
-~ en -nya fredsorganisationen har som' 
.bekarut utformats i tre etapper. Den 9 
oktober 1944 publicerades en prelimi

~ä~ plan, som utarbetats i Dumbarton Oaks · 
av representanter för förenta staterna, Stor
B.ritannien, .Sovjetunionen och Kina. Detta för
s(ag var icke fullständigt - framför allt hade 
man icke · nått enighet rörande sättet för om-

. JlÖstning i det föreslagna säkerhetsrådet - och 
· r,an förutsatte, att det i åtskilliga punkter 

skulle ändras och kompletteras. Därefter ägde 
- , n rad officiella och inofficiella förharullingar 
~ch deJhatter rum kring det framlagda utkastet. 
r v s~rs.kild vikt- voro de fö~handlingar, som 
ågde rum mellan stormakterna, · främst vid 
Churchills, Roosevelts och Stalms möte på 

· Krim i februari i år. Från olika håll kommo 
förslag vill mer eller mindre vittgående änd
~ingar:. A ven Sverige •har lämnat ett bidrag, 

'Jhuru icke av officiell na~ur: i vå·ras utgavs ett 
lags betänkande, utarbetat av en av Utrikes-

t
oli~iska institutet .. tillsatt .. studie~rupp,. ?land 
ars medlemmar marktes forra utrJ.kesmtmstem 

· nden (F;ed och säkerhet efter andra världs
~riget, Kooperativa .förbundets bokförlag). Den 
.1 5 april sammanträdde en konferens i San 
Jl'rancisco för att slutgiltigt utforma ett förslag 
~Il organisation. Till konferensen inJ>jödos de 

:r··re~de nationer,na, till vjlka även räknades . 
e stater, som senast den I mars förklarat krig 
ot Tyskland eller Japan. Femtio stater ·voro 
epresenterad~ på konferens·en. Efter åtsk.il~ga 
s itningar, som ' vid' ·vissa tillfällen ,l?efarades 

Lyssnarbild från Förenade Nationers konferens i San Francisco. Mannen t. v. i förgrunden är ~ne 
Ording, Nol"ge, pl bänkraden bakom ·synes t. h. A. Eden och C. Attlee, Storbritannien. 

Den nya fredsorganisationens grund

satser · o~h handlingsmöiligheter disku-

teros · i denna artikel av professor 

HERBERT TINGSTEN 

vårt land - och _säkert 1~å många andra håll -
skandalös . 

De allmänna deklarationer, med vilka• för
b.undsakten inledas, äro knappast av något 
större intresse. • Vi, de förenade nationernas 
folk•, heter det bland anr:tat, »beslutna. att 
rädda efterkommande sl~kten från kr_igets gis-
sel, som två gånger tinder vår livstid bragt _out
säglig sor.g Öve_r mänskligheten, .att återupprätta 

skola le-da till konferensens avslutande utan tron på .de grundläggande mänskliga rättig-
- posi1tivt resultåt, lyckades man komma till enig- hetern~, på människans värdighe~ ·och värde:, 

het. Den .16 · juni undertecknades · •kartan för på lika rättigheter för män och\ kvinnor och 
de förenade nationerna• .. Kartan träder i kraft, för stora och små nationer ... att i det.ta syfte 
då den ratificerats, dvs. i vederbörlig .-konst:itu- visa tolerans och. leva j .fred· mel varandra 
tionell ordning godkänts, av de anslutna stor- .såsom goda grannar ... ha beslutat -att, förena 
makterna och av ett fler.tal bland de- övriga våra ansträngningar för att uppnå dessa syf
stater, som .del~git i konferensen. Andra stater ten». De anslutna staterna lova att uppfylla 
kunna se·dermefa i fastställd or.dning vinna in- sina förpliktelser, att lösa inbördes konflikter 
träde i förbundet. · med_fredEga medel, att icke - utom i enlighet 

I det följande ska-ll jag icke söka lä~na nå- meQ:. reglerna för organisationen - använda 
gon fullständig redogörelse· för innehållet i för- vålcf eller .hot om våld, att sariiver'a :rid be-

, bundsakten· utan endast stanna vid· ~ågra h~- handlingen -av -internationella_:problem ·på skil
vudpunkter och de problem, . sOm _härmed .äro • da områden. Principfö~k:laringen jir .något fy}: 
förknippade. Förbundsakten erbj~der vis~r- ligare än den som gavs för Nationernas för
Iigen en mängd · både viktiga c;>c~ svå.rlösta bu.nd och den antyder möjligheten av ett mera 
politiska oc·h juridiska frågor, men de grund- omfattande samarbete, men något nytt av större 
läggande, för ställningstagandet avgörande reg- · betydelse innehå.ller dem icke. 
lerna .och de med dem sammabhängande pro-~ - Det nya förbundets- :viktigaste • organ äro 
blemen kunna .. tämligen lätt öv.er:blickas. "Det ~uppbyggda efter i huvudsak samma grundsatse 
är' att hoppas, att .alla politiskt vakna: svenskar ' som i Nationernas förbund'. E:n generalförsam-

.. s~a:ffa sig kunskap ·om . den nya f.r~<lsorganisa- ling, som näimast kan jämfpras med 1"epr.esen-: 
tionens_ ,bärande - principer; okunnigheten om tationen- i en- stat, ·-omfattar .alla ' tnedlemssta- ·... ·· _ 
dess föregingare, Nationernas ' förbund,-' var i ~ tema i Jö~bundet. Varje- stat har en röst i för-

' ' 
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Utrikeskommissarie Molotov, Sovjetunionen, talar vid Förenade Nationers konferens i San Francisco. 

samlingen, men kan i denna insätta flera, dock 
högst fem delegater. En märklig nyhet är, att 
man här, liksom på andra punkter, slopat det 
i folkförbundet (uto i procedurfrågor) gäl
lande kravet på enhällighet för . .beslut; detta 
innebär~ att de förenade nationerna skola hilda 
en ojämförligt fastare sammanslutning än de 
till folkförbundet ansluma staterna. I .regel 
kräves enkel majoritet av de närvarande och 
röstande medlemmarna (~dvs. staterna), i vissa 
viktigare fr:ågor två tredjede1s majoritet. För
samlingen skall, liksom folkförbundets försam- · 
ling, sammanträda varje år til~ ordinarie sessi'On 
och kan därjämte i särskilda fall Sa.mmankallas 
till e~tra session. 

Säker.hetsrådet kan liknas vid ~:egering_en, det 
exekutiva organet, j en stat. Det skall organi
seras på så sätt, au möjlighet alltlid ·finns för 
det att trätda i funktion; varje medlem av 

· rådet skall därför stän.digt ha en representant 
vid organisationens säte. Dessa bestämmelser 
ägd ingen motsvarighet inom folkförbundet 
och under:stryka i ooh ·för sig rådets centrala 
betydelse. säkerhetsrådet skall bestå av elva 
medlemmar. Liklsom li folktörbundet skiljer 
man mellan fasta och tillfälliga rådsplatser. 
Fasta eller permanenta platser innehas av stor~ 
makterna: Förenta staterna, Srorbritannien, 
Ryssland, Frankrike och Kina. D~ sex tillfäl
liga rådsmedlemmarna utses. av församlingen 
för en ·period. av två år; omedelbart omval- av 
en avgående medlem får ej äga .rum. V~d val 
av dylika rådsmedlemmar. skall man enl-igt föt:
bundsakten. dels ta hänsyn till staternas in- . 
satser för organisationens syften, dels beakta 
kravet på en jämn geografisk fördelning av 
platserna. Ti'll jämförelse kan erinras om att 
N atianernas förbunds råd enligt de ursprung
liga .bestämlnelserna skulle bestå av fem per
manent reP-resenterade srormakter och fyra ge
nom val -utsedda mindre stater; i praktiken 
Blevo .de tillfälliga rådsplatserna fle~a än från 
början avsetts, Och under de sista åren före 
krig~t bestod rådet av tre stormakter och ·tolv 
mindre stater. 

Den centr;lla frågan om makttördelningen 
mellan församling och rå.d har i San Francisco
kartan i Jångt .högre grad än i folkförbunds
akten 1östs till rådeti föimån. Det är . ingen 
överdr:iflt att beteckna .rådet som den domme
rande faktorn i den nya organisationen. Flera 

o 

av församlingens befogenheter, t. ex. att upp
taga och utesluta medlemmflr_, äro beroende av 
rådets rekommendation. Församiingen har att 
ombesörja en · rad val, .att anta förbundets 
budget, ' att g.ranska och diskutera säkerhets
rådets och andra permanenta ·organs verksam
hetsberättelser; ·<len kan vidar:e uttrycka önsk
ningar och .anbefalla åtgär.der. Men när det 
gäller organisationens viktigaste uppgift, att 
lfu.a. tvister, hindra konflikter och inskrida mot 
fredsstöråre, är församli~ helt stäHd i ba-k
grunden. Typisk är bestämmelsen .att försam
lingen icke annat än på mdets beg~r:an får ut
tala sig rörande en konflikt .eller över huvud 
en internationell situati·on, medan denna är 
före~ål .för rådets ,be·handling. 

säkerhetsrådets ställning belxses klart av den 
bestämmelse, med vilken reg eringen av dess 
bef-ogenheter: inledes; det stadg~s här, att orga- . 
nisacionens medlemm~r »Överlåta åt säkerh~ts-

Operahuset i San ~rancisco där konferensen ägde 
rum. 

rådet det huv•udsakliga ansva:ret för den mel
lanfolkliga fredens och säkerh~ns bevarande, 
och äro ense om att säkerhetsrådet, då det full
gör ->Sina förpliktelser i .enlighet med de~ta an
svar handlar på der~ vägnar». Säk~rhetsrådet 

har, kort sagt, att trygga världsfreden och a 
för detta . ändamål förfoga över förbunde 
maktmedel. Då tvister uppstå och i synnerhe 
då freden hotas är det säkerhetsrådet, och en 
dast detta, som kan och skall inskr:ida. Råde 
skall vid tvister mellan stater söka genom för 
slag och förhandlingar . uppnå en fredlig lös
ning, dock att s. k. rättstvister, t. ex. tvister 
rörande tolkningen av e-tt avtal, i regel skol 
hänvisas till den fasta imernationella domstol 
som .ingår i den nya organisationen. Då fre
den synes hotad, kan säkerhetsr:ådet besluta 
långtgående aktioner. Det kan anordna demon
strationer och blockader samt, om så kräves, 
inskrida m~d vapenmakt. ;Medlemsstaterna äro 
härvid skyldiga att. medverka genom att med
giva passagerätt, deltaga i -blockader osv. samt 
ä ven genom att ställa militära maktmedel till 
förfogande. Hur i det sistnämnda fallet skall 
tillgå framgår ej aUdeles klart av förbunds
åkten. Denna betonar särskilt, att "staterna 
skola ställa luftstrids,krafter~ till förbundets dis
position. Vidare skall genom särskilda överens
kommelser faststäi'las, i vad mån och på. vad 
sätt staterna överhuv,ud skola lämna förbundet 
militärt bistånd. Ostridigt är, att för.hundet ge
nom säkerhetsrådet har' en rätt att kräva mili
tär medverkan från de särskilda ·staterna, till 

· vilken någon motsvarighet icke - enligt all
mänt godtagen uppfattning - förelåg inom 
Nationernas förbund. Som säkerhetsrådets råd
givare i hithörande frågor tjänstgör ett mili
tärt stabsutsk()tt, bestående av de j rådet . per
manent representerade medlemsstaternas stab-s
chefer eller företrädare för dessa. 

I detta sammanhang instäl'ler sig problemet 
om förbållandet mellan ~tora ocn små stater. 

·Att stormakterna framstå som ledare inom den 
nya .organisationen, i än högre grad än inom 
NaåoneJ:1Ilas förbund, är uppenbar<t. säkerhets
rådet har en vida starkare ställning än folk
förbundsrådet, av rå.dets elva medlemmar äro 
fem stormakEer, det militära stabsutskottet med 
dess viktiga funk·ti<mer samm~nsättes uteslu
tande av representanter .för dessa makter:: Det 
i varje fall i realiteten av stormakterna be
härskade säkerhetsrådet kan, det är ·kanske det 
viktigaste, !kräva militära insatser av alla .för
bundsmedlenimama. Inom småstatet:na har re
dan oro yppats inför denna ~ktkoncentration 
hos de stora. I Sverige talades under Nationer
nas förbunds tid om en st'Offfiaktsdiktatur, och 
på många håll hävd a des, att enligr demokra
tiska principer alla. stater borde vara likställda. 
Samma synpunkter ha framkommit i den föga 
omfattande svenska debatten kring Du~barton 
Oaks-förslaget och San Francisco-beslutet. 

Vid någon ·eftertanlke torde det för var och 
en vara uppenbart, att denna kritiska tanke
gång icke är hållbar. De stormakter, varom här 
är fråga, omfatta avsevärt mer än hälften av 
jordens befolkning och i fråga om militär makt 
och ekonomiska tillgångar är deras ställning 
överväldi~ande stark. Tanken, att de små sta
terna skulle i legalt inflytande jämställas med 
dessa makter och att sålunda en majoritet små
stater skulle kunna beordra England, Förenta 
staterna och Ryssland au vidtaga militära och 
andra aktioner, är så orimlig i sin utopism, att 
den knappast kan tas på allvar. Det vore en 
d~ift med mänskligheten att utforma en .för
bundsakt· efter dessa grundsatser. Men tan:koo 
ä·r icke 'blo~t prakti>Skt orimlig utan även ut
ifrån de åberopade utgångspunkterna 9riktig. 
Att ge Sverige, Norge och .Danmark samma 
röststyrka eller ma~tstä:llning som England, 
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Är världens fred trygg·ad~ . 
F ortsättning från sidan 4 

Förenta staterna och Ryssland vore icke demoktati .utan 
dess motsats. Det vore att införa. en graderad r,östskala -
·med väldiga skillnader till småst<!,ternas föl'mån: . 

Sant är viss·erligen, att småstaterna i förhållande till stor
makterna komma att intaga· en 'Prekär ställning inom för
bundet. Men detta be.ror icke på förbundets organisation .P 

utal) på männi~kans och politikens natur. Om stormakterna 
Rry. , -- - ;. · :·- ·: ~å- vilja, kan ingen hindra dem att förför:dela eller under-

- . i·c . "!!~r..rboJ/'1/J b _, . 7'"_trv--L..,. _ .,~.,-·tat .. n • • L_ k . f o l 
- ~r ~ode,:. !ill.r-;;; -_ ~:_~~PlJ!Ii-~~=-, . : •• '"'.:.~~x~ ...... ~ e"-LLa, 1ngen Ka~ ons.tr.uera_ ram nagot- s ags 

-=~..?---1!:1111. de ociJ: 1· . ' 'hler/- ii-af!_>--:· -·oyermanskhg:t organ, .som Vid ~yhka tjUfällen slwlle in-
o ''let h -~-, L-"d o ""d dr de, .J • oc"'UQ dill, - SM"l a som smastaternas ra ·da.re. _ 

ue/i..fot. E ····1· · h . o • • • -Till de,, 0 J.Ie .rdJ · n mOJ tg et vore, atm:tnstone teorettskt, att på ett mera 
· Jlekto fi" •• •• ~ • fl de · f b d -~- vorn, r.rk, _ nyanserat S'att avvaga m ytan t 1 ör un et. Statema 

eller i!a' k d l · · f"" - 1· fo - Il. · un ·e exempe vts mom orsam mgen a en röststyrka, som 

-· 
Kvickmans·Ktlttextrakt 

motsvar:ade deras folkmängd, och församlingen -kunde få 
rätt att välja säkerhetsrådet i sin helhet. Men icke heller en 
såda~ utväg ter sig praktiskt .framkomlig. skulle man t. ex. 

. kunna ge Förenta staterna tio röster och Kina trettio eller 
fy~tio? Det bleve ~ödvändigt att ta-ga hänsyn till en rad 
skt:lda fa:kt~rer vid ~a;vvägning:en.: stater.nas folkmängd, ~eras 
k:·ngsp·otential? dera~ kult~r, deras läge os.v:, Förslag i denna 
nktnmg 1ha vtd ett par ullfällen fra01förts, men 'det måste 
erkännas, att svår.igheterna för närvarande te sig oöver
komliga. . ,· 

Med den ·utslagsgivande ställning, som säkerhetsråd~t 
sk:ll ha i den nya organisationen, är det naturligt, att 
fragan om sättet för fattande av beslut inom rådet stått' i 
centrum av förhandli~gar och , debatter. Särskilt har det 
gällt att avgöra, hun:ivtda rådet skall kunna besluta ett 
inskridande mot någon av de i rådet permanent represen

-rerade--stornrainerna. England~ ooh F-orenta staterna ~orde ha 
verkat för att rådet i ett dylikt -fall skulle kunna handla·· 
en. stormakt ·skulle alltså eventuellt- såsom fredsstörare _:... 
på rådets beslut kunna av organisationen -angripas med 
':apenmakt. På ryskt -håll 'har man motsatt s.ig detta, tyd-

. hgen av f.ruktan för att bestämmelsen skulle· kJunna· an-
. vändas vid en konflikt mellan R y ss land och de anglosaxiska 
s.to_rmaktern~. I Dumharton ~Oa~s lämnades frågan öppen. 
I--san F~ancrsco har man enat stg om en kompromiss, som 

11 t till dock mas-te betecknas so~ en seger, i huvudsak, för den yppa r g · - ryska linjen. Procedurfrågor skola av rådet .avgöras med 
sm_aksä t tning.o SJU rÖst~r; denna något kvalificerade majoritet torde· alltsJå 

· k.uJVla beslu~a, att e~ viss tvist eller konflikt skall uppt agas 
gel' göd bul:.j Ong·-ull b.ehandhng av rade~. Men för alla andra beslut krävs 

90 b k l 80 
d.e1s sju röster, del~ samstämmighet bland de perm~nenta 

g Ur . : -· . rao dsmedJ. V . k h Il o · emmarna. arJe stor;ma t • ar a tsa vetorätt. Detta 
innebär, a.tt et~ beslut -om för.slag till en tvisis bilägg-ande 

, ~ ~ ~ ~ · _ · ~ 1.~ • • eller o~ mskr.l!dande mot en · stat, ' som hotar eller bryter· 
(!/ ~~ freden, Icke-kan ske annat än då rådets stormakter är.o ense. 

Denna ordning har blivi~ förem~l för skartp kritik. Den 
leder, framihåller man, - till att rå"det·· .i själva verket · blott 
kan ingripa för .att ... avgöra tv,ister mellan s~åstater, då 
stormakterna äro J ög.a engagera-de, och för att nedslå even-
. t~ellt krigshot ·från de i v.ärldskriget besegrade sea.tlrnas 
stda. Men, fortsätt·er resonem'ang.e_t, de faror, som i dessa 

h·eterna, de största och farligaste 
riskerna? .-

Denna ta!)kegång är my ket förståeli 
och innesluter utan tvivel . en kärna a 
sanning. Men å andra sidan antör ·, man 
att en bestämmelse, som gå ve .rådet rät 
att ;besluta en aktion mot en av rådet. 
stormakter, i sin tillämpning skulle med 
föra antingen ~att organisationen hel 
brötes sönder eller att den .förvandlad 
dll en allians mot en eller fler.a med 
lemsstater., Vid en tvist mellan England 
ooh Förenta.· staterna å ena sidan~ Ryss 
land å de~ andra - det är ju <l~ fall 
man egentligen tänker på - måste ant 
att övriga stater, eller åtminstone -e 
flertal av dem, sluta upp på den ena efleii 
andra sidan. Om en majoritet för en ak 
tio-s -enligt den anglosaxiska, linjeo skull 
finnas ino:nf rådet . och detta sålunda 
sluta aktion mot . Ryssland, kan det an 

· ses sannolikt, att en .rad stater' vägra a 
fullgöra s.ina förpliktelser och forbunde 
alltså up.phör att funger~. Och.i den må 
staterna följa för:buridet_Sr regler blir re 
sultatet, .att· de tjäns.tgör.a som England 
och Före~ta staternas bundsförvanter m 
R ys5land. Bli icke ä ven under dessa för 

· hållanden förbundets syften förvansk•ade:! 
Inför detta dilemma synes det väsent 

liga var_å att göra kliart för sig, att för 
bundet icke utgör och icke - hur ·de ä 
organiserades - kan utgöra någon säke. 
.garanti f& Y..ä.rldsfxeden.. L n:keo att 

genom att utforma ett . för:dr31g skull · 
·kunna skapa e:ii -dylitk garanti är absurd 
Deha utesluter likväl icke, att törhund 
kan vara ~v värde för freden, huvud 
sakligen, så vitt jag förstår, ur tr.i syn 
punkter. Själva tillkomsten och existen 
sen av förbundet innehär en fredspr.opa
ganda, ·rom ·kan antas ha eri, vissedige 
begränsad, betydelse. Att staternas, sär 

. skilt rådsmedlemmarnas, representante 
regelbundet mötas till överläggning ocH 
icke mirist att internationella frågot 

· öppet diskutet:as ~ församlingen innebä 
e_n . möjlighet - ~ ingen säkerhet 
för ~nternationell utjämning. SlutHgen 
genoni organisationen, ooh särskilt geno 
maktkoncentrationen- hos rådet, skapat 
ett medel att enligt angivna· metoder ~n 
g,ripa v.id tvister, där icke stormaktssyn 
punkte~~a äro alltför - s~arkt engagerad~ 
Men forbundets roll sasom fredsfak~ 
.måste under den tid· som vi kunna över 
blicka blli ganska anspråkslös. Fredens 
~varande är beroende av· om några 
storm31kter - främst de tre - · 

mot bemorr.ojder, 
·_frost· och brinn
skåd9r, solbrinna,~
nariga . bänder, ·öm

. ma fö1ter, klåda, sår
skador, hudirritatio
ner och såriga bröst:-

. vårtor. Vid spädbarns
vård -är Jukon · synner-

-häns~nden kunna uppstå, · äro i !hög grad begränsade och 
varJe .fall rämligen lätta att bernäst.r:a. Den nya världs

organisationen. får, i praktiken, på detta sätt .knappåst. nå
gon annan · uppgift ä.n att tvinga småstaterna an stödja 
se:ger:makterna. för att . hålla de så grundligt . s-la-gna tyska -
oc? Japanska staterna i ·sohack. Den · verkl,igt 'betydelsefulla 
kngsfara, som upp.står endast då rådets stormakter' råka 
i. oenighet och konflikt, lämnas utanför d:en nya organisa
nonens maktsfär. Ar icke denna organisation nära nog me

'- kunna lösa sina tvister ·och 
S'alna-Tbete. 

Herbert Tingsten . 

SAMMANTRJCDEt-1 
llända Konsumtiontdörenbtgs u. p. 

ligen v-ärdefylJ. · 

A.-8. JU KON; G&tebori -n~ngslös, · då den icke tar sikte _på de väsentlig.~ svårig-

- l€mmar kallas till extra . möte i öls ta ,.,._ ... ___ -" 
. söndagen den 12 aug. kl. 14. Ur da~~Or1il ni n.geij : 
Ang. bildandet av medlemsråd · anoo 
fl:ir i Kungsberga; . ang. tidningen Vi. 
!)3 styrelsen. 

_, .:.. 

-välk~nt o~h l!eprövat 
·- t -v .ät.t.medel för 
~~ ·ll,- s·lags · fvätt 
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