiv på de underliggande tvetydigheterna i FN 
och medlemskapsstatusen för Danmark och Finland; ett flerdimensionellt 
perspektiv borde innefatta fördelar och nackdelar snarare än en enkel 
bedömning av den internationella organisationen som ett kvasi-utopiskt 
projekt, en riskfylld zon eller som en irrelevant sammanslutning. Det är 
snarare så att båda nationernas status och legitimitet starkt påverkade 
samtida aktörer och hade historiskt kontingenta effekter vad gäller nationella 
intressen.9 

 

                                                            
7  Mikko MAJANDER, Post-Cold War Historiography in Finland, i: The Cold War – and the 

Nordic Countries: Historiography at the Crossroads, red. av Thorsten B. Olesen, Odense 2004, 
s. 43–82 (s. 67). 

8  Bland de arbeten som hänför sig till tolkningen »tursam outsider« är Max JAKOBSON, 
Finnish Neutrality: A Study of Finnish Foreign Policy Since the Second World War, London 1968; 
Raimo VÄYRYNEN, Stability and Change in Finnish Foreign Policy, Helsinki 1982. 

9  För en djupare diskussion om de här fallen, se Norbert GÖTZ, »In a Class by Itself«: Cold 
War Politics and Finland’s Position vis-à-vis the United Nations, 1945–1956, i: Journal of 
Cold War Studies 10 (2008), s. 71–96; GÖTZ 2004 (note 3). 
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Danmark 

Det finns många skäl till varför Danmark tilläts skriva under FN-stadgan i 
San Francisco den 26 juni 1945 och därmed bli en av organisationens 
medgrundare, inte minst motståndsrörelsens kamp och det allmänt goda 
rykte som landet hade. Det var emellertid till största delen envoyén (sedan 
1947 ambassadören) till Washington från 1939 till 1958, Henrik 
Kauffmanns, förtjänst att så skedde. Efter den tyska ockupationen av 
Danmark den 9. april 1940 var det Kauffmanns envetna strävan mot målet 
att få över sitt land på de allierades sida, på ett liknande sätt som det 
ockuperade Norge, vars legitima regering hade gått i landsflykt och blivit en 
respekterad medlem av anti-Hitler koalitionen. 

Kauffmans uppgift var svårare, eftersom den demokratiskt valda rege-
ringen och kungen hade stannat kvar i landet. Trots den tyska ockupationen 
styrdes Danmark av en regering med brett, nationellt stöd, ledd av den 
socialdemokratiska premiärministern Thorvald Stauning. I Danmark visade 
tyskarna att under vissa omständigheter skulle de föredra smidiga, praktiska 
lösningar hellre än ideologiskt baserad inblandning som förmodligen skulle 
orsaka konflikter. På motsvarande sätt valde de danska tjänstemännen att 
inte fly från inkräktarna och lämna den inrikespolitiska arenan åt en 
Quisling, utan gjorde sitt bästa för att tills vidare låtsas att allt var som 
vanligt för att bespara landet krigets fasor. Kauffmann vägrade att spela med 
i detta och i kung Christians den X namn skrev han på ett avtal som lät USA 
förlägga militärbaser i den danska kolonin Grönland. Därför avskedades han 
och åtalades för högförräderi våren 1941. Kauffmann och hans värdland 
vägrade emellertid acceptera detta med hänvisning till att den danska 
regeringen agerade under tvång. Det obstinata sändebudets position stärktes 
när den legitima regeringen till sist avgick den 29. augusti 1943 och när 
motståndsrörelsen blev mer aktiv under den senare delen av kriget.  

Från de första två dagarna i januari 1942, när Förenta Nationernas 
deklaration hade skrivits under av tjugosex regeringar som bekämpade 
Hitler, blev »allierad« synonymt med att vara medlem i Förenta Nationerna. 
Det var en tidig triumf och den centrala refernspunkten i alla ansträngningar 
för att bli medlem, när Kauffmann den 2 januari 1942 på inbjudan av USA:s 
Franklin D. Roosevelt tilläts skriva under sin egen deklaration, där det 
klargjordes att den danska nationen skulle följa »deklarationen från den 1 
januari 1942, som om deklarationen hade skrivits under av en fri, dansk 
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regering.«10 Genom den här handlingen kom Kauffmann så nära ett formellt 
erkännande som en dansk enmansregering i exil kunde få.11 

Under de år som följde arbetade Kauffmann målmedvetet för sin sak. »I 
egenskap av sin person« tilläts Kauffmann observera olika FN-konferenser 
som Bretton Woodskonferensen, samt göra den danska legationen i 
Washington till en av bidragsgivarna till UN Information Office (UNIO). I 
flera mindre officiella sammanhang tilltalades eller presenterades Danmark 
faktiskt som tillhörande Förenta Nationerna. Därför kunde Kauffmann 
framställa ärendet om medlemskap som enbart en formalisering av den 
status som hans land de facto hade haft sedan 1942. 

När förberedelser gjordes för efterkrigstiden, diskuterades Kauffmann 
som en möjlig utrikesminister, men utsågs till sist till konsultativt statsråd, 
dock med speciella befogenheter att representera Danmark vid konferensen 
där FN grundandes. Han behöll samtidigt sin tjänst som dansk envoyé i 
Washington. Något av det första som den nya regeringen gjorde, var att 
återkalla uppsägningen av diplomater som verkat under kriget. På 
Kauffmanns rekommendation beslöts det att man skulle erkänna att de alltid 
hade agerat som Danmarks juridiska representanter, eftersom uppsäg-
ningarna hade skett under tvång och därmed måste anses ogiltiga.12 
Kauffmanns deklaration från den 2. januari 1942 förklarades på så vis 
retroaktivt juridiskt giltig och kom också att godkännas av den nya 
regeringen.  

Kauffmanns inställning innan han skulle delta i konferensen där FN:s 
stadgar fastslogs i San Francisco, till vilken Danmark bjöds in den 5. juni 
1945, tre veckor innan den avslutades, beskrivs av den svenska diplomaten 
Sven Grafström vid hans besök i Washington. Grafströms dagboks-
anteckningar antyder att Kauffmann var intresserad av att delta mest av 
ceremoniella skäl. Han säger också att chefen för den danska delegationen 
»föreföll (…) mycket pessimistisk beträffande det nya folkförbundets 
möjligheter att skänka världen fred«.13 I Kauffmanns redogörelse från 
konferensen i San Francisco för det danska utrikesministerietet klargörs 
tydligt att »det, som var opnaaet, var Maksimum af det opnaaelige«. Med 
många bilagor och referenser till den officiella norska redogörelsen, var 
                                                            
10  Brev till Joseph C. Grew den 22. maj 1945, RAK, UDK, 119.B.2.a. 
11  Bo LIDEGAARD, I kongens navn: Henrik Kauffmann i dansk diplomati 1919–1958, Köpenhamn 

1996, s. 649. 
12  RAK, Ministermøder, vol. 2, regeringen Buhl, maj 1945 – november 1945 (anteckning 

den 12. maj 1945); angående den problematiska tillämpningen cf. LIDEGAARD 1996 (note 
11), s. 356. 

13  Sven GRAFSTRÖM, Anteckningar 1945–1954, Stockholm 1989, s. 667–668 (den 26. maj 
1945). 
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texten anmärkningsvärt oengagerad med tanke på att Kauffmann äntligen 
hade uppnått sitt mål att få sitt land erkänt som medlem i FN.14 

Som hans danska radiotal efter konferensen i San Francisco visar, var det 
viktigaste för Kauffmann att Danmark nu var jämställt med de allierade 
länderna, inte att en betydelsefull institution hade grundats. Han betonade 
både FN:s positiva möjligheter och svårigheterna att uppnå enighet vid 
konferensen och gav därmed en översiktsbild som saknas i redogörelsen. I 
sitt tal ställde Kauffmann frågan om konferensen i San Francisco skulle 
anses lyckad eller inte, men utan övertygande argument vägrade han att 
besvara frågan. I ett frågeformulär från Associated Press blev »a partial 
success« det som låg närmast som svar på en flervalsfråga.15 

Det finns inga indikationer på någon som helst entusiasm inom det 
danska utrikesministerietet inför konferensen i San Francisco. Finn T. B. 
Friis, avdelningschef och tidigare tjänsteman i Nationernas Förbunds 
sekretariat kom genom sina många texter i frågan att tillhöra dem som 
gjorde FN känt för det danska folket. Hans inställning var dock nykter och 
representativ för departementet. Enligt Friis hade man i San Francisco »ikke 
opnaaet en teoretisk fuldkommen demokratisk Løsning, men et 
Kompromis, der svarer til Øjeblikkets Realiteter.«16 Det memorandum som 
kommer närmast en officiell dansk kommentar på stadgeförslaget för FN 
från Dumbarton Oaks 1944, var ännu mer återhållet. Det skrevs av Georg 
Cohn, utrikesministeriets rådgivare i internationell rätt till 1956. I texten 
nämns ett fåtal förbättringar i jämförelse med Nationernas Förbund, men 
den avslutas med: »Som Helhed kan Udkastet imidlertid ikke betegnes som 
et Fremskridt i Forhold til Forbundspagten, og det indeholder paa 
afgørende Punkter nye Regler, der kun kan karakteriseres som betydelige 
Tilbageskridt. Der er ikke taget tilstrækkeligt Hensyn til de Erfaringer, som 
er indhøstet under Forbundets Historie, eller til den Udvikling, der siden 
1919 er sket i Forstaaelsen af de Kræfter og Forhold, der fører til Krig.«17 
Trots att Cohn hårt kritiserade nackdelarna för små stater, vågade han på 
grund av landets beroende av de allierade inte rekommendera Danmark att 
officiellt motsätta sig stadgeförslaget från Dumbarton Oaks. I stället 
förordade han att man skulle hålla låg profil i frågan om den nya säker-
                                                            
14  Kauffmanns rapport den 12. juli 1945 RAK, Ambassaden i Washington (AW), Aflevering 

1964, 11.B.17/1. 
15  Kauffmanns radiotal till Danmark efter konferensen i San Francisco, brev till J. A. Parris 

(Associated Press) den 19. juni 1945 RAK, AW, Aflevering 1964, 11.B.17/1. 
16  F. T. B. FRIIS, Den nye Fredsorganisation grundlægges: San Franciso-Konferencen 

April–Juni 1945, i: Økonomi og Politik 19 (1945), s. 91–106 (s. 105–106). 
17  »Bemærkninger til Dumbarton Oaks Udkastet« (den 22. mars 1945), RAK, AW, 

Aflevering 1983, 11.C.3. 
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hetsorganisationen, i en antydan om att mycket skulle vinnas om man kunde 
senarelägga det slutgiltiga beslutet.18 

Det danska utrikesministeriet valde och vidhöll en undanskymd roll för 
landets räkning inom FN. I jämförelse med andra stater var den danska 
delegationen till konferensen i San Francisco liten, bestående av enbart 
Kauffmann, en representant för de samarbetande etablerade partierna, 
socialdemokraten Hartvig Frisch samt en representant för motstånds-
rörelsen, läkaren Erik Husfeldt. Samma policy rådde vid FN:s förberedande 
kommission i London i slutet av 1945. William Borberg, veteran i 
Nationernas Förbund och senare permanent FN-delegat, klagade och sa att 
»vi skal helt ned til« Ecuador, Libanon eller Liberia för att hitta lika små 
delegationer som den danska. Genom att hänvisa till några av de mindre 
länderna i Europa som Luxemburg, Norge och Nederländerna som hade 
tretton till fjorton delegater, försökte Borberg visa »hvor helt forkert det har 
været« att uppvisa ett så begränsat engagemang som hans eget land. 
Konsekvensen av underbemanningen i praktiken var, att han var oinfor-
merad om flera kommittéers arbete, »for jeg har ikke Tid til at læse det, 
skønt jeg med Ferietabletter (for første Gang i mit Liv) holder mig gaaende 
på 5 ½ Times Søvn«.19 Danmark ökade antalet representanter vid General-
församlingens möten. Emellertid, i jämförelse med andra länder i Väst-
europa, hade man ändå »for Tiden en noget tilbagetrukken Stilling i det 
internationale Arbejde« och den danska delegationen ansåg utrikes-
ministeriets förberedelser otillräckliga.20 Samtidigt klagade Danmarks 
permanenta FN-representant på den låga status han hade jämfört med sina 
kollegor från andra länder.21 Kritik framkom också mot att ingen kommen-
tar för allmänheten hade publicerats om stadgeförslaget från Dumbarton 
Oaks eller om konferensen i San Francisco.22 I departementets anteckningar 
om frågeställningar om FN:s riktlinjer ges faktiskt intrycket att man inte var 
intresserad av att dokumentera Danmarks position för allmänhetens räk-
ning.23 Det är betecknande att i motsats till andra utrikespolitiska problem 
efter kriget diskuteras FN enbart i termer av administrativ arbetsbörda i en 

                                                            
18  Ibid. 
19  Brev från Borberg till Hvass den 16. december 1945, RAK, UDK, 119.B.2.g. 
20  Memorandum från Kauffmann den 19. januari 1947, RAK, UDK, 119.D.1.a, pk. 1. 
21  Brev från Borberg till Hvass den 2. januari 1948, RAK, UDK, 119.D.4. 
22  Brev från pensionerade statsråd N. Høst till Kauffmann den 30. oktober 1945, RAK, 

AW, Aflevering 1957, 11.C.4/2. 
23  Se RAK, UDK, 119.D.1.a. 
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studie av utrikesministeriets organisationshistoria av dess före detta general-
direktör.24 

Interrimsregeringen som bildades i Danmark efter befrielsen den 5. maj 
1945 hade satts samman genom förhandlingar mellan de politiska partierna 
och motståndsrörelsen. Båda grupperna strävade efter att Danmark skulle 
upptas som medlem i FN: Motståndsrörelsen såg sig som en genuin bunds-
förvant och ville backa upp de allierades och de anti-neutralas ståndpunkter 
– politikerna ville dämpa tvivlen om Danmarks och deras egen roll under 
kriget.  

Likväl nämndes inte FN i talen på befrielsedagen av vare sig kung 
Christian X, den socialdemokratiska premiärministern Vilhelm Buhl eller 
den främste representanten för motståndsrörelsen, kommunisten Mogens 
Fog.25 I sitt tal vid parlamentets öppnande den 9. maj 1945, uttryckte ändå 
Buhl att »Regeringen deler Folkets Ønske om, at vort Land nu som fri og 
selvstændig Stat maa blive optaget i de forenede Nationers Række« – och att 
man redan hade vidtagit de nödvändiga åtgärderna. Buhl betonade mest 
FN:s roll som en ärorik segrare i kriget, men han uttryckte också danskarnas 
innerliga önskan om att den nya internationella organisationen skulle bli 
framgångsrik och att Danmark, tillsammans med de andra nordiska länder-
na, skulle kunna stå för dess höga ideal.26 Vid det socialdemokratiska partiets 
kongress i augusti 1945 refererade Buhl emellertid bara till det faktum att 
FN-medlemskapet medförde vissa militära åtaganden som skulle specificeras 
senare. I de stycken som behandlar FN i programmet och i manifestet som 
antogs vid kongressen, ges inte heller uttryck för någon större entusiasm.27 

Debatten om FN-stadgan i det danska parlamentet var positiv, men har 
beskrivits som introvert av samtida observatörer.28 Medan talesmannen i 
folketinget tydligt underströk att stadgans »ædle Tankar« stod i »nøjeste 
Overensstemmelse med hele vort Samfundssyn«, så uttryckte lagtings-
ledamoten Hermod Lannung – en man som skulle komma att bli den 
danska FN-delegationens grand old man – de mest komplexa parlamen-
tariska tankarna. Lannung kombinerade »Glæde og dyb Tilfredshed« med att 

                                                            
24  Nils SVENNINGSEN, Tidsrummet 1919–1961, i: Den danske udenrigstjeneste 1770–1970, vol. 

2: 1919–1970, red. av Nils Svenningsen och Paul Fischer, Köpenhamn 1970, s. 1–361 (s. 
244–245). 

25  Hartvig FRISCH, Danmark besat og befriet, Bd. 3: Den politiske Historie fra 29. August 1943 til 
Danmarks Befrielse, Köpenhamn 1948, s. 305–311. 

26  Rigsdagstidende, Forhandlingerne i Folketinget, vol. 96 (1945), s. XI. 
27  Protokol for den 24. socialdemokratiske Partikongres i Köpenhamn den 19.–22. August 

1945 samt Partiets Program og Love, Köpenhamn 1945, s. 103, 115, 118. 
28  Erik SEIDENFADEN, »Aldrig mere 9. April«: Omkring Danmarks udenrigspolitiske 

Nyorientering«, i: Fremtiden 1, n:r 1: (1945/46), s. 3–7 (s. 3). 
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påpeka steg framåt och bakåt i jämförelse med Nationernas Förbund, 
korrelationen mellan realism och opportunism och förhoppningar om att 
stadgarna i framtiden skulle utvecklas i mer demokratisk riktning. Även om 
Förenta Nationerna inte representerade »den internationale Rets-
organisation, som vi helst saa – for ikke at tale om vore Ønske-drømme«, 
ansåg han FN vara »et saa stort Fremskridt i Sammenligning med det 
international Anarki, som ellers er Alternativet«, så att FN därför måste 
välkomnas helt och hållet – inte minst ur rena överlevnadssynpunkt.29 

I båda husen begränsades debatten till enskilda talesmän från de olika 
partierna. Ratificeringslagen fastslogs enhälligt, och även om attityderna 
varierade mellan dem som rekommenderade godkännande och dem som 
gjorde det med stora tvivel, så var politikerna i allmänhet nöjda med 
ratificeringen.30 Tillfredsställelse över att »høre med til det gode Selskab« 
uttrycktes av en av talarna och samma inställning framgår också i de andra 
bidragen.31 Emellertid förblev det i huvudsak dolt mellan raderna, i långa 
diskussioner om vem som kunde få äran av att ha sett till att Danmark blivit 
välkomnat och i vilken ordning de relevanta personerna och grupperna i 
fråga borde placeras (och ibland till och med de relevanta delarna av politisk 
kultur). I den mer väsentliga debatten fanns två huvudsakliga tankegångar 
rörande värdet av FN. De flesta talare var överens om att realism borde vara 
idealet, samt att man måste tro och hoppas på att FN skulle bli 
framgångsrikt, eftersom mänsklighetens överlevnad kunde bero därpå.32 
Sammanfattningsvis, trots det enhälliga godkännandet av ratificeringen av 
FN-stadgarna i Rigsdagen och trots de ibland lyriska beskrivningarna av vad 
det skulle medföra, framkom ett flertal reservationer och tvivel under den 
retoriska yta som tillfället krävde. När man ser till debatten, kan man på en 
ytlig nivå få intryck av att entusiasmen inför den nya politiska organisationen 
dominerade i politiska kretsar. Men en närmare granskning avslöjar att 
entusiasmen var ganska begränsad och att den sällan uttalade frågan om 
Danmarks prestige och status i internationella relationer och bristen på 
alternativ i hög grad förutbestämde ledamöternas attityder. 

                                                            
29  Rigsdagstidende, Forhandlingerne i Folketinget 96 (1945), sp. 1207 (Jørgen Jørgensen); 

Rigsdagstidende, Forhandlingerne i Landstinget 96 (1945), sp. 774–775 (Hermod 
Lannung). 

30  Rigsdagstidende, Forhandlingerne i Folketinget 96 (1945), sp. 1171–1239; 
Rigsdagstidende, Forhandlingerne i Landstinget 96 (1945), sp. 756–778. 

31  Citat: Rigsdagstidende, Forhandlingerne i Landstinget 96 (1945), sp. 772 (Elster 
Bonnichsen). 

32  De här tankarna har uttryckts tydligast av Kristen Amby (Rigsdagstidende, 
Forhandlingerne i Folketinget 96 (1945), sp. 1198) och av Elster Bonnichsen 
(Rigsdagstidende, Forhandlingerne i Landstinget 96 (1945), sp. 772). 
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Den 1 maj 1949 höll den danska finansministern (som senare skulle bli 
premiärminister) H.C. Hansen ett tal i Helsingfors, där han beskrev hur 
Danmark förhöll sig till efterkrigstidens värld: »Vi så for os De forenede 
Nationer som det sted, hvor meningsforskelle skulle udjævnes, og modsatte 
meninger forliges. Og vi forestillede os et Verdenssamarbejde på tværs af 
alle grænseskel og uanset race og ideologi.«33 Den här passagen motsvarar 
väl vad man än idag tror om de tidiga danska inställningarna till FN, men 
med beskrivningen av organisationen som medlare, skiljer den sig väsentligt 
från vad som hade uttryckts i samband med organisationens tillkomst. Det 
här retrospektiva uttalandet ingår i en strategi som syftar till att legitimera ett 
inträde i NATO. Ju mer översvallande förväntningar på FN, desto större 
besvikelse – och då blir också strävan att ingå i en partikularistisk 
säkerhetsorganisation mer förståelig. Till och med i sekundärliteratur, som 
inte nödvändigtvis har syftet att rättfärdiga NATO-medlemskap, leder 
logiken att ställa situationen 1945 respektive 1949 mot varandra lätt till en 
bild som överdriver den positiva hållningen till FN under den första perio-
den av efterkrigstiden.34 

 

Finland 

Finland blev inte medlem i FN förrän den 14. december 1955, ett årtionde 
efter de andra nordiska länderna, som antingen hade varit med vid grun-
dandet (Norge, Danmark) eller hade blivit antagna under General-
församlingens första möte (Island, Sverige). Den så sena tidpunkten berodde 
på Finlands särskilda utgångspunkt. Under andra världskriget hade man 
utkämpat två krig mot Sovjetunionen: det första i självförsvar, det andra i 
revansch och som allierade till Nazi-Tyskland. I Finlands officiella 
språkbruk var detta ett »fortsättningskrig« som råkade utspela sig »i 
förbund« med Tyskland, men sådana hårklyverier räddade inte Finland från 
att bli betraktat som en av »fiendestaterna« som krigstidens allierade i FN 
hade varit vända emot. Förutom att man slogs mot Sovjetunionen, så var 
Finland nominellt i krig mot Storbritannien, Kanada, Nya Zeeland, 
Australien, Indien, Sydafrika, Tjeckoslovakien, Bolivia och – som en av 
axelmakternas satellitstater – mot Mexiko. Enligt synsättet inom FN, 
betraktades dessutom de vitryska och ukrainska sovjetrepublikerna som 
internationella rättssubjekt som Finland hade varit i krig mot. Trots Finlands 

                                                            
33  Tal i Helsingfors den 1. maj 1949, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA), HC 

Hansens arkiv, vol. 2. 
34  T. ex. Ole Karup PEDERSEN, FN – høj eller lav profil i dansk udenrigspolitik?, i: Dansk 

Udenrigspolitisk Årbog 11 (1989), s. 74–83 (s. 74–75). 
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långa, brokiga lista av motståndare, kom minnet av Sovjetunionens 
aggression och territoriella expansion på Finlands bekostnad under 
Vinterkriget att rädda Finlands rykte. I Norge, till exempel, fanns en utbredd 
åsikt om att trots att Norge och Finland hade tillhört motsatta sidor, så hade 
de »allikevel ført samme kamp (…) mot overmodige stormakter, for hvem 
makt er det same som rett.«35 

Genom att gå med på eldupphör med Sovjetunionen och Storbritannien 
hösten 1944, kom Finland att höra till kategorin Hitlers forna 
bundsförvanter – i samma grupp som Bulgarien, Ungern, Italien och 
Rumänien. De allierade skrev under ett fredsfördrag med dessa stater i Paris 
den 10. februari 1947. Parisfreden var betydelsefull, inte minst för att den 
banade väg för medlemskap i FN. I fördragstexten stod dessutom att 
Finland rekommenderades att ansöka om FN-medlemskap. I propositionen 
där den finska regeringen begärde parlamentets tillåtelse att skriva på freds-
fördraget, konstateras nöjt att de allierade och deras bundsförvanter nu 
kunde stödja en finsk ansökan om medlemskap i FN.36 Likaså betonades 
denna aspekt när saken diskuterades i parlamentet.37 

Det finska utrikesministeriet påbörjade förberedelser för en ansökan om 
medlemskap i FN så tidigt som i januari 1947. Man lade fram en förfrågan 
till danska utrikesministeriet om hur angelägenheter sköttes inom FN, 
medlemskap i organisationer som ingick i FN-systemet och de kostnader 
som det medförde, och vilken status nationella FN-förbund hade.38 När den 
svenske kollegan Östen Undén ställde frågan till Finlands utrikesminister 
Carl Enckell i mitten av februari 1947, svarade han att ansökan om finskt 
medlemskap i FN skulle beredas så snart som möjligt, då »I fredsfördragets 
text hade ju Finland utlovats medlemskap.«39 Mer konkreta planer för 
Finlands FN-ansökan började ta form i samband med fredsfördragets 
ratificering den 27. april 1947. Icke desto mindre planerades den faktiska 
medlemsansökan till en tid efter Sovjetunionens motsvarande ratificering.40 

Eftersom Finlands regering trodde att frågan om medlemskap skulle 
hanteras i en nära framtid, tog man upp frågan i juni 1947 och bad parla-

                                                            
35  Arnulf ØVERLAND, Norden mellem øst og vest, Oslo 1948, s. 16. 
36  Riksdagen, Handlingar III, n:r 129 (1946) (den 21. januari 1947). 
37  Valtiopäivät, Pöytäkirjat (1946), s. 3217 (den 27. januari 1947, Max Sergelius). 
38  Se memorandum från den finska legationen i Köpenhamn den 22. januari 1947, i RAK, 

UDK, 119, D.1.a, pk. 1. Det kan antas att liknande förfrågningar gjordes i Norge och 
Sverige. 

39  Memorandum från Östen Undén den 17. februari 1947, i Riksarkivet i Stockholm (RAS), 
Utrikesdepartementet, 1920 års dossiersystem (UDS), HP 39, vol. 1640. 

40  Juho Kusti PAASIKIVI, Dagböcker 1944–56, vol. 2: De farliga åren (12.2.1947–16.2.1950), 
Helsingfors 1986, s. 41, 72 (den 14. april & den 30. juli 1947). 
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mentet att förbereda de nödvändiga åtgärderna.41 Den parlamentariska 
kommittén gav sitt samtycke och uttryckte sympati för idén att FN var 
baserat »på principen om samtliga medlemmars suveräna likställighet«. 
Samtidigt klargjorde kommittén att det »icke (fanns) skäl att underskatta 
organisationens svårigheter«.42 På liknande vis, klargjordes det i den 
parlamentariska debatten (bestående av enbart två inlägg) »att denna 
världsorganisation icke är någon idealorganisation ha vi redan kunnat lägga 
märke till under den korta tid den varit i verksamhet«. Trots de stora 
svårigheter som förutsågs för Finland om landet skulle bli medlem i FN, 
betraktades världsorganisationen ändå som relevant och okontroversiell. 
Parlamentet godkände enhälligt arbetet för Finlands medlemskap.43 

Medan Finland förberedde sin ansökan, tog Sovjetunionen tid på sig och 
ratificerade fredsfördraget så sent som den 29. augusti 1947. Samtidigt före-
kom motstridiga idéer i de nordiska länderna. Med hänvisning till inter-
nationella spänningar och hur de mäktigaste länderna hade röstat i FN, 
trodde Henrik Kauffmann, den danska envoyén i Washington, att »Finlands 
Medlemsskab ikke nødvendigvis behøvede at være en Fordel hverken for 
Landet selv eller de øvrige nordiske Lande«.44 Det fanns en återkommande 
farhåga om att medlemskap i FN skulle distansera Finland från de skandi-
naviska länderna, eftersom det skulle tvinga landet till en mer pro-sovjetisk 
politik.45 

När fredsfördraget trädde i kraft den 15. september 1947 i och med 
Sovjetunionens ratificering, påpekade premiärminister Mauno Pekkala i ett 
radiotal att Finland nu kunde »ta del också i det internationella livet«.46 Vid 
de officiella festligheterna tre dagar senare, tog president Paasikivi det för 
givet att »vi genom anslutning till De förenade nationernas organisation 
träda in som en självständig stat i folkens familj«. Han underströk dessutom: 

Vi ha icke i denna sak skyndat händelserna i förväg, men nu, då 
Sovjetunionens och Storbritanniens i fördraget upptagna löfte om 
stöd på denna punkt har blivit tillämpligt, tvivla vi icke mera på att 
detta steg skall lyckas. Känslan av att vi under de förändrade 

                                                            
41  Riksdagen, Handlingar I, n:r 51 (1947), s. 3 (den12 juni). 
42  Riksdagen, Handlingar I, n:r 51 (1947), s. 29 (den 14 juni). 
43  Valtiopäivät, Pöytäkirjat (1947), s. 1134–1137 (den 17. juni, Onni Evert Peltonen, Max 

Sergelius). 
44  Danmarks envoyé i Washington, Henrik Kauffmann, till utrikesminister Gustav 

Rasmussen vid ett möte med nordiska representanter, den 9 juni 1947, i RAS, UDS, HP 
48, vol. 1783. 

45  Memorandum från Troes Munk, den 25 oktober 1951, RAK, UDK, 119.E.18. 
46  Freden – gryningen till en ny, bättre tid, i: Hufvudstadsbladet, den 16 september 1947. 
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förhållandena kunna nalkas Sovjetunionen och Storbritannien liksom 
hela den demokratiska världen som en jämbördig vän utgör höjd-
punkten då vi fira denna anspråkslösa fredsfest.47 

Vid samma tillfälle var det så att utrikesminister Enckell bara »våga(de) 
uttala förhoppningen« om att de två stormakterna skulle uppta Finland i sin 
krets.48 Den finska regeringen ansökte om medlemskap i FN nästa dag.49 
Även om medlemsansökan aldrig ifrågasattes i Finland, betraktades den i 
relevanta politiska kretsar med en återhållen attityd, vilket visas i en 
sammanfattning av Paasikivi: »Fördelen av ett medlemskap väger tydligen 
mer än nackdelarna.«50 Omdömet var överlag positivt, men Finland fick 
aldrig möjligheten att åtnjuta eventuella fördelar under Paasikivis tid som 
president. I en reaktion mot avslaget av Ungerns, Rumäniens och Bulgariens 
ansökningar, lade Sovjet in sitt veto mot Italiens och Finlands medlemskap 
på Säkerhetsrådets möte den 1. oktober 1947. Händelserna motbevisade 
entydigt antagandet att Finland automatiskt ansågs tillhöra Sovjetblocket i 
FN under den omedelbara efterkrigstiden.51 Andrei Gromyko klargjorde i 
Säkerhetsrådet att Sovjetunionen faktiskt var för ett finländskt medlemskap i 
FN, men man ville inte tillåta landet »to be placed in a class by itself«.52 Med 
ett principiellt godkännande från alla parter, var Paasikivi enligt sin dagboks-
anteckning inte missnöjd med beslutet som i praktiken gick Finland emot: 

En god utgång. Kanske hela frågan ligger på bordet till hösten 1948, 
så vi slipper delta i den nuvarande generalförsamlingen. Där skulle vi 
möta talrika svårigheter. Situationen i FN är verkligen eländig. 
Varför? Kommer FN från början att misslyckas?53 

Den här anteckningen är visserligen kritisk mot tillståndet i FN, men den 
gjordes i efterhand. Den representerar en anpassning till den aktuella situa-
tionen och antagligen betraktades oenigheten i frågan om utvidgning som 
ett bevis på hur attraktiva de exkluderande konsekvenserna var. Resone-

                                                            
47  Presidentord: Också inrikespolitiken verkar på internationell framgång, i: 

Hufvudstadsbladet, den 19 september 1947. 
48  Enkel, men värdig fest i Mässhällen, i: Hufvudstadsbladet, den 19. september 1947. 
49  Finlands ansökan finns dokumenterad: Anjali V. PATIL, The UN Veto in World Affairs 

1946–1990: A Complete Record and Case Histories of the Security Council’s Veto, Sarasota 1992, 
s. 26–27. 

50  PAASIKIVI 1986 (note 40), s. 83 (den 24. augusti 1947). 
51  Jacob W. F. SUNDBERG, Om Norden i ett finländskt perspektiv: En nordisk övning i 

tjugu år – Rättegångstävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset, i: Tidskrift utgiven av 
Juridiska Föreningen i Finland, vol. 141 (2005), s. 203–215 (s. 204). 

52  Security Council, Official Records 2 (1947), s. 2464. 
53  PAASIKIVI 1986 (note 40), s. 97 (den 3. oktober 1947). 
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manget kännetecknas av en cirkulär och icke falsifierbar logik och synen på 
fördelarna med en ajournering av Finlands ansökan var uttryckligen 
kortsiktig. 

Den finska pressen uttryckte besvikelse över det oförutsedda avslaget på 
medlemsansökan, och framhöll att det sovjetiska vetot inte var riktat mot 
Finland, utan mot den anglo-amerikanska politiseringen av frågan om 
medlemskap. Men mellan raderna var känslan påtaglig av att ha varit en pjäs 
i ett stormaktsspel. Med det sagt, fann många kommentatorer tröst i att 
Finland ofrivilligt hade frikopplats från en internationell konfliktarena.54 

Även om vägran att släppa in Finland i FN ledde till besvikelse i landet, 
fick en mer välvillig tolkning till slut fäste. En berättelse om FN och 
efterkrigstidens Finland skulle mycket väl kunna heta »Riskzonen och Den 
tursamma outsidern«.55 De huvudsakliga beståndsdelarna av berättelsen 
skulle kretsa kring ett nyktert finskt perspektiv på FN, en demonstration av 
att det inte var Finlands fel att medlemskapsansökan avslogs, och en 
upprepning av fördelen med att inte behöva fatta obehagliga beslut under 
kalla kriget. Typiskt nog upptog diskussionen om Finlands status och andras 
godkännande, i synnerhet Sovjetunionens (även om detta var något 
motsägelsefullt med tanke på vetot mot Finlands FN-ansökan) mer ut-
rymme i pressen än ventileringen av potentiella obehag med FN.56 

Men, medan medlemskap i denna organisation dröjde, kunde andra pre-
dikament som hörde till det kalla kriget inte undvikas. Paasikivi fick Stalins 
brev där han bad om en konsultation angående en överenskommelse, vars 
förebild var de nyss underskrivna fördragen mellan Sovjetunionen och 
Ungern och Rumänien den 23. februari 1948, vid den tjeckoslovakiska 
krisens höjdpunkt, som hade lett till kommunistisk diktatur.57 Den finska 
delegationen till Moskva lyckades till slut förhandla fram bättre villkor än 
dem Ungerns och Rumäniens representanter hade lyckats få, men det var 
långt ifrån tydligt vilka följder Fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt 
bistånd mellan Republiken Finland och de Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund, 
underskrivet den 6. april 1948, skulle få i praktiken. Det ökade konflikten 
mellan öst och väst och bidrog till att Norge och Danmark närmade sig en 
militärallians med västländerna. Även om »the image of Finland as the next 
                                                            
54  Se dokumentationen i Brages pressarkiv, Helsinfors (BPAH), Politik yttre (PY), vol. 707a. 

Samlingen består av artiklar från enbart svenskspråkiga dagstidningar i Finland, men 
innehåller även pressöversikter av relevanta artiklar ursprungligen publicerade i 
finskspråkiga dagstidningar. 

55  Jfr. titeln på artikeln Vår lyckliga obemärkthet, i: Nya Pressen, den 17. oktober 1948. 
56  Ett typiskt exempel för det här narrativet är: Finland och FN, i: Nya Pressen, den 12. 

augusti 1954. 
57  Suomen ja Neuvostoliiton ystävyys- ja avunantosopimus, Helsingfors 1948, s. 4. 
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domino« gradvis ändrades sommaren 1948,58 så kände sig finska aktörer 
trygga med att hänvisa till internationella institutioner under hela processen. 
Under ett förberedande möte med den finska delegationen, hävdade Onni 
Peltonen, ordförande i parlamentets utrikesutskott, att Finland på sin höjd 
skulle kunna förhandla fram en vänskapsöverenskommelse, i försäkran om 
att man skulle försvara sig självt, »också med hjälp av FN och med dess 
medverkan«.59 

Den mest inflytelserika finska dagstidningen, Helsingin Sanomat, redo-
gjorde mycket detaljerat för FN-stadgan på ett mera generellt plan. Artikelns 
syfte var att stärka Finlands självförtroende och position inför de kom-
mande förhandlingarna med Sovjetunionen, samt att dämpa rädslan i landet 
för att ett fördrag i hög grad skulle efterlikna överenskommelserna med de 
Östeuropeiska satellitstaterna. Det centrala argumentet i artikeln var att 
rätten till nationell självbestämmande var allmänt erkänd och att stadgan 
garanterade små och stora länder lika stor rätt att utöva sina rättigheter och 
tillvarata sina intressen.60 Utrikesminister Enckell framhöll under en kon-
ferens med president Paasikivi att »fördraget bör registreras i FN« för att 
»det skulle innebära något slags sanktion«.61 Några veckor efter att man 
skrivit under, såg Paasikivi också FN:s instrumentella nytta. I ett samtal med 
Helsingin Sanomats utgivare, uttryckte han att om Sovjetunionen skulle 
inkräkta på Finlands västerländska politiska system eller inte hedra det som 
överenskommits, »vädjar vi till FN och världsopinionen«.62 Det finns också 
andra indikationer på att Paasikivis hållning till FN var positiv vid den här 
tiden.63 

I artikel 7 av Fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd var skriv-
ningen faktiskt: »Genomförandet av detta fördrag sker enligt principerna för 
organisationen de Förenta Nationerna«.64 Både den finska regeringen och 
det parlamentariska utrikesutskottet betonade denna punkt när fördraget 

                                                            
58  Jussi M. HANHIMÄKI, Containing Coexistence: America, Russia, and the »Finnish Solution«, Kent 

1997, s. 47. 
59  PAASIKIVI 1986 (note 40), s. 187–188 (den 11. mars 1948). 
60  Auf dem Boden unseres Selbstbestimmungsrechtes, i: Finnlands Neutralität: Eine 

Neutralitätspolitik mit Defensivallianz, Ulrich H. E. WAGNER, Hamburg 1974, s. 192–193 
(Artikeln ursprungligen publicerad den 3. mars 1948). 

61  PAASIKIVI 1986 (note 40), s. 182 (den 4. mars 1948). 
62  PAASIKIVI 1986 (note 40), s. 228 (den 12. maj 1948). 
63  PAASIKIVI 1986 (note 40), s. 250, 262 (den 14. juli & 26. augusti 1948). 
64  Fördrag om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Republiken Finland och 

de Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund, i: Riksdagen, Handlingar III, 1, n:r 171 
(1947/48), s. 6 (den 15. april), s. 149–161. 
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lämnades in till parlamentet för ratificering.65 I sitt radiotal efter att ha skrivit 
under avtalet, tolkade premiärminister Pekkala skrivningen som ett nytt, 
ökat hopp om medlemskap i FN.66 Hans antagande visade sig icke desto 
mindre vara falskt. Det blev en ny omröstning om Finlands ansökan i 
Säkerhetsrådet den 13. september 1949.67 Sovjetunionen reagerade på 
västländernas ovilja att godta sina satellitstaters ansökningar och använde 
återigen sitt veto för att blockera Finlands ansökan. 

Konfrontationerna i Europa ökade under den här tiden och i ett radiotal 
på FN-dagen den 24. oktober 1948 uttalade Reino Oittinen sig uppskattande 
om FN. I sitt tal bekräftade utbildningsministern att Finland hoppades 
kunna bli medlem i FN snarast möjligt, vilket var avhängigt av godkännande 
från alla medlemsstater.68 1949 ordnades för första gången festligheter för 
att fira FN-dagen. Oittinen noterade att Finland som icke-medlem av FN, 
inte ännu hade blivit »en fullödig ledamot av nationernas stora familj« och 
började söka andra sätt att närma sig, som, till exempel, genom förslaget att 
»allvarligt pröva« medlemskap i UNESCO som ett alternativ till medlem-
skap i huvudorganisationen.69 Finland gick dock inte med i UNESCO 
förrän 1956, sedan staterna i Östeuropa hade börjat engagera sig i organi-
sationen och sedan Finland hade upptagits som medlem i FN.70 

Även om Finland såg FN som en tillgång i ljuset av den militära 
överenskommelsen med Sovjetunionen samt den begynnande konfron-
tationen mellan blocken i Europa, kom Koreakriget och FN:s inblandning i 
globala konflikter att få Finlands medlemskap att framstå som proble-
matiskt. Paasikivi tolkade den sovjetiska regeringens ödesmättade beslut att 
bojkotta Säkerhetsrådet (ett beslut som kom att frånta Sovjetunionen 
vetorätten över militär hjälp till Sydkorea) som att det antagligen skulle leda 
till en splittring inom världsorganisationen. Man kunde förvänta sig ett 
omedelbart godkännande av Finlands ansökan om medlemskap under 
sådana omständigheter, men ett sådant resultat skulle omedelbart provocera 

                                                            
65  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det mellan Finland och de 

Sosialistiska Rådsrepublikernas Förbund avslutade fördraget angående vänskap, 
samverkan och ömsesidigt bistånd, Riksdagen, Handlingar (1947); Utskottets för 
utrikesärenden betänkande n:r 20, ibid. 

66  Suomen ja Neuvostoliiton ystävyys- ja avunantosopimus, Helsingfors 1948, s. 15–18. 
67  Jfr. PATIL 1992 (note 49), s. 22–24, 27. 
68  Finland önskar FN-strävandena all framgång, i: Hufvudstadsbladet, den 25 oktober 1948. 
69  Finland bör arbeta för FN via UNESCO: Ingen principiell invändning mot FN, säger 

undervisningsministern, i: Hufvudstadsbladet, den 25. oktober 1949. 
70  Se: Heidi HAGGRÉN, Pohjoismainen yhteistyö kansainvälisessä yhteisössä Unesco ja tiedon politiikka 

(Pro gradu-tutkielma), Helsingfors 2004. 
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Sovjetunionen.71 Vid den tidpunkten var Paasikivi nöjd med att Finland inte 
var medlem och noterade att »för ögonblicket vore det (…) bäst om vi 
tillsvidare kunde förbli utanför«.72 

Fyra år gick: Koreakriget var slut, Stalin var död, och »tövädret« hade 
förändrat några av parametrarna på den globala scenen. Det sovjetiska styret 
hade börjat visa ett måttligare och mer samarbetsinriktat sätt. Men vänte-
listan på stater som hade ansökt om medlemskap i FN växte ständigt; de 
som väntade hade antingen inte lyckats få tillräckligt många röster i 
Säkerhetsrådet (kommunistiska länder) eller hindrades av Sovjetunionens 
veto (kapitalistiska länder, som Finland). Historiskt hade också utdragna 
ansträngningar gjorts för att åstadkomma en lösning, som två rådgivande 
uttalanden från den Internationella domstolen i Haag, upprättandet av flera 
underutskott i Generalförsamlingen och öppet och mera dolt köpslående i 
frågan.73 Kort sagt, det var sedan länge dags för ett avtal och det politiska 
klimatet hade förbättrats märkbart i mitten på 1950-talet. 

I januari 1954 beskrev den populära kvällstidningen Ilta-Sanomat FN som 
»ett slags mondial säkerhet för vår politik och våra rättigheter samt något 
slags garanti om vi en gång skulle råka i klämma på den internationella 
politikens fält«.74 I ett samtal två veckor efter detta uttryckte president 
Paasikivi i ett samtal med premiärminister Sakari Tuomioja en beredvillighet 
att omvärdera frågan. I hans dagbok står: »Jag har det intrycket att det nu 
börjar bli tid för oss att vinna medlemskap. Det vore ett nytt tecken på en 
normalisering av vår situation. Därför har vi ingen orsak att inta en negativ 
hållning.«75 

Paasikivi började ägna sig åt »Vårt medlemskap i FN«.76 Några finska 
politiker fortsatte att betona utanförskapets välsignelser, men de två vikti-
gaste personerna, Paasikivi och Urho Kekkonen, president från 1956, när-
made sig en diskussion om villkoren för medlemskap. Kekkonen avrådde 
regeringen från att aktivt arbeta för ett medlemskap, medan Paasikivi vidhöll 
det självklara: nämligen det att Finland skulle acceptera ett medlemskap om 
man antogs. De olika nyanserna i hur man tog sig an problemet kan ha haft 

                                                            
71  Juho Kusti PAASIKIVI, Dagböcker 1944–56, vol. 3: De sista åren (17.2.1950–10.4.1956), 

Helsingfors 1987, s. 57 (den 6. & 7. juli 1950). 
72  PAASIKIVI 1987 (note 71), s. 79 (den 11. oktober 1950). 
73  Donald C. BLAISDELL, International Organization, New York 1966, s. 42. 
74  Artikel i Ilta-Sanomat, enligt Finland bör komma in i FN, [pressöversikt] i: Nya Pressen, 

den 22. januari 1954. 
75  PAASIKIVI 1987 (note 71), s. 281 (den 2. februari 1954). 
76  PAASIKIVI 1987 (note 71), s. 290 (den 4. april 1954). 
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att göra med Kekkonens mera avspända attityd till tid jämfört med den 
åldrade presidentens.77 

1954 gjordes en terminologisk förändring i regeringens årliga rapport till 
parlamentet; frågan om Finlands medlemskap i FN betecknades inte längre 
som »öppen« utan som »oavgjord«.78 Den här mikrorörelsen i regerings-
språket sammanföll på ett slående sätt med bildandet av det monumentala, 
halvofficiella FN-förbundet, den 29 november 1954. Medborgar-
organisationernas FN-förbund grundades av två dussin paraply-
organisationer inom områdena arbetsmarknad, socialt och kulturellt arbete; 
efter ett år hade antalet medlemsorganisationer ökat till tre dussin, som 
representerade mer än 2 miljoner medlemmar av en befolkning på 4,2 
miljoner.79 

På sommaren och hösten 1955 uppstod en diskussion i media som 
utmanade den vedertagna sanningen om Finland och FN. Den här gången 
kom fokus att ligga på interna och externa nackdelar med isolering. 
Exponering för internationell politik i FN sågs som en oumbärlig erfarenhet 
för finska representanter, åtminstone på sikt, och som ett angeläget tillfälle 
till att utvidga deras verklighetsuppfattning.80 I sitt tal på FN-dagen 1955, 
gick Niilo A. Mannio, ordförande i Medborgarorganisationernas FN-
förbund, så långt som att påstå att intresset för internationellt samarbete 
sammanföll med den kulturella nivån i ett givet land.81 I pressen beskrevs 
kunskap som någonting som inte endast kunde uppnås genom iakttagelser, 
utan som någonting som också krävde ansvarsfullt deltagande. Alltså 
ifrågasattes icke-medlemskapets välsignelse, medan fördelen med att agera 
försiktigt i FN och möjligen avstå från att rösta, med Sverige som exempel, 
framhölls.82 Genom möjligheten att agera på så sätt för världen började FN 
betraktas som en viktig arena där Finland skulle få möjlighet att visa upp sin 

                                                            
77  PAASIKIVI 1987 (note 71), s. 312 (den 1. september 1954). 
78  Berättelse om Regeringens åtgärder under år 1954, i: Riksdagen, Handlingar IV (1955); 

jfr. Berättelse om Regeringens åtgärder under år 1953, Riksdagen, Handlingar IV (1954). 
79  Finländskt FN-förbund har bildats, i: Hufvudstadsbladet, den 1. december 1954; jfr. 

Caesar PATERLINI, Från toppstyrd marionettdocka till opinionsbildande medborgarrörelse: FN-
förbundet i Finland 1954–1968 (Manuskript), Helsingfors universitet 2003. 

80  Artikel i Uusi Suomi, enligt Finland kan inväljas i Förenta Nationerna, [pressöversikt] i: 
Hufvudstadsbladet, den 6. juni 1955; Gudrun MÖRNE, Finland och FN, i: Svenska 
Demokraten, den 13. december 1955; Storspektakel i FN, i: Vasabladet, den 15. 
december 1955. 

81  Finland bör aktivt stöda FN:s arbete, i: Hufvudstadsbladet, den 25. oktober 1955. 
82  Den jubilerande världsorganisationen, i: Åbo Underrättelser, den 21. juni 1955. Ett 

liknande argument framfördes av: Kurt WESTERHOLM, Finland och FN, Vår Tid, den 11. 
november 1955. 
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neutralitetspolitik.83 Isoleringen från andra länder ansågs inte bara ha 
påverkat inhemska aktörer på ett ofördelaktigt sätt, utan också ha gett 
världen en vrångbild av Finlands geo-strategiska och ideologiska position – 
en potentiellt självuppfyllande och farlig bild av en sovjetisk satellitstat.84 
Under sådana förutsättningar framstod FN också som ett forum där man 
kunde flagga för Finlands »ställning som fri och självständig stat« inför 
världen.85 

Det rörde sig i världspolitiken sommaren 1955, och den 17. augusti blev 
Paasikivi och premiärminister Kekkonen inbjudna till Moskva, med utsikt 
om en tidig stängning av den sovjetiska militärbasen i Porkkala i utbyte mot 
en omförhandling av det snart inaktuella fördraget om ömsesidigt stöd. 
Paasikivi tänkte igenom möjliga samtalsämnen inför mötet och noterade 
»Godkännande av vårt medlemskap i Förenta Nationerna«. När Finlands 
ambassadör i Moskva, Eero Wuori, frågade om Finlands ställning vad gällde 
medlemskap i FN, instruerade Paasikivi honom att säga att finnarna gärna 
såg att frågan skulle avgöras på ett fördelaktigt sätt. Kekkonen, i ett samtal 
med Sovjetunionens ambassadör i Helsingfors, Victor Lebedev, uttryckte sig 
något mera passivt: »Vi tar inte upp denna fråga. Om ryssarna berör den 
svarar vi att vi hoppas att den ska avgöras i en för oss positiv riktning, dvs. 
att vår ansökan beviljas.« Men när Sovjets utrikesminister Vyacheslav 
Molotov tillkännagav att han skulle åka till New York nästkommande dag, 
tog Paasikivi initiativet till att påminna honom om Finlands FN-ansökan 
och att ett positivt svar skulle uppskattas. Molotov svarade att han skulle ha 
frågan i åtanke.86 

På hösten 1955 fick Kanada fram en »paketlösning«, där man rekom-
menderade att alla sökande till FN skulle beviljas medlemskap – undantaget 
politiskt delade stater – en lösning som rubbades genom republiken Kinas 
veto mot godkännandet av Folkrepubliken Mongoliet. Efter det att 
Sovjetunionen hade lagt in sitt veto mot Finlands ansökan (13. december 
1955) för tredje gången87, avgjordes i stort sett dragkampen kring god-
kännandet av nya medlemmar i FN nästkommande dag. Säkerhetsrådet 
rekommenderade att 16 nya stater skulle bli medlemmar – men inte Japan 

                                                            
83  Finland och FN, i: Hangö Tidning, den 7. juni 1955. 
84  Jfr. Artikel i Uusi Suomi, enligt Finland kan inväljas i Förenta Nationerna, [pressöversikt] 

i: Hufvudstadsbladet, den 6. juni 1955. 
85  Finland och FN, i: Vasabladet, den 23. september 1955; cf. Gudrun MÖRNE, Finland och 

FN, i: Svenska Demokraten, den 13. december 1955. 
86  PAASIKIVI 1987 (note 71), s. 373, 379, 381, 382, 385 (den 17. augusti, den 8, 9, 12, 16. 

september 1955). 
87  Jfr. PATIL 1992 (note 49), s. 25–27. 
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och Mongoliet. Generalförsamlingen följde snabbt rekommendationen på 
kvällen den 14. december och därmed blev Finland en av de nya 16 
medlemsstaterna i FN.88 Norges permanenta representant i FN uttryckte 
särskild glädje över att de fyra skandinaviska länderna »får se en ny Medlem i 
vår Organisation, vår gamla vän och goda granne, Finland.«89 

Georg A. Gripenberg, ambassadör i Stockholm, utnämndes till framtida 
representant i FN.90 Enligt en av Paasikivis förtrogna, visade den 66 år gam-
la diplomaten de önskvärda kvaliteterna »omfattende kosmopolitisk erfaring, 
måteholden tiltakslyst og evne til kynisk resignation«.91 Utnämnandet av 
Gripenberg, en gammaldags diplomat med en uttalat aristokratisk läggning 
och förfinade manér, med smeknamnet »den trötta älgen«, har också 
beskrivits som en subtil manöver som utan vidare åthävor markerade ett 
avstånd till kommunistblocket.92 Finland valde att träda in i FN på ett 
påtagligt stillsamt sätt. Men, det var två sorters stillsamhet som verkade här, 
trots försöket att skapa ett sammanhängande intryck av en allmän finsk 
konstruktiv stillsamhet och trots doktrinen att man skulle hålla låg profil, 
som fanns med i båda varianterna. Å ena sidan fanns lugnet som var 
karaktäristiskt för den hyggliga medlemmen i det internationella samfundet, 
å andra sidan tystnaden hos en anpasslig och undergiven liten stat belägen i 
skuggan av en överlägsen granne. Den första varianten var en källa till 
stolthet, den andra gav upphov till skam. Finlands permanenta representant 
i FN var antagligen mer utsatt för detta spänningsfält än någon annan, och 
han var stolt över att han var den enda FN-ambassadören som inte hade 
hållit ett anförande under sin första session. I övrigt lade han märke till ett 
negativt samband mellan ett lands storlek och hur länge dess representant 
brukade tala. Han blev inte mindre häpen över sina medrepresentanters 
talträngdhet med tiden.93 

Samtidigt valde den finska regeringen att inte anmäla ett bidrag till den 
allmänna debatten redan innan den sovjetiska invasionen i Ungern försatte 

                                                            
88  General Assembly, Official Records 10 (1955), s. 435. 
89  General Assembly, Official Records 10 (1955), s. 447. 
90  PAASIKIVI 1987 (note 71), s. 397–398 (den 23. december 1955). 
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den 9. januari 1956, in i Riksarkivet i Oslo (RAO), Utenriksdepartementet 1950–59 
(UDO), 26.4/3. 
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Finland i en svår belägenhet.94 Denna återhållsamhet ska ha varit unik bland 
de nya medlemsländerna.95 Finland tappade ansiktet när man som enda 
europeiska demokrati avstod ifrån att kräva ett tillbakadragande av de 
sovjetiska trupperna. Finland avstod också i de flesta andra resolutioner som 
rörde händelserna i Ungern.96 Ändock, som Conor Cruise O’Brien 
observerade: »Those who were apparently ’on opposite sides’ were in fact 
playing their appropriate parts in a ceremony of survival«. De hjälpte till att 
rädda både USA:s och Sovjetunionens värdighet i en konflikt som enkelt 
kunde ha blivit förspelet till ett tredje världskrig.97 När Gripenberg senare i 
ett samtal med den amerikanska diplomaten James J. Wadsworth förklarade 
den finska delegationens låga profil med »Finlands situation toute spéciale«, 
kommenterade den senare detta genom att upprepa: »Everybody perfectly 
understands that.«98 Samtidigt gav den samtida Suezkrisen Finland möjlig-
heten att delta i det spirande fredsbevarande arbetet inom FN, ett vältajmat 
kryphål som gynnade ett återupprättande av finsk nationell självrespekt och 
internationellt anseende, samt en möjlighet för Finland att uppvisa finsk 
neutralitet och konstruktiv delaktighet i världsfrågor på lång sikt.99 Den 
allmänna känslan bland finnar på hösten 1956 sammanfattades så här: »I en 
het bastu har vi hamnat, när vi kommit med i FN.«100 

 

Sammanfattning 

Under årtiondet efter andra världskriget var Finland en inte fullständig 
självstyrande stat, under permanent, om än avtagande, hot om sovjetisk 
intervention och utan utsikter om effektiv hjälp från Väst.101 I Finland kände 
många att medlemskapet i FN innebar att »den sista skuggan av krigets 
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539, 547. 
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diskriminerande följder utplånats«.102 Som Jaakko Nousiainen har under-
strukit, medförde medlemskap i FN att Finland »was freed from the 
position of conquered ’enemy state’ and in this respect became equal of 
other countries.« Erfarenheten kom slutligen att visa »that the advantages of 
membership outweigh the resulting difficulties« – tvärtom mot de farhågor 
och tvivel som var förhärskande innan Finland blev medlem i FN.103 Den 
här jämförelsen, ex post, är slående lik förväntan ex ante ur president 
Paasikivis dagbok från augusti 1947.  

Författare som skriver om Finlands roll i FN brukar vara övertygade om 
att organisationen fungerade som en plattform för att uppvisa nationell 
särart i internationella relationer. I motsats till detta brukar tiden av väntan 
antingen ignoreras eller tolkas som en fas där icke-medlemskap var 
fördelaktigt och Finland var ointresserat av medlemskap. Från ett 
systematiskt perspektiv, utesluter inte de här positionerna varandra. För att 
hylla senare fördelar med medlemskap i FN behöver man inte nödvändigtvis 
utesluta möjligheten att det tidigare har funnits nackdelar. Med det sagt, 
baseras insikterna om fördelarna med medlemskap på en tolkning av 
faktiska händelser, medan åsikten om vilken skada det hade orsakat före 
1955 är ett kontrafaktiskt antagande. Finland kunde slutligen rida ut den 
ungerska krisen, mardrömmen som hade förverkligats och som hade 
hemsökt finska tjänstemän sedan man hade ansökt om medlemskap. Det 
har korrekt observerats att »Finlands inträde i FN kunde knappast ha 
försiggått vid en olämpligare tidpunkt«.104 Det är inte givet att Finland inte 
skulle ha klarat att hantera krisen under den tidiga fasen av kalla kriget – på 
ett liknande sätt som Danmark, ett land som hade sovjetiska soldater i sitt 
territorium till 1946, på ön Bornholm, och med samma mentalitet som en 
stat i frontlinjen. 

Det kan inte råda något tvivel om att skepsisen mot FN under åren efter 
kriget var utbredd i Finland. Dock var det inte bara i Finland man hade en 
sådan inställningen, den var också förhärskande i Danmark och andra 
nordiska länder. Vid en närmare granskning framträder en mer komplex 
bild: Diskursen om alla dessa länders relationer till FN antar en viss bredd 
och olika strömningar. Det fanns många likheter, men också olikheter. De 
nordiska länderna utvecklade tillsammans en särskild identitet som en grupp 
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konstruktiva FN-medlemmar, med rötter i Nationernas Förbund.105 Men 
inom den här gruppen blev Finland just det som Gromyko hade hoppats 
förhindra när han lade in vetot mot Finlands medlemskap i oktober 1947, 
nämligen »en egen klass«. Finlandisering – inte tjeckoslovakisering – blev ett 
allmänt känt begrepp. FN var den perfekta scenen för att bete sig idio-
synkratiskt och uppvisa exceptionalism på ett lågmält, nordiskt sätt. I början 
rådde tystnad. I början av 1960-talet hördes den finska rösten mer. Men, när 
allt kommer omkring ändrades inte kärnan i budskapet. Det här särdraget 
beskrivs träffande i följande anekdot: Max Jakobson, Finlands representant i 
FN under andra halvan av 1960-talet, »hade en gång tillfrågats vad Finlands 
huvudsakliga insats i FN bestod i, betänkt sig en stund och därefter svarat: – 
Tystnad.«106 En djupare beskrivning av Finlands förhållningssätt i FN, som 
står i ett humoristiskt telegram från det norska utrikesdepartementet, anty-
der att det inte bara var en fråga om temperament, utan att det också var ett 
resultat av ett underliggande dilemma angående policy: »Fra finsk side har 
man med vanlig klarhet gjort det klart at intet er klart.«107 
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