
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et universelt FN? 
 

Norge og spørsmålet om medlemskap i FN for 

Spania, Kina og Korea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tatiana Shipulina 

 
 
 
 
 

Våren 2013 
Institutt for arkeologi, konservering og historie, IAKH 

Universitetet i Oslo 
 



 2 

Innhold 
 
 
 
Innledning                                                                                                             s. 4 

Problemstillinger og avgrensninger                                                                                     s. 4 

Medlemskapsspørsmål i FN               s. 6 

Beslutningsprosessene i FN          s. 9 

Anerkjennelsesspørsmål                  s. 12 

Norges mellomposisjon                     s. 13 

Litteratur- og kildeoversikt             s. 17 

 

Kapittel 1  

Spania       s. 22 

Innledning s. 22 

Norge er på offensiven  s. 23 

Norge må forsvare seg  s. 33 

Utelukkelse av Spania er på vei til å bli opphevet  s. 34 

Konklusjon  s. 41 

 

Kapittel 2 

Kina  s. 44 

Innledning  s. 44 

Kommunistene overtar makten i Kina  s. 45 

Koreakrigen  s. 50 

Moratoriet-periode  s. 57 

En ny atmosfære av ”co-existence”?  s. 61 

Realitetsbehandling av spørsmålet om Kinas medlemskap  s. 66 

Kina stiller krav s. 70 

Løsning i sikte s. 76 

Konklusjon  s. 79 

 

Kapittel 3  

Korea  s. 81 

Innledning  s. 81 



 3 

To koreanske stater blir født  s. 82 

Koreakrigen  s. 92 

Uten endringer på den koreanske halvøya  s. 98 

Konklusjon  s. 112 

 

Konklusjon  s. 115 

 

Litteraturliste   s. 119 

  

Kilder    s. 124 

  

Appendiks 1: FNs generalforsamlinger   s. 128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 4 

 
Membership in the United Nations is open to all other peace-

loving states which accept the obligations contained in the present Charter 

and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out 

these obligations.1 

 

Innledning 
 

Problemstillinger og avgrensninger 
 

Spørsmålet om medlemskap i De forente nasjoner er knyttet tett sammen med den kalde 

krigens historie. FN ble dannet som en fremtidig universell organisasjon. Den ble en arena for 

balansespill mellom blokkene, hvor medlemskapskortet bruktes aktivt. For Norge har FN vært en 

grunnpilar i landets utenrikspolitikk. Universalitet ble også hevdet å være et grunnprinsipp for 

Norge. Vi skal se at det ikke ubetinget forholdt seg slik. I min oppgave kommer jeg til å se på hvor 

Norge befinner seg i den internasjonale sammenhengen med hensyn til medlemskap i FN. 

Målet med denne oppgaven er å beskrive og analysere Norges politikk i FN som angikk 

universalitetsprinsippet i forbindelse med tre lands medlemskap: Spania, Kina, Korea. Det vil bli 

redegjort for behandlingen av disse lands saker i FNs generalforsamlinger. Valget av landene er 

ikke tilfeldig. Spania er et eksempel på en stat med en fascistisk bakgrunn, noe som naturlig nok 

ikke lett kunne sidestilles med opptakskriteriet ”peace-loving”. Kina er et eksempel på et land med 

to regjeringer: hvor en kom til makt gjennom en revolusjon, samtidig som den tidligere 

regjeringen ikke opphørte å eksistere. Korea ble valgt som et eksempel på en delt stat.  

De tre sakene er eksempler på forskjellige norske posisjoneringer i spørsmålet om 

medlemskap. I tilfelle med Spania var Norges stilling i utgangspunktet nær østblokklandenes, og 

Norge forsøkte å føre sin ideologiske kamp alene overfor andre vestlige land. I Kina-saken viste 

Norge seg som en tilhenger av universalitetsprinsippet. Der betenkninger om staters politiske 

ideologi ikke spilte en rolle i forhold til deres opptak som medlem i FN. I spørsmålet om Kinas 

representasjon sammenfaller den norske utenrikspolitiske linje med Storbritannias, samt at 

konsultasjoner innenfor de nordiske utenriksministermøtene ble tillagt stor vekt. I Korea-

spørsmålet stilte Norge seg tydelig på den vestlige side ved å støtte opptak utelukkende av Sør-

Korea. I de første årene begrunnes denne stillingen med en anklage av Nord-Korea for aggresjon, i 

årene som fulgte var grunnen at Nord-Korea nektet å erkjenne FNs kompetanse i Korea-

                                                
1 Charter of the United Nations, chapter II, article 4 http://www.un.org/en/documents/charter/chapter2.shtml oppsøkt 
12.06.2012 
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spørsmålet. Denne holdningen ble etterhvert forkastet av Norge på begynnelsen av 1970-tallet, da 

Norge stilte seg positivt til opptak av begge de koreanske statene. Dette var også noe som 

samsvarte med en generelt endret vestlig posisjon. 

Jeg kommer til å vise at i medlemskapsspørsmål stemte ikke Norge alltid med USA, og 

det er verdt å bemerke seg at hvis Storbritannia atskilte seg fra USAs holdning, da var det lettere 

for Norge å handle fritt, på egen hånd. 
Spania-saken er den korteste av disse tre kronologisk sett: det gikk kun 9 år fra saken var 

blitt aktuell i FN til Spania ble opptatt som medlem av organisasjonen i 1955. Selv om 

behandlingen av saken ikke strakk seg over svært lang tid, var det et spørsmål av den mest 

brennbare interesse for Norge. Den hjemlig opinionen var svært engasjert i spørsmålet om å la en 

stat som tidligere var knyttet til aksemaktene, få lov til å bli representert i verdensorganisasjonen. 

Det var den eneste saken hvor Norge valgte å oppgi sin linje med henhold til 

universalitetsprinsippet, dels som følge av sterkt indrepolitisk press.  

Kina- og Korea-spørsmålene er tett sammenvevd – noe som grunnes Folkerepublikkens 

innblanding i Koreakrigen, som igjen ga grunnlaget for at Folkerepublikken ble stemplet som 

aggressor, og vanskeliggjorde ytterligere Pekings overtakelse av Kinas plass i FN.  

Kina og Korea var saker som ikke hadde stor hjemlig interesse i Norge, noe som ga 

grunnlag for at avgjørelsene nesten utelukkende ble tatt av utenriksledelsen, og selv regjeringen 

som kollegium synes ikke å ha vært direkte involvert i utformingen av de politiske linjene. Dette 

begrunner mitt utvalg av kilder som oppgaven bygger på. Hovedsakelig gransker jeg materialet fra 

utenriksdepartementet, samt Stortingsmeldinger. Interne drøftelser i partiene er derimot ikke 

undersøkt, de spilte en rolle utelukkende i Spania-saken. Den innenlandske siden ved Spania-

saken har alt vært gjenstand for flere studier. 

Tilbake til den kronologiske avgrensningen, følger jeg Kinas medlemskapsspørsmål fram 

til landets opptak i FN i 1972. Korea følges også nøye fram til begynnelsen av 1970-tallet, mens 

saken i to tiår etter dette ikke en gang var satt opp på generalforsamlingens dagsorden på grunn av 

manglende endring i situasjonen mellom de to koreanske statene. 

For å få tak i Norges FN-politikk, er jeg nødt til å behandle den internasjonale konteksten, 

hvor det etter andre verdenskrig skjedde store endringer. Krigen viste at Norge som en småstat 

måtte revidere sitt forhold til verden og regionen. Derfor legger jeg stor vekt på Norges 

posisjonering i forhold til vestlige stormaktene og andre nordiske land i min redegjørelse. Selv om 

fokus i oppgaven ligger på Norges etterlevelse av universalitetsprinsippet, var det mange andre 

hensyn som måtte tilfredsstilles. Det var en sammenveving av indrepolitiske, sikkerhetspolitiske 

og utenrikspolitiske hensyn som bestemte landets handlingsmåte. Indrepolitiske faktorer spilte den 

største rollen i Spania-saken, mens de ikke var dominerende under utformingen av den norske 
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strategien i Kina- og Korea-spørsmålene. 

Graden av norsk involvering i de tre behandlede sakene varierer med henhold til 

geografiske avgrensninger: Spania-saken hørte til den vesteuropeiske sonen, hvor Norges interesse 

naturligvis var sterkere enn den var i den globale utenrikspolitiske sfæren, som i tilfelle Kina og 

Korea. 

Hvor detaljert jeg beskriver behandlingen av spørsmålene på generalforsamlingene, går 

hovedsakelig hånd i hånd med hvor stor interesse problemene hadde i de gjeldende årene. 

Hovedmålet for denne framstillingen blir å undersøke hva som kan ses som norsk 

posisjon i spørsmålene om medlemskap og representasjon i FN. Jeg forsøker å kaste lys på hvilke 

holdninger Norge hadde til de tre nevnte sakene, og hvordan den norske delegasjonen stemte i FN. 

Sentrale spørsmål som jeg vil overveie er: i hvilken grad maktet Norge å holde fast ved prinsippet 

om universalitet? Hvilke endringer den norske utenrikspolitiske linjen eventuelt gjennomgikk i 

løpet av den omdiskuterte perioden? Hvilke internasjonale og hjemlige forhold påvirket 

utformingen av den norske politikken? Spilte Norges posisjon i forhold til de allierte i NATO og i 

forhold til Sovjetunionen en rolle i noen av FNs vedtak? Det vil dessuten bli forsøkt diskutert 

hvorfor og hvordan Norges politikk var forskjellig i alle tre sakene: i tilfellene med Spania, Kina 

og Korea. 

 

Medlemskapsspørsmål i FN 
 

Norge var en av 50 nasjoner som 26. juni 1945 undertegnet De forente nasjoners pakt og 

således forpliktet seg til å ta aktivt del i samarbeidet for opprettholdelse av mellomfolkelig fred og 

sikkerhet. Stortinget ratifiserte FN-traktaten 14. november samme år. Norges begrunnelse var at 

andre verdenskrig hadde vist at ingen stat alene kunne forsvare seg mot en angriper. En universell 

organisasjon var også en nødvendighet siden stormaktene ikke kunne godta noe annet.2  

Under konferansen i Dumbarton Oaks i august-oktober 1944 formulerte dens deltakere 

(USA, Storbritannia, Sovjetunionen og Kina) forslag om funksjoner og strukturen av den 

fremtidige organisasjonen – noe som senere ble basisen for FN. Etter å ha blitt kjent med 

resultatene av konferansen, kom Norge med flere forslag til utformingen av den nye 

organisasjonens regelverk. Et av dem gikk ut på å gi generalforsamlingen rett til å presentere 

anbefaling til medlemsstater om å anerkjenne nye stater, slik at de kan bli medlemmer.3 Den 

                                                
2 Jakob Sverdrup, Inn i storpolitikken 1940-1949. Norsk utenrikspolitikks historie bind 4 (heretter Inn i storpolitikken) 

(Oslo: Universitetsforlaget, 1996). 188 
3 Olav Riste, ”Norway and the foundation of the United Nations” (Hovedoppgave i historie, Universitet i Oslo, 1959). 
26 
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norske FN-visjonen var at organisasjonen skulle sørge for kollektiv sikkerhet og være universell.4 

Prinsippet om universalitet var dominerende i den norske FN-visjonen, med ett slående unntak – 

som vi skal se i Spania-saken. 

I Dumbarton Oaks foreslo Sovjetunionen at grunnleggere av De forente nasjoner skulle 

være de statene som underskrev The Declaration by United Nations 1. januar 1942: the ”Big Four” 

(USA, Storbritannia, Sovjetunionen og Kina), pluss USAs allierte i Latin-Amerika, britiske 

dominioner, the Government of India, og åtte regjeringer i eksil – totalt 26 nasjoner. I tillegg til de 

opprinnelige medlemmene skulle det tas opp andre fredselskende stater i organisasjonen – noe 

som ville avgjøres av generalforsamlingen etter anbefaling fra Sikkerhetsrådet. USA fant dette 

forslaget for begrensende, og mente at organisasjonen måtte være mer universell. Dette synspunkt 

ble støttet av britene.5 Senere ble det utdypet med Gladwyn Jebbs (the head of the committee of 

the Foreign Office, the chief of the new Economic and Reconstruction Department) utsagn om at 

alle land som kjempet mot akse-maktene under andre verdenskrig ville bli invitert til De forente 

nasjoner.6 

Kina ble invitert til Dumbarton Oaks kun for de siste sesjonene for å godkjenne 

vedtakene man hadde kommet frem til etter nesten to måneder med forhandlinger. Dette skyldtes  

at Sovjetunionen og Storbritannia stilte seg sterkt imot Kinas rolle som en stormakt. Kina ble 

heller ikke invitert til Yalta-konferansen, hvor viktige aspekter ved FN ble avgjort.7 

I debatten under San Francisco-konferansen ble det fremmet to prinsipper som grunnlag 

for medlemskap: ett primært av de latinamerikanske delegasjonene som gikk ut på at 

universalitetsprinsippet var et formål i seg selv; det andre innebar streng gransking av søknader for 

medlemskap. Men som det ble slått fast i FN-pakten, selv om universalitet var et endelig mål, ble  

flere retningslinjer om opptak av nye medlemmer fastsatt. Norges forslag (hvor universalitet var 

det fremste prinsipp, med noen vilkår) var annerledes formulert, men gjenspeilte Pakten.8 

Allerede i 1944 fremla den sovjetiske USA-ambassadør Andrej Gromyko et forslag om at 

alle fascistiske stater eller stater av liknende karakter skulle holdes utenfor De forente nasjoner. Da 

påpekte USA og Storbritannia at definisjonen av ”fascistisk” var uklar og at ”fredselskende” var 

mer passende.9  

                                                
4 Anette Wilhelmsen, ”En norsk FN-visjon? Norske forestillinger og opinionsdannelse om organiseringen av en 

fredelig verden 1941-1955” (heretter ”En norsk FN-visjon?”) (Masteroppgave i historie, Universitet i Oslo, 2008). 
41-43 

5 Robert C. Hilderbrand, Dumbarton Oaks (Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press, 1990). 
94 

6 Ibid: 235 
7 Zi Zhongyun, ”Big Power Assurance of Peace Versus the Principle of Equality among All Nations” i The Dumbarton 

Oaks Conversations and the United Nations 1944-1994, red. Ernest R. May og Laiou, Angeliki E. (Washington 
D.C.: Harvard University Press, 1998), 55-56 

8 Riste, ”Norway and the foundation of the United Nations”, 44 
9 UD 26.2/3 Secret memorandum ”Discussion of Membership Question at Dumbarton Oaks and San Francisco 
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Fortolkningen av formuleringen ”fredselskende stater” skapte mange vanskeligheter. 

Noen stater ble systematisk holdt utenfor De forente nasjoner på grunn av konfrontasjonen de to 

blokker mellom. I mange tilfeller lot Sovjetunionen sitt samtykke til opptak av vestmaktenes 

kandidater bero på om vestmaktene ville innvilge opptak i FN av østblokkens kandidater. Såkalte 

”package-deal” (opptak av et land betinget av at man samtidig opptok et annet) har ikke blitt 

anerkjent som gjeldende folkerett av Den internasjonale domstolen i Haag, som av 

generalforsamlingen ble bedt om råd i 1948. Den internasjonale domstolens uttalelse fikk 

imidlertid ingen praktisk betydning:  det var politiske hensyn som ble avgjørende.10 Dette ser vi 

først i 1955, da et kompromiss mellom øst og vest ble utformet i en avspenningsperiode. 

Vestmaktenes kandidater ble tatt opp i FN sammen med de statene Sovjetunionen kjempet for. Da 

ble Spania medlem sammen med 16 andre land.  

Kjernen i den koreanske situasjonen var at Sør-Korea ønsket å representere begge 

landene, mens Nord-Korea mente at medlemskapsspørsmålet måtte hvile inntil landet kunne bli 

gjenforent.11  

Klisje-ordet ”fredselskende” ble aktivt brukt i debatt om Kinas representasjon i FN, inntil 

1972 da Peking-regjeringen tok Formosa-regjeringens plass i Sikkerhetsrådet. Norge, samt 

Storbritannia og Danmark, kjempet ved siden av øst-europeiske og en rekke asiatiske land for 

Folkerepublikkens representasjon. For dem var det et paradoks at et land med ca. 700 millioner 

innbyggere ikke var representert i organisasjonen; og det virket urealistisk å forhandle viktige 

verdenspolitiske spørsmål, særlig nedrustningsspørsmål, når Kinas virkelige regjeringen ikke var 

med.12 

Leder av utenrikskomitéen og tidligere ambassadør ved den faste FN-delegasjonen Finn 

Moe uttalte i en ad hoc komité i FN 25. oktober 1950 at spørsmålet om representasjon var veldig 

vanskelig, hvis ikke nesten umulig. Hva gjaldt kontrollen over landets territorium, hvor mye 

territorium var det snakk om: 2/3 eller 4/5 eller 100 prosent? I tillegg, selv om man etablerer de 

folkerettslige kriterier, vil det likevel finnes plass til en politisk debatt. Finn Moe mente at ”the 

political considerations in the opinion of my delegation should weigh heavily in any attempt to 

establish principles for our conduct[...]”13 

Den viktigste ”consideration” var dessuten at organisasjonen skulle oppfylle dens mål og 

være så universell som mulig. Finn Moe understreket at det fremste målet med organisasjonen var 

å forhindre krig ved hjelp av megling. Han uttalte at det ville være essensielt å ha alle stater med, 

                                                                                                                                                          
Conferences”, August 23, 1944 
10 Finn Friis og Tom Vraalsen, FN i fokus (Oslo: Gyldendal, 1975). 24-25 
11 Ibid: 26 
12 Ibid: 29 
13 UD 26.2/3 Statement by Mr. Moe in the Ad Hoc committee, October 25, 1950 
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for det er bedre å utveksle bitre ord innenfor FN, enn å utveksle kuler på slagmarken. 14 

FNs første generalsekretær, nordmannen Trygve Lie (1945-1953), engasjerte seg for å 

fremme universelt medlemskap i organisasjonen. Etter Sovjetunionens demarche i protest mot 

Formosa-regjeringens representasjon i De forente nasjoner tok Lie i 1950 et omfattende initiativ 

med sitt ”20-års program for fred gjennom FN”. Programmet omtalte Kina-problemet, samt andre 

internasjonale spørsmål. To dager etter at det ble offentliggjort, brøt Koreakrigen ut. Da brukte Lie 

sin innflytelse og sekretariatets krefter til å iverksette en aksjon mot en grov krenkelse av paktens 

forbud mot militær aggresjon (Nord-Koreas aggresjon mot Sør-Korea). Dette utløste et skarpt 

sovjetisk angrep på Lie med anklage om at han spilte en usømmelig rolle ved å lytte til den 

amerikanske regjeringen. Det endte opp med at Sovjetunionen, og de andre østblokklandene, 

organiserte en systematisk boikott av Trygve Lie, som igjen førte til generalsekretærs 

avskjedsansøkning i november 1952.15 

Lies etterfølger, Dag Hammarskjöld (generalsekretær 1953-1961), hadde Norges fulle 

tillit.16 Han var en ivrig tilhenger av universalitetsprinsippet. Dette synet oppsummerte han slik: 

”If you want to negotiate with somebody, it is rather useful to have them at the table”.17 I en del av 

perioden som jeg studerer, spilte Hammarskjöld en viktig rolle som megler mellom Washington og 

Peking. 

Tvister i tolkning av Pakten førte til vanskeligheter med henhold til opptak av flere stater. 

Eksempel på dette var delte stater som Tyskland, Korea og Vietnam; stater som var tidligere 

knyttet til aksemaktene, som Spania og Finland; land hvor forfatningen endret seg på grunn av 

opprør, men hvor den tidligere regjering forble og hersket over en liten del av territoriet, som 

Kina; stater som for å få opptak måtte oppfylle menneskerettighets vilkår først, som Israel i saken 

med flyktninger fra Palestina; osv.  

 

Beslutningsprosessene i FN 
 

FN er bygget rundt to hovedinstitusjoner: Sikkerhetsrådet og generalforsamlingen. 

Opptak til medlemmer av De forente nasjoner godkjennes ved en beslutning av 

generalforsamlingen etter anbefaling av Sikkerhetsrådet.18 Det trengs to tredjedels flertall av de 

                                                
14 Ibid 
15 Friis og Vraalsen, FN i fokus: 82-83 jfr. Brian Urquhart, Hammarskjold (New York: W. W. Norton & Company, 
1994). 10 

16 Aase Larssen Nordtorp Houge ”Norges holdninger til FN under Kongo-krisen, 1960-1964” (Hovedoppgave i 
historie, Universitet i Oslo, 1997). 104 

17 sitert i Urquhart, B. Hammarskjold: 95 
18 FN-pakten, kapittel II, artikkel 4 http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-og-erklaeringer/FN-pakten/FN-
pakten oppsøkt 12.06.2012 
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FN medlemmer som er tilstede og stemmer.19 Generalforsamlingen starter med en generaldebatt 

(oversikt over FNs generalforsamlinger: se appendiks 1). Etter generaldebatten, diskuterer man de 

fleste sakene i generalforsamlingen i seks faste hovedkomitéer. 1. komité behandler hovedsakelig 

spørsmål vedrørende internasjonal sikkerhet, som i vårt tilfelle var Spania-spørsmål, Korea-saken 

eller spørsmålet om Kinas representasjon.20 Avstemningene i komitéene er ikke bindende eller 

avgjørende for generalforsamlingen.21 

Sikkerhetsrådets resolusjoner er, ifølge FN-pakten, bindende: statene er forpliktet til å 

rette seg etter dem. Generalforsamlingens resolusjoner er juridisk sett ikke bindende. En 

resolusjon kan bli vedtatt uten at en eneste stormakt har stemt for den: da er det et spørsmål om en 

stormakt (eller andre land) vil rette seg etter resolusjoner som den finner urimelig. 

Generalforsamlingens resolusjoner har derfor ofte en anbefalende karakter, men allikevel kan de 

ha stor moralsk vekt.22 De nordiske land har lagt mye vekt på om en resolusjon ville bli satt ut i 

livet av medlemslandene og at det ikke var kun et rent demonstrasjonsforslag.23 

I generalforsamlingen er alle organisasjonens medlemmer representert. Hvert land har én 

stemme, men medlemslandene kan oppnevne inntil fem representanter. Delegasjonen oppnevnes 

av regjering og inkluderer, i tillegg til offisielle representanter, stedfortredere, rådgivere og 

sekretærer. Den norske regjeringen utnevner delegasjonen etter innstilling fra 

Utenriksdepartementet. Departementet gir hovedinstruks for sesjonen. Delegasjonens formann er 

vanligvis utenriksministeren eller en annen statsråd, eller den faste ambassadør ved FN. Det er 

slående at avgjørelsene i Spania-saken tas etter drøftelsene mellom høy-profilerte politikere, mens 

bestemmelsene i andre saker ofte ikke fattes på utenriksministers nivå, men innen embetsverket.  

Halvard Lange var landets utenriksminister fra 1946 til 1965 og spilte den sentrale rolle i 

utformingen av Norges utenrikspolitiske program. Langes nyttige støttespiller og Norges første 

permanente delegat til De forente nasjoner var Finn Moe (i 1949 kom Moe tilbake til Norge og ble 

valgt inn på Stortinget. Der satt han til 1969. Fram til 1965 ledet han utenrikskomitéen). Finn Moe 

var en veldig nyttig mann for Lange, men det var ikke alltid at de delte syn på ulike spørsmål. Moe 

var også i 1946 den alvorligste konkurrent for Lange til stillingen som utenriksminister. Moe og en 

annen viktig pådriver i Stortingets utenrikskomitéen, C. J. Hambro, mente at Stortingets 

representanter ikke fikk bidra til utformingen av landets utenrikspolitikken. Lange, på den andre 

side, mente at representantene ofte manglet nødvendig kunnskap til de internasjonale forholdene 

                                                
19 UD 30.5/6c Rules of procedure of the General Assembly in Part III of the report of the committee on the procedures 

and organization of the General Assembly, November 11, 1946 
20  http://www.fn.no/FN-informasjon/FN-systemet/FNs-hovedorgan/Generalforsamlingen oppsøkt 12.06.2012 
21 Friis og Vraalsen, FN i fokus: 34 
22 Ibid: 76-77 
23 Ibid: 78 
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for å kunne bidra med initiativer.24  I en senere periode støttet Moe statsministers Gerhardsen syn 

på nødvendigheten av tilnærming østover, mens Lange hadde alltid talt for vestlig orientering.25 

Moes etterfølger i FN ble Arne Sunde i 1949. Byråsjef Erik Dons og utenriksråd Rasmus Skylstad 

var svært engasjerte og aktive innenfor utforming av FN-politikken i den tidlige fasen. FN-

ambassadør i perioden 1952-1958, Hans Engen, var en av Langes nære fortrolige. Engens 

kontaktskapende evne gjorde at sovjetene brukte den norske diplomaten som budbringer til USA.26 

Landets ambassadør i Washington Wilhelm Morgenstierne og ambassadør i London Per Prebensen 

spilte en sentral rolle i de viktigste spørsmålene i utenrikspolitikk mellom Norge og stormakter i 

første del av den perioden vi ser på.27 

Den norske FN-delegasjon holdt jevnlig møter, hvor representantene orienterte hverandre 

om hva som skjedde i forskjellige komitéer og diskuterte hvilket standpunkt Norge skulle innta i 

forhold til diverse spørsmål. 

Om en norsk representant holdt et innlegg i debatten, var teksten til det mest sannsynlig 

utformet av utenriksdepartementet – naturlig nok siden den var et uttrykk for Norges offisielle 

posisjon. 

Stemmeavgivning for ulike resolusjoner vises vanligvis i formen ”0-0-0”, hvor det første 

tall er de landene som stemte for, det andre – de som stemte mot, det tredje – de som avholdt seg 

fra å stemme. 28  

I spørsmålene om internasjonal fred og sikkerhet spiller Sikkerhetsrådet normalt den 

avgjørende rolle. Generalforsamlingen kan ikke gripe direkte inn i saker som blir behandlet av 

Rådet, men den kan ha innflytelse på resultatet av Rådets beslutninger, siden alle spørsmålene kan 

bli drøftet i forsamlingen og alle kan gi uttrykk for kritikk eller bemerkninger.29 Etter 1950 ble en 

rekke spørsmål overført fra Sikkerhetsrådet til generalforsamlingen som hastesaker, hvor det var 

tale om trussel mot freden, som for eksempel situasjonen i Korea. Dette var mulig på grunnlaget 

av ”Uniting for Peace”-resolusjonen fra 1950.* Sovjetunionens fravær fra møter i Sikkerhetsrådet 

(med hensyn til ved hjelp av boikott å påvirke utvisningen av Formosa og Folkerepublikkens Kina 

overtakelse av Kinas sete i Rådet) gjorde det mulig at resolusjonen ble vedtatt. Den viktigste av 

beslutningene innenfor rammen av ”Uniting for peace” var beslutningen om å gi 
                                                
24 Knut Einar Eriksen og Helge Ø. Pharo, Kald krig og internasjonalisering 1949-1965 (heretter Kald krig og 
internasjonalisering) (Oslo: Universitetforlaget, 1997). 42-43 
25 Ibid: 191 
26 Ibid: 52, 185 
27 Helge Pharo, ”Det norske fredstradisjonen- et forskningsprosjekt”, Historisk tidsskrift 84 (2005): 242 
28 Friis og Vraalsen, FN i fokus: 33 
29 Ibid: 35 
* Resolusjonen 377 A(V) er fortsatt gyldig. Det viktigste elementet i resolusjonen – generalforsamlingens myndighet 
til å anbefale kollektive tiltak, til og med bruk av militær makt, –  har fram til nå blitt brukt én gang under 
Koreakrigen, da den etter Folkerepublikkens Kina involvering “call[ed] upon all States and authorities to continue to 
lend every assistance to the United Nations action in Korea”. Ellers brukes resolusjonen til å sammenkalle 
ekstraordinære generalforsamlinger. http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/ufp/ufp.html oppsøkt 2.05.2013 
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generalforsamlingen ansvar for fred og sikkerhet. Resolusjonen ga generalforsamlingen 

myndighet til øyeblikkelig innkallelse av forsamlingen hvis det hastet, og hvis Sikkerhetsrådet på 

grunn av manglende enighet mellom de faste medlemmene ble hindret i å gripe inn overfor en 

trussel mot freden. Generalforsamlingen skulle omgående behandle saken med tanke på å anbefale 

medlemmene hensiktsmessige kollektive tiltak, eventuelt også bruk av væpnede styrker.30 

I forhold til opptak av nye medlemmer, var den tidligere nevnte ”package-deal” en vanlig 

praksis. I en situasjon hvor stormaktene stadig blokkerte kandidater som de mente kunne forskyve 

balansen til fordel for motparten, ble man nødt til å på et tidspunkt å komme til enighet om å 

samtidig ta opp begge blokkenes kandidater som medlem i FN. 

Dagsorden for en ordinær generalforsamling utarbeides av generalsekretæren. Den skal 

sendes ut til medlemmer minst 60 dager før åpningen av en ordinær generalforsamling. Et medlem 

av FN kan, minst 25 dager før den dagen som er fastsatt som åpningen av den ordinære 

generalforsamlingen, kreve at ytterligere saker skal settes på dagsordenen. Disse sakene skal settes 

på en tilleggsliste og sendes ut til alle medlemmer minst 15 dager før forsamlingens åpningen. 

Generalforsamlingen avgjør deretter om sakene fra tilleggsliste skal komme på dagsordenen.31 

 

Anerkjennelsesspørsmål 
 

Ofte hang medlemskapsspørsmålene sammen med en anerkjennelsesproblematikk. 

Anerkjennelse kan skilles i anerkjennelse de facto og de jure. De facto anerkjennelse innebærer at 

statene kan etablere diplomatiske kontakter på lavere nivå, at handelsforbindelser kan inngås osv. 

De jure anerkjennelse betyr full juridisk og diplomatisk anerkjennelse, og kjennetegnes først og 

fremst ved utveksling av ambassadører.32  

Under San Francisco-konferansen fremla Norge et forslag om at det skulle etableres en 

egen kommisjon innen verdensorganisasjonen med myndighet til å anerkjenne stater på vegne av 

dens medlemmer. Dette forslaget ble møtt med alminnelig motstand, likevel erklærte da Norge at 

det, i stemmegivning, skulle ledes av universalitetsprinsippet ved spørsmål om opptak33 (med 

unntak av Spania). Universalitetsprinsippet betyr at alle suverene stater har rett til å bli medlem av 

FN. Dette innebærer med andre ord at universalitetsprinsippet er ”en selvpålagt forpliktelse til å 

                                                
30  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/059/75/IMG/NR005975.pdf?OpenElement oppsøkt 
2.12.12 
31 UD 30.5/6c Oversettelse: Foreløpig forretningsorden for Generalforsamlingen (vedtatt på første del av første 

Generalforsamling i London) 
32 Kjetil Skogrand, ”Norge og Koreaspørsmålet 1945-1953” (heretter ”Norge og Koreaspørsmålet”) (Hovedoppgave i 
historie, Universitet i Oslo, 1994). 22 

33 Ibid, 189 
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støtte en søknad om opptak så sant folkerettens krav til en statsdannelse er innfridd”.34 

Norske styresmakter la en retningslinje som gikk ut på at ”positiv stemmegivning og 

påfølgende medlemskap i FN innebærer en norsk anerkjennelse. Positiv stemmegivning som ikke 

resulterer i opptak innebærer ingen anerkjennelse”35. 

Ifølge folkerettsteorien skal stater anerkjennes, når de er blitt så fast etablert at forholdet 

har fått en viss permanens. Når det er snakk om opprørsregjeringer i eksisterende stater, kan de 

anerkjennes når de har kontroll over hele territoriet, og forholdet har fått såpass stabilitet at man 

kan regne med en viss permanens. Disse reglene følges ikke alltid i anerkjennelsespraksis. Først 

og fremst er det politiske overveielser som gjør seg gjeldende i disse tilfellene.36 

På 1970-tallet kom Norge til å anerkjenne utelukkede stater og ikke så vel stater som 

regjeringer. Den nye praksisen ble redegjort for som uttrykk for et ønske om å avpolitisere staters 

anerkjennelse.37 

 

Norges mellomposisjon 

 
Perioden da de tre sakene som blir diskutert i oppgaven sammenfalt med en periode da 

Norge var i en overgang fra brobyggingspolitikk til en sikkerhetspolitisk vestorientering. Høsten 

1948 ga Norge opp brobyggingslinjen og begynte tydelig å orientere seg vestover, først og fremst 

for å løse sine egne sikkerhetspolitiske problemer. Endringene i sikkerhetspolitisk orientering 

påvirket utvilsomt Norges FN-politikk.38 

 

Det tyske angrepet 9. april 1940 viste at Norges nøytralitetspolitikk fra mellomkrigstiden 

kunne ikke sikre at landet ville kunne holde seg utenfor en stormaktskonflikt. Dette førte til en 

vestlig forankring i den norske politikken under andre verdenskrig. Den tyske invasjonen hadde 

også demonstrert at Norge var et strategisk viktig område for stormaktene. Landets strategiske 

plassering som nabo til Sovjetunionen, og den tradisjonelle tilknytningen til vesten, særlig 

Storbritannia, forårsaket Norges mellomposisjon i de første etterkrigsårene. Norge fant da at det 

var nødvendig å ikke knytte seg sterkt til noen av sidene og dermed provosere den andre. I tillegg, 

var ikke USA i krigens avslutning interessert i en vestblokk. 

Rollen som en bro mellom stormaktene – om hvilken vi kan begynne å snakke fra 1944 –  

ble forsterket av den indrepolitiske situasjonen. Venstrefløyen i Arbeiderpartiet og Det 
                                                
34 Ibid, 193 
35 Ibid, 190 
36 Morgenbladet 25. mars 1955 ”Mer om anerkjennelse av regjeringer i delte stater” 
37 Dagfinn Chr. Selvaag, ”Norges anerkjennelse av stater og regjeringer” (Upublisert, ikke avsluttet, manuskript, 

Institutt for offentlig rett, Oslo, ????). 69-70 
38 Eriksen og Pharo, Kald krig og internasjonalisering: 15, 31 
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kommunistiske partiet, som hadde en sterk posisjon i landet, øvde et press for samarbeid med den 

østlige naboen. Den såkalte brobyggingspolitikken var i tillegg en forlengelse av den gamle 

isolasjonismen – den ble brukt til å unngå ”dealing with problems”.39 

Norges valg av orientering var knyttet tett sammen med sikkerhetspolitiske hensyn. Det 

tyske angrepet viste at den implisitte britiske garanti ikke var tilstrekkelig til å sikre Norges 

uavhengighet og territorielle integritet. Forsvaret av Norge kunne ikke improviseres, det måtte 

forberedes i fredstid. FN-system for kollektiv sikkerhet ville bare fungere dersom stormaktene var 

enige. Dersom stormaktsenigheten fra krigen gikk i oppløsning, ville Norge trenge en annen form 

for sikkerhetsgaranti. Norge oppfattet det som å være bare naturlig at en slik garanti måtte på et 

eller annet vis forankres hos vestmaktene.40 

Fra 1947 ble retorikken mellom stormaktene gradvis skarpere. FN oppfylte ikke Norges 

forhåpninger, og i stedet for samarbeid mellom stormaktene førte den kalde krigen til blokk-

politikk og konfrontasjon. Norge fortsatte imidlertid å stå utenfor stormaktsblokker og prøvde å 

dempe motsetningene. I begynnelsen avsto Norge ofte fra å stemme i FN for ikke å irritere 

partene, men siden dette kunne betraktes som en form for avvisning eller stilltiende aksept av 

partene, var denne praksisen ikke noen uproblematisk løsning: begge parter ville legge merke til 

hvem som ikke ville ta stilling.41 Før 1947 fantes det ingen nevneverdige uttrykk for de vestlige 

stormaktenes misnøye med den norske brobyggingspolitikken, men utover samme året begynte 

man fra norsk side å høre kritikken fra vesten. Opptrapping av den kalde krigen gjorde at 

amerikanerne kreve en tydelig politisk oppslutning fra Oslo.42 

Samtidig, på den ene siden, ble det stadig mindre rom for å fremme mellomposisjonen 

mellom stormaktene. På den andre siden begynte deler av regjeringspartiet og den borgerlige 

opposisjonen å argumentere for at den økte spenningen krevde at Norge måtte søke 

reserveposisjonen, dvs. orientere seg mot vest.  

I løpet av 1947- begynnelsen av 1948 ble det åpenbart at stormakters samarbeidet ikke 

ville fungere. Trumandoktrinen og Marshallplanen, dannelsen av Kominform, Bevins tale, kuppet i 

Tsjekkoslovakia, Sovjetunionens paktforslaget til Finland og rykter om et tilsvarende tilbud til 

Norge – alt dette bidro til en tydeligere splittelse mellom stormaktene.  

Selv om man visste at deltakelse i Marshallplanen ville underminere Norges 

brobyggingspolitikken, dikterte landets gjenreisingen at Norge knyttet seg til et vestlig økonomisk 

                                                
39 Helge Pharo, ”Bridgebuilding and Reconstruction. Norway faces the Marshall plan”, Scandinavian Journal of 
History, bind 1, nr.1, 1976: 128 

40 Pharo, ”Det norske fredstradisjonen- et forskningsprosjekt”, 247, jfr. Pharo, ”Bridgebuilding and Reconstruction”, 
129 

41 Sverdrup, Inn i storpolitikken: 277-278 
42 Knut E. Eriksen, ”Norge i det vestlige samarbeid” i ”Vekst og velstand”,  red. Trond Bergh og Helge Pharo (Oslo: 
Universitetsforlaget, 1989), 185 
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samarbeid. Norge forsøkte i første omgang å forhindre at Marshallplan-samarbeidet utviklet seg til 

en blokkdannelse. Lange uttalte i Stortinget 18. oktober 1947 at Norge i overensstemmelse med 

sin utenrikspolitiske linje ikke ville delta i noen blokkdannelse i Europe. Landet var, sammen med 

de andre skandinaviske land, de mest tilbakeholdende i denne sammenheng.43 

Det var vanskelig å motvirke en blokkdannelse, men Norge satte noen betingelser, som, 

for eksempel, krav om ikke-innblanding i intern politikk. En norsk-svensk linje på konferansen i 

Paris, angående Marshall-hjelp, var å inkludere Sovjetunionen i det økonomiske samarbeid 

gjennom ECE (Economic Commission for Europe). Den konfliktdempende politikken fikk ikke 

støtte fra andre vestlige land.44 Dette stoppet ikke de nordiske statene, som fortsatte å prøve å 

dempe motsetningene mellom USA og Sovjetunionen, også i FN.  

Ved årsskiftet 1947-1948 ble det klart at brobyggingspolitikken måtte oppgis – den nye 

situasjonen i Europa viste at denne forestillingen var lite realistisk. Det norske 

utenriksdepartement innså at mellomposisjonen var blitt uholdbar. Det ble fryktet at en slik 

posisjon kunne bli tolket som en støtte til sovjetene.45 I løpet av det følgende året kom Norge til å 

oppgi sin brobyggerrolle og søkte en sikkerhetsgaranti fra vestmaktene: Storbritannia – Norges 

tradisjonelle beskytter, og USA.46 

I et hemmelig møte i Stortinget 8. april 1948 uttalte Lange at mens det foregikk en 

maktkamp mellom USA og Sovjetunionen, hørte Norge til det demokratiske Europa, både 

geografisk, økonomisk og kulturelt. 47  I realiteten måtte Norge orientere seg mot vestlig 

sikkerhetspolitisk samarbeid, for FN kunne ikke fungere som en sikkerhetsgaranti.  

Lange var opptatt av norske sikkerhetspolitikken, og han var interessert i å sikre hjelp fra 

store vestlige makter i tilfelle ny krig eller fare for krig.48 På dette tidspunkt begynte Norge å 

skille seg ut fra sine skandinaviske naboer. Den danske statsminister uttalte at Danmark ikke 

skulle slutte seg til noen stormaktsblokk. Dette standpunktet ble støttet av den svenske 

utenriksminister Östen Undén. Sverige bekreftet samtidig sin nøytralitetspolitikk. Undén mente at 

Norden kunne samarbeide i sikkerhetspolitiske spørsmål på grunnlag av et felles 

nøytralitetsprogram. Et sentralt poeng var at Undén ønsket å hindre norsk vestorientering. 

Danmark så ikke noen motsetning mellom en skandinavisk allianse og en vestlig tilknytning.49  

Innenfor FN foretrakk Norge å samarbeide tettest med de nordiske delegasjonene.50 Det 

nordiske fellesskap ga ikke sikkerhet, men det var følelse- og opinionsmessig viktig. De nordiske 

                                                
43 Pharo, ”Bridgebuilding and Reconstruction”, 149 
44 Ibid, 152 
45 Eriksen, ”Norge i det vestlige samarbeid”, 284 
46 Ibid, 286 jfr. Eriksen og Pharo, Kald krig og internasjonalisering: 125 
47 UD 34.1/5 Utenriksministerens innlegg i hemmelig møte i Stortinget 8. april 1945 
48 Sverdrup, Inn i storpolitikken: 290-291 
49 Ibid: 304-306 
50 Eriksen og Pharo, Kald krig og internasjonalisering: 185 
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utenriksministrene avholdt møter, hvor forskjellige utenrikspolitiske spørsmål ble diskutert, samt 

redegjort for hvilke standpunkter landene burde ta i FN. Norge er i utgangspunktet et lite land 

sammenliknet med andre land i verden, men sammen med Danmark, Finland, Island og Sverige 

utgjorde Norge en befolkning på over 22 millioner, og bare 30 stater hadde på den tiden et større 

folketall enn dette. Det var dessuten bare 8 land som hadde et bruttonasjonalprodukt som var 

større enn det de nordiske landene hadde til sammen. (Holst omtaler 1980-tallets befolkning).51 

Danmark og Sverige hadde ofte samme avstemningsprofil som Norge. Dette kan forklares med en 

lik utenrikspolitisk tenkning, interesser og oppfatning av FN. Finland (etter sitt opptak i 

organisasjonen i 1955) skilte seg ut i noen stemmegivninger, siden landet måtte ta hensyn til sin 

nabo Sovjetunionen, med hvem landet hadde en vennskapsavtale fra 1948 – noe som betraktelig 

begrenset Finnlands utenrikspolitiske handlefrihet. 52  

Vi kommer til å se at de nordiske delegasjonene i FN orienterte hverandre om sine 

standpunkt og ofte rådførte seg med hverandre – noe som oftest førte til felles linje i ulike saker. 

Man kan tenke seg at fellesskapet ga småstatene større sikkerhet, også over spørsmålet hvor de 

ikke visste helt hvordan de skulle posisjonere seg. 

Lange var i hele perioden en ivrig tilhenger av et nordisk samhold. Det understreket han 

ved flere anledninger og i ulike saker. Det var ikke fullstendig enighet om en felles nordisk linje i 

FN innenfor den norske delegasjonen: C. J. Hambro (Høyre) og Johan Strand Johansen (NKP) 

mente at Norge burde handle mer uavhengig av sine nordiske naboer.53 De hadde sin støtte også 

fra ambassadør i Washington Wilhelm Morgenstierne. 

Forholdet til Storbritannia var også svært viktig, som ble understreket av Arne Ording i 

hans dagbøker: ”Nødvendigheten av godt forhold til Storbritannia som er [...] den stormakt som 

står oss nærmest”.54 Tidlig i 1948 kom det instruks fra den britiske Minister of State Hector 

McNeil til Sir Laurence Collier, den britiske ambassadøren i Norge, om å søke nærmere kontakt 

foran generalforsamlinger i FN mellom de land i Vest-Europa som hadde stabile 

arbeiderpartiregjeringer. McNeil mente at et diskret arrangert møte mellom FN-eksperter fra disse 

landene ikke ville behøve å vekke noen oppsikt. Halvard Lange svarte at hans svenske kollega 

kunne ha visse betenkeligheter overfor planen og at det også i Norge kunne meldes motstand mot 

å ta, for eksempel, Frankrike med. Sir Laurence Collier sa at vest-europeiske land også skulle 

samarbeide nærmere med USA. Lange sa seg stort sett enig i dette, men understreket at dette 

                                                
51 Johan Jørgen Holst, ”Om utenrikspolitikk og Norge” i Norsk utenrikspolitikk, red. Johan Jørgen Holst og Daniel 
Heradstveit (Oslo: TANO A.S., 1985), 18-19 
52 Houge, ”Norges holdninger til FN under Kongo-krisen”, 71 
53 Nina Tandberg, ”Norges FN-politikk i en periode med utenrikspolitisk endring. Hellas-saken 1947-52” (heretter 
”Norges FN-politikk”) (Hovedoppgave i historie, Universitet i Oslo, 1994). 47 
54 Gerd Mordt, red., Arne Ordings dagbøker. Bind II: 24. juli 1945- 4. april 1949. (Oslo: Universitetsforlaget, 2003), 
128, 1. august 1946 
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samarbeidet ikke bare måtte arte seg slik at Europa uten videre ”danset etter Amerikas pipe”.55 

Storbritannia spilte ofte en rolle som ”a middelman and a cushion” mellom små nordiske land og 

den robuste og enorme maskinen som var amerikansk utenrikspolitikk.56 Den britiske interessen 

for Norge, i de første årene etter krigen, skyldtes særlig uroen over en mulig dominerende 

sovjetisk innflytelse, siden det var Sovjetunionen som militært frigjorde det nordligste Norge i 

krigens sluttfase, ikke Storbritannia eller USA. Londons interesse for norske affærer ble også 

forsterket av utsikten for et mulig tap av Svalbard til Sovjetunionen.57 I 1950-årene var forholdet 

til Storbritannia fortsatt viktigst.58 

Under den kalde krigens avspenning på 1960-tallet, og også de første årene etter Stalins 

død, strebet Norge etter å være en brobygger overfor statene som hørte til østblokken. Disse 

landene søkte tilnærming til Norge, som skilte seg ut innenfor NATO ”som talsmann for 

avspenning og nedrustning”. Norges aspirasjoner falt i tråd med, for eksempel, Polens ønske om 

militær uttynning i Sentral-Europa – noe som ble kjent som Rapacki-planen. Norges rolle som en 

formidler i FN gjorde landet tiltrekkende for Jugoslavia for å søke et tettere forhold.59 Denne 

samarbeidspolitikken fikk likevel beskjeden resultater, som grunnes primært i de allierte 

misbilligelse av denne tilnærmingen og skepsis særlig blant de borgerlige partiene.60 Fra midten 

av 70-tallet ble forholdet til Sovjetunionen derimot vanskelig grunnet strid om grenser og 

ressurser.61 

 

Litteratur-og kildeoversikt 
 

Denne oppgaven er hovedsakelig basert på skriftlige kilder, trykte og utrykte. De 

viktigste primærkildene finnes i Utenriksdepartementets arkiv. For perioden frem til 1960 er dette 

materialet overført til Riksarkivet, for tiden etter 1960 befinner det seg fortsatt i 

utenriksdepartementet. Sentralt i dette materialet står rapportene fra den norske FN-delegasjonen, 

instrukser fra utenriksdepartementet til delegasjonen for FNs generalforsamlinger, 

innrapporteringene fra ulike hovedsteder, og referater fra de nordiske utenriksministermøtene. I 

Riksarkivet er det også deponert tallrike dokumenter om FNs dannelse og om Norges rolle i denne 

                                                
55 UD 25.1/2B Samtale med Sir Laurence Collier 12. januar 1948, notat fra 13. januar 1948 
56 Alyson Bailes, ”The Nordic Countries from War to Cold War- and Today”, Scandinavian Journal of History, bind 

37, nr. 2, 2012: 160 
57 Olav Riste, ”Britain and Norway. From War to Cold War”, Scandinavian Journal of History, bind 37, nr. 2, 2012: 
166-167 

58 Helge Pharo, ”Norge, Norden og europeisk integrasjon som etterkrigshistorisk forskningsfelt”, Etterkrigshistorisk 
Register, nr. 22, september 1991: 17 

59 Eriksen og Pharo, Kald krig og internasjonalisering : 221, 226 
60 Ibid: 226-227 
61 Rolf Tamnes, Oljealder 1965-1995. Norsk utenrikspolitisk historie bind 6 (heretter Oljealder) (Oslo: 
Universitetsforlaget, 1997). 25 



 18 

prosessen, som var til nytte i mitt arbeid. 

De trykte stortingsforhandlingene har også gitt vesentlig materiale til oppgaven. Etter 

generalforsamlingene utarbeidet utenriksdepartementet en stortingsmelding om sesjonens gang og 

resultater, som også inkluderer de norske innleggene.  

Avisartiklene om de sakene jeg skriver om, er samlet i klipparkiv under det samme arkiv-

nummeret som alt annet materiale vedrørende de gjeldende land – noe som jeg fant veldig 

praktisk. De er fyldige og kan være oppklarende i forhold til en rekke saker, også juridiske 

spørsmål. Noen inneholder eksperters meninger. I tillegg har jeg forsøkt å bruke mitt språklig 

fortrinn og anvende artikler fra sovjetiske aviser. De kaster lys over den sovjetiske holdning til den 

norske politikken, samtidig som de i noen saker legger vekt på opinionen innenfor den norske 

arbeiderbevegelsen – særlig i Spania-saken. 

Blant dagbøker, kaster memoarene til Arne Ording, som var Halvard Langes personlige 

rådgiver i mange år, lys over Spania-saken og dens drøftelsen bak storpolitiske kulisser.62 Vekt på 

Spania-saken legges også i memoarene til Einar Gerhardsen: ”I siste halvdel av 40-årene visste 

alle hva Spania-saken var”.63 Franco-Spania spørsmålet var svært omdiskutert bak lukkede dører i 

den store politikken, på partisamlinger og i samfunnet ellers. Korea- og Kinaspørsmålene synes 

ikke å ha fått like mye oppmerksomhet i selvbiografiene til norske politikere. Det gjelder til og 

med Haakon Lies memoarer.64 

Storbritannias Foreign Office har publisert materiale vedrørende den britiske politikken i 

Asia. Disse hjalp meg til å fremstille den britiske holdning til Folkerepublikken Kinas 

anerkjennelse og medlemskap i FN.65  USAs utenrikspolitikk i ulike regioner er avspeilet i 

dokumentsamling Foreign Relations of the United States: diplomatic papers. Til særlig hjelp var 

dokumenter vedrørende Koreakrigen og senere Kinas involvering i konflikten.66 

 

Norges medlemskap i FN er et langsiktig engasjement, men det finnes svært lite historisk 
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forskning med Norge og FN som hovedfokus. Det viktigste unntaket er Halvard Svenbalruds 

doktoravhandling, som imidlertid tar for seg en senere periode.67 

Det er utgitt flere arbeider om De forente nasjoner som organisasjon. Til stor hjelp var 

boken til Finn Friis og Tom Vraalsen, som analyserer hvordan ulike spørsmål behandles av FN og 

hva FNs kompetanse anses for å være. Forfatterne redegjør generelt for tvistesaker og saker 

knyttet til medlemskapsspørsmål. 68 Om Norge og FN er det utgitt en redigert samling av norske 

innlegg i generalforsamlinger.69 

En fremstilling av norsk utenrikspolitikk gjennom samtidige dokumenter finnes i Norsk 

utenrikspolitikk siden 1945, som er et utvalg fra Langes innlegg i Stortinget og andre taler. De 

representerer selvsagt Langes og utenriksdepartementets versjon av den politikken som Norge 

førte, og begrunnelsene for den. Blant de temaer som tas opp er diskusjonen rundt visse lands 

opptak i FN, og hva som lå til grunne for det norske standpunkt.70 

For å forstå Norges utenrikspolitiske tradisjon og forholdet til FN, er arbeidene av Olav 

Riste til stor hjelp. Han har siden 1960-tallet, etter hovedoppgaven om Norge og dannelsen av FN, 

publisert en serie arbeider som har lagt grunnlaget for forståelsen av den norske utenrikspolitiske 

tradisjonen. Hans forståelsesramme har på grunnleggende vis preget forskningen til de fleste som 

har arbeidet med norsk utenrikspolitikks historie siden 1970-tallet.71  

Forfatterne av Norsk utenrikspolitisk historie (Jakob Sverdrup, Knut Eriksen og Helge 

Pharo, og Rolf Tamnes) har tatt for seg det tidsspenn som jeg tar for meg, og som også behandles 

av Annika Hansen som er spesielt opptatt av FN.72 Johan Jørgen Holsts arbeider om norsk 

utenrikspolitikk gir et særlig godt innblikk i hvordan en akademiker/politiker ser på den.73 

Av særlig betydning for fremstillingen om Spanias medlemskap er Edgeir Benums 

publiserte hovedoppgave, der han analyserer de indre og ytre politiske forholdene i Norge, og ikke 

minst opinionen. Han behandler regjeringens politikk, Stortingets rolle, LOs atferd og 

Rederiforbundets stilling. Forfatteren drøfter både den offensive og den defensive perioden i 

politikken som ble drevet av Norge innenfor FN.74 Hilde Haraldstad skrev en hovedoppgave og en 

publiserte artikkel om forholdet mellom Norge og Franco-Spania. I et av kapitlene sine fokuserer 

                                                
67 Halvard Kvale Svenbalrud, Foundation and Ornament. The United Nations as «Cornerstone of Norwegian Foreign 
Policy», 1970-2005 (Oslo: University of Oslo, 2012) 
68 Finn og Vraalsen, FN i fokus 
69 Ketil Børde, Norge i FN 1945-1970 (Oslo: Aschehoug Forlag, 1970) 
70 Halvard Lange, Norsk utenrikspolitikk siden 1945 (Oslo: Forlagt av Johan Grundt Tanum, 1952) 
71 Riste, ”Norway and the foundation of the United Nations”; Olav Riste, Norway's Foreign Relations- A History. 
(Oslo: Universitetforlaget, 2001); Riste, ”Britain and Norway. From War to Cold War” 
72 Sverdrup, Inn i stor politikken; Eriksen og Pharo, Kald krig og internasjonalisering; Tamnes, Oljealder; Annika 
Hansen, ”Fredsnasjonen Norge og de nye FN-Operasjonene” i Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk, red. Even Lange, 
Helge Pharo og Øyvind Østerud (Oslo: Unipub, 2009) 
73 Holst, ”Om utenrikspolitikk og Norge” 
74 Edgeir Benum, Maktsentra og opposisjon. Spaniasaken i Norge 1946 og 1947. (heretter Maktsentra) (Oslo: 
Universitetsforlaget, 1969) 



 20 

hun på Norges politikk overfor Spania i FN. Haraldstad redegjør for forskjellige faser i Norges 

stilling i forhold til Franco-regimet og behandlingen av spørsmålet i verdensorganisasjonen.75 

En omfattende hovedoppgave er skrevet om Norge og Korea-spørsmålet. Kjetil Skogrand 

fokuserer på perioden 1945-1953. Han tar også for seg perioden før cirka 1948, da Korea-

spørsmålet ikke var av særlig stor interesse for Norge. Skogrand følger utviklingen gjennom de 

mest spente årene av konflikten mellom de to koreanske statene, men oppgavens tidsavgrensning 

tillater ikke å bringe mye informasjon om medlemskapsspørsmålet.76 

Når det gjelder ytterligere hoved- og masteroppgaver, skriver Anette Wilhelmsen om 

Norges FN-visjon. Dagfinn Chr. Selvaags upubliserte manuskript om anerkjennelsesspørsmål gir 

generelt nyttig innsikt i folkerettslige betraktninger. Tor Egil Førland analyserer embargoen 

overfor Folkerepublikken Kina. Anders Stenberg ser på Folkerepublikken Kinas første tre år i FN 

og redegjør noe for dets overtakelse av en plass i organisasjonen. I de fleste oppgaver som dreier 

seg om Norge og FN settes det lys på det nordiske samarbeid. 77 Norges holdning til diverse saker 

som ble drøftet i FN er diskutert av mange forskere. Det gjelder saker fra forskjellige perioder av 

FNs historie. Det har samtidig vært interessant å følge, for eksempel, betydningen av det nordiske 

samholdet i ulike spørsmål, og hvordan Norge forholdt seg til stormaktene med hensyn til å 

avgjøre hvilken posisjon å innta.78 

Mye både allmenn og spesialisert litteratur om stormaktene, FN og sentrale 

stridsspørsmål i perioden langt de fleste er selvsagt skrevet på engelsk. I hovedsak har de vært til 

nytte for å danne et grunnlag for arbeidet mitt, i og med at de ikke direkte går på 

medlemskapsproblematikken. 

Generelt, men ganske detaljert, er FNs historie analysert i to bind av Evan Luard, hvor det 

også til en viss grad blir redegjort for nordiske og av og til norske standpunkt. De samme 

hovedpunkt finner vi hos Paul Kennedy.79 Nils Morten Udgaard er opptatt av Norges overgang fra 

allianse til brobygging og tilbake, og dermed også om overgangen fra krig til kald krig.80 Mats 
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Berdal berører forholdet mellom Norge og FN i konteksten av den kalde krigen.81  

Forskjellige aspekter ved den kalde krigen som er direkte relevant for min fremstilling, er 

behandlet i en omfattende litteratur. Koreakrigen har blitt grundig analysert, som den første og en 

av de største konfliktene mellom øst og vest utenfor Europa.82 

Flere forskere med koreansk bakgrunn skriver om hjemlandets historie og særlig om 

Koreakrigen og dens resultater, som ofte kan bli knyttet til medlemskapet i FN.83 William Stuecks 

verk handler også om Koreakrigen.84 Hos disse forfattere står ikke medlemskapsspørsmålet 

sentralt. 

Jeg har hatt stor nytte av en rekke bøker om Kinas historie og særlig om spørsmålet om 

landets plass i FN. USAs tidligere Secretary of State Henry Kissinger skrev en fremstilling av 

Kinas historie og bidro samtidig med minner om sin innsats med etableringen av diplomatiske 

forbindelser mellom USA og Kina.85 Margaret MacMillan som jobbet i Kina i flere år, tar opp det 

samme emnet som Kissinger. Begge berører underveis Kinas medlemskap.86 I tillegg finnes det en 

lang rekke fremstillinger om Kinas utenrikspolitikk.87 
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Kapittel 1 

 
Spania 

 
 

[...] det er nødvendig å gjøre oppmerksom på at Norge kan ikke 

alene føre kampen mot Spania, og at den egentlige årsak til vår holdning er 

at vi ikke har fått, og særlig ikke kan regne med å få den nødvendige støtte 

fra De forente nasjoner.88 

 
 
Innledning  

 
Spania-saken var et av de vanskeligste utenrikspolitiske engasjementer i Norges 

etterkrigshistorie. Selv om Norge, når det gjaldt medlemskap i FN, erklærte seg som en tilhenger 

av universalitetsprinsippet, ble spørsmålet om Spanias medlemskap et unntak. Norges forbindelser 

til en stat med et regime av fascistisk opprinnelse vakte en omfattende offentlig debatt. Dette la 

grunnlaget for den norske regjeringens aktive politikk mot Franco-Spania i FN i 1946- 

begynnelsen av 1947. Perioden ble avsluttet med suksess, med resolusjonsvedtak som anbefalte 

tilbaketrekking av ambassadører og ministre fra Madrid, og utelukkelse av Franco-Spania fra 

internasjonale organisasjoner knyttet til FN.  

Norges iver fremkalte en skarp motreaksjon på spansk side. Boikotting av spanske varer 

provoserte frem økonomiske sanksjoner iverksatt av Spania mot Norge. Dette ga opphav til en 

periode i den norske FN-politikken da Norge gikk fra å være en aktiv deltager i Spania-saken til å 

holde en lav profil. Jeg vil redegjøre for hvorfor det ble umulig for Norge å fortsette sine forsøk på 

å fremme en endring av regime i Spania ved hjelp av økonomiske og diplomatiske sanksjoner. 

Den neste perioden fra 1950 til 1952 var kjennetegnet av at Norge avsto fra å stemme i 

Spania-saken i FN. Hva forårsaket denne endringen i Norges posisjonen? Fra 1953 vendte Norge 

seg i helhet bort fra sine moralske idealer, som hadde hersket i landet i de første etterkrigsårene, 

og i retning sikkerhetspolitiske og økonomiske hensyn – dvs. at Norge gikk over til å stemme for 

Spanias medlemskap i internasjonale organisasjoner, og i 1955 stemte for Spanias medlemskap i 

FN. Hva som forårsaket denne endringen? Hvor viktig var det at Norge ikke nådde frem i FN og at 

de vestlige stormaktene i økende grad ble skeptiske til den norske boikottlinjen? Hvor viktige var 

spanske mottiltak som truet den norske gjenreisingen? Hadde Spania, tross tilknytningen til de 

fascistiske regimene i Italia og Tyskland, tyngre virkemidler enn Norge? Spilte det noen rolle at 
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venstresiden i Norge ble svekket som en følge av Sovjetunionens politikk i Øst-Europa? Dette skal 

forsøkes forklart i det følgende kapittelet.  

 

Norge er på offensiven 
 
Fra de første dagene etter at den spanske borgerkrigen brøt ut i 1936, vakte saken en stor 

interesse og sympati i Norge. Forbitrelsen mot Franco i den norske arbeiderbevegelsen fikk et 

uttrykk i form av humanitære hjelpearbeid. For en effektiv organisering, ble Den norske 

Hjelpekomité for Spania, eller den såkalte Spania-komitéen etablert 10. november 1936. Komitéen 

ble en landsdekkende organisasjon med et sterkt sekretariat og 110 lokale Spania-komitéer over 

hele landet. Senere, i 1937, opprettet de norske og svenske Spania-komitéene et felles feltsykehus 

i Spania.89 

Offisielt sluttet Norge seg til den internasjonale nonintervensjonskomité, som hindret de 

spanske republikanske styrkene i å skaffe seg våpen og utstyr fra utlandet.90 Våpenleveranser til 

den spanske republikken ble utført illegalt, også ved hjelp av norske skip. Det var i tillegg flere 

nordmenn som meldte seg til militærtjeneste for republikken.91 I mars 1937 vedtok Stortinget en 

lov som forbød nordmenns deltakelse i krig i fremmede land. Dette forbudet møtte liten sympati i 

arbeiderbevegelsen, og en strøm av frivillige til Spania fortsatte på ulovlig vis. 92  Folkets 

engasjement for Spanias sak ble forsterket av Haakon Lie (sekretær i Arbeidernes 

opplysningsforbund på denne tiden), som kom tilbake fra Spania i 1937. Han advarte om at 

borgerkrigen i Spania truet freden i hele Europa. Lies voldsomme engasjement bidro til å gjøre 

Spania-saken til det kanskje viktigste utenrikspolitiske spørsmålet på 1930-tallet.93 Han mente 

dessuten at den norske regjeringen burde gjøre mer for å støtte de republikanske styrker i Spania. 

Regjeringens offisielle linje ble gjenstand for sterk kritikk. Regjeringen i sin tur følte press fra 

rederne, som prøvde å tvinge frem en form for forståelse med Franco-regimet – noe som var 

nødvendig for Norges handel. Redernes posisjon ble støttet av Høyre. Ved årsskiftet 1937-1938 

var debatten om Spania enda mer uforsonlig.94 

Utenriksminister Halvdan Koht (Arbeiderpartiet) gjorde flere forsøk i begynnelse av 

1938 på å få til en praktisk handelsordning med Franco (men uten diplomatisk anerkjennelse). 

Dette møtt sterk motstand i LO og hos Venstre. Arbeiderpartiets sekretær Einar Gerhardsen sluttet 
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seg til motstandere av den norske offisielle linjen.95 

Imidlertid var Spania-komitéen i gang med innsamlingsarbeidet – det var det ”mest 

omfattende og best organiserte solidaritetskampanjen i sitt slag i Norge”.96  

Da det i 1939 ble tydelig at de republikanske styrkene kom til å lide nederlag, var Norge i 

ferd med å sikre forbindelser med seierherren. Påvirkningen fra næringslivet var i denne 

sammenheng betydelig. Det var også klart at Norge var en økonomisk svakere part i forhold til  

Franco – derfor var idealpolitikk neppe en alternativ. Den praktiske tilnærmingen ble møtt med en 

brennende kritikk på venstresiden.97 

Forhandlinger om handelsforbindelser opphørte ved begynnelsen av andre verdenskrig. 

Spania-engasjement vekk plassen for oppmerksomhet om større spørsmål.  

 

I de første etterkrigsårene ble mange utenrikspolitiske spørsmål behandlet bak lukkede 

dører i Stortinget. Franco-Spanias saken dannet et unntak. Norsk opinion ble svært engasjert, for 

Franco-regimet var forbundet med fascisme.98 

Franco ble hjulpet til makten av Hitler og Mussolini under den spanske borgerkrigen, og 

under andre verdenskrig samarbeidet Spania med aksemaktene, men uten selv å delta i krigen.99 

Under San Francisco- og Potsdam-konferansene ble det uttrykt skarp fordømmelse av Franco-

regimet. De allierte stormaktene gjorde det klart at Spania ikke kunne bli medlem i FN, idet 

Sovjetunionen, Storbritannia og USA slo fast at de ikke ville støtte en søknad fra Spania om 

medlemskap.100  

Etter andre verdenskrig var Norge det eneste landet i Vest-Europa som ikke hadde 

regulære diplomatiske og økonomiske forbindelser med Spania.101 Den spanske borgerkrigen 

medførte nesten totalt brudd i norsk handel med og skipsfart på Spania. Etter utbruddet av andre 

verdenskrig opphørte skipsfarten helt og handelen ble ytterligere redusert. Under krigen ville 

Franco etablere diplomatiske forbindelser med Quisling-regjeringen i Oslo, men London-

regjeringen forhindret dette. Situasjonen da Spania-saken ble aktuell i 1946, hadde Norge ensidig 

representasjon i Madrid gjennom sin chargé d'affaires, mens Spania ikke hadde diplomatisk 

representasjon i Norge. Den første tiden etter krigen foregikk handelen med Spania gjennom 

private kompensasjonsforretninger og var av beskjedent omfang. Men man må bemerke at det 

potensielle markedet for norsk handel og skipsfart var betydelig.102 
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E. Benum deler behandling av Spania-saken i Norge i to perioder: den offensive og den 

defensive. Perioden fram til desember 1946 var preget av press fra flere hold for å fremme en form 

for norsk aksjon mot Franco-regjeringen, som skulle påvirke den indre situasjonen i Spania. Den 

norske regjeringen forsøkte å opptre offensivt, og da særlig innenfor De forente nasjoner. Den 

andre perioden, fra desember 1946 til juni 1947, kan betegnes som en forsvarsperiode.103 

I sentrum av behandlingen av Spania-saken stod regjeringen og Stortinget, som de 

konstitusjonelt ansvarlige organer. Sterkt engasjert i spørsmålet var også Landsorganisasjonen 

(LO) og Norges Rederforbund, henholdsvis representanter for en pågående og en forsiktig norsk 

politikk. Landsorganisasjonen, som en vesentlig del av Arbeiderpartiets maktgrunnlag, spilte en 

særlig viktig rolle i den offensive fasen. Arbeiderpartiet, som hadde rent flertall i Stortinget fra 

1945 til 1961, ble også presset til en aktivistisk politikk av sin egen venstreside, og frem til 1949 

av et relativt stort og innflytelsesrikt Norges kommunistiske parti (NKP), som hadde en særlig 

sterk posisjon i enkelte LO-forbund.104  

Krav ble fremmet om ensidige norske økonomiske og politiske aksjoner mot Spania 

straks etter slutten av andre verdenskrig. Kommunistene var særlig aktive, og de hadde støtte fra 

store deler av Arbeiderpartiet.105 Den offentlige debatt ble innledet av en interpellasjon i Stortinget 

fra representanten Randulf Dalland (NKP, Bergen) om den norske regjerings hensikter i 

forbindelse med Spania, og eventuell deltakelse i kampen for å fjerne Franco-regimet. 

Interpellasjonen inneholdt også et punkt som påla regjeringen å ta initiativ i saken innenfor FN 

(forslaget ble forkastet). Bryggearbeiderne i Oslo vedtok samme dag, 4. mars 1946, å nekte 

lossing og lasting av skip som kom fra eller skulle til Spania.106  

Flertallet i Stortinget var likevel innstilt på en felles internasjonal aksjon med tanke på å 

fjerne Franco. 107  Det var åpenbart at Franco-regimet kunne styrtes kun gjennom en felles 

internasjonal aksjon. Både Trygve Lie som gikk fra utenriksminister-posten for å bli FNs 

generalsekretær i februar 1946, og hans etterfølge som utenriksminister, Halvard Lange, mente at 

boikott av import fra Spania bare ville skade Norge. Eksport av norske varer var også viktig for 

landets gjenreising. Lange presiserte at regjeringen ville være villig til å akseptere 

skadevirkningene ved en slik  boikott, dersom den var et ledd i en kjede av internasjonale 

handlinger som kunne hjelpe det spanske folk.108 Fellesaksjonen hadde støtte fra alle norske 

partier, varierende fra 68 prosent i Arbeiderpartiet og 58 prosent i konservative og liberale, og 

henholdsvis 47 og 44 prosent i partier med mer isolasjonistisk grunnsyn – Bondepartiet og 
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Kristelig folkeparti. Regjeringen var påvirket av sin venstre fløy, også indirekte av den sovjetiske 

anti-Franco propaganda og hjemlige kommunister som stod sterkt i LO. I denne perioden truet 

Spania-spørsmålet med å underminere den sittende regjeringen i Norge, med fagforeningene som 

stod sterkt og norske husmødrene som ville losse spanske tomater selv. Sommeren 1946 var det 

norske folk ivrige for internasjonale sanksjoner mot Spania (59 prosent mot 8 prosent), men over 

halvparten av de som støttet internasjonale sanksjoner, var mot en separat norsk aksjon. 

Enkeltstående aksjoner ble ikke favorisert av regjeringen, og forsøk på å fremme den 

internasjonale innsatsen møtte motstand fra Storbritannia, og senere fra FN.109 

Einar Gerhardsen skriver i sine memoarer at Norge ikke ville bli stående alene når det 

gjaldt Spania-saken i internasjonal politikk. En økonomisk aksjon ville i tillegg ha påført norsk 

skipsfart, fiskeri og næringsliv betraktelige skadevirkninger.110 ”Regjeringen hadde det vondt og 

vanskelig. Vi kjente jo på mange måter et slags fellesskap med dem som gikk til aksjon. Men som 

regjering hadde vi et ansvar for hele landet, for dets arbeidsliv og næringsliv”, skriver 

Gerhardsen.111 

Norges appell til en internasjonal aksjon mot Franco-Spania fikk ikke tilstrekkelig 

internasjonal støtte, ikke en gang blant de nordiske landene. Sverige utvidet, tvert imot, sin handel 

med Spania på Norges bekostning – noe som ble bemerket med stor bitterhet i det norske 

samfunn.112 Danmark og Island fant seg i en situasjon liknende på Norges: for dem var også 

handelsforbindelser med Spania viktig i hensyn til fiskeeksporten.113 

Vinteren 1946 virket det sannsynlig at Frankrike ville gå til aksjon mot Spania. I februar 

1946 vedtok den franske nasjonalforsamlingen en oppfordring til regjeringen om å bryte de 

diplomatiske forbindelsene med Spania. I Storbritannia hadde regjeringen alltid tilkjennegitt sin 

uvilje mot Franco-regimet, og dessuten krevde den britiske landsorganisasjonen brudd med 

Franco-regjeringen. 114  Fra Washington meddelte ambassadør Wilhelm Morgenstierne at 

Undersecretary of State Dean Acheson ikke var villig til å markere et amerikansk standpunkt. En 

eventuell nektelse fra deres hold om å sende hvete, olje og bomull til Spania ville være lite 

sannsynlig, siden det først og fremst ville ha gått ut over det spanske folk, mens de siste som ville 

ha blitt rammet ville vært de militære. En kunne heller ikke la være å ta i betraktning hvem som 

eventuelt ville ta Francos plass.115  

Den spanske emigrantregjeringen Giral, som oppholdt seg i Frankrike, krevde full 
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blokade av Spania og diplomatisk brudd med Franco. I mai 1946 kom en representant fra Giral-

regjeringen til Oslo for å få Norge til å anerkjenne Giral. Han mente at en slik anerkjennelse fra de 

europeiske stater var den eneste vei å gå for å unngå en borgerkrig. Representanten mente også at 

den britiske regjering gjerne så en norsk anerkjennelse, men Ording bemerket i sin dagbok at 

begge påstandene var tvilsomme.116 

Etter at Franco i februar 1946 lot flere politiske motstandere bli henrettet, sendte LO den 

norske regjeringen en henstilling om brudd i de diplomatiske forbindelser med Spania. 117 

Sovjetene var veldig oppmerksomme på internasjonale aksjoner mot Franco, særlig om aksjonene 

var inspirert av arbeiderbevegelsen. Sovjetiske aviser understreket at norske arbeidere krevde kutt 

i alle diplomatiske forbindelser med Franco-Spania: for eksempel, ble det skrevet om Oslos 

sporveisarbeidere, arbeidere i Jern og Metall i Tønsberg osv. Det danske folket viste enda tidligere 

sin misnøye med Francos politikk gjennom demonstrasjoner og krav om å oppheve de 

diplomatiske forbindelser med Spania, inkludert krav om å avvikle den spanske legasjonen i 

København.118 

Ifølge Benum fantes det to sterke tradisjoner innenfor arbeiderbevegelsen i Norge, som 

direkte angikk forholdet til Franco-Spania. Den første var tradisjonen og minnene om den spanske 

borgerkrigen, som var blitt forsterket gjennom opplevelsene under andre verdenskrig. Den andre 

var ”oppfatningen av staten som et redskap i en klasses hånd”. Denne tradisjonen innebar, for 

eksempel, at direkte aksjoner på arbeidsplasser, som instrument i den politiske kamp, var legitime. 

Arbeiderpartiet har vært regjeringsparti siden 1935, og dens ledere, som tidligere jobbet hardt for å 

innprente slike forestillinger, ble i 1946 ofre for sin egen propaganda. Mot disse to tradisjonene sto 

politiske hensiktsmessighets betraktninger. Den største politiske saken i Norge på dette tidspunkt 

var gjenreisingen, og import fra Spania spilte en vesentlig rolle for den. Regjeringen forsøkte flere 

ganger å få kontroll over arbeidernes blokade av skipsfart på Spania. Under slike omstendigheter 

måtte arbeiderbevegelsen velge politisk hensiktsmessighet.119 Alle direkte aksjoner mot Spania 

opphørte.120 

For å sikre Norges økonomiske interesser ønsket regjeringen å bevare sin handelsfrihet 

mest mulig ubeskåret, og derfor ønsket den ingen direktiver fra Stortinget. I debatten i Stortinget 

6. mars viste det seg at det fantes to grupperinger: den ene ønsket en ensidig norsk eller 

flernasjonal aksjon mot Spania, den andre krevde å opprettholde status quo, det vil si begrensede 

forbindelser. Benum mener at det dessuten fantes en gruppe som ønsket full normalisering av 

forbindelsene, men at det var politisk umulig å argumentere åpent for et slikt standpunkt på denne 
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tiden. En av tilhengere av en slik utvikling av forbindelser med Spania var utenriksminister Lange, 

mener Benum, men han måtte argumentere for status quo på grunn av stemningen i Stortinget og 

folket generelt.121 Benum fastslår at det i 1946 fantes to opposisjonsgrupper på Stortinget: 

Kommunistene og en del av Arbeiderpartiets representanter. Kommunistene krevde brudd i 

forbindelsene med Spania og deretter norsk initiativ til en FN-aksjon mot Franco-regimet. 

Opposisjonen innen Arbeiderpartiet hadde ikke et samlet syn på hvordan Norge skulle handle i 

forhold til Spania.122 

Selv om det fantes håp om en universell organisasjon ved stiftelsen av FN, foreslo 

Mexico allerede i San Francisco å tolke begrepet ”peace-loving” på en måte som skulle forhindre 

Spania å bli tatt med som et medlem. Det ble vedtatt en resolusjon som uttalte at FN skulle være 

stengt for både de tidligere aksemakter og ”any regime installed with the help of the armed forces” 

fra disse makter.123  

Under den første delen av FNs 1. Generalforsamling 9. februar 1946 ble det vedtatt en 

resolusjon som anbefalte at FNs medlemmer måtte handle i samsvar med erklæringene fra San 

Fransisco- og Potsdamkonferansene i forhold til Spania. Den norske delegasjon stemte for 

resolusjonen. 

Sikkerhetsrådet nedsatte en underkomité som avga en rapport 31. mai 1946. Den foreslo 

at det ble sendt materiale og vitneprov til belysning av saken til generalforsamlingen, og – hvis 

Franco-regimet ikke ble fjernet – skulle generalforsamlingen vedta en resolusjon med anbefaling 

om at FNs medlemmer måtte bryte sine diplomatiske forbindelser med Spania. Saken endte opp i 

Sikkerhetsrådet og forslaget ble ikke vedtatt, for Sovjetunionen nedla veto.* Rådet uttalte dernest 

at de ville holde situasjonen i Spania under jevnlig observasjon, og at ethvert medlem hadde rett til 

når som helst å bringe saken fram for Sikkerhetsrådet.124 

I juni 1946 uttrykte Halvard Lange at han var engstelig for at Norges handelsforbindelse 

med Spania skulle rammes, særlig i forhold til forsyninger av salt til den norske fiskeindustrien. 

Han avfeide samtidig ikke en idé om å opprettholde kontakt med Giral-regjeringen. Samtidig 

begynte man i regjeringen å frykte at situasjonen var i ferd med å bli snudd på hodet og at det ville 

være Norge og ikke Spania som ble utsatt for en handelsboikott.125 

I begynnelsen av august hadde Halvard Lange en samtale med Storbritannias 

statsminister Clement Attlee, som sa at hans regjering ikke ville foreta seg noe i Spania-

spørsmålet. Dessuten mente han at Franco hadde blitt sterkere enn før på grunn av utenlandsk 
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intervensjon. Attlee hadde ikke tillit til Giral-regjeringen heller.126 

Dagen før 1. Generalforsamling ble åpen drøftet den norske FN-delegasjonen Spania-

saken. Det ble understreket av delegasjonens medlemmer at spørsmålet om Franco-Spania skulle 

reises i generalforsamlingen i samsvar med Stortingets ønske, men ifølge FNs regelverk var det 

umulig å vedta noen anbefalinger i generalforsamlingen mens saken fremdeles stod på 

Sikkerhetsrådets dagsorden. Det ble drøftet i delegasjonen at en mulighet åpnet seg til å anmode 

Rådet om å fjerne Spania-spørsmålet fra sin dagsorden, slik at det kunne drøftes i forsamlingen. 

Halvard Lange opplyste deretter at generalsekretær Trygve Lie under en tidligere samtale uttrykte 

som sin mening at Norge ikke behøvde å ta opp saken, for den skulle eventuelt komme opp 

allikevel. Ytterligere anbefalte Lie ikke å foreta noen aktive skritt alene: det ville være en fordel 

om man kunne få i stand en felles aksjon. Generalsekretæren påpekte at verken Storbritannia eller 

USA var villige til å ta opp saken, mens Belgias og Frankrikes holdning syntes å falle i tråd med 

Norges. Det var videre bestemt at delegasjonen skulle ta kontakt med Frankrike, Belgia, 

Tsjekkoslovakia og Mexico, for å utarbeide et eventuelt forslag som skulle munne ut i et vedtak 

for å hjelpe Spania til et nytt regime.127 

I løpet av flere dager som fulgte, refererte Lange i delegasjonen at Belgia og 

Tsjekkoslovakia ikke hadde noe imot å være blant forslagsstillerne. Danmark, Frankrike, Mexico 

og Ukraina hadde ikke gitt et endelig svar, men var tilbøyelige til å slutte seg til forslaget. Finn 

Moe refererte at han, fra en samtale med en polsk delegerte, fikk inntrykk av at Sovjetunionen 

ville stemme for at Spania-saken ble satt på dagsorden mot en garanti at det måtte komme noe 

positivt ut av behandlingen av spørsmålet. Det ble bemerket i delegasjonen at andre delegasjoner, 

av akkurat denne grunn, nølte med å gi forslaget sin tilslutning: de var redd for at det ikke ville gi 

resultater.128 

Det var på norsk initiativ at Spania-saken ble plassert på generalforsamlingens dagsorden 

høsten 1946. Den norske linjen gikk ut på at det måtte bli et brudd med Franco-Spania.129 

På plenumsmøte 24. oktober 1946 var situasjonen i Spania av stor interesse. 

Generalsekretæren påpekte at det fantes et fascistisk styre i landet, som var påtvunget det spanske 

folk ved hjelp av en væpnet intervensjon fra aksemaktene. Det virket som Franco-styret skulle bli 

en konstant årsak til mistillit og uenighet mellom FNs medlemmer. Den norske delegasjonen 

nevnte at det norske folk så med uro på hvordan det spanske folk vansmektet som følge av den 

militære hjelpen fra aksemaktene. De mente at det måtte finnes midler til en felles FN-aksjon, som 
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kunne hjelpe Spania å gjenvinne sin frihet og et forfatningsmessig styre.130 

Halvard Lange redegjorde 26. oktober 1946 i plenum i FN for Norges posisjon når det 

gjaldt forholdet til Francos regime i Spania. Han nevnte at nordmenn som hadde opplevd 

nazistisk okkupasjon så med dyp uro på situasjonen for det spanske folket. De forente nasjoner 

måtte gjøre mest mulig for å hjelpe de demokratiske kreftene i landet. ”Opprettelsen av et slik 

styre ville bety at et støttepunkt for fascismen blir utslettet, og at en stadig kilde til internasjonal 

friksjon blir fjernet, og ville gjøre det mulig for at det store spanske folk å innta den plass som 

tilkommer det blant de demokratiske ... forente nasjoner.”131 

Under delegasjonens møte 1. november 1946 refererte Lange sin samtale med 

generalforsamlingens president Paul-Henri Spaak. Han var oppsatt på at det måtte komme et 

forslag til en løsning på Spania-spørsmålet ”som virkelig betydde noe”. Han var inn på en tanke 

om å sette en tidsfrist for Spania til å endre regime før all forbindelse ble brutt.132 Noen dager 

senere snakket Lange med den britiske representant Noel Baker, og utenriksministeren antydet 

forslaget om en frist for regimeendring.133 Baker antydet at for å oppnå britisk og amerikansk 

tilslutning måtte følgende punkter innføres i resolusjonen: bekreftelse av tidligere fordømmelse 

av Franco-regimet, direktiv om å sette opinionspress mot Franco-Spania, nektelse av opptak av 

Spania til FN eller særorganisasjoner, og et nytt valg i landet under FNs overvåkning, med 

eventuell tilbaketrekning av misjonssjefene fra Madrid om det ikke ble oppfylt innen en viss 

frist.134 

Det var altså enighet innen den norske delegasjonen om at man måtte søke å påvirke 

USA gjennom Storbritannia.135 

Spania-saken ble i første omgang behandlet i 1. komité, som holdt sitt første møte            

2. desember 1946. Den sovjetiske representant i Sikkerhetsrådet, Andrej Gromyko, redegjorde om 

de to regjeringene som fantes i Spania. Han påpekte videre i komitéen at både Franco-regjeringen 

og den republikanske regjeringen ble støttet av stater som var medlemmer av FN. Denne todelte 

anerkjennelsen bremset FNs arbeid. Samtidig påpekte Pravda at det faktum at Frankrike hadde 

stengt grensen med Spania, skulle tilsi at Franco-regimet ikke ble anerkjent.136 Fra sovjetisk side 

kom det altså signaler som pekte i forskjellige retninger. Til behandling i komitéen forelå et polsk 

forslag som gikk ut på at generalforsamlingen skulle anbefale alle FN-medlemmer til å straks 

bryte den diplomatiske forbindelse med Franco-Spania, og utelukke Franco-Spania fra 
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medlemskap i organisasjoner opprettet av De forente nasjoner eller knyttet til organisasjonen (FNs 

særorganisasjoner er selvstendige, selvstyrte internasjonale organisasjoner med bla. egne 

medlemsland og egne sekretariat; dvs. et land som ikke har medlemskap i FN, kan være medlem 

av en særorganisasjon).137 Fra hviterussisk side ble det foreslått at det polske forslag skulle endres 

dit hen at generalforsamlingen skulle anbefale medlemmene å bryte også den økonomiske 

forbindelse med Spania og at dette skulle omfatte forbindelser med jernbane, båt, fly samt post og 

telegraf.138 Sverige fremla et forslag om tilbaketrekning av ”heads of mission” og om ikke å yte 

lån til Spania. 

Fra norsk side ble det fremsatt et forslag i tilknytting til det polske forslag om brudd på 

den diplomatiske forbindelse. Det het i det norske forslag: 
Generalforsamlingen anmoder generalsekretæren om å gi medlemsstatene underretning om 

denne anbefaling med anmodning om  at de før midnatt 15-16 januar 1947 meddeler ham hvorvidt de er 

villig til å bryte den diplomatiske forbindelse med Franco-styret. 
Hvis innen 16 januar minst to tredjedeler av medlemstatene har meddelt generalsekretæren at de 

er villig til å bryte forbindelsen med Franco-styret eller faktisk ikke opprettholder diplomatisk forbindelse 

med Franco-styret fra nevnte dag, skal generalsekretæren anmode de stater som er villig til å bryte den 

diplomatiske forbindelse, om å gjøre dette fra 1 februar 1947. 

Hvis mindre enn to tredjedeler av medlemstatene har underrettet generalsekretæren om at de er 

villig til å bryte den diplomatiske forbindelse med Franco-styret fra 16 januar 1947, skal generalsekretæren 

underrette medlemstatene om at det står dem fritt, for så vidt denne resolusjon angår å bryte eller ikke bryte 

eller opprette slik forbindelse med Franco-styret.139 
Fra amerikansk side ble det fremsatt et selvstendig forslag som gikk ut på at Franco-

Spania skulle utelukkes fra medlemskap i internasjonale organisasjoner opprettet av FN og fra 

deltakelse i konferanser som arrangeres av FN eller de nevnte organisasjoner. Videre inneholdt 

forslaget en innbydelse til det spanske folk om selv å treffe tiltak for å få en ny regjering som 

kunne gjøre det mulig for Spania å bli opptatt i FN. 

Etter at forhandlingene i 1. politiske komité 1.-3. desember ikke ga noen resultater, ble 

saken sendt til en underkomité 9. desember. Forslaget om brudd i de diplomatiske forbindelsene 

og Frankrikes forslag om stans av import av matvarer fra Spania truet overenskomsten igjen. Da 

ble punktet om et diplomatisk brudd på belgisk initiativ erstattet med et forslag om tilbaketrekking 

av ambassadører og ministre fra Madrid – noe som ikke innebar brudd i de diplomatiske 

forbindelsene, men fortsatt representasjon skulle bare finne sted på et lavere nivå.140 

1. komités innstilling ble behandlet i generalforsamlingen 12. desember 1946 og vedtatt 
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med 34 mot 6 stemmer. Norge stemte for, samt Danmark, Island, Sverige*, Storbritannia, USA og 

Sovjetunionen.141 Det var nemlig USA og Storbritannia som forhindret vedtak av en strengere 

resolusjon: de mente at denne kunne føre til en ny borgerkrig i Spania.142 

Den vedtatte resolusjonen ble referert slik i Stortingsmeldingen:   
Generalforsamlingen som er overbevist om at Francos fascistiske regjering i Spania, som ble 

påtvunget det spanske folk ved aksemaktenes hjelp.., ikke representerer det spanske folk og ved sin 

fortsatte kontroll av Spania gjør det umulig for det spanske folk å delta sammen med de Forente Nasjoners 

folk i behandlinger av mellomfolkelige saker; 

anbefaler at Franco-regjeringen i Spania blir utelukket fra medlemskap i organisasjoner opprettet 

av eller brakt i forhold til de Forente Nasjoner, og fra deltakelse i konferanser og andre tiltak som 

organiseres av de Forente Nasjoner eller av dennes institusjoner, inntil det er dannet en ny akseptabel 

regjering i Spania, 

som også ønsker at alle fredselskende folk, innbefattet det spanske folk, skal få delta i 

Nasjonenes samfunn, 

anbefaler at Sikkerhetsrådet – hvis det ikke innen rimelig tid er opprettet en regjering som har sin 

myndighet fra folkets tilslutning og som vil respektere talefrihet, religionsfrihet og forsamlingsfrihet og 

som uten opphold vil holde valg slik at det spanske folk fri for tvang og trusler og uten hensyn til parti kan 

gi uttrykk for sin vilje – skal overveie de passende skrift som bør tas for å rette på denne situasjon; 

anbefaler at alle medlemmer av de Forente Nasjoner, straks kaller tilbake fra Madrid sine der 

akkrediterte ambassadører og ministre[...]143 
Resolusjonen hadde kun en anbefalende karakter. Som vi har sett er det kun 

Sikkerhetsrådet som kan fatte bindende vedtak. Det ble ikke nevnt noe om diplomatisk 

representasjon under ministernivå eller om handelsforbindelser. Etter dette vedtaket hadde flere av 

FNs medlemsstater økt sin handel med Spania – noe som understreket at en felles aksjon mot 

Franco-regimet ikke var noe mer enn en illusjon. Det var slik grunnlaget for den norske 

forpliktelsen til å delta i en internasjonal aksjon som Stortinget påla regjeringen, falt bort.144 

Imidlertid var situasjonen i Norge vanskelig: noen redere truet med å starte agitasjon for 

Franco fordi deres Middelhavsrute gikk i stykker. Fiskeriene var også i nedgangstid. Arne Ording 

skriver om sin samtale med en norsk skipsreder: ”Thomas Olsen skal true med å starte Franco-

agitasjon(?) fordi hans Middelhavsrute går til helvete. Den virkelige vanskelighet er imidlertid 

saltet til fiskeriene.”145  
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Norge må forsvare seg 
 

Det norske initiativet i FNs generalforsamlingen møtte sterke motreaksjoner fra spansk 

side. Norge ble ”Franco-Spanias fiende nummer en” – en formulering som ble brukt i både den 

konservative avisen Farmand og kommunistavisen Friheten. 146  I spanske aviser ble Norge 

anklaget for å ha en negativ stilling, ikke bare mot Franco-regimet, men også mot det spanske 

folk. Spania truet med å stenge havnene for norsk skipsfart, og fulgte opp med et krav om at 

Norge måtte ta imot en spansk chargé d'affaires i Oslo. Det var en vanskelig sak å håndtere for den 

norske regjeringen og Stortinget. Da nevnte Lange i sin redegjørelse for Stortinget 27. februar 

1947 at Norge skulle konsentrere seg om økonomiske aspekter. Handelen med Spania hadde, som 

nevnt, foregått i form av private kompensasjonsforretninger, og det var denne politikken Spania 

reagerte på. Norge var nå den eneste stat, utenom østblokken, som ikke hadde en handelsavtale 

med Spania, og det var fare for at det spanske markedet ville gå helt tapt for norske eksportører. 

Ved årsskiftet 1946-1947 skjedde det et rolleskifte. Da ble det Norge som måtte forsvare sin 

posisjon. De som krevde en mer aktivistisk norsk politikk fra regjeringen – kommunistene og en 

del av Arbeiderpartiet – var også kommet på defensiven. De oppga det sentrale kravet om brudd 

med Spania og begynte å kreve status quo, som innebar opprettholdelse av handelen på det samme 

nivå og å fortsette å ha en representant i Madrid, mens Spania ikke hadde noen representant i 

Oslo.147 

Lange uttalte 27. februar 1947 i sin redegjørelse i Stortinget at regjeringen søkte 

muligheter for en normalisering av diplomatiske forbindelser med Spania (gjennom chargé 

d'affaires), siden FNs vedtak kun nevnte ambassadører og ministre.148 

Imidlertid måtte Norge begynne å forhandle med Franco-regjeringen. Under Langes 

samtale med den spanske minister Argamonte, som fant sted i København i april 1947, ble det 

uttrykt fra spansk side at det var underlig at Norge fremdeles lot til å ha vanskeligheter med å 

komme til en normalisering av de diplomatiske forbindelsene og handelsforbindelsene. Den 

spanske ministeren understreket at det var klart at det ikke skyldtes uvennskap mot det spanske 

folk, men fordømmelsen av Franco-regimet, som måtte skyldes sovjetisk propaganda. Lange 

svarte at den norske regjeringen i prinsippet var villig til å ta imot en chargé d'affaires, men den 

offentlige opinionen i landet var så sterk at man fryktet demonstrasjoner. Regjeringen måtte derfor 

være forsiktig med denne saken.149 
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Stortinget vedtok 22. mars 1947 å opprette normale handelsforbindelser med Spania.150 

Norges første ambassadør ved den faste FN-delegasjonen, Finn Moe, skriver i sin rapport til 

Utenriksdepartementet: ”Jeg tror det er nødvendig å gjøre oppmerksom på at Norge ikke alene kan 

føre kampen mot Spania, og at den egentlige årsak til vår holdning er at vi ikke har fått, og særlig 

ikke kan regne med å få den nødvendige støtte fra De forente nasjoner”.151  

Ytterligere fremsatte Spania et krav om normalisering av de diplomatiske forbindelsene 

som en betingelse for å inngå handelsavtaler. For å tilfredsstille Franco uttalte Gerhardsen (som i 

denne perioden også fungerte som utenriksminister, for Lange var syk): ”Det er en anerkjent regel 

i internasjonal politikk at intet land skal blande seg inn i et annet lands indre politiske forhold. Når 

denne regel for tiden ikke respekteres fullt ut i forholdet til Spania, har det siste bestemte årsaker 

som er kjent av alle”.152 Etter vanskelige drøftinger måtte både regjeringen og dens kritikkere 

kapitulere overfor de spanske kravene. 3. juni 1947 ble det offentliggjort at Norge hadde 

gjenopprettet gjensidige diplomatiske forbindelser med Spania.153 Danmark opplevde det samme 

økonomiske presset fra spansk side, som stilte som en betingelse at landet måtte oppgi sin 

negative innstilling i FN for å inngå en handelsavtale.154 

Spania-saken var et  alvorlig diplomatisk nederlag for den norske regjeringen. Den måtte 

godta spanske vilkår – vilkår fra et land som stod mye svakere diplomatisk i det internasjonale 

samfunnet.155  Jakob Sverdrup hevder at anti-Franco opinionen og aktivistene ikke forsto at Norge 

stod ganske alene blant vestlige land, og de forstod heller ikke at Norge i økonomisk forstand var 

mer avhengig av spanjolene enn omvendt. Etter at de diplomatiske og økonomiske forbindelsene 

var blitt normalisert, ble Norges posisjon relativt sett sterkere. Anti-Franco-politikk kunne, ifølge 

Sverdrup, føres videre innen FN.156 

 

Utelukkelse av Spania er på vei til å bli opphevet 
 

Selv om Norge ikke hadde skiftet mening om Franco-regimet, dikterte de nye 

omstendighetene med normaliserte diplomatiske forbindelser med Spania og Norges økonomiske 

avhengighet av handelen mellom to land, at Norge holdt en lav profil i FN i forhold til 

behandlingen av Spania-saken. 

I 1947 var ikke Spania-spørsmålet av like stor interesse i FN som året før. Lange gjentok 
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for delegasjonen at Norge ikke skulle ta et initiativ i saken, verken alene eller sammen med andre 

forslagsstillere. Det var imidlertid et alternativ å stemme for å gjenta resolusjon fra 1946. 

Eventuelt kunne man tenke seg å uttale misbilligelse over Argentinas opptreden i strid med 

vedtaket om tilbakekalling av misjonssjefene i Madrid. C. J. Hambro mente at Norge burde 

avholde seg fra å stemme for gjentakelse av vedtaket. Ifølge han ville det styrke Francos stilling 

og bidra til å gjøre at FN så latterlig ut, hvis vedtaket ikke etterfulgtes.157 

Belgia, Luxembourg og Nederland la fram et felles forslag som beklaget at 

generalforsamlingens vedtak av 12. desember 1946 ennå ikke var blitt gjennomført fullt ut. 

Alle forslag gikk til en redaksjonskomité av samtlige forslagsstillere. Den fremla en 

enstemmig innstilling som gikk ut på at generalforsamlingen bekreftet sitt vedtak fra 1946, og 

uttrykte tillit til at Sikkerhetsrådet ville utøve sin myndighet under Pakten så snart situasjonen 

krevde det.  I generalforsamlingen oppnådde ikke dette avsnittet mer enn 29 stemmer for. 16 

stemte mot, blant dem Australia, USA, Canada og Nederland. 8 avholdt seg fra å stemme. Således 

fikk ikke forslaget to tredjedels flertall og falt dermed bort. Det eneste som ble vedtatt, var 

tillitserklæringen til Sikkerhetsrådet i denne saken. Den norske delegasjon stemte for begge 

avsnittene i resolusjonen, det samme gjorde Sovjetunionen, Storbritannia og Frankrike og de 

øvrige nordiske land.* 158 

Det var tydelig at ikke alle FN-medlemmer holdt seg innenfor rammene for resolusjonen. 

Under det nordiske utenriksministermøtet i september 1948 antok Halvard Lange at forslaget om 

tilbakekalling av misjonssjefene ville bli opphevet, fordi erfaring hadde vist at denne boikotten 

ikke hadde den tilsiktede virkning. Han var selv imot opphevelse av vedtaket. Vedrørende det 

polske forslaget, tvilte Lange på at det ville få flertall, akkurat som i 1946. Det ville muligens bli 

flertall for å opprettholde status quo, men det ville bare lede til at de fleste latin-amerikanske land 

igjen ville utnevne sine ministre i Madrid. Han lurte på om det var like ”renslig” å følge den 

amerikanske linje og oppheve vedtaket om tilbakekalling av diplomater fra Madrid. Lange reiste 

som følge av dette et spørsmål overfor sine nordiske kollegaer om at det skulle være nyttig å 

underrette USA om at de nordiske land skulle stemme for et eventuelt forslag som siktet mot å 

oppheve ”urimelighetene ved manglende spansk deltakelse i særorganisasjonene” som, for 

eksempel, IMF, Verdensbanken eller FNs organisasjon for ernæring og landbruk. Det, mente han, 

ville tilskynde USA til å framlegge et slikt forslag. Den danske utenriksminister Gustav 

Rasmussen mente også at det var absurd å utelukke Spania fra særorganisasjoner. Sveriges 

utenriksminister Östen Undén understreket også de vanskeligheter som var betinget av en 

                                                
157 UD 30.5/9 Norges FN-delegasjonens møteprotokoll nr. 41, 10. november 1947 
*   Finland først ble medlem i 1955 
158 UD 34.1/5 Utenriksministeren Langes redegjørelse i Stortinget 11. desember 1947 



 36 

utelukkelse.159  

I 1948 fremmet Polen i generalforsamlingen et resolusjonsforslag, som tok sikte på å 

opprettholde vedtaket av 12. desember 1946 om diplomatiske sanksjoner mot Spania. Polens 

representant hevdet at forholdene i Spania bare hadde blitt verre. Den polske representanten 

anklaget samtidig USA og Storbritannia for brudd på generalforsamlingens vedtak, som hadde 

truffet tiltak av militær, økonomisk og politisk art overfor Spania som hjalp Franco å fortsette sitt 

styre. Et annet forslag ble fremlagt av Brasil, sammen med Bolivia, Colombia og Peru. Disse 

landene mente at medlemstatene skulle stå fritt med hensyn til å sende ambassadører og ministre 

til Madrid. De mente at brudd på generalforsamlings vedtak fra noen staters side kunne 

underminere FNs prestisje. Derfor la de fram sitt forslag.160 

Norges representanter gikk ikke på talerstolen under debatten. De tok det standpunkt at 

det ikke var skjedd noe i Spania siden 1946-vedtaket, som ga grunn til å revidere FNs holdning til 

Franco-regimet. På den annen side mente de at 1947-vedtaket (som tok sikte på å modifisere 

resolusjon fra 1946), måtte oppfattes, og ville bli oppfattet, som en imøtekommelse overfor 

Franco. Delegasjonen fant derfor det sør-amerikanske forslag i strid med Norges 

utenrikspolitikkens retningslinjer. Det førte til at de ville stemme mot dette forslaget. Både den 

danske og den svenske delegasjonen delte Norges syn, selv om den svenske delegasjonen senere 

fikk instruks om å avholde seg fra å stemme. 

I forhold til det polske forslaget, og ved å ha i minne erfaringene av de direkte 

virkningene av boikott av Franco-Spania, mente den norske delegasjonen at en slik utvidelse av 

vedtaket fra 1946 ikke ville bli fordelaktig for Norge. 

Avstemningen i 1. komité fant sted 9. mai 1949. Det polske forslaget ble forkastet med 

stort flertall. Norge og andre nordiske land stemte mot. Det sør-amerikanske forslaget ble vedtatt 

med stemmetall 25-16-16. Norge og Danmark stemte mot, mens Sverige og Island avholdte seg 

fra å stemme. På generalforsamlingens plenumsmøte oppnådde fellesforslaget ikke det 

nødvendige to tredjedels flertall. Norge var det eneste av de nordiske landene som stemte mot 

forslaget, mens Danmark, Sverige og Island avsto. Det polske forslaget ble forkastet i 

plenumsmøtet med stemmetall 40-6-7. Alle de nordiske landene stemte imot.161 USA unnlot å 

stemme i generalforsamlingen – noe som, i følge Haraldstad, grunnet i USAs hensyn til de sterke 

anti-Franco-følelsene blant noen vesteuropeiske land, inkludert Norge. Det var viktig med tanke 

på den nylig opprettede nord-atlantiske samarbeidsordenen.162  

I mai 1949 besvarte Halvard Lange en interpellasjon fra Christian S. Oftedal fra Venstre. 
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Lange sa at Norge under behandlingen av Spania-saken i generalforsamlingen ikke var blitt utsatt 

for et økonomisk press. Det ble avtalt at Norge og Spania i løpet av denne måneden skulle innlede 

forhandlinger om en varebytteavtale, men forhandlingene var blitt utsatt på ubestemt tid. Under en 

samtale mellom Norges chargé d’affaires og sjefen for den handelspolitiske avdeling i det spanske 

utenriksministerium 2. mai, hadde sistnevnte framholdt at han syntes at det var merkelig at Norge 

søkte handelsmessige forbindelser med Spania, samtidig som de stemte imot spansk medlemskap i 

FN. Det ble senere tilføyet at en slik holdning fra norsk side gjorde det formålsløst å sende en 

handelsdelegasjon til Madrid med mindre Norge endret sitt standpunkt i Spania-saken i FN.163 

I 1949 ble det foreslått av de konservative i det britiske Parlamentet at normale 

diplomatiske forbindelser ble gjenopprettet, og at det ikke var grunn til å holde Spania utenfor 

FN.164 Tidligere på året var spørsmålet tatt opp til debatt i Underhuset, hvor de konservative 

fremholdt at selv om Franco-regimet ikke var noe tiltalende regime, var det neppe et verre 

alternativ enn et kommunistisk styre i landet. De mente derfor at det var helt ulogisk å ha 

diplomatiske representanter i andre totalitære stater (som de med kommunistisk styre) og ikke 

Spania. Regjeringen i Storbritannia var likevel ikke villig til å støtte Spanias kandidatur til 

medlemskap i FN, for minnet om seks år av krigen hvor Spania var en fiendtlig stat, hadde ikke 

bleknet.165 

I 1950 erklærte Spania seg som anti-kommunistisk, noe som ga USA grunn til å betrakte 

landet som en mulig strategisk base under en militær konflikt. Da kom det amerikanske kravet om 

mer demokrati i Spania i bakgrunnen i forhold til et ønske om militært samarbeid med Franco. Det 

betød, ifølge Haraldstad, at USAs politikk overfor Franco-Spania burde endres, fordi ”militære 

sikkerhetshensyn [må] gå foran ideologiske og politiske hensyn”.166 

Under det nordiske utenriksministermøte i Reykjavik i august-september 1950 fastslo 

Lange at Norge ville avholde seg fra å stemme for omgjøring av vedtaket fra 1946 hvis de 

europeiske land gjorde det samme, men hvis Storbritannia stemte for, ville Norge eventuelt kunne 

gjøre det samme. Svenskene ville også følge Storbritannia og Frankrike i sin stemmegivning. Den 

danske utenriksminister mente det opprinnelige vedtaket burde endres slik at det kunne sendes 

ministre og ambassadører til Madrid og slik at Spania kunne bli medlem av særorganisasjonene. 

Til slutt ble det avgjort å ta kontakt med Storbritannia og Frankrike i dette spørsmålet.167 

Regjeringen i Oslo støttet innstillingen om at Norge sammen med andre vesteuropeiske land ikke 

skulle ta initiativ i en forestående generalforsamlingen.168 
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Under generalforsamlingen i september 1950 stod Den dominikanske republikk, Peru og 

Bolivia sammen med Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua og Filippinene sammen om å 

presisere at FNs særorganisasjoner stort sett var av upolitisk karakter og at de var opprettet for å 

være til gavn for alle folk og at de derfor burde ha frihet til selv å bestemme om Spanias deltakelse 

var ønskelig av hensyn til deres arbeid. Dette tilbakekalte anbefalingen om hjemkalling av 

ambassadører og ministre fra Madrid og anbefalingen om å utelukke Spania fra medlemskap i FNs 

særorganisasjoner. Forslaget tok bare sikte på å gi medlemsstatene tilbake handlefriheten i Spania-

saken. Det var ikke spørsmål om å tvinge noen til å innlede diplomatiske forbindelser med Spania, 

og ikke spørsmål om å ta opp Spania som medlem i FN.169 

Flere av talerne mente at resolusjonen fra 1946 var i strid med Paktens artikkel 2 punkt 

7170: så vel overfor Spania som overfor medlemslandene som ble tvunget til å hjemkalle sin 

diplomatisk representasjon fra Madrid.171 De la dessuten vekt på at resolusjonen bidro til å styrke 

Francos regime. Av særlig interesse var uttalelsen fra Nederland, som avholdt seg fra å stemme for 

resolusjonen i 1946, av den grunn at den ville styrke Francos regime. Det var nå tydelig at 1946-

resolusjonen hadde mislyktes. Den nederlandske representant mente også at alle medlemmer av 

FN hadde diplomatiske forbindelser med regjeringer hvis politikk de ikke støttet. Det var ingen 

grunn til å gjøre et unntak for Spania. Denne uttalelsen fikk støtte fra andre delegasjoner. 

Tankegangen stemte overens med andre lands syn, og det ble trukket paralleller til spørsmålet om 

anerkjennelse av den nye kinesiske regjeringen.  

Den norske delegasjon tok ikke ordet i debatten. Det latin-amerikanske, samt filippinske 

forslaget, fikk 37 stemmer for. 10 stemmer var mot: østblokkens representanter hevdet at USA 

ville bruke Spania som luft- og marinebase i eventuell preventiv krig.172 I Moskva ble det hevdet 

at det ikke var noen hemmelighet at USA etter ca. 1948 arbeidet for å få Spania med i Vest-

Unionen og i Marshall-planen.173 Ordningen med at USA fikk benytte spanske flyplasser, ble 

bekreftet av den norske chargé d'affaires i Madrid, Sven Ebbell, i en fortrolig melding til 

utenriksdepartementet.174 

Debatten dreide seg om 1946-vedtaket skulle opprettholdes eller oppheves. 

Avstemningen innebar at resolusjonen fra 1946 ble opphevet. Norge avstod fra å stemme, sammen 

                                                
169 St. meld. nr. 4 1951: 17 jfr St. meld. nr. 2 1950 
170 ”Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are 

essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to 
settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures 
under Chapter Vll” i http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml oppsøkt 23. oktober 2012 

171 St. meld. nr. 4 1951: 17 jfr St. meld. nr. 2 1950 
172 Ibid: 18  
173 UD 25.4/47 Notat fra Helge Akre, chargé d'affaires i Moskva, 12. oktober 1948 
174 UD 25.4/13 Notat fra Sven Ebbell, chargé d'affaires i Madrid, 15. januar 1948 



 39 

med Sverige, Danmark, Storbritannia og Frankrike, mens de andre vestlige landene stemte for.175 

Luard kalte opphevelsen av resolusjonen  ”a typical piece of UN double-talk”, ”enabling 

those countries which wished to do so to send back their ambassadors without implying any 

endorsement of political character of the Spanish regime”. På denne måte, etter å ha uttrykt en 

sterk misbilligelse i 1946, trakk FN seg år etter år tilbake, inntil en total opphevelse av 

resolusjonen.176 USA nevnte i et fortrolig notat til den danske ambassaden at de ikke ville 

tilbakekalle 1946-vedtaket i sin helhet, men endre det slik at land kunne sende ambassadører og 

ministre til Madrid og tillate Spanias opptak til særorganisasjoner. I Norge rådet en mening om at 

vedtaket ikke hadde ført til et eneste skritt nærmere målet: en demokratisering av Spania. Stilt 

overfor dette og et eksisterende behov for en normalisering av handelsforbindelsene med Spania, 

kunne det fra norsk side bli rimelig å støtte den amerikanske tanken om å endre 1946-vedtaket.177 

Selv om forholdet mellom Norge og Franco-Spania forble spent, fant det sted en gradvis 

normalisering, da fulle diplomatiske forbindelser ble opprettet i 1951 og en handelsavtale ble 

undertegnet mellom de to landene. Norske økonomiske interesser var en vesentlig faktor, særlig 

fiskeeksporten.178 

I september 1952, under det nordiske utenriksministermøtet i Reykjavik, uttalte Norges, 

Sveriges og Danmarks utenriksministre at de var positivt innstilt til Spanias opptak til UNESCO, 

men gjorde også oppmerksom på at spørsmålet ennå ikke var behandlet av de kompetente organer 

i de tre landene.179 Likevel, som resultat, avsto de tre nordiske landene fra å stemme under 

avstemning over Spanias medlemskap i UNESCO. Denne gangen, som i 1950, var regjeringene i 

de nordiske landene innstilte på å stemme sammen med andre vestlige land, dvs. stemme for. Etter 

hvert ble det derimot bestemt å avholde seg. Haraldstad sier at kildene er tvetydige om hva som 

påvirket denne vendingen. I det norske utenriksdepartementet ble det hevdet, ifølge Haraldstad, at 

det var Sveriges sterke motstand som ble avgjørende. Fra 1950 ble det, for øvrig, stadig lagt vekt 

på det nordiske samholdet i FN.180  

Under generalforsamlingen i 1952 var spørsmålet om Spanias medlemskap ikke aktuelt, 

fordi den spanske regjeringen ikke hadde søkt om medlemskap. Halvard Lange uttalte i sin 

redegjørelse i Stortinget 16. januar 1953 at det sikkert skyldtes at generalforsamlingen ikke hadde 

opphevet den delen av vedtaket fra 1946 som karakteriserte Franco-regimet som et diktatur.181 

Selv om Spania ikke søkte om medlemskap før 1955, innledet utenrikskomitéens leder, 
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Finn Moe, allerede i 1952, debatten om FNs universalitet som grunnlag for Spanias opptak. Han 

argumenterte for at Spanias medlemskap ville hjelpe å sikre freden i verden. Det er verdt å 

bemerke seg at den samme argumentasjonen allerede var blitt brukt av utenriksdepartementet i 

Kina-saken i to år. Moes utspill i forhold til Spania fikk ikke oppslutning i Norge i 1952. Franco-

Spania var fortsatt et delikat tema.182 Fra 1953 begynte allikevel ulike politiske krefter i Norge å 

nærme seg Moes posisjon, særlig etter at stadig flere land søkte om medlemskap i FN.183 

I 1953 inngikk USA en avtale med Franco-Spania om å bygge og bruke militære fly- og 

flåtebaser i Spania, som skulle få økonomisk og militær hjelp fra USA. Avtalen hadde gyldighet i 

ti år.184 Norge stilte seg svært kritisk til denne alliansen, og det var full enighet om dette mellom 

regjeringen og Arbeiderpartiet på den ene siden og alle borgerlige representanter i Stortinget på 

den annen.185 I Norge var holdningen i Spania-komitéen og venstresiden at regjeringen skulle 

protestere offisielt mot spansk-amerikansk militært samarbeid. Spania-komitéen var svært 

engasjert i å prøve å påvirke regjeringen i dette spørsmålet, den sendte til og med protestskriv til 

Arbeiderpartiet og LO etter at USA innledet militærforhandlinger med Franco-Spania. 

Protestskrivet siktet mot at partiet og fagbevegelsen skulle oppfordre regjeringen til å referere 

protesten ”like overfor den amerikanske regjeringen”. Brevet ble lagt frem for regjeringen, men 

det er umulig å vite om protesten ble overbragt til den amerikanske regjeringen. I mangel av 

skriftlig dokumentasjon av den eventuelle videre saksbehandling, må man kunne gå ut fra at 

protesten aldri ble videreført til den amerikanske regjeringen, verken via den amerikanske 

ambassaden i Oslo eller den norske i Washington.186 

Under behandlingen av Spanias medlemskapsspørsmål på utenriksministermøtet i Oslo i 

mars 1955 erklærte Lange at Norge under kommende ECOSOC (Economic and Social Council)- 

samling ville støtte et ventet forslag om å gi Spania fullt medlemskap i ECE (FNs Økonomiske 

Kommisjon for Europa) ut fra de samme betraktninger som hadde fått Norge til å støtte forslagene 

om å gi medlemskap til Albania, Bulgaria, Romania og Ungarn. Kommisjonens virksomhet ville 

da bli fremmet og mulighetene for handel ville bli større om alle europeiske land som ønsket det 

fikk medlemskap. Hadde det imidlertid vært utsikt til at bare Spania og ikke østblokklandene 

skulle bli tatt opp, ville Norge avholdt seg fra å stemme. Danmarks og Sveriges utenriksministre 

sluttet seg til den norske oppfatningen.187 På utenriksministermøte i Stockholm 6. og 7. september 

1955 var Spania-spørsmålet ikke på dagsordenen.  

Tautrekking i FN var en avgjørende måte å løse Spania-spørsmålet på, mener Haakon 
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Lie. Han var bekymret for konsekvensene av at Norge stemte for at Franco-Spania skulle få sin 

plass i FN, men regjeringen og dens utenriksminister fikk ingen resolusjoner vedtatt mot seg. 

Sovjetunionen stemte også for forslaget om Spanias medlemskap for å åpne veien til FN for sine 

”vasallstater”.188 Det var da ”east-west deadlock” brøt sammen. Norge hadde alltid støttet FNs 

universalitet prinsipielt, med Spania som et midlertidig unntak. Da Sovjetunionen kom med et 

tilbud om at 16 andre stater skulle bli tatt opp som medlemmer, så hadde Norge ingen grunn til å 

motsette seg det spanske medlemskapet lenger.189 

Det siste spørsmål i forbindelse med Spania ble løst i 1955, da landet ble opptatt i FN, 

med stemmetall 10-0-1 (Belgia avstod) i Sikkerhetsrådet og 55-0-2 i generalforsamlingen.190 Det 

skyldtes at ikke bare Spania, men også en rekke andre så langt hadde blitt stående utenfor FN på 

grunn av øst-vest konflikten, noe som betydde at begge sider blokkerte hverandres kandidater. 

Denne blindvei-situasjonen ble løst gjennom et kompromiss når alle søkerlandene skulle få 

innvilget opptak i De forente nasjoner. Grunnlaget for norsk motstand mot Spanias medlemskap i 

FN var dermed falt bort.191  

Dette vedtaket skapte ikke en særlig stor debatt i Norge, primært fordi 

universalitetsprinsippet hadde fått gjennomslag i alle politiske leire i Norge.192 Krigen var dessuten 

kommet på avstand og minnene fra den begynte å blekne. Franco-regimet viste seg samtidig å 

være relativt stabilt. Forståelse av at det var umulig å skape endringer på egen hånd, var 

altoverskyggende. Samtidig var det umulig å påvirke stormaktene som, kan det sies, var drevet av 

økonomiske og militære hensikter og ikke moralske hensyn. Ikke en gang i stortingsmeldingene 

fikk Spanias FN-medlemskapsspørsmål stor oppmerksomhet. Jeg fant ikke spor av debatt om 

avstemning om Spanias opptak til organisasjonen i FN-delegasjonens møteprotokollene heller. 

Haraldstad sier at selv Spania-komitéen ikke diskuterte dette.193 

 

Konklusjon  
 

Norge som et av de opprinnelige medlemmene i FN, erklærte seg fra begynnelsen av som 

en tilhenger av universalitetsprinsippet. Spørsmålet om Spanias medlemskap ble et unntak. Det 

var en direkte sammenheng med fascisme – noe som forklarer Norges sterke engasjement i saken. 

Indrepolitiske hensyn var avgjørende i utformingen av Norges politikk overfor Spania fram til 

1949. Opinionens engasjement og forestilling om at regimet, som kom til makten ved hjelp av 
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aksemaktene, ikke skulle leve videre, opptok Norge i den første fasen av den såkalte Spania-saken. 

Det forklarer også at landets holdning lå nær den sovjetiske og, for eksempel, den polske. I den 

tidlige perioden av Norges kampanje mot Franco kom regjeringen under sterkt press fra 

Arbeiderpartiets venstre fløy og NKP på den ene siden, og  Rederforbundet, næringsinteresser og 

den borgerlig orienterte del av opinion på den annen. Over tid kom selv Franco-motstanderne på 

venstresiden til å måtte akseptere at gjenreisingen ville bli vanskeliggjort av boikott av Spania. 

Ideologisk basert motstand måtte vike for økonomiske hensyn og politiske pragmatisme. Norges 

diplomatiske nederlag i Spania-spørsmålet bunnet først og fremst i norsk sårbarhet overfor 

økonomisk press. 

Norge ble stående alene blant vestlige land i sitt forsøk på å innføre embargo mot Spania. 

Det førte til et nederlag for den norske strategi. Konklusjonen som ble trukket fram, var at det ikke 

var mulig å skape endringer på egen hånd. Norge måtte derfor vike i sitt standpunkt. 

Norges ideologiske  begrunnete bestrebelser ble ikke støttet av USA og Storbritannia. 

Etter at stormaktene fordømte Franco-regimet, fikk økonomiske interesser første prioritet med 

tiden. Storbritannia, som Norge alltid sto nær i utenrikspolitiske spørsmål, nektet å innføre 

sanksjoner mot Franco. Vi kan merke oss Norges skuffelse over Storbritannias beskjedne og 

avventende rolle i saken, samt skuffelsen over amerikanerne, som ”glemte” sin fordømmelse av 

Franco-regimet og på begynnelsen av 1950-tallet begynte å betrakte landet på Pyrenéerhalvøya 

som en viktig militærbase ved en eventuell krig. 

Fra 1949 økte Spania sitt press mot Norge. Det ble fra spansk side understreket at det var 

merkelig at Norge søkte diplomatiske forbindelser med Madrid, men fortsatte å stemme mot 

Spanias medlemskap i FN. Regjeringen måtte derfor balansere mellom motstridende indre og ytre 

faktorer: det innledet en periode med norsk avståelse i avstemninger over Spania-saken i FN. Til 

slutt tilfredsstilte ikke avståelsene Spania lenger.  

Norge forsøkte å følge en britisk linje i årene 1950-1952. Likevel, mens Storbritannia 

stemte for Spanias medlemskap i UNESCO i 1952, unnlot de nordiske landene å stemme – noe 

som Lange forklarte var grunnet i Sveriges motstand. Dette understreket viktigheten av 

samordningen med de nordiske naboer for Norges posisjon. Vi kan også se at Danmark stod svært 

nær Norge i Spania-saken. Danmark befant seg i en liknende posisjon som en tilhenger at 

universalitetsprinsippet, men Spania-saken ble et unntak. Akkurat som Norge måtte Danmark vike 

under økonomiske press fra Franco.194 Sveriges stilling var i begynnelsen noe forskjellig fra 

Norges, men etter hvert ble samholdet mellom de nordiske land avgjørende. 

Finn Moe innledet i 1952 en debatt om FNs universalitet, noe som innebar Spanias 

medlemskap. Dette fikk ikke noen alminnelig støtte på denne tiden. Dette endret seg nærmere 
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1955, da det ble klart at Spanias medlemskap i FN ikke kom til å møte noen motstand. Andre 

verdenskrig var også kommet noe på avstand, og i Norges politiske liv ble frontene som aktivt var 

imot normalisering av forbindelser med Spania, betydelig svekket på 1950-tallet: det gjelder 

særlig venstrefløyen i Arbeiderpartiet og NKP. 

Til slutt ga Norge opp sin boikott av Franco-Spania og stemte i samsvar med 

universalitetsprinsippet for Spanias opptak i De forente nasjoner.  
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Kapittel 2 
 

Kina 
 

”Unnlatelse av å anerkjenne en regjering som har et ubestridelig og vel 

befestet faktisk herredømme i et land, er et særdeles uhensiktsmessig våpen i 

internasjonale stridigheter”.195 
 

Innledning 
 

Kina var en av grunnleggerne av De forente nasjoner i 1945. Etter at kommunistene tok 

makten i Kina, ble Guomindang-regjeringen fortsatt sittende (på Formosa-øya). Det oppstod som 

følge av dette et spørsmål om hvilken regjering som skulle representere Kina i FN. Det var tydelig 

at den kommunistiske regjering i Peking hadde tilslutning fra flertallet i det kinesiske folk. Ifølge 

FN-Pakten har den regjering som utøver effektiv myndighet innen en medlemsstats territorium, en 

uomtvistelig rett til statens plass i FN, men folkeretten tilsier på den annen side at det ikke er 

anledning til å anerkjenne et nytt revolusjonært regime så lenge den lovlige regjering fortsetter 

kampen mot opprørene. Dette la grunnlaget for debatten om Kinas representasjon i FN som varte i 

over tjue år. 

Norge var et av de første av de vestlige land til å anerkjenne Folkerepublikken Kina. 

Norge har alltid vært en tilhenger av universalitetsprinsippet, og måtte etter prinsippets ånd gå inn 

for å la Folkerepublikken Kina innta plass i FN. Det ble dessuten understreket av utenriksminister 

Lange at Norge i sine overveielser over Kinas medlemskap ikke la vekt på regimets karakter eller 

regjeringens handlinger.  

I Kina-spørsmålet sto det norske standpunkt uendret gjennom hele perioden spørsmålet 

ble behandlet, med vekt på at det var Folkerepublikken som måtte representere Kina i 

Sikkerhetsrådet. I hvilken grad andre vestlige lands posisjon spilte en rolle for Norges valg av linje 

vil være et sentralt spørsmål i dette kapittelet. 

 I overensstemmelse med FNs universelle karakter, sto Norge ikke steilt imot en ”to-

Kina”-løsning, der både Folkerepublikken og Nasjonalist-Kina kunne være representert i 

organisasjonen. Om dette var et syn som også ble støttet av andre vestlige stormakter eller om det 

var et rent nordisk standpunkt, kommer jeg tilbake til. 

Etter at det på begynnelsen av 1960-tallet ble sannsynlig at en ”to-Kina”-løsning var 

umulig, da særlig fordi begge de kinesiske regjeringene var imot denne form for representasjon, 
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forlot Norge i 1962 sitt tidligere voteringsmønster. Norge begynte i stedet å stemme for 

Folkerepublikkens representasjon i FN med samtidig utvisning fra organisasjonen av Formosa-

Kina. Folkerepublikken Kina overtok, som et resultat, plassen i FN i 1971. 

Hvordan og hvorfor var det mulig for Norge å gjennomføre en stabil politikk overfor 

Kinas representasjon i over 20 år? Hvilke faktorer og overveielser ble avgjørende? Hvor viktig var 

henholdsvis USAs, Storbritannias og de andre nordiske lands synspunkter og politikk for 

utformingen av den norske? 
 

Kommunistene overtar makten i Kina 
 

Kina var ett av de opprinnelige medlemmene i FN, med sete i Sikkerhetsrådet fra starten 

av. På dette tidspunktet var det Guomindang som satt med makten i Kina.196 Denne regjeringen 

evakuerte til Taiwan (Formosa) i 1949, da de var i ferd med å tape kamp mot kommunistene på 

fastlandet. Etter å ha tapt krigen mot Japan i 1895, måtte Kina overgi øya Formosa (Taiwan) til 

seierherren. Under andre verdenskrig, på Kairo-konferansen i 1943, bestemte amerikanerne, 

britene og kineserne i fellesskap at Taiwan skulle tilbakeføres til Kina etter krigen, mens Chiang 

Kai-shek tilsynelatende satt trygt i salen.197 

Rundt midten av 1949 var Peking og det nasjonalistiske hovedstaden Nanking kommet 

under kontroll av kommunistene. Det fantes snaut tvil om hva utfallet av borgerkrigen ville bli. 

Under det nordiske utenriksministermøte 12. september 1949, i en sak som ikke stod på 

dagsordenen, fortalte den danske utenriksminister Rasmussen om en britisk henvendelse 

vedrørende Kina. Den gikk ut på at det ikke var mulig å forhindre at kommunistene overtok 

makten i landet. Britene mente at alle stater burde avholde seg fra samarbeid med Mao-regimet. 

Han nevnte i tillegg at når anerkjennelse av Kina kom opp på dagsorden i Sikkerhetsrådet, 

forventet Storbritannia at medlemmer av Atlanterhavspakten skulle stemme mot. Norge hadde 

også mottatt en slik anmodning fra britene, men Lange mente at det ikke var noen grunn til fortsatt 

å støtte den nasjonalistiske regjeringen, som hadde mistet fotfestet i landet. Sveriges 

utenriksminister Undén hadde den samme informasjonen fra Storbritannia. Drøftelsen om Kina-

saken under dette utenriksministermøtet ble avsluttet med en avtale om å holde gjensidig kontakt 

om spørsmålet.198  

For det britiske utenriksministeriets linje på dette tidspunktet redegjorde utenriksminister 

Ernest Bevin i mai 1949: ” The [UK] Department of State is of the opinion of the tactics of the 

Western Powers, especially those of the North Atlantic community, should consist of a reserved 
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attitude, and to wait for the new régime to make the first approach. [...] it would be 

disadvantageous for Western Powers to initiate any move looking toward recognition of the new 

régime, if and when established. It would be to our disadvantage if officials should issue 

statements giving the impression that any approach by the communists seeking recognition would 

be welcomed”.199 Britene var altså i utgangspunktet utpreget skeptiske til det nye regimet i Kina. 

Da det kommunistiske regimet i Kina hadde etablert seg 1. oktober 1949, ble spørsmålet 

om anerkjennelse aktuelt i Norge. Den norske regjeringen skulle, ved å følge folkerettens normer, 

ikke stille andre krav til det kommunistiske styre enn at det hadde de facto effektiv kontroll over 

den største delen av territoriet.200  

Kilde materialet gir ingen klar informasjon om hvordan Lange og utenriksdepartementet 

så på de første britiske reaksjonene, men vi må kunne gå ut fra at de vakte en viss bekymring. 

Storbritannias tilbakeholdenheten ble imidlertid før slutten av 1949 erstattet med avgjørelsen om å 

etablere diplomatiske forbindelser med Mao-Kina, uten å vente på at Frankrike og USA gjorde det 

samme – noe som ble vektlagt av utenriksminister Bevin.201 Det viste seg å være vanskelig å finne 

noen offisielle forklaringer fra den britiske regjeringen eller noe drøfting i litteratur angående dette 

skiftet i Storbritannias posisjon. Det virker ganske sannsynlig at regjeringen ikke fant det 

nødvendig å komme med en redegjørelse for sin beslutning.  

Ikke alle land var så villige til å anerkjenne det kommunistiske Kina. I den amerikanske 

Kongressen hersket det sterk motstand mot anerkjennelse, som til og med fikk sitt uttrykk i en 

bestemmelse om at penger skulle bli innvilget for å kjempe mot spredning av kommunisme.202 I 

oktober 1949 redegjorde utenriksminister Dean Acheson for USAs linje i dette spørsmålet. Han 

nevnte at for at en ny regjering skulle bli anerkjent, måtte den ha kontroll over landets territorium, 

erkjenne sine internasjonale forpliktelser, og ha folkets samtykke. Acheson mente at den 

kommunistiske regjeringen ikke viste noen tegn på respekt overfor de internasjonale forpliktelsene 

hvert land er pålagt som et medlem av verdenssamfunnet.203 Beslagleggelse av amerikansk 

eiendom i Peking bare forsterket motstanden i Washington mot anerkjennelse av Kina. USA 

prøvde også å påvirke andre staters syn på Kina i anerkjennelsesspørsmålet, og anstrengelsene var 
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særlig rettet mot opinionen i Storbritannia. Dette viste seg forgjeves.204 Acheson redegjorde også 

for USAs hjelp til Nasjonalist-Kina i form av finansielle bidrag, både gaver og lån. Han mente at 

man ikke kunne bygge hjelp til Guomindang på ønsketenkning, men måtte oppmuntre alle 

tendenser i landet som skulle kunne forhindre det kommunistiske åk og hjelpe til med gjenreising 

av demokratiet i Kina.205  

De nordiske delegasjoner til FN holdt 11. oktober 1949 et fellesmøte for å drøfte 

forskjellige saker som stod på generalforsamlingens dagsorden. Sveriges utenriksminister Undén 

mente at et avgjørende moment for bedømmelsen av hvorvidt de nordiske land burde anerkjenne 

det nye kinesiske regimet, ville være antallet andre land som hadde anerkjent det, og at 

Storbritannias holdning måtte tillegges stor betydning. Siden det amerikanske synet allerede var 

kjent, var det viktig for de nordiske landene at Storbritannia valgte en annen standpunkt.206 

I en fortrolig melding til utenriksråd Rasmus Skylstad fra den britiske ambassaden i Oslo 

ble det redegjort for det britiske syn på anerkjennelsen av det kommunistiske Kina. Britene mente 

at Nasjonalist-Kina ikke var noe annet enn en klikk som ikke representerte det kinesiske folket. 

Diplomatisk anerkjennelse av Folkerepublikken var derfor juridisk rettferdiggjort, men for å ta en 

beslutning om de jure anerkjennelsen ville den britiske regjering motta synspunkter fra andre 

interesserte parter, derfor ble også den norske regjeringen bedt om å redegjøre for sitt syn.207 

Ambassadør Prebensen i London understreket i sin melding til utenriksdepartement at 

Storbritannia ikke benektet at det var ”a slight difference” i synet på Kina mellom Storbritannias 

og USAs regjeringer, særlig når det gjaldt spørsmålet om å opprettholde forretningsvirksomheten 

med Kina. Mens amerikanere foreløpig trakk seg ut av fastlands-Kina, ville britene fortsette inntil 

man eventuelt ble kastet ut. Det kan ha vært bekymringer rundt Hong Kongs framtid som påvirket 

Storbritannias stilling i Kina-spørsmålet.208 Bevin uttalte at ”The United Kingdom had decided to 

follow a policy of keeping a foot in the door while the United States have been encouraging 

evacuation and have decided to close a number of United States Consulates in China”.209 

Det var tydelig at den kommunistiske regjering i Peking hadde tilslutning fra flertallet i 

det kinesiske folk. Lange mente av denne grunn at det var naturlig for Norge å anerkjenne Peking-

regjeringen som hele Kinas regjering, og derfor også representere landets befolkning i FN.210 I de 

fleste internasjonale spørsmål hadde USA og Storbritannia sammenfallende syn, unntaksvis Kina-
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saken. Her valgte også Norge å følge den mer pragmatiske britiske linjen.211   

I desember 1949 vedtok generalforsamlingen en resolusjon om å respektere Kinas 

uavhengighet og det kinesiske folks rett til å velge sitt eget politiske styre. Den nasjonalist-

kinesiske delegasjonen følte at dens stilling ble svakere etter hvert som kommuniststyrkene 

erobret mer og mer av Kinas territorium. I 1. komité uttalte representantene for østblokken at de 

ikke lenger anså dr. Tingfu Tsiang som representant for staten Kina. De nordiske landene deltok 

ikke i diskusjonen, verken i komitéen eller i plenumsmøtet. Dr. Tsiang forsøkte å anmode 

generalforsamlingen om ikke å anerkjenne Peking-regjeringen, som etter hans mening ikke hadde 

et demokratisk grunnlag. Mange delegasjoner var samtidig oppmerksomme på at 

kommuniststyrker i den nærmeste fremtid ville kontrollere hele Kina, og at det bare var et 

tidsspørsmål før denne regjeringen måtte anerkjennes. Norges delegasjon forundret seg over et 

flertall fra land som ikke var opptatt av om regimet var demokratisk. De konstaterte etter hvert at 

det kanskje ikke var så rart allikevel, i og med at FN-pakten ikke sier noe om at et land må være 

demokratisk for å bli tatt opp i organisasjonen, men heller fredselskende.212 

Den norske regjering anerkjente 6. januar 1950 Folkerepublikken Kinas regjering de jure. 

Den diplomatiske forbindelse mellom Norge og Formosa-regjeringen hadde dermed opphørt.213 

Etter den norske anerkjennelsen av Peking-regjeringen i begynnelse av januar 1950 flyttet en 

yngre tjenestemann fra generalkonsulatet i Shanghai til Peking som chargé d’affaires for å oppta 

kontakt med regjeringen der. I det første kinesiske svaret på Norges meddelelse om anerkjennelsen 

ble det spurt om Norge hadde brutt med Nasjonalregjeringen, hvilket ble bekreftet av 

utenriksdepartementet. I en senere meddelelse fra kinesisk side ble det antydet at Peking-

regjeringen mest sannsynligvis ville koble spørsmålet om opptakelse av diplomatiske forbindelser 

sammen med spørsmålet om holdningen som Norge ville innta i FN i forbindelse med Kinas 

representasjon.214 

Sovjetunionen fremla 10. januar 1950 en resolusjon i Sikkerhetsrådet som ekskluderte 

Guomindang-Kinas representant fra Rådet. Resolusjonsforslaget ble nedstemt. Storbritannia og 

Norge avholdt seg fra å stemme, selv om de hadde uttrykte sine ønsker om å opprette diplomatiske 

forbindelser med Mao-Kina. Den sovjetiske representanten uttalte så at Sovjetsamveldet ikke 

skulle delta i Sikkerhetsrådets arbeid, mens Guomindangs representant fortsatt satt der; og at de 

ikke kom til å akseptere Sikkerhetsrådets avgjørelser som lovlige mens de ble vedtatt med støtte 
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fra Formosa-Kina.215  

Før Folkerepublikkens innblanding i konflikten i Korea, uttalte det svenske 

utenriksdepartementets kabinettsekretær Dag Hammaskjöld i et møte i Chicago i september 1950 

seg om at det faktum at mesteparten av Asia ikke var representert i FN, gjorde organisasjonen 

svakere. Presidenten for generalforsamlingen, Lakshmi Pandit fra India, mente også at 

Folkerepublikken Kinas representasjon i De forente nasjoner var helt nødvendig.216 

For Norges syn redegjorde utenriksminister Lange i generaldebatten 27. september 1950: 
Jeg må imidlertid fremholde at jeg ser det som en av de viktigste oppgaver for denne 

Generalforsamling å finne en tilfredsstillende løsning på spørsmålet om Kinas representasjon. Og en 

tilfredsstillende løsning betyr etter min mening at Kina må bli representert ved den regjering som faktisk 

har kontroll over praktisk talt hele det kinesiske territorium, og som støttes av det kinesiske folk, det vil si 

sentralregjeringen i Peking.217 

I følge byråsjef Erik Dons, inntok Norge og Storbritannia til å begynne med et standpunkt 

i Sikkerhetsrådet (som bygde på det sovjetiske forslag) om å avholde seg fra å stemme når det ble 

stilt forslag om å utelukke den kinesiske nasjonalist-regjeringen –  for å unngå en situasjon hvor to 

kinesiske regjeringer ble representert i generalforsamlingen og Sikkerhetsrådet. Denne 

stemmemåten kom ofte til å bli brukt fremover når det gjaldt negativt-stilte forslag, dvs. om 

eksklusjon av Formosa-regjeringen (Norge forkastet denne linje i 1962 og begynte å stemme for 

Formosas utvisning istedenfor å avstå).  

Etter at Sovjetunionen unnlot å møte i Sikkerhetsrådet, ble den norske delegasjonen på 

samme måte som den britiske, instruert om å stemme for godkjenning av den nye kinesiske 

regjerings representant så snart det var klart at det ville bli syv stemmer for godkjenning. Det 

virket sannsynlig at verken USA eller Frankrike vil nedlegge veto mot et vedtak som fikk syv 

stemmer. Det å mobilisere syv stemmer for det nye regimet, ville skape en vanskelig situasjon ved 

at det satt én kinesisk regjering i Sikkerhetsrådet, mens en annen var representert i 

generalforsamlingen. Det var formelt ingen annen vei å gå om man skulle komme videre med 

Sikkerhetsrådets arbeid i tiden før en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kunne mønstre 

flertall for Peking-regjeringen.218 

Noen måneder før generalforsamlingen, på det nordiske utenriksministermøte i Reykjavik 

31. august og 1. september 1950, uttalte danskene og svenskene at de ville stemme for Peking-

regjeringens representasjon i FN. Halvard Lange forbeholdt seg å ta kontakt med Storbritannia 

som mente at en slik stemmegivning tydelig ville vise at det forelå en splittelse mellom 
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vestmaktene.219 Erik Dons understreket også at det var viktig å ha nær kontakt med den britiske 

delegasjonen.220 

Den britiske delegasjonen mente at spørsmålet om Kinas representasjon skulle være en 

faktor som kunne forhindre Kinas innblanding i Korea-krigen, for krav til medlemskap skulle i 

hvert fall kreve fredelig oppførsel.221 Det britiske håpet viste seg med tiden å være forgjeves. 

Koreakrigen, som utbrutt 25. juni 1950, vanskeliggjorde spørsmålet om det 

kommunistiske Kinas anerkjennelse og representasjon i FN ytterligere. Landets deltakelse i 

konflikten på halvøya ga grunnlaget for at Folkerepublikken ble betraktet som en ikke 

fredselskende nasjon. 
 

Koreakrigen 
 

I den neste periode som omfatter Koreakrigen stilte Norge seg avventende i spørsmålet 

om Kinas representasjon i FN, og stemte for utsettelse inntil krigen var slutt. 

25. juni 1950 begynte Koreakrigen. USA knyttet utbruddet av konflikten til den kinesiske 

borgerkrig. Amerikanske styrker ble sendt for å etablere en forsvarslinje rundt Pusan, og samtidig 

ga Harry Truman ordre til Stillehavsflåten om å forhindre militære aksjoner i Taiwan-stredet i 

begge retninger. Hensikten var å vinne støtte i Kongressen og opinionen for krigføringen i Korea. 

Henry Kissinger mener, når han drøfter hendelsene fra 1950 i sin bok fra 2011, at Washington ikke 

tok i betraktning at dette ville lede til en konfrontasjon med Kina: Mao tolket dette som en 

invasjon av Asia.222  I løpet av første fasen av krigen betraktet Mao situasjonen som noe 

Sovjetunionen og ikke Folkerepublikken skulle intervenere i, men etter den vellykkede 

amerikanske motoffensiven, ble Peking seg bevisst at det var hele Asias posisjon som var blitt 

truet. Etter at amerikanske tropper krysset den 38. breddegrad, ble det klart at Folkerepublikken 

ville involvere seg i krigen.223 

Amerikanske tropper krysset den 38. breddegrad 7. oktober 1950. Rundt 14. oktober kom 

Peking-regjeringen til en endelig strategi i Koreakrigen: det gjaldt å forhindre at militære 

handlinger skulle bre seg inn på Folkerepublikken territorium, forhindre at USA okkuperte nordre 

delen av Korea i nærhet av den kinesiske grensen, hjelpe det nord-koreanske regime å overleve. 

Kinesiske tropper krysset 19. oktober grenseelven Yalu.224 
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Allerede to uker etter utbruddet av Koreakrigen kom spørsmålet om økonomiske 

sanksjoner mot Folkerepublikken Kina og Nord-Korea opp i CoCom, den vestlige organisasjonen 

for strategisk eksportkontrollen. Det var USA som kom med initiativet. Norge ga amerikanerne sin 

støtte, siden landet ikke hadde en særlig økonomisk interesse i saken og kanskje enda viktigere – 

ikke ville bryte med den vestlige enheten. Rapportene fra den norske delegasjonen var tause om 

resultatet etter møtet, skriver Tor Egil Førland, men dette var første indikasjon på en norsk 

godkjennelse av eksportembargoen mot Kina.225 

Under 5. Generalforsamling 27. oktober 1950  behandlet en ad-hoc komité spørsmålet om 

FNs godkjennelse av en medlemstats representasjon. Landenes syn på det generelle 

representasjonsspørsmålet ble stort sett bestemt av deres standpunkt til den aktuelle tvist 

vedrørende Kina. Etter Paktens bestemmelser er det ikke noen tvil om at den regjering som utøver 

effektiv myndighet innen en medlemsstats territorium, har en udiskutabel rett til statens plass i FN. 

Ethvert forsøk på å stille ytterlige betingelser er i klar strid med Pakten. Men etter folkeretten er 

det ikke anledning til å anerkjenne et nytt revolusjonært regime så lenge den lovlige regjering 

fortsatte kampen mot opprørene – dette poenget ble påpekt i debatten av Formosas representant. 

USAs representant understreket at FNs prinsipper og de fundamentale spørsmål om fred og 

sikkerhet ikke skulle løses på grunnlag av folkerettslige teorier: derfor kunne ikke et regime som 

hadde oppnådd kontroll i en medlemsstat og ble adlydt av befolkningen, uten videre ha rett til et 

sete i FN. Etter den amerikanske oppfatningen var det ikke mulig å utarbeide en liste med kriterier 

som kunne være allment gyldig og eventuelt bindende i ethvert tilfelle.  

Den norske representanten uttrykte at det utvilsomt ville være til stor hjelp for 

organisasjonen hvis det lyktes å fastslå objektive kriterier for å avgjøre konkurrerende krav på 

representasjonsretten for en medlemsstat. Han hadde derimot liten tro på at det ville lykkes å 

utarbeide slike kriterier. Han advarte også mot å gi snevre politiske betraktninger fritt spillerom. 

Han påpekte Asias voksende betydning i verden, og understreket hvor skadelig det ville være for 

det fredelige samarbeid hvis disse landene ble berøvet sin adgang til å delta i FNs arbeid. Han 

mente at det ville være gunstig om den prosessuelle side av saken kunne bli avgjort av 

generalforsamlingen, men uttrykte samtidig tvil om hvor vidt generalforsamlingens avgjørelser på 

dette felt ville kunne binde Sikkerhetsrådet. Som et resultat av debatten ble det bestemt å nedsette 

en underkomité til å avgi en rapport med anbefalinger.226 

1. komité begynte behandlingen av Formosa-spørsmålet i november 1950. Sovjet 

insisterte på å invitere en representant for Folkerepublikken Kina til å delta i debatten. Det ble 

støttet av flere stater med tanke på at saken burde bli fremstilt av begge sider. Dette ble vedtatt 
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med stemmetall 30-8-22. Alle de skandinaviske land stemte for forslaget. Det ble den siste 

anledningen for Folkerepublikkens representanter til å delta i drøftelser i FN de neste tjue år. 

Komitéen vedtok også å innby en representant fra Republikken Korea til å delta i debatten, med 

stemmetallet 48-5-4. Det ble derimot ikke innbudt noen representant for Folkerepublikken Korea 

som forøvrig hadde nektet å ta del i Korea-sakens behandling i Sikkerhetsrådet.227 En representant 

fra den inviterte Folkerepublikkens delegasjonen henvendte seg 28. november 1950 til 

Sikkerhetsrådet: 
I would like to remind the members of the Security Council that as long as the United 

Nations persists in denying admittance to a permanent member of the Security Council representing 

475 million people, it cannot make lawful decisions on any major issues or solve any major problems, 

particularly those which concern Asia. Indeed, without the participation of the lawful delegates of the 

People's Republic of China, representing 475 million people, the United Nations cannot in practice be 

worthy of its name. Without the participation of the lawful representatives of the People's Republic of 

China, the people of China have no reason to recognize any resolutions or decisions of the United 

Nations. 

Han krevde også at Chiang Kai-sheks regjeringens representanter i FN måtte bli erstattet 

med representantene fra Folkerepublikken Kina.228  

Det ble 5. november 1950 kjent at FN-styrker i Korea kjempet mot kinesiske tropper. Det 

var såkalte ”frivillige” avdelinger som hadde krysset elven Yalu – grenseelven mellom Kina og 

Korea (Nord-Korea). Denne intervensjonen forårsaket en av de største internasjonale krisene i 

etterkrigshistorien.229 

En resolusjon ble 10. november 1950 lagt fram i Sikkerhetsrådet (den ble ikke tatt opp til 

votering før tre uker senere). Norge var en av forslagsstillerne. Resolusjonen dreide seg om Kinas 

intervensjon i Korea. Resolusjonsteksten anmodet om at ingen land måtte yte Nord-Korea 

assistanse i krigen. Som co-sponsor til denne resolusjonen ble Norge knyttet direkte til den 

amerikanske linjen. Intervensjonsanklagen ble svært forsiktig utformet, da Folkerepublikken ikke 

ble nevnt, men i stedet kinesiske og kommunistiske militærenheter. Skogrand sier at avgjørelsen 

om å stille som en co-sponsor ikke vakte særlig debatt verken i Norges utenriksdepartementet eller 

i delegasjonen. Norge ble som en forslagsstiller knyttet til USAs strategi i FN – noe som ville føre 

til uenighet blant de norske aktørene da amerikanerne utvidet sine mål i konflikten.230 

Videre ville USA skjerpe teksten slik at Peking ble holdt direkte ansvarlig. Storbritannia 

og Frankrike gikk ikke med på dette, og resolusjonsforslaget beholdt den opprinnelige 
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språkbruken. Forslaget med den opprinnelige språkbruken ble fremlagt til avstemning i slutten av 

november. Selv om resolusjonen fikk flertall ved voteringen, ble den blokkert av et sovjetisk 

veto.231 

Den amerikanske delegasjonen fremmet her et ønske om å overføre saken til 

generalforsamlingen, og dette kunne gjennomføres ved hjelp av ”Uniting for peace” – 

resolusjonen som var blitt vedtatt tidligere i november 1950. Denne resolusjonen innebar en 

endring i beslutningsprosessen i FN. Før hadde det bare vært Sikkerhetsrådet som kunne vedta 

militære aksjoner i FNs navn, dvs. bare gjennom et samtykke fra alle stormakter. Vetoretten mistet 

mye av sin betydning. ”Uniting for peace” ble vedtatt ved overveldende flertall (Norge stemte 

for).232 Da USA uttrykket sitt ønske å benytte den nye prosedyren, vokste frykten blant USAs 

allierte (inkludert Norge) for at amerikanerne skulle benytte dette som legitimering for å utvide 

konflikten.233 Den norske skepsisen forble likevel intern, og Norge bestemte seg for fortsatt å 

opptre som en forslagsstiller, selv om formuleringen av anklagene i resolusjonsutkastet ble byttet 

ut av amerikanerne. Denne gangen ble Folkerepublikken Kina beskyldt for intervensjonen, ikke 

”kinesiske kommunistiske militære enheter”.234 

Etter at det ble klart at Kinas intervensjon kom til å bli behandlet i generalforsamlingen, 

ble det på regjeringskonferanse utarbeidet en instruks til Norges FN-delegasjon, hvor det ble slått 

fast at Norge skulle stille seg fullt på linje med de kritiske holdningene som ble hevdet fra andre 

vesteuropeiske land. Det ble framhevet et ønske om å erstatte de overveiende amerikanske 

styrkene med en mer internasjonalt sammensatt styrke. Det var et klart brudd med landets tidligere 

rolle som støttespiller for USA i Korea-spørsmålet.235 Dette bruddet ble begrunnet med at USA 

utvidet sine mål, og viser at Norges støtte til USA ikke var uavhengig av substansen i amerikansk 

politikk. 

Den norske FN-delegasjonen holdt 4. desember 1950 et møte hvor et amerikansk forslag 

som ble fremmet til Norge om å bli med som forslagstiller til en ny resolusjon, ble diskutert. 

Resolusjonsforslaget gikk ut på å anmode generalforsamlingen om å sette spørsmålet om 

Folkerepublikkens intervensjon i Korea på dagsorden. Arne Sunde svarte ja etter en telefonsamtale 

med Halvard Lange. Delegasjonsmedlemmene Bredo Stabell (leder av rettsavdelingen i 

utenriksdepartementet), C. J. Hambro (Høyres leder på Stortinget), Trond Hegna (Arbeiderpartiets 

venstre fløy på Stortinget) og Jens Boyesen (statssekretær i utenriksdepartementet, en av Langes 

nærmeste medarbeidere) uttrykte alle betenkeligheter. De mente at henvisning til Pekings 

intervensjon kunne tilspisse situasjonen. De uttrykte dessuten misnøye med de store co-sponsorne, 
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for at det ikke hadde funnet sted forhandlinger mellom forslagstillerne om en så skjebnesvanger 

avgjørelse.236 Delegasjonen informerte så 7. desember utenriksdepartementet om at co-sponsorne 

seg imellom var blitt enige om resolusjonen.237 

Ambassadør Morgenstierne informerte også Oslo om forhandlingene. Han refererte det 

britiske syn om at FN måtte anerkjenne Folkerepublikken som følge av dens faktiske herredømme 

over  territoriet. USA mente at anerkjennelsen ville undergrave FN moralsk, men samtidig hadde 

Storbritannia og USA sammenfallende syn på enkelte spørsmål vedrørende Kina. De var ikke 

villige til å evakuere styrker fra Korea, og innstilte seg på å kjempe til angriperen ble slått 

tilbake.238 Ifølge Morgenstierne mente amerikanerne også at det etter krigen i Korea kunne føres 

en begrenset krig mot Kina. En begrenset krig skulle bestå av blokade av Kinas kyster, 

økonomiske sanksjoner, bombing av militære og industrielle sentre og en eventuell aktivisering av 

Chiang Kai-Sheks styrker. På dette punkt skilte de igjen lag med britene som mente at en 

begrenset krig ikke var mulig – at Malaya, India og andre land uunngåelig ville bli trukket inn.239 

I november 1950 satte general Douglas MacArthur i gang en offensiv mot kinesiske 

tropper som hadde krysset Yalu-elven. Dette ble besvart av en massiv kinesisk motoffensiv. I 

januar 1951 krysset kineserne den 38. breddegrad, altså grensen til Sør-Korea. I de første 

månedene etter Kinas intervensjon i Korea hersket det i Norge usikkerhet rundt de amerikanske 

initiativene i FN, særlig i forhold til Korea-spørsmålet. Det var mye som sto på spill for Vest-

Europa, som fortsatt hadde behov for økonomisk assistanse og militær beskyttelse fra USA. På 

den ene siden, en konflikt mellom USA og Kina ville legge beslag på amerikanske ressurser på 

bekostning av europeiske behov.240 I løpet av periode 1948-1951 fikk Europa 12,3 milliarder 

dollar fra USA gjennom Marshallplanen. Det var noe som europeiske land utvilsomt var 

avhengige av.241 I Storbritannia, for eksempel, viste noen seksjoner av the Labour Party en sterk 

motstand mot regjeringens politikk, når det militære budsjettet ble hevet med 1500 millioner pund 

i 1951 – noe som skyldtes regjeringens frykt for at krigen i Korea skulle utvides ytterligere til 

andre regioner i Asia.242 På den annen side så var europeisk tillit amerikanske vilje til å forsvare 

Vest-Europa også avhengig av at amerikanerne viste en fast vilje i Korea.  

I Oslo ble regjeringen utsatt for press fra både høyre og venstre. Medlemmer av de 

borgerlige partiene og enkelte ledere i Arbeiderpartiet (blant andre Oscar Torp) mente at Norge 

                                                
236 UD 26.6/32 Melding fra Delegasjonen i New York til Utenriksdepartement, 6. desember 1950 
237 Ibid Melding fra Delegasjonen i New York til Utenriksdepartement, 7. desember 1950 
238 Ibid Melding fra ambassaden i Washington, 8. desember 1950 
239 Ibid Melding fra ambassaden i Washington, nr. 1369, 13. desember 1950 
240 Ibid, 71-73 
241 William I. Hitchcock, ”The Marshall Plan and the creation of the West” i The Cambridge History of the Cold War, 

bind I, red. Leffler og Westad (Cambridge: Cambridge University Press, 2010): 154 
242 Anne Deighton, ”Britain and the Cold War, 1945-1955” i The Cambridge History of the Cold War, bind I, red. 

Leffler og Westad (Cambridge: Cambridge University Press, 2010): 129 



 55 

burde stille seg mer entydig på USAs side. Samtidig fantes det skeptikere i Arbeiderpartiet (Trond 

Hegna, Olav Oksvik, Torolf Elster og Karl Evang) som syntes at USA blandet seg inn i en intern 

sak i Korea og faktisk var skyldig i krigsutbruddet og den fortsatte krigføringen. Under 

Koreakrigen var C. J. Hambro (fra Høyre), Finn Moe (Arbeiderpartiet) og Einar Gerhardsen (etter 

at han har gått av som statsminister, Arbeiderpartiet) misfornøyde med ”Langes unødig sterke 

tilpasning til vestlig politikk”.243   

Sikkerhetsrådet behandlet og stemte 30. november ned tre resolusjonsforslag vedrørende 

Formosa- og Korea-spørsmålene. Det ene forslag ble framlagt av Sovjetunionen og det gikk ut på 

at USA måtte trekke sine tropper ut av Formosa. Dette forslaget ble nedstemt med 9 stemmer mot 

1. Det andre forslaget var fremlagt av Folkerepublikken Kinas delegasjon, som var blitt invitert til 

å delta i behandlingen av Formosa-spørsmålet, og ble støttet av Sovjet. Det gikk ut på at 

amerikanske styrker måtte trekkes tilbake fra Korea og Formosa, og ble også nedstemt med 9 

stemmer mot 1. Det tredje forslaget var fra Cuba, Ecuador, Frankrike, Norge, Storbritannia og 

USA. Forslaget inneholdt en forsikring om at FNs styrker ikke skulle bli i Korea lenger enn 

nødvendig, altså fram til situasjonen i landet var blitt stabilisert og en uavhengig regjering for hele 

Korea opprettet. Det ble i tillegg garantert at grensen mellom Kina og Korea ikke skulle krenkes, 

og at FNs styrker ville beskytte legitime kinesiske og koreanske interesser i grenseområdet. 9 av 

Rådets medlemmer stemte for dette forslaget, men Sovjetunionen la her ned sitt veto.244  

Kinesiske tropper strømmet fortsatt inn i Korea og deltok i kampene mot FN-styrkene. På 

dette tidspunkt var det derfor lite realistisk å vente at Folkerepublikken ville etterkomme 

anmodningen om å trekke sine tropper tilbake. Kinesiske tropper krysset, som sagt, den                

38. breddegrad tidlig i januar 1951, og gjorde Norge enda mer usikker på sin fremtidige strategi. 

Instruksen fra utenriksdepartementet var svært vag, men det rådet en holdning om at Kinas 

oppførsel kunne stemples som aggresjon i FN. Mange representanter i Stortinget mente at det var 

moralsk riktig å stemple Folkerepublikken som ”aggressor”. Her var Norge igjen enig med USA, 

mens Storbritannia stilte seg skeptisk til å beskylde kineserne for aggresjon. 245 

I de følgende dagene ble det gjort en rekke forsøk på å komme i kontakt med Peking-

regjeringens delegasjon for å undersøke hva som måtte til for at Folkerepublikken skulle komme 

til en ordning i Korea. Det ble luftet tanker om en våpenhvile og om en nøytral sone. Imidlertid 

ble det kjent at Folkerepublikkens vilkår, som gikk ut på en tilbaketrekking av FNs styrker fra 

Korea og av de amerikanske flåtestyrkene fra Formosa, ikke var akseptable for den amerikanske 

regjeringen. 

Under 5. Generalforsamling henvendte en rekke asiatiske land seg til Peking for å få 
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kineserne med på en våpenhvile. Resolusjonsforslaget i generalkomitéen gikk ut på at det skulle 

utarbeides et grunnlag for en tilfredsstillende våpenhvile i Korea. Den norske representanten, 

ambassadør Sunde, ga uttrykk for Norges tilslutning til de 13 asiatiske lands forslag. Han mente at 

det siktet mot fred på rettferdige vilkår. Hver dag som gikk ville gjøre det vanskeligere å oppnå en 

fredelig løsning. Trettenmaktsforslaget ble vedtatt av første komité 13. desember med 

stemmetallet 51-5-1 (Nasjonalist-Kina avholdt seg fra å stemme). Innstillingen ble vedtatt av 

generalforsamlingen med 52 mot 5 stemmer, mens Kina fortsatt avholdt seg fra å stemme. 

Våpenhvilekomitéen gikk straks i gang med sitt arbeid. Den kinesiske folkerepublikks delegasjon 

nektet å møte komitéen.246 

Våpenhvilekomitéens rapport ble lagt fram 3. januar 1951. Den slo fast at komitéen ikke 

hadde klart å fortsette drøftelsene om en tilfredsstillende våpenhvile. Etter norsk og britisk initiativ 

utarbeidet komitéen et nytt forslag som baserte seg på at våpenhvileplanene skulle bli nærmere 

presisert. Forslaget ble vedtatt med 50 mot 7 stemmer. Peking-regjeringen anmodet om at det 

måtte foreligge betydelige forhandlingsresultater i Kinas favør. Det betydde at dersom fremmede 

tropper trakk seg tilbake fra Korea, ville også kinesiske styrker trekke seg ut. USA mente 

imidlertid at Folkerepublikken ikke ville forhandle i det hele tatt, og la fram et forslag om at 

kinesiske styrker skulle bli trukket ut. Det ble vedtatt med stemmetallet 44-7-8. Norge stemte for. 

Denne innstillingen ble også vedtatt i generalforsamlingen med stemmetallet 44-7-9.247 

Mot slutten av januar 1951 var den militære situasjonen gunstig for FN-styrkene, og USA 

ville stemple Peking som angriper, selv om Folkerepublikken Kina gjorde det kjent at et slikt 

stempel ville forhindre alle muligheter for en fredelig løsning.248 Likevel anmodet Washington alle 

stater om å ta kollektive forholdsregler, som skulle omfatte brudd i diplomatiske forbindelser, 

eksportembargo og beslagleggelse av kinesiske formuer.249 Senere samme måned, 20. januar 1951, 

ble den norske delegasjonen i FN bemyndiget å stemme for den amerikanske resolusjonen hvis 

dette var nødvendig for vestlig enhet. Den britiske regjeringen hadde samtidig store 

betenkeligheter med å akseptere et slikt resolusjonsforslag. I en ny instruks fra 

utenriksdepartementet 21. januar ble den norske delegasjonen rådet til å følge britene i press for 

moderasjon, men hovedhensynet var fremdeles å unngå splittelse innenfor vestblokken.250 

Utenriksdepartementet instruerte 24. januar 1951 delegasjonen om å støtte Storbritannia 

ytterligere, og om det amerikanske resolusjonsforslag eventuelt skulle bli vedtatt og delegasjonen 

stemte for den, burde den si i forklaringen for stemmegivningen at den ikke kunne binde Norge til 
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å stemme for eventuelle anbefalinger om felles tiltak.251 

Den amerikanske strategien i Korea-konflikten skapte strid, og i den norske delegasjonen 

førte det til debatt om i hvilken grad Norge burde støtte USA. Også Canada var sterkt kritisk til 

den amerikanske politikken i Korea-spørsmålet etter at Kina ble involvert. De mente at FN ikke 

burde stemple Kina som aggressor, og at døren skulle være åpen for forhandlinger. De kanadiske 

initiativene vinteren 1950-1951 ble møtt med stor velvilje fra Norge.252 

I forbindelse med Kinas aggresjon redegjorde Lange i Stortinget 27. januar 1951 for 

Norges linje i diskusjonen omkring det å stemple Kina som angriper: 
En spesiell form for sanksjoner som vi har vært særlig skeptiske overfor, er ytterligere 

diplomatisk isolering av Peking-regjeringen. Vi mener at man så vidt mulig bør komme bort fra den 

praksis å koble spørsmålet om opprettholdelse av fulle diplomatiske forbindelser sammen med 

spørsmålet av styresett i de forskjellige land. I forholdet til Spania har vi hatt et godt eksempel på at 

den linjen ikke fører fram.253 
Det er bemerkelsesverdig at Lange selv nevner Spania-saken, hvor Norge satte seg selv i 

en presset situasjon – ikke gitt at de to hensyn kunne forenes. Normalt koblet ikke Norge 

regimetype til en anerkjennelse av en stat. Spania-saken var et unntak, som ikke førte fram og ikke 

var ønskelig i seg selv. 

I redegjørelsen ble det igjen understreket at Norge delte britiske betenkeligheter med 

hensyn til sanksjoner mot Folkerepublikken Kina. Norge la samtidig også vesentlig vekt på å bidra 

til å bevare samholdet mellom de demokratiske landene. En splittelse ville underminere alt de 

demokratiske landene hadde bygget opp innenfor det atlantiske forsvarsforbundet.254 

Da saken ble tatt opp igjen i februar 1951, forelå en telegrafisk protest fra Peking-

regjeringen mot at saken ble behandlet uten deres representasjon (de hadde allerede reist hjem og 

hadde ikke fått varsel om gjenopptakelsen). 

Et sovjetisk forslag om å treffe tiltak for å stoppe USAs aggresjon mot Kina ble forkastet 

av komiteen med 49 mot 5 stemmer med 3 avholdte og samme stemmetallet i plenum.255 
 

Moratoriet-periode 
 

I 1950 anbefalte generalforsamlingen at ”whenever more than one authority claims to be 

the government entitled to represent a Member State… the attitude adopted by the General 

Assembly… should be taken into account in other organs of the United Nations…”256 Men i 
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perioden fra 1951 til 1960 ble spørsmålet om Kinas representasjon utsatt på ubestemt tid under 

generalforsamlinger. Denne perioden ble kalt en ”moratorium periode”.257 

I januar 1951 prøvde USA å få FN til å bruke ordet ”aggressor” mot Kina og få land til å 

vurdere kollektive tiltak som økonomiske sanksjoner. De norske myndighetene var først skeptiske 

til dette – det var lite å vinne med slike virkemidler. Den norske holdningen var at det var bedre å 

vente. I sin orientering for medlemmene av Stortingets utenrikskomité uttalte Lange seg positivt 

om våpenhvilekommisjonen og dens utspill. Men dersom Kina skulle avvise dette utspillet, ville 

det bli vanskelig for Norge å kunne stemme mot det å stemple Folkerepublikken Kina som 

angriper. Lange uttalte samtidig at en blokade av Kina ikke var ønskelig – den ville skade vesten 

mer enn Mao-Kina. Denne norske posisjonen var nær den britiske, men i spørsmålet om å stemple 

Mao-Kina som aggressor var Norge nærmere USA. Lange hadde i tillegg full støtte fra 

utenrikskomitéen i denne saken.258  

17. januar 1951 avviste Folkerepublikken å inngå våpenhvile. USA forlangte straks at FN 

fordømte Kina som aggressor. Dagen etter fikk den norske delegasjonen instruks om å støtte det 

amerikanske utspillet. Det må bemerkes at regjeringens instruks skyldtes hensynet til vestblokkens 

enhet. Utenrikskomitéen håpet også på en formulering i resolusjonen som skulle hjelpe å unngå 

splittelse med Storbritannia og Danmark.259  

Storbritannia ville ikke være bundet av eventuelle økonomiske sanksjoner overfor 

Folkerepublikken Kina – noe som ville påvirke forbindelsene med dens koloni Hong Kong. Det å 

støtte et aggresjonsstempel var derfor ikke aktuelt for London. Et slikt britisk standpunkt stilte 

Norge i en vanskelig situasjon, men den endelige instruksen til delegasjonen tilsa at Norge ikke 

kunne ta et brudd med USA i denne saken.260 Sverige avholdt seg fra å stemme på det amerikanske 

resolusjonsforslag om å stemple Folkerepublikken som angriper i Korea. Den svenske regjeringen 

mente at resolusjonen ville åpne for sanksjoner mot Kina, og Sverige tvilte på om det var 

formålstjenlig å vedta sanksjoner som bare skulle vanskeliggjøre forhandlinger.261 

Både den norske regjeringen og utenrikskomitéen hadde sine betenkeligheter ovenfor de 

amerikanske forslagene om ytterligere tiltak mot Folkerepublikken, og anmodet USA om å fastslå 

at disse vedtakene ikke ville være bindende for land som stemte for resolusjonen. Dette ble faktisk 

godtatt av den amerikanske siden.262 

Resolusjonen av 1. februar 1951, som stemplet Peking-regjeringen som delaktig i 
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angrepskrig, ble vedtatt. Norge, sammen med Danmark, stemte for, mens Sverige avsto. 

Endringene i teksten gjorde at andre vestlige land også kunne stemme for (Storbritannia stemte for 

etter å ha fått forsikringer fra USA om at amerikanerne ikke ville motarbeide fremtidige 

forhandlingsutspill). Det var en stor lettelse for Norge at de to vestlige stormaktene kom til 

enighet. I resolusjonen ble det understreket at det måtte gjøres nye energiske forsøk på å få i stand 

en våpenhvile, samtidig virket det som om Peking var ganske uinteressert i FNs fredsbestrebelser. 

Den negative holdning overfor fredsinitiativene aktualiserte spørsmålet om å treffe videre tiltak i 

samsvar med generalforsamlingens resolusjon for å forhindre angriperne i å nå sine mål. 

Generalforsamlingens anbefalinger gikk ut på å begrense skipseksport til områder som var under 

kontroll av Peking eller de nord-koreanske myndigheter.263 

Dagen etter at FN 1. februar 1951 stemplet Kina som en aggressor, ble Korea-saken 

debattert i Stortinget. Da kom det for første gang fram motforestillinger i Stortinget i forhold til 

FNs strategi i Korea-spørsmålet. Finn Moe mente at USA hadde rett i sin fordømmelsen av Kina. 

Mange støttet dette synet med den tilføyelse at siden FN hadde dømt Nord-Koreas handlinger, 

måtte også Kina fordømmes.264 Likevel ble innsatsen for å fremme fred sterkt framhevet, særlig av 

Nils A. Lavik fra Kristelig Folkeparti og Trond Hegna i tillegg til Finn Moe fra DNA. Finn Moe 

og Neri Valen fra Venstre mente at det ikke var ønskelig å utvide krigen til den kinesiske siden. De 

var også mot økonomiske sanksjoner. Knut Knudsen (DNA) hevdet, på den annen side, at 

økonomiske sanksjoner burde vurderes. Jakob Friis fra Arbeiderpartier hevdet at ved å slutte seg til 

fordømmingen av Kina, bandt Norge seg til en politikk som kunne føre til en ny verdenskrig. 

Hegna kritiserte at FN aksjonerte i Korea. Hans kollega fra Arbeiderpartiet, Gustav Natvig-

Pedersen, uttrykte tvert imot sin støtte til den militære aksjonen. Sverre Løberg (DNA) var svært 

kritisk til Norges posisjon og mente at Norge som en liten stat ble tvunget til å ta en bestemt 

posisjon i de internasjonale spørsmålene. Oscar Torp (DNA) avviste senere denne påstanden.265  

Det ble 9.-10. mars 1951 holdt et nordisk utenriksministermøte i Oslo. Der konstaterte 

Undén at meklingsbestrebelser som pågikk gjennom svenske kanaler ikke så veldig lovende ut. På 

spørsmålet om å gå over den 38. breddegrad, understreket Lange, i forhold til et amerikansk 

memorandum, at utenriksdepartementet hadde bedt den norske delegasjonen og ambassaden i 

Washington om å fremheve at overveielsene måtte bygges på politiske og ikke militære hensyn. 

Undén kommenterte at han ikke ville benekte at amerikanerne hadde gode argumenter om at man 

måtte gå inn for et ”offensivt forsvar”; men han påpekte at det var en svært løs ordning på hvem 

som egentlig skulle bestemme hva FN-styrkene skulle gjøre. Den danske utenriksministeren, Ole 

Bjørn Kraft, mente at nok en kryssing av den 38. breddegrad var uønsket. Halvard Lange festet 
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deretter oppmerksomhet på sanksjonsspørsmålet i det amerikanske memorandum. Han ga uttrykk 

for at man ikke prinsipielt kunne avvise tanken på visse sanksjoner: det var mulig at, for eksempel, 

et enkelt forbud mot anløp av kinesisk havn uten håndhevelse av blokade kunne være tilstrekkelig. 

Undén opplyste at man i Sverige ikke hadde tenkt så mye på dette spørsmålet ennå, men trodde at 

et enkelt eksportforbud ikke ville være effektivt. Lange konstaterte i konklusjonen at det var 

enighet om at man måtte legge vekt på meklingsprosessen.266 

Lange understreket i etterkant av møtet at det som ble diskutert, var begrensede tiltak som 

tok sikte på å minske Peking-regjeringens evne til å føre videre aggresjon i Korea. Han nevnte 

også at regjeringen ikke kun aktet å etterleve FNs vedtak i ånd og bokstav, men også delte den 

alminnelige vestlige oppfatning om at man måtte iaktta varsomhet i alt varebytte med stater som 

åpent erklærte sin støtte til angrepspolitikk.267 

Den amerikanske kongressen vedtok 15. mai 1951 en resolusjon om å anmode FN om å 

ta skritt som ville føre til at det ble lagt embargo på tilførsel av våpen, ammunisjon og liknende til 

Folkerepublikken Kina. 268  Angående embargo mot skiping av krigsviktige varer til 

Folkerepublikken anså den norske regjeringen at det ville bli et rent politisk spørsmål. Embargoen 

skulle ikke få noen særlige praktiske konsekvenser for norsk handel. På dette tidspunktet foregikk 

det ingen norske vareforsendelser til Kina. Iverksettelse av embargoen skulle heller ikke kreve 

noen nye lovbestemmelser.269 Altså kunne Norge uten kostnader være med på noe som i svært 

mange andre tilfeller ville vært vanskelig, og egentlig på tvers av allmenne norske interesser. 

Embargo-spørsmålet ble behandlet og fikk tilslutning fra 45 land, 9 avståelser, mens 5 

østblokkland demonstrativt ikke deltok i avstemningen. Sverige var en av dem som avholdt seg fra 

å stemme.270 Norge gjennomførte en embargo av de varene som ble omhandlet i FN-vedtaket og 

tok skritt for å hindre at slike varer ble sendt med norske skip fra Norge til Kina.271  

Senere samme år uttalte utenriksminister Undén på det nordiske utenriksministermøtet i 

Stockholm i oktober at Sverige fortsatt var tilhenger av universalitetsprinsippet, og han erklærte at 

Sverige ville stemme for Peking-regjeringens representasjon i FN. De øvrige lands representanter 

ga uttrykk for at de for tiden ikke kunne slutte seg til det svenske standpunktet.272 I de neste to 

årene stod spørsmålet om Kinas representasjon ikke på dagsorden i FNs generalforsamlingen. 

Under utenriksministermøtet 18. mai 1953 hadde de nordiske utenriksministrene kommet 

til enighet om at eksportembargoen mot Kina og Nord-Korea kunne oppheves etter undertegnelsen 
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av våpenhvileavtalen mellom de to koreanske statene. Stormaktene USA, Storbritannia og 

Frankrike bestemte derimot på et møte i Washington at en fortsettelse av eksportembargoen ville 

forhindre økt kinesisk økonomisk hjelp til kommunistene i Indokina. Norge, Sverige og Danmark 

måtte derfor godta fortsettelsen av embargoen.273 

På utenriksministermøtet i Stockholm i 1953 rådde det enighet om at Kina burde 

representeres av Peking-regjeringen i FN. Fra norsk og dansk side ble det uttrykt håp om at 

behandlingen av dette spørsmålet fortsatt kunne utsettes i påvente av utviklingen i Genève-

konferansen om Korea og Indokina (der Folkerepublikken Kina skulle delta som en av fem 

stormakter, samt USA, Storbritannia, Frankrike og Sovjetunionen). Norge og Danmark ville dog 

ikke støtte utsettelsesforslag som hindret at saken ble realitetsbehandlet under                                 

8. Generalforsamling.274 
 

En ny atmosfære av ”co-existence”? 
 

I 1953 gikk Pekings utenrikspolitikk inn i en ny fase med vekt på mulig ”co-existence” av 

kommunistiske og ikke-kommunistiske regimer. Den nye politikken skyldtes ”the deadlock” i 

Koreakrigen og den åpenbare amerikanske viljen til å forbli i Asia.275  

Under Koreakrigen avsto Norge fra å stemme for at Folkerepublikken skulle overta Kinas 

plass i FN, men stemte på 8. Generalforsamling i 1953 mot utsettelse av spørsmålet om Kinas 

representasjon. Lange uttalte senere at det ble mer og mer uholdbart ettersom tiden gikk at Peking-

regjeringen ikke var blitt allment diplomatisk anerkjent. ”Unnlatelse av å anerkjenne en regjering 

som har et ubestridelig og vel befestet faktisk herredømme i et land, er et særdeles 

uhensiktsmessig våpen i internasjonale stridigheter”.276 Lange understreket at Norge i FN ville 

arbeide for at dette synet kunne vinne fram og at den norske delegasjonen først og fremst skulle 

kjempe for at Peking tok sin plass i Sikkerhetsrådet, for i lengden var det meningsløst at den faste 

plass i Sikkerhetsrådet var tildelt Formosa-regjeringen. 277  Under utenriksministermøtet i 

Reykjavik 30. og 31. august 1954 uttrykte Norge sin posisjon som gikk ut på at Peking-regjeringen 

burde representere Kina i FN.278 

Høsten 1954 ble det undertegnet en avtale mellom Norge og Folkerepublikken Kina om 

gjensidig opprettelse av ambassader i Oslo og Peking.279 
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Under 9. Generalforsamling 21. september 1954 holdt den sovjetiske delegaten Andrej 

Vysjinskij tale. Den gikk ut på at FN ikke kunne fungere effektivt uten Folkerepublikkens 

deltagelse. Han understreket at mange land hadde stilt seg positivt til Mao-Kinas representasjon, 

blant dem Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, India, Pakistan. I forbindelse med dette la 

Sovjetunionen fram en resolusjon om å ta opp Folkerepublikken som medlem i FN og alle dens 

organisasjoner. USAs representant foreslo å ikke drøfte spørsmålet om å ekskludere Formosa-Kina 

fra FN i løpet av året. Flertallet støttet det amerikanske forslaget. Norge stemte mot sammen med 

Danmark, Sverige, India, Burma, Jugoslavia, Polen, Tsjekkoslovakia og østblokken. 280 

Utenriksminister Lange uttalte at Norge var for den mest omfattende representasjonen i 

organisasjonen, uansett medlemmenes politiske, økonomiske og sosiale forfatninger. Han tilføyet 

at flertallsavstemninger måtte erstattes av tålmodige forhandlinger rettet mot universell 

representasjon.281 

I 1954 fant den første ”Taiwan Strait” krise sted. Øyene Quemoy, Matsu og Tachens 

ligger i nærhet av fastlands Kina, men det var Taiwan-regjeringen som hadde myndighet over dem. 

I 1954 begynte kommunistene å skyte med tung artilleri mot disse øyene, og sannsynligvis planla 

de også en invasjon. Selv om øyene hadde en liten militær verdi, ble Dwight D. Eisenhower (som 

var i 1952 blitt valgt til president i USA etter Truman) bekymret for at Chiang Kai-Shek kunne 

tape mot kommunistene og følgelig miste makten fullstendig. Men USA ville ikke involvere seg 

dypt i å forsvare Guomindang-Kina.282 Krisen resulterte i gjenopptakelse av amerikansk-kinesiske 

forhandlinger: under Genève-konferansen i 1954 avtalte begge lands representanter å opprettholde 

diplomatisk kontakt.283 Ifølge stats- og utenriksminister Zhou Enlai kunne problemet for Kina, 

med å nøytralisere den amerikanske trusselen, bare løses ved å frigjøre Taiwan.  

I den samme perioden ville Sovjetunionen (etter Stalins død) opprette et mer likeverdig 

forhold med Folkerepublikken. De forsøkte også å løse Taiwan-spørsmålet i generalforsamlingen, 

men Folkerepublikken hadde en klar posisjon om at frigjøring av Formosa var et absolutt internt 

spørsmål, og FN hadde ikke rett til å intervenere; mens USAs tilstedeværelse på øya var et 

internasjonalt problem, og her måtte FN, ifølge Maoist Kina, stanse aggresjonen mot 

Folkerepublikken. Den sovjetiske resolusjonen påvirket derfor ikke situasjonen rundt Taiwan.284 

En konferanse om situasjon i Asia ble 18.-24. april 1955 holdt i Bandung. Det var den 

første konferanse av alliansefrie stater. USAs utenriksminister John Foster Dulles var utpreget 

skeptisk til de alliansefrie statene, og særlig til at Folkerepublikken spilte en aktiv rolle på 
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konferansen.285 Folkerepublikkens  holdning kunne bli betegnet som i overensstemmelse med 

”fredselskende”-kriteriet. Zhou Enlai uttalte: ” The Chinese Delegation has come here to seek 

unity and not to quarrel, to seek common ground and not to create divergences.”286 

Under det nordiske utenriksministermøtet i Stockholm 6. og 7. september 1955 ble det 

understreket at det fortsatt var enighet mellom dem i denne saken. De nordiske lands holdning til 

dette spørsmålet skulle oppsummeres i en formel: 1) å stemme mot eventuelle utsettelsesforslag; 

2) å stemme for eventuelle forslag om Peking-Kina representasjon i FN; 3) avholde seg ved 

forslag om å anerkjenne eller underkjenne Formosa-delegasjonens fullmakter.287 

Under 10. Generalforsamling ble spørsmålet om Kinas representasjon som vanlig utsatt. 

Storbritannias stemmeforklaring ved denne anledning ga et klart inntrykt av at britene ikke lenger 

ville stemme for utsettelse av saken og ønsket å se Peking-regjeringen ta Kinas plass i FN. På 

denne bakgrunn så Taipei med bekymring på muligheten for opptak av en rekke nye medlemsland, 

hvorav de fleste ville stemme for Mao-Kinas representasjon i FN.288 

Sovjetunionens utenriksminister Vyatsjeslav Molotov* vektla at det var skapt en ny 

atmosfære under stormakts-møtet i Genève. Folkerepublikken Kinas medlemskap skulle bidra til 

avspenning. Molotov pekte dessuten på at 21 asiatiske og afrikanske land under Bandung-

konferansen hadde klart å finne ”et felles språk” med Peking. Det kom allikevel frem under 

avstemningen over det amerikanske forslag om utsettelse av spørsmålet om Kinas representasjon, 

at Bandung-konferansens deltakere sto splittet i dette spørsmål. Norge stemte sammen med 

Sverige og Danmark mot forslaget. 

De følgende årene ble kjennetegnet av Folkerepublikkens militære aggresjon og arbeid 

med utvikling av atomvåpen. 289 Folkerepublikken hadde blitt mer selvsikker. Produksjon av mat 

og andre konsumvarer økte; antallet partimedlemmer økte, til og med i sterkt undertrykte områder 

som Tibet.290 Norge opprettholdt likevel en linje om at Kinas representasjon var et rent praktisk 

spørsmål, og fortsatte å støtte Folkerepublikkens representasjon i FN. 

I 1957 nektet Folkerepublikken å slutte å bruke militærmakt mot Taiwan. USA benyttet 

det som anledning til å nedgradere de diplomatiske forbindelsene som ble avtalt opprettholdt i 

Genève, fra ambassadør-nivå til første-sekretær-nivå. Etter kort tid oppstod den andre Taiwan-

stred krisen. I 1958 begynte Folkerepublikken å bombardere Taiwan: Mao ville utfordre den 

amerikanske forpliktelse til å beskytte Chiang Kai-Sheks Kina.291  
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I 1957 uttalte utenriksminister Dulles at USAs anerkjennelse av Folkerepublikken kunne 

muliggjøre at kommunist-Kina ble medlem i FN, noe som ikke var i USAs eller FNs interesser. 

”The United Nations is not a reformatory for bad governments. It is supposedly an association of 

those who are already ''peace-loving'' [...]”.292 

Under generalforsamlinger i 1956 og 1957 gjentok situasjonen seg angående Kinas 

representasjon i FN. Da la USA frem et forslag om ikke å behandle forslag om å utelukke 

representanter fra Republikken Kina og å motta representanter for Folkerepublikken Kina. Norge 

stemte imot et forslag om å utestenge Nasjonalist-Kina fra FN så lenge dette ikke var koblet med 

et spørsmål om at Folkerepublikken Kina skulle overta dette setet i organisasjonen. Norge mente 

at dette kunne lede til at Kina ville falle helt ut av FNs systemet.293 

Under 13. Generalforsamling i 1958 stod spørsmålet om Kinas representasjon på 

dagsorden i generalkomitéen. Situasjonen i Formosa-stredet ble benyttet som argument både for 

og imot en behandling av spørsmålet. Igjen ble det amerikanske forslaget om å ikke drøfte 

utvisning av Formosa-regjeringen eller opptak av Peking- regjeringen vedtatt.294   

I den spente situasjon i Formosa-stredet ville den norske utenriksministeren, i de beste 

tradisjoner av brobyggingspolitikk, foreslå at partene fikk hjelp av en liten sammensatt gruppe av 

nasjoner, hvis ikke partene gjorde noen fremgang. Den norske regjeringen kontaktet den 

amerikanske med forslag om en forhandlingsløsning. Verken Peking eller Taipei fant forslaget 

tilfredsstillende, og Washington ville ikke presse fram en løsning heller.295 Det gjorde det også 

vanskelig for organisasjonen å gi en god hjelp, da en av partene ikke var representert i FN.296 

Lange uttalte under utenriksministermøtet i Reykjavik 3. og 4. september 1959 at man 

ikke kunne vente at en appell til Folkerepublikken på grunnlag av FNs prinsipper ville ha noen 

virkning så lenge landet ikke var medlem. Undén mente at det var viktig for freden i verden at 

Folkerepublikken ble medlem av De forente nasjoner. Danmarks utenriksminister Jens Otto Krag 

foreslo at hvis ikke India la frem et forslag om Folkerepublikkens medlemskap til                         

14. Generalforsamling, skulle de nordiske land fremsette et felles forslag om dette.297 

I generaldebatten i 1959 påpekte Halvard Lange at siden Folkerepublikken ikke var 

anerkjent som medlemsland, kunne den med betydelig rett hevde at den ikke var bundet av de 

forpliktelsene som FN-pakten pålegger medlemmene. Den norske utenriksministeren fortsatte med 

å understreke at når det kinesiske representasjonsspørsmål ble drøftet, ble det lagt altfor liten vekt 

på å vurdere hva det internasjonale fellesskap hadde å vinne på å oppta Peking-regjeringen i FN. 
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Og som medlem av De forente nasjoner ville Folkerepublikken Kina ikke bare ha bundet seg til å 

overholde Paktens bestemmelser om fredelig løsning av internasjonale tvister, men også bli aktivt 

trukket inn i det forhandlingsmaskineri som var det praktiske uttrykk for Paktens bestemmelser på 

dette området.298 

Selv om Kina-saken ikke sto på dagsorden på 14. Generalforsamling, ble den grundig 

diskutert i debatten. Indias forsvarsminister, Krishna Menon, understreket i generalkomitéen hvor 

viktig det var å ta opp Folkerepublikken Kina som medlem av organisasjonen. Han pekte på 

begivenheter i Tibet og på den kinesisk-indiske grense. Han uttalte at det ikke bare var i Indias 

interesse som naboland, men også i verdensfredens interesse, å behandle spørsmålet. Noen andre 

land understreket særlig at Folkerepublikken Kina måtte opptas i FN på grunn av dens politikk. 

USA mente at akkurat denne politikken forhindret opptak av Folkerepublikken Kina, og dette 

standpunktet var basert på Paktens prinsipper og særlig krav om at regjeringen må være 

fredselskende for at staten skulle kunne opptas i FN. Den amerikanske representanten hevdet at 

Peking-regjeringen ikke representerte det kinesiske folk; at den hadde likvidert 18 millioner 

innbyggere og gjennomført en brutal kommunisering. Et amerikanske forslag som gjentok 

resolusjonsforslaget fra den forrige generalforsamlingen ble vedtatt igjen med 12 stemmer for, 7 

mot og 1 avståelse. I generalforsamlingen ble komitéinnstillingen vedtatt med 44-29-9 stemmer. 

Norge stemte mot.299 

Den vennlige periode i det sovjet-kinesiske forhold som begynte i 1953 med enorm 

økonomisk hjelp fra den sovjetiske side, traff et vendepunkt i 1958 da Mao erklærte ”The Great 

Leap Forward” – en idé om å bygge sosialisme raskere og uten sovjetiske råd.300 I 1960 ble krisen 

i forholdet mellom Folkerepublikken Kina og Sovjetunionen enda dypere. Det kinesiske 

kommunistpartiet rettet skarp kritikk mot det sovjetiske. Krisen ble utdypet etter at Sovjetunionen 

nektet å støtte Kina i landets stridigheter med India og Indonesia.301 Nærmere 1963 erklærte 

Folkerepublikken at den fulgte en annen linje enn sovjetene i dens kamp mot imperialismen.302 

Før 1960 var det forholdsvis enkelt for USA å sikre flertall i generalforsamlingen mellom 

landene der den amerikanske innflytelse stod sterkt. Tilgangen av nye medlemmer – mest fra det 

afrikanske kontinentet – forandret situasjonen. Det at de afrikanske statene erklærte seg 

alliansefrie, skiftet balansen innenfor generalforsamlingen.303 
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Realitetsbehandling av spørsmålet om Kinas medlemskap 
 

Under forberedelsen til det nordiske utenriksministermøte i København                            

6. og 7. september 1961 ble det utarbeidet en instruks som gikk ut på å støtte forslag om at Kinas 

representasjon skulle realitetsbehandles på 16. Generalforsamling og om å stemme for eventuelle 

forslag om at Kinas plass i FN burde inntas av Folkerepublikken og å stemme mot eventuelle 

forslag om å utsette behandling av spørsmålet, og dessuten å avholde seg fra å stemme over 

eventuelle forslag om å utelukke Formosaregjeringen i tilfelle delvotering. Om forslaget ble stilt i 

formen av å invitere Folkerepublikken samtidig som å utelukke Formosa, burde Norge stemme 

for. 304 Norge stilte seg ikke avvisende til en ordning der begge Kinas regjeringer ville bli 

representert i FN, forutsatt at Folkerepublikken overtok Kinas plass i Sikkerhetsrådet. 

De nordiske land la stor vekt på å samordne sin politikk. I utenriksdepartementets 

instruks for Norges FN-delegasjon fra 1. desember 1961 heter det: ”Delegasjonen skal stemme 

mot et forslag om at spørsmålet om Kinas representasjon er en sak av viktighet som krever 2/3 

flertall forutsatt at Danmark og/eller Sverige stemmer mot, men avstå dersom Danmark og Sverige 

gjør det”.305 

USAs utenriksledelse* tok kontakt med Norges FN-delegasjon med sterkt ønske om å 

stille et felles forslag hva gjaldt realitetsbehandling av spørsmålet om Kinas representasjon. Den 

amerikanske representanten uttrykte at USA ikke hadde fastlagt noen bestemt strategi i Kina-

spørsmålet for 16. sesjon, men uttalte at den skulle gå ut på å forhindre at Formosa ble utstøtt av 

FN, og forhindre at Folkerepublikken kom inn. Det ble understreket at ønsket om å få ført opp 

spørsmålet om Kinas representasjon på dagsordenen betød at USA hadde forlatt moratorium-

linjen.306 I senere samtaler mellom den amerikanske og den norske representasjonen i FN ble det 

fra amerikanerne gitt uttrykk for at en norsk deltakelse i et initiativ for å føre 

representasjonsspørsmål på dagsordenen kunne være avgjørende. USA mente at andre mulige 

medforslagsstilleres standpunkt om å stille opp som co-sponsor ville bestemmes av norsk posisjon. 

De forente stater betraktet Norge som en ”nøkkelland” i initiativet.307 Norge måtte allikevel 

meddele den amerikanske delegasjon at deltakelse i initiativet var uaktuell. Norge hadde ikke til 

hensikt å spille en ”spesiell aktiv og fremtredende rolle” ved behandlingen av Kina-spørsmålet på 

16. Generalforsamling. Det ble dessuten sagt at det ikke var helt klart for Norge hvilke planer for 

behandlingen i FN som lå bak den amerikanske henvendelse, og den norske delegasjon hadde 
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derfor ikke oversikt over hvilken retning amerikanerne eventuelt ville lede utviklingen.308  

Den amerikanske regjeringen hadde ikke forkastet sine forsøk på å påvirke den norske, 

denne gangen ved å prøve å få den norske delegasjonen til å stemme for det amerikanske forslag 

om å betrakte en endring i Kinas representasjon i FN som et viktig spørsmål. 

Utenriksdepartementet konstaterte at delegasjonen var instruert om å stemme mot dette forslaget. 

Det ble klargjort at Norge var velvillig innstilt overfor tanken på å la spørsmålet om Kinas 

representasjon bli undersøkt i en komité.309 Én dag før avstemningen anså den norske FN-

delegasjon det for sannsynlig at det ikke ville bli lagt frem noe forslag om nedsettelse av en 

spesiell komité for å studere representasjonsspørsmålet. Det ble bemerket i den norske 

delegasjonen at amerikanerne følte seg trygge på at deres resolusjon ville bli vedtatt. Norge kom 

til å stemme mot i samsvar med instruksen. Når det gjaldt realitetsspørsmålet, gikk den norske 

delegasjon ut på å stemme for Kambodsja, Ceylon og Indonesias endringsforslag til den sovjetiske 

resolusjon, som tilsvarte Oslos prinsipielle syn på Kinas representasjon. Det ble vedtatt at Norge 

ville stemme for de to preambulære paragrafer, og mot første operative paragraf om å ”kaste ut” 

Formosas delegasjon – med den begrunnelsen at Norge ikke ønsket å lukke døren for en løsning 

på grunnlag av ”to Kina”, og stemme for siste operative paragraf om å invitere regjeringen i 

Peking til å delta i arbeidet i FN.310 

Kinas representasjon ble under 16. Generalforsamling i 1961 for første gang 

realitetsbehandlet i FN. Allerede før generalforsamlingen begynte behandlingen av saken, kom 

Sovjetunionen med et resolusjonsforslag om å invitere Folkerepublikken Kinas representanter til å 

delta i FNs arbeid, og samtidig fjerne Formosa-Kinas representasjon. Det andre forslaget kom fra 

USA sammen med Australia, Colombia, Italia og Japan. Det gikk ut på at en endring av Kinas 

representasjon var en sak av stor viktighet og krevde to tredjedelsflertall i generalforsamlingen.  

Nesten 40 land tok del i debatten. Sverige og Finland mente akkurat som Norge at det 

måtte være Folkerepublikken Kina som representerte det kinesiske folk i FN. Det fantes også 

tilhengere av et ”to-Kina”-standpunkt, som mente at det eksisterte to kinesiske stater med to 

regjeringer som skulle representere deres land i FN. Kjernen i ”to-Kina”-løsningen var at både 

fastlands-Kina og Taiwan skulle ha plass i De forente nasjoner. Det innebar dessuten at et sete i 

Sikkerhetsrådet fortsatt ville tilhøre Nasjonalist-Kina, mens det kommunistiske Kina kun ville 

delta som medlem i generalforsamlinger.311 I resolusjonsforslaget byttet paragrafene plass og 

paragrafen om utvisning av Formosa ble endret til å gjelde utvisning av Formosas representanter 

fra Kinas seter, altså ikke nødvendigvis fra organisasjonen som sådan (mens under tidligere 
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generalforsamlinger gikk forslagene ut på å utvise Taiwans representanter fra FN og alle dets 

organer).312 

5-maktsforslaget (USA, Australia, Colombia, Italia, Japan) ble vedtatt med stemmetallet 

61-34-7. Norge, Danmark, Finland og Sverge stemte mot. Island stemte for, med de øvrige 

vestlige landene.313 

Det sovjetiske forslaget ble forkastet med stemmetall 36-48-20. Norge*, Danmark og 

Sverige stemte for, samt østblokken og Storbritannia. Norges tvilende posisjon kan forklares fra et 

standpunkt om at selv om Peking-regjeringen måtte representere Kina i FN, måtte det tas hensyn 

til at Formosa-regjeringen fremdeles var et medlem av organisasjonen. Denne tvilen førte til at 

Norge først avsto, men etter samråd med Utenriksdepartementet endret delegasjonens posisjon fra 

avståelse til å stemme for Folkerepublikken Kinas representasjon i FN.314 Det ble senere forklart at 

avståelsen berodde på en misforståelse av voteringssituasjonen.315 

Et halvt år senere ble det, i et notat om Norges stemmegivning under                                

16. Generalforsamling, understreket at Norge klart hadde gitt til kjenne at det var norsk oppfatning 

at Folkerepublikken Kina burde få Kinas plass i FN. I forbindelse med Formosas representasjon 

hadde Norge ikke tatt et endelig standpunkt, siden spørsmålet måtte vurderes ettersom situasjonen 

var nærmere klarlagt og i lys av Formosa-befolkningens eget ønske.316 

Morgenbladet påpekte at det var imidlertid svært lite opposisjon mot regjeringens linje i 

Stortinget. Avisen fant det forunderlig, at det ikke i Stortinget har blitt hevet røster for at Norge 

burde innta et motsatt standpunkt. Artikkelens forfatter antydet at motivene for å stemme for 

Folkerepublikkens representasjon var av rent bekvemmelighetshensyn: Peking-regjeringen hadde 

faktisk herredømme over fastland med 600-700 millioner innbyggere mot 11 millioner i Taiwan. 

Den norske regjering tok ikke i sin stemmegivning hensyn til at mesteparten av Folkerepublikkens 

befolkningen var brakt til sultegrensen. Det ble vist lite håp i artikkelen om at Norge kom til å 

stemme annerledes i 1962.317 

I 1962 var Folkerepublikken Kinas posisjon i det internasjonale samfunnet særlig ustabil: 

det gikk til angrep på India ”to teach India a lesson”,318 nektet å slutte å bruke militærmakt i 

Formosa, fulgte ikke forliksbetingelser i Laos, avslo å signere avtalen om et forbud mot 
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kjernefysiske prøvesprengninger, 319  og fortsatte aggresjon mot Tibet. 320  Samtidig var også 

Nasjonalist-Kinas posisjon i FN ganske ustabil – dens symbolske status som en stormakt var blitt 

rokket ved: siden 1960 var Formosa ikke blitt valgt inn igjen i ECOSOC (Economic and Social 

Council); de nylig etablerte komitéer for avrustning og fredsbevarende operasjoner inkluderte ikke 

Taiwan blant sine medlemmer.321 

Behandlingen av saken på 17. Generalforsamling i 1962 fulgte det samme mønsteret som 

under den forutgående sesjon. Norge, Danmark, Sverige og Finland stemte for det sovjetiske 

forslaget i sin helhet, mens Island avstod.322 Utenriksminister Lange understreket i sin redegjørelse 

i Stortinget 23. oktober 1962 at det var av stor betydning at Storbritannia for første gang stemte for 

Folkerepublikkens medlemskap.323  

På 18. Generalforsamling ble spørsmålet om Kinas representasjon reist igjen. Denne 

gangen ikke av Sovjetunionen, på grunn av striden mellom Moskva og Peking, men av Albania. 

Albanias forslag avvek ikke vesentlig fra forslagene som ble lagt fram under de to forutgående 

generalforsamlingene: å fjerne Chiang Kai-Sheks representanter og å invitere Folkerepublikken 

Kina til å ta en plass i FN. Tanken om en ”to-Kina”-løsning ble kategorisk avvist. Norge deltok 

ikke i debatten. Resolusjonsforslaget ble avvist med stemmetallet 41-57-2. Norge stemte for 

resolusjonen, sammen med Sverige, Danmark, Finland, mens Island avstod.324 

Debatten på 19. Generalforsamling i 1964 skilte seg fra de forutgående. Den første 

kjernefysiske eksplosjon i Kina ble brukt som argument fra begge sider. Krigen i Sør-Vietnam og 

nedrustningsforhandlingene aktualiserte ytterligere Kina-spørsmålet. En eventuell konferanse om 

Vietnam virket utenkelig uten Kinas deltakelse. Å forhandle om nedrustning uten verdens femte 

atommakt, skulle blitt lite fruktbart.325 

Halvard Lange uttalte at nedrustningsforhandlingene ville være lite fruktbare uten at alle 

stormakter deltok. Om Kinas medlemskap sa Lange: 
[...] Vi forstår Formosas vanskelige stilling, men regjeringen på denne øya representerer ikke 

hele Kina. [...] Etter den norske regjeringens syn taper verdenssamfunnet på fortsatt å holde utenfor en 

stormakt med aktiv innflytelse utenfor sine egne grenser, en stormakt som nå er i ferd med å utvikle sin 

egen militære atommakt. [...] I fjor ble visse sider av den spente situasjon i Sør-Øst-Asia lagt fram for 

Sikkerhetsrådet. Norge, som da var medlem av Rådet, mener at det under disse forhandlinger tydelig viste 

seg at forsøk fra FN på å lette situasjonen ble alvorlig hindret ved at Den Kinesiske Folkerepublikk ikke var 
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til stede.326 

USA og Storbritannia hadde, uavhengig av hverandre, kommet fram til at det også under 

19. Generalforsamling ville bli et flertall for Formosa-regjeringen, men ganske knapt. For alle 

tilfellers skyld overveide USA å fremlegge et resolusjonsforslag om at spørsmålet om Kinas 

representasjon var av viktighet og derved krevde 2/3 flertall.327 Norges posisjon var uforandret 

siden 18. Generalforsamling, dvs. at delegasjonen ville stemme mot et eventuelt forslag om at 

dette var et spørsmål som krevde 2/3 flertall. De skulle stemme for Folkerepublikken Kinas 

medlemskap og avstå fra en eventuell delavstemning om å utvise Formosa-regjeringen, men 

stemme for hvis de to forslag ble behandlet sammen.328 

Hovedforslagsstiller var under 19. Generalforsamling i 1964 Kambodsja. Dens 

representant (landets utenriksminister) påpekte ”Chinas fredelige hensikter og politikk i tidligere 

Indo-China, hvor den amerikanske aggresjon ga China full rett til å intervenere, uten at China 

benyttet seg av denne retten”. Han argumenterte med dette for at Folkerepublikken var kvalifisert 

til et medlemskap. Kambodsjas forslag ble forkastet. 329    
 

Kina stiller krav 
 

I perioden 1960-1966 var Peking særlig aktiv i den tredje verden: Folkerepublikken 

fremstilte seg som et land av den tredje verden, en representant ”of the people” i kampen mot 

imperialisme. I 1963 besøkte Zhou Enlai 20 land fra den tredje verden, blant disse Indonesia, 

Burma, Algerie, Egypt. Folkerepublikken begynte å innvilge lån og sende spesialister, blant annet 

militære, til underutviklede land. I Vietnam og Indonesia ble det etablert det tetteste forhold med 

kommunistiske partier.330 

På en pressekonferanse 29. september 1965 presenterte Folkerepublikken Kina sine 

betingelser for å overta Formosas plass i FN. Visestatsminister og utenriksminister Chen Yi uttalte 

at FN måtte rette på tidligere feilgrep og iverksette reformer. Organisasjonen måtte kansellere 

resolusjonen som fordømte Kina og Nord-Korea som aggressorer og vedta en resolusjon som 

fordømte USA som aggressor. Organisasjonens Pakt måtte revideres i fellesskap av alle land, alle 

uavhengige stater burde komme med i FN og alle ”imperialistiske marionetter burde utvises”. 

Chen Yi sa også at Kina ikke trengte å ta del i en organisasjon som kontrollertes av USA og hvor 

USA og Sovjetunionen drev med politiske transaksjoner. Til slutt tilføyet Chen Yi at hvis FN ikke 

kunne transformeres, ville forholdene for etablering av et revolusjonært Forente nasjoner gradvis 
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modnes.331 

I instruksen for Norges delegasjon til 20. Generalforsamling i 1965 som ble sendt i 

september, het det at landets prinsipielle holdning til Kinas representasjon i FN var uforandret fra 

19. sesjon.332 I november 1965 var Utenriksdepartementet i kontakt med det svenske og danske 

utenriksdepartement, som mente at de burde stemme for å utvise Formosa fra Kinas plass. Fra den 

norske FN-delegasjons side ble det gitt et uttrykk av forbauselse over at en slik endring i de 

nordiske lands felles linje ble gjennomført uten konsultasjoner (det ble ikke gitt noe forvarsel 

under det nordiske utenriksministermøte) og så kort før voteringen i generalforsamlingen. I lys av 

at det nylig hadde funnet sted et regjeringsskifte i Norge og at det derfor ville bli vanskelig å legge 

frem saken i tide, anmodet det norske utenriksdepartementet forsøksvis de tre øvrige nordiske land 

om å la spørsmålet utstå til neste generalforsamling. Sverige og Danmark ville ikke imøtekomme 

denne anmodning.333 På bakgrunn av dette ga utenriksdepartementet instruks om at man også fra 

norsk side burde akseptere å stemme for Taiwans utvisning, forutsatt at dette var den eneste måte å 

oppnå en felles nordisk linje. Delegasjonen burde i så fall i en stemmeforklaring gi uttrykk for at 

den tolket det som at det var Kinas plass Folkerepublikken skulle overta. I tilfelle delvotering ble 

delegasjonen bedt om å gi uttrykk for at den ved sin votering hadde stemt for at Peking skulle 

innta Kinas plass i FN og at som følge derav måtte Formosa forlate Kinas plass.334  

Under 20. Generalforsamling var hovedargumentene i plenum de samme som i tidligere 

debatter.335 Sovjetunionens utenriksminister Andrej Gromyko* uttalte seg kort om Kina-saken. 

Han mente at landets fravær reduserte organisasjonens effektivitet. Den britiske representant 

påpekte at oppfyllelse av universalitetsprinsippet var en betingelse for FNs suksess. Danmark og 

Sverige uttalte seg ganske fyldig om viktigheten med å få Folkerepublikken Kina inn i FN. 

Frankrike, som etablerte diplomatiske forbindelser med Folkerepublikken Kina i 1964, kunne nå 

tale for Kinas representasjon, og kunne ikke minst påvirke holdningene til sine tidligere kolonier i 

Afrika. USA var fortsatt sterkt imot det kommunistiske Kinas representasjon. Motstanden mot å ta 

inn det kommunistiske regimet bygde først og fremst på de krigshissende utsagn fra regjeringen i 

Peking.336 Frankrikes anerkjennelse spilte en formidabel rolle og førte til likevekt i avstemning i 

generalforsamlingen i spørsmålet om Kinas representasjon: 47 til 47, med 20 som avholdt seg. 

Norge, Danmark, Sverige og Finland stemte for, mens Island avsto. Det var et forslag som gikk ut 

på å både oppta Folkerepublikken og utvise Taiwan.337 Det var første gang at Norge stemte for 

                                                
331 UD 26.6/56 Notat til Utenriksdepartementet fra Kaare Sandegren, 17. november 1965 
332 Ibid Instruks for Norges permanente delegasjon til FN, 17. september 1965 
333 Ibid Notat til det nordiske FN-byråsjefmøte i Reykjavik 13.-14. april 1966. ”Spørsmålet om Chinas representasjon 

i De Forente Nasjoner og om endring i norsk holdning hva angår Formosas stilling”, 4. april 1966 
334 Ibid Fortrolig melding til Norges permanente delegasjon til FN, 17. november 1965 
335 St. meld. nr. 41 1965-1966: 45-46 
336 Ibid: 23-24 
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utvisning av Formosa. Denne voteringen kan, som jeg diskuterte i avsnittet over, forklares med at 

de andre nordiske land inntok et standpunkt uten å varsle den nye norske regjering i god tid før 

generalforsamlingen. Norge valgte, som følge av dette, å stemme i samhold med sine nordiske 

partnere, selv om det ikke hadde forkastet tanken på en ”to-Kina”-løsning. 

Under forberedelsene til neste generalforsamling foreslo Norges FN-delegasjon i sin 

innberetning til utenriksdepartementet at de fire nordiske landene eventuelt kunne overveie å delta 

i en resolusjonsutforming, som skulle gå ut på å invitere Folkerepublikken til å ta Kinas plass, 

samtidig som den ikke skulle treffe en endelig avgjørelse rundt Formosas stilling. Det betød at 

delegasjonen foreslo å overveie på nytt beslutningen om å stemme for å utvise Taipeis 

representanter ved en delvotering. Delegasjonen mente at om Norge opprettholdt sitt standpunkt 

om Formosas utvisning fra foregående år, ville den skille lag med Storbritannia og Frankrike.338 

Under forberedelsen til det nordiske utenriksministermøte i Stockholm 25.-26. april 1966 

var det likevel enighet om at det ved en delavstemning skulle stemmes for å utvise Formosas 

regjering til fordel for Folkerepublikken. Island endret senere sitt standpunkt fra å avstå til å gi en 

positiv stemme for å følge de andre nordiske landene.339  

Selv om regimet i Peking i 1966 var svært engasjert i krigen i Vietnam og støttet FNLs 

(Front National de Liberté) kamp mot Sør-Vietnams regjering og dens amerikanske beskyttere,340 

bemerket Norges FN-delegasjon før 21. Generalforsamling i 1966 at det i USA ikke lenger var en 

så overveldende motstand, verken i Kongressen eller i folket, mot at Mao-Kina ble innlemmet i 

FN. Den amerikanske regjeringen hadde alltid et tilbakeblikk til Kongressen, da aksept for Kina i 

FN på et tidligere tidspunkt ville skapt et synlig styr blant senatorer. Dette, mente den norske 

delegasjon, kunne gi innflytelse på de statene som hittil hadde avholdt seg fra å stemme for 

Pekings representasjon i organisasjonen eller fra å anerkjenne Folkerepublikken av frykt for 

reaksjonen dette kunne forårsake i Washington. I tillegg forutså delegasjonen at ”to-Kina”-

løsningen ville bli mer og mer usannsynlig, særlig fordi både Folkerepublikken og Nasjonalist-

Kina var sterkt imot en slik ordning. I FN var det dessuten en sterk følelse av at man burde finne ut 

om Folkerepublikken ønsket et sete i organisasjonen, før man gikk videre i saken om Kinas 

representasjon. Hvis Kinas plass ble gitt til Peking og Taiwan ble utelukket, uten at Peking takket 

ja til plassen, ville det bety at Kinas plass ble stående tom. Den permanente norske FN-

delegasjonen kom i tillegg med et initiativ som minner om Norges tidligere brobyggingspolitikk: 

den understreket at de skandinaviske statene, som i 16 år hadde hatt diplomatiske forbindelser med 

Folkerepublikken og hadde gode forbindelser med USA, lå godt an til å foreta sonderinger med 

                                                                                                                                                          
* Andrej Gromyko overtok posten av utenriksminister 15. februar 1957 
338 UD 26.6/56 Fortrolig innberetning fra Sivert Nielsen til Utenriksdepartementet, 5. april 1966 
339 Ibid Notat av Per Ravne, UD, 1. Politiske kontor, 19. april 1966 
340 Garson, The United States and China: 102 
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sikte på å få saken et skritt videre. For det første ville slike sonderinger innebære å undersøke om 

det var interesse i Peking og Washington for et konstruktivt forsøk på å finne en ordning. Det neste 

skrittet ville være å få Peking med i forhandlinger med en håndplukket gruppe som representerte 

FN. Et videre skritt ville bestå i å få etablert den ovennevnte gruppe ved et initiativ i 

generalforsamlingen sammen med en representativ gruppe land som hadde for en felles målsetting 

å oppnå en ordnet løsning på spørsmålet om Kinas representasjon. Norges delegasjonen rådet til at 

spørsmålet om et forsiktig og strengt fortrolig initiativ fra skandinaviske landene ble tatt opp til 

overveielse i denne saken.341 Dette initiativet er et eksempel på hvor viktig oppfattet Norge det å få 

Folkerepublikken i FN. 

Før 21. Generalforsamling i 1966 innkalte Chile og Italia en rekke medlemsland til 

drøftelser om et initiativ i Kina-spørsmålet; Norge var blant dem. På møtet sirkulerte de et råutkast 

til resolusjonsforslag som foreslo å nedsette en komité som skulle undersøke situasjonen og 

rapportere tilbake til 22. Generalforsamling.342 Dette ble drøftet på et nordisk ambassadørmøte   

25. november 1966, hvor verken Sverige eller Danmark hadde fått en offisiell instruks, men 

ambassadørene mente imidlertid at de to landenes FN-delegasjoner måtte stemme mot. Finland 

hadde fått en formell instruks om å stemme mot. Island ville stemme for. Et ønske om å stemme 

mot var begrunnet med at forslaget ville føre hele saken inn på et sidespor og lede til en ytterligere 

utsettelse av Pekings representasjon. Her ser vi at Norge forandret sin holdning, fem år etter at 

Kina-spørsmål først ble realitetsbehandlet i FN i 1961, da Oslo var sympatisk innstilt til en 

nedsettelse av en komité. Det peker igjen på at det etter fem år ikke fantes forhåpninger om en 

snarlig løsning på problemet. Den amerikanske delegasjonen hadde imidlertid kontaktet den 

norske delegasjon med en anmodning om å stemme for det italiensk/chilenske forslag. Forslaget 

ble begrunnet med at det åpnet for en ordning også for Formosa, med en antagelse om at heller 

ikke Norge ønsket å se Formosa bli kastet ut av FN. Fra norsk side ble dette besvart med at Norge 

ikke ville foreta et skifte i sin posisjon.343 Et par dager senere ble det sendt en instruks til Norges 

delegasjon om å stemme mot det italienske/chilenske forslag om en ad-hoc komité i spørsmålet 

om Kinas representasjon. Norge kunne i likhet med den danske delegasjonen avstå, hvis det viste 

seg at en overveiende del av de vestlige landene støttet dette forslaget.344 

Ved 21. Generalforsamlings behandling av spørsmålet forelå det tre resolusjonsforslag: 

det amerikanske om at Kina-spørsmålet var et spørsmål av viktighet som krevde 2/3 flertall; det 

albanske som gikk ut på å frata Formosa-regjeringen retten til Kinas plass i Sikkerhetsrådet og 

generalforsamlingen og gi den til Folkerepublikken Kina; og det italienske om oppnevnelse av en 
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ad-hoc komité med oppgave om å studere spørsmålet om Kinas representasjon. Det amerikanske 

forslag ble vedtatt med stemmetall 66-48-7. Norge stemte mot sammen med Sverige, Danmark og 

Finland. Ved den videre votering falt det albanske forslag bort med 46-57-17 (hvor Norge stemte 

for) og det italienske med 34-62-25 (hvor Norge stemte mot). Det er bemerkelsesverdig at det 

albanske resolusjonsforslaget året før fikk stemmetallene 47-47-20, dvs. at ytterlige ti land stemte 

mot at Folkerepublikken skulle innta Kinas plass i FN. 345  Hovedinntrykket av disse 

stemmeforskyvningene er at det var afrikanske og asiatiske statene som skiftet posisjon. Norges 

delegasjonen bemerket at det var Folkerepublikkens lite heldige politikk i Afrika som var 

hovedårsaken til endringene, samt at amerikanerne hadde gjort en sterk innsats i hovedstedene. 

Det italienske forslag fikk støtte av de fleste vest-europeiske og latinamerikanske land, med 

unntak av Frankrike og de nordiske landene (minus Island). Storbritannia stemte for det albanske 

forslag, men avsto fra det italienske. Konklusjonen etter 21. Generalforsamling er at Kina-

spørsmålet ikke var nærmere løsning.346 

Årene 1966-1969 var i Kina preget av Kulturrevolusjonen, som kjennetegnes blant annet 

av xenofobi og førte til forringelse av forholdet med utlandet. Det nådde toppen i 1967, da alle 

unntatt en av de utenlandske ambassadørene ble hjemkalt. I utenriksdepartementet i Peking tok 

rødegardister ansvaret for alle nøkkelstillinger og sendte all internasjonal post tilbake. Påvirket av 

Kulturrevolusjonens iver, hadde Mao-Kina i 1967 avviklet de fleste av sine internasjonale 

forbindelser.347  

Utenriksdepartementets instruks til FNs 22. sesjon som ble gitt for Norges FN-

delegasjonen etter behandling på regjeringskonferanse 26. september 1967, var i samsvar med de 

instruksene som ble gitt til generalforsamlingen årene før. Vi ser at det også i dette notatet ble lagt 

vekt på de nordiske lands holdning. I dette tilfelle ble den danske og den svenske delegasjonen 

også instruert om å stemme etter samme retningslinjer som tidligere. Forøvrig anmodet 

utenriksdepartementet delegasjonen, i lys av den aktuelle situasjon i Peking-Kina, om å avgi en 

stemmeforklaring, som skulle gå ut på at Norges stemmegivning var basert på 

universalitetsprinsippet og ikke innebar at man godtok alle sider av den kinesiske politikk.348 

Utenriksminister John Lyng påpekte i sitt innlegg i generaldebatten at Norge la vekt på at FN var 

universell når det gjaldt medlemskap; og at man derfor fra norsk side støttet Folkerepublikkens 

medlemskap.349 
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Arbeiderbladet publiserte 11. oktober 1967 en artikkel, sannsynlig med hensikt til å øve 

press på utenriksminister John Lyng og gjerne gjøre splittelsen i koalisjonsregjeringen enda større 

enn den var på det tidspunktet. Han ble kritisert for ”opportunisme” fordi han ikke avfeide en 

mulighet for en ”to-Kina”-løsning. Det ble lagt merke i avisen til at det i flere Høyre-aviser ble 

uttrykt uenighet med utenrikspolitikken regjeringen førte. Artikkelen fortalte om at Erik 

Braadland, Senterpartiets stortingsmann fra Østfold og tidligere ambassadør i Moskva og London, 

gikk demonstrativt ut mot Lyngs standpunkt. Han ba om fritagelse fra å bli vervet som utsending 

til FNs generalforsamling – noe som var begrunnet i hans uenighet med det offisielle norske 

standpunktet vedrørende kinesisk medlemskap, hvor ”to-Kina”-løsning var en mulighet. 

Standpunktet om Folkerepublikkens medlemskap ble bestemt på en tid da man ennå talte om den 

russisk-kinesisk blokk og før Kina ble en atommakt. I lys av den siste utvikling var det uholdbart, 

etter Arbeiderbladets mening, at Formosa-regjeringen hadde stormakt-status i 

verdensorganisasjonen, mens den mest folkerike landet skulle bli holdt helt utenfor FN.350 

I redegjørelsen for Stortinget 7. november 1967 sa Lyng at regjeringen enstemmig hadde 

kommet til at det ikke forelå noen grunn til å endre det fastlagte standpunkt og viste til Norges 

etterlevelse for universalitetsprinsippet.351 Utenriksministeren minnet om at Braadland hadde gjort 

det klart at han ikke delte synet som hadde vært hevdet av den tidligere og også av den nye 

regjering. Det betraktet Lyng som merkelig, siden Kina-spørsmål ikke var en ny sak for Stortinget, 

og fordi det ikke hadde blitt tatt opp noe forslag om et avvikende standpunkt i Stortinget siden 

1961 (den første realitetsbehandlingen). Utenriksministeren tilføyet at Norge stod i samme stilling 

som de øvrige nordiske og vestlige land som for eksempel Storbritannia og til og med land som 

var utsatt for mulig kinesisk aggresjon, som India og Pakistan. Til slutt tilføyde Lyng følgende: 

”Jeg føyer til [...] at det for så vidt har vært tatt reservasjon fra norsk side om at dette standpunkt til 

Folkerepublikken China ikke innebærer at man ikke i en eller annen form er villig til å medvirke 

til at de 12 millioner i Taiwan blir representert i FN”.352 

Redegjørelsen understreket nok en gang betydningen av at Norges holdning skulle være i 

samsvar med de andre nordiske lands. Dagen etter Lyngs redegjørelse for Stortinget ble, for 

eksempel, den svenske ambassadør Åstrøm anmodet av den norske delegasjon i FN om at ingen av 

de skandinaviske stater burde delta i debatten, men bare stemme som året før. På den måten skulle 

de nordiske landene unngå at noe kom frem som ville virke som ”en splittelse mellom våre land på 

dette viktige område”.353 Det ble dessuten uttrykt enighet, på det nordiske ambassadørsmøte         

21. november, om å stemme mot forslaget om nedsettelsen av en ad-hoc komité, som Italia ville 
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fremsette på nytt. (Island hadde igjen inntatt et annet standpunkt enn de øvrige nordiske land).354 

Den kinesiske chargé d’affaires henvendte seg til utenriksråden og protesterte mot Lyngs 

uttalelse i redegjørelsen 7. november 1967. Han påpekte at det bare fantes ett Kina, og fremholdt 

at hvis den norske regjering medvirket til at Taiwan fortsatt ble representert i FN, fulgte man i 

kjølvannet av den ”amerikansk imperialisme”. Chargé d’affaires tok dessuten avstand fra John 

Lyngs omtale av India og Pakistan og påstod at Kina aldri hadde angrepet noen. Han mente at å 

holde åpent for en mulig ”to-Kina”- løsning skadet forholdet mellom Kina og Norge.355 

Under generaldebatten på 22. Generalforsamling i 1967 ble de samme 

resolusjonsforslagene, som året før, lagt frem. Norge stemte mot det amerikanske, for det 

albanske, og mot det italienske.356 Behandlingen av Kina-spørsmålet under 23. Generalforsamling 

i 1968 var basert på samme problemstilling som årene før. Det forelå på nytt tre resolusjonsforslag 

med de samme forslagsstillere som i de foregående år. Forslaget om at Kinas representasjon 

krevde to tredjedel flertall ble vedtatt med stemmetall 73-47-5. Norge stemte mot. Hovedforslaget 

om at Folkerepublikken skulle innta Kinas plass i FN fikk stemmetall 44-58-23. Norge stemte for. 

Vedrørende forslaget om nedsettelse av en ad-hoc komité, stemte Norge denne gang mot forslaget 

(i 1967 avholdt Norge seg fra å stemme). Dog ble forslaget vedtatt med stemmetall 63-32-29. Det 

albanske forslaget ble forkastet med 30 stemmer for, 67 mot og 27 avståelser. Norge avsto.357  

Under 24. Generalforsamling i 1969 forelå det bare to forslag til en resolusjon: det såkalte 

albanske og det amerikanske. Det italienske forslag ble ikke fremlagt på dagsorden dette året, fordi 

Italia og noen andre land hadde tatt skritt til å anerkjenne Folkerepublikken Kina og opprette 

diplomatiske forbindelser med Peking. Det amerikanske forslag om to tredjedelsflertall ble vedtatt 

(71-48-4). Norge stemte mot. Resolusjonsforslag om at Folkerepublikken skulle innta plass i FN 

ble forkastet (48-56-21). Norge stemte for forslaget. 
 

Løsning i sikte 
 

På slutten av 1960-tallet innså den politiske ledelsen i Folkerepublikken hvor isolert 

landet var. Av alle naboene var kun Pakistan vennligsinnet.358 Etter 9. partikongressen i 1969-1971 

reetablerte Peking diplomatiske forbindelser med forskjellige land. Den mest betydningsfulle 

utslaget av nyorienteringen var forhandlinger med USAs nabo til nord – Canada, som ikke var så 

fiendtlig mot det kommunistiske Kina.359 Årene etter Kulturrevolusjonen vendte Kina seg igjen 
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mot Amerika. Richard Nixons seier ved valget i 1968 gjorde en diplomatisk revolusjon tenkelig, 

samtidig som det spente forholdet til Sovjet fortsatte.360 Det var dessuten en god mulighet til å 

samles mot en felles fiende – Sovjetunionen. Nixon er omtalt som den eneste president i det          

20. århundre som greide å utnytte den kommunistiske splittelsen.361 Mao uttalte at samarbeid med 

en mindre farlig fiende var taktisk unnskyldt hvis det ble brukt til å bekjempe en mer prinsipiell 

fiende.362 Nixon uttalte seg offentlig til fordel for å på nytt begynne ambassadørssamtaler med 

Folkerepublikken Kina (som ble avbrutt rett etter at USA invaderte Kambodsja). Nixon opphevet 

gradvis USAs embargo mot Kina, minsket restriksjoner for reiser til Peking og arrangerte et besøk 

til Kina.363 Det kan virke sannsynlig at Nixons besøk hjalp på vurderingen av Kinas sete i FN.364 

Under 25. Generalforsamling i 1970 forelå det to resolusjonsforslag, som hadde vært 

vanlig i de seneste årene. Det såkalte amerikanske forslaget og det albanske forslaget. Det 

amerikanske innlegget var dette året ganske forsiktig. Det forsvarte fortsatt Formosas stilling, men 

henviste ikke denne gang til Paktens artikkel 4 om at bare ”fredselskende” stater kunne opptas i 

FN. Det amerikanske resolusjonsforslag ble vedtatt med stemmetall 66-52-7. Norge stemte mot. I 

forhold til det albanske resolusjonsforslag om å invitere Folkerepublikken til å innta Kinas plass i 

FN ble det flertall for: 51-49-7. Norge stemte for.365 Det var første gang forslaget om at 

Folkerepublikken skulle representere Kina i FN fikk alminnelig flertall i generalforsamlingen. Det 

falt allikevel bort som følge av den vedtatte amerikanske resolusjon om to tredjedel flertall. 

I løpet av Kissingers besøk i Peking, året før Nixons besøk, var Taiwan-spørsmålet ett av 

de mest akutte. USA var enig i at Kina måtte bli til ett land, men Amerika ville ikke forlate Taiwan 

med en gang.366  Før 1971 anerkjente ikke USA Peking som Kinas hovedstad. Den kommunistiske 

regjeringen krevde at USA skulle anerkjenne Folkerepublikken som den eneste lovlig regjering i 

Kina uten unntak.367 Under forhandlingene ville ikke den kinesiske siden gi noe håp om at det 

skulle forbli ett Kina på fastlandet og ett på Taiwan, eller simpelthen to Kina. I mange år unngikk 

Folkerepublikken å delta i organisasjoner hvor Guomindang var medlem, eller å ha diplomatiske 

forbindelser med land som anerkjente Guomindang.368 Siden kommunistene nektet å normalisere 

forholdet sitt med USA uten at den siste sa fra seg sin støtte til Formosa-Kina, ble Kissinger i løpet 

av sine to besøk i Peking i 1971 tvunget til å forlate den tradisjonelle amerikanske politikken og 
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partnerskapet med Chiang Kai-shek.369 

Behandlingen av spørsmålet om Kinas representasjon ble imøtesett med stor interesse 

under 26. Generalforsamling i 1971. De landene som stemte for eller avsto fra det amerikanske 

forslaget om to tredjedel flertall året før, hadde siden etablert diplomatiske forbindelser med 

Folkerepublikken og kunne forventes å stemme annerledes dette året. Den viktigste utviklingen i 

tiden mellom de to generalforsamlingene var president Nixons meddelelse om å besøke Peking.370 

Forslagsstillersgruppen av 17 medlemmer med Albania i spissen fremla det vanlige forslaget om å 

utvise Formosa og gjenopprette Folkerepublikken Kinas rettigheter i FN. USA fremla et forslag 

som holdt mulighetene åpne for en ”to-Kina”-løsning.371 Et av resolusjonsforslagene hvor USA 

var en co-sponsor, gikk ut på å stemple spørsmålet om å utvise Formosa fra FN som et spørsmål 

av viktighet som krevde to tredjedel flertall. Folkerepublikkens representasjon denne gang skulle 

kreve alminnelig flertall, ifølge forslaget. Det andre forslag i regi av USA gikk ut på at Formosa 

skulle beholde sin plass i organisasjonen og alle tilknyttede organer; og at Folkerepublikkens 

rettigheter i FN skulle opprettholdes. Det må understrekes at De forente stater for første gang 

støttet Folkerepublikkens representasjon i FN – noe som uten tvil var en følge av den nye politiske 

linjen etablert av Nixon og Kissinger. Fra den amerikanske siden ble det fremhevet at resolusjonen 

ikke tok sikte på en ”to-Kina”-løsning, men på en ”dobbelrepresentasjon”. Motargumentasjon 

fremholdt at Taiwans stilling ikke var et spørsmål om utvisning, men at det dreide seg om hvilken 

av de to regjeringene som skulle innta Kinas plass i FN. Dessuten ble det henvist til at 

Folkerepublikken hadde gjort det klart at den ikke ville delta i FN dersom det amerikanske 

resolusjonsforslag ble vedtatt.  

Norges representant, ambassadør Ole Ålgård, holdt et innlegg hvor han påpekte den 

forandrede atmosfæren i det internasjonale samfunnet. Han mente at Folkerepublikken Kinas rett 

til plass i FN nå var praktisk talt enstemmig akseptert i FN. Han fremholdt at spørsmålet ikke gikk 

ut på et opptak av et nytt medlem og utstøtelse av et gammelt. Det var bare et spørsmål om hvem 

som skulle representere Kina – en av FNs grunnleggere. Selv om det var urimelig å utelukke 

Taiwan, var det enda mer urimelig å holde Folkerepublikken Kina utenfor organisasjonen. Det 

viste seg i tillegg klart at Peking ikke ville akseptere en ”to-Kina”- representasjon. 

Ved voteringen over det amerikanske forslag om to tredjedel flertall stemte 55 

medlemmer for, 59 mot, og 15 avsto. Norge stemte mot. Etter at forslaget ble forkastet, foreslo 

USA en delvotering over den del av forslaget som gikk ut på å ikke utvise Taiwan fra FN. Kravet 

om delavstemningen ble avvist (61-51-16). De nordiske land stemte mot delvoteringen. Det ble 

klart at Folkerepublikken skulle innta en plass i FN etter dette. Det førte til at representanten for 
                                                
369 Ibid: 256 
370 St. meld. nr. 58 1971-1972: 20 
371 Ibid: 15 
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Taiwan uttalte i sitt innlegg at hans delegasjon besluttet å ikke lenger ta del i generalforsamlingens 

debatt, og ved dette forlot delegasjonen møtesalen. 

Ved den endelige voteringen over forslaget om at Folkerepublikken skulle overta Kinas 

plass i De forente nasjoner, var stemmene fordelt slikt: 76 for, 35 mot og 17 som avholdt seg fra å 

stemme. Det er bemerkelsesverdig at resolusjonen ikke bare var blitt vedtatt, men vedtatt med to 

tredjedelsflertall. Samtlige nordiske land stemte for. 

Folkerepublikken ble således, 21 år etter at spørsmålet om Kinas representasjon for første 

gang ble satt på generalforsamlingens dagsorden, invitert til å overta Kinas plass i De forente 

nasjoner. På vegne av de nordiske land holdt den danske utenriksminister K. B. Andersen en kort 

velkomsttale, hvor han understreket at det var en gledens dag for alle nordiske land, som i alle år 

hadde støttet Folkerepublikkens representasjon i FN. Han uttalte at de nordiske land var overbevist 

om at Folkerepublikken ville yte et stort bidrag til FNs arbeid.372 
 

Konklusjon 
 

Norges engasjement i spørsmålet om Kinas representasjon i FN var omfattende, men 

landets deltakelse i løsningen av spørsmålet var mindre aktiv, enn for eksempel i Spania-saken. I 

protokollene fra Norges FN-delegasjons møter finner man ikke så mye debatt om Kina-saken, 

stort sett bare referater fra representanter i 1. politiske komité til andre medlemmer av 

delegasjonen. Dette kan anses som et indisium på mindre interesse fra norsk side.  

Norge anerkjente at den kommunistiske regjering i Peking hadde tilslutning fra flertallet i 

det kinesiske folk, og mente at det derfor var til fordel av verdenssamfunnet at Folkerepublikken 

skulle innta plassen i FN. Dette ble særlig aktuelt etter at Mao-Kina utviklet kjernefysiske våpen, 

og dens utelukkelse fra FN som et forum for alle stater, begynte å bli et alvorlig internasjonalt 

problem, slik den norske utenrikspolitiske ledelse så det. Selv om Norge støttet Folkerepublikkens 

representasjon i FN, kan lojaliteten til det vestlige samholdet bidra til å forklare at Norge gikk for 

innføring av embargo mot Folkerepublikken under Koreakrigen og ytterligere for å forhindre 

kinesisk hjelp til kommunistene i Indokina. Fravær av økonomiske interesser (Oslo hadde da 

ingen handelsforbindelser med Peking) gjorde det lettere. 

Under hele perioden mens spørsmålet om Kinas representasjon ble behandlet, rådet det 

enighet om saken mellom de nordiske land. De la åpenbart sterk vekt på å samordne sin politikk.  

Mens løsningen av Kina-spørsmålet ikke var i sikte, prøvde de nordiske landene å legge 

grunnlaget for en meglende rolle. Det ble diskutert i en fortrolig atmosfære mellom de nordiske 

partene, og det ble avgjort at alle skritt måtte foretas forsiktig. I Kinas tilfelle, ble det påpekt at 

                                                
372 Ibid: 40-43 
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siden de skandinaviske statene i noen år hadde hatt diplomatiske forbindelser med Peking og et 

godt forhold til Washington, kunne de foreta sonderinger i forsøk på å finne en ordning. Videre 

var det tenkt å oppnevne en gruppe ved et initiativ i generalforsamlingen sammen med en 

representativ gruppe land som hadde den felles målsetting å oppnå en ordnet løsning på 

spørsmålet om Kinas representasjon. 

Hva gjaldt de allierte stormaktenes politikk i forhold til Kinas representasjon, var det 

britiske og amerikanske synet forskjellig. Storbritannia valgte en pragmatisk linje med 

anerkjennelse av Folkerepublikken Kina og støttet dets representasjon i FN. De nordiske land 

fulgte denne linjen, men med hovedvekt på å unngå splittelse innenfor vestblokken.  

Amerikanerne forsøkte dessuten å utnytte den norske holdningen, særlig til å forhindre en 

utvisning av Formosas delegasjonen, med utgangspunkt i at Norge ikke ønsket å lukke døren for 

en løsning basert på en ”to Kina”-representasjon. 

Etter at sannsynligheten for en ”to-Kina”-løsning ble stadig mindre mulig, begynte 

Norge, også under hjemlig press, å stemme for Folkerepublikkens representasjon i FN og 

utvisning av Formosa-regjeringen fra organisasjonen. Dette synet ble rådende blant andre FN 

medlemmer – noe som til slutt førte til Folkerepublikkens opptak i De forente nasjoner. 

Det kan påpekes at det var Folkerepublikkens kommunistiske styre som først hindret 

landets opptak i FN, pga. USAs, Australias og andre lands kritiske holdning til denne type regime. 

Ironisk nok kan det sies at det var akkurat på grunn av kommunismen eller nærmere sagt 

splittelsen i den kommunistiske leir, at Folkerepublikken og USA kom overens – noe som i sin tur 

hjalp Folkerepublikkens opptak i FN. 
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Kapittel 3 

 

Korea 
[...] Det er en grov forenkling å redusere alle internasjonale 

problemer til et elementært motsetningsforhold mellom 

kommunistiske og ikke-kommunistiske stater og ideologier. 

Men tvunget av hendingene hadde vi likevel måttet erkjenne 

at verdens deling i to var et faktum som vi måtte avfinne oss 

med.373 
 

Innledning 
 

Spørsmålet om Koreas medlemskap i FN oppsto noen år etter andre verdenskrig og strakk 

seg over mange titall år. Som i flere tilfeller, var medlemskap for delte stater en svært komplisert 

avgjørelse for FN. Dette ble i tilfelle Korea ytterligere vanskeliggjort av krigen som fra 1950 

utspilte seg på halvøya. Dessuten, akkurat som i situasjonen med andre delte stater, dreide 

problemet om anerkjennelse og opptak til FN seg om den kalde krigen og strid om 

innflytelsessfærer. Dette forårsaket norske målsettinger om balansegang mellom 

stormaktsblokkene. 

De første to årene etter at Korea-spørsmålet så dagens lys, avsto Norge i voteringer over 

Korea-spørsmålet. Var det et uttrykk for norsk brobyggingspolitikk eller var det andre hensyn som 

gjorde at Norge avholdt seg? Allerede mot slutten av 1948 var avståelsespraksis forbi. Norge 

plasserte seg utvetydig på vestlig side i Korea-spørsmålet. Vi skal se på hva som forårsaket denne 

endringen. 

 Etter andre verdenskrig ble Korea delt i to okkuperte soner ved den 38. breddegrad. I 

1948 erklærte begge delene av halvøya å ha etablert hver sin regjering etter å ha avholdt valg. 

Mens valget i den sørlige delen av Korea foregikk under overvåkning av en FN-kommisjon, ble 

ikke observatører tillatt i den nordre delen. Dette ga grunnlaget for at vestlige land, og FN 

generelt, kun anerkjente den sør-koreanske regjering som lovlig (men lovlig kun i det sørlige 

Korea, ikke hele Korea). Det ble videre invitert kun en representant fra Sør-Korea til å sitte i salen 

under sakens behandling. Det gjaldt i begynnelsen ikke de to koreanske staters medlemskap i FN, 

men deres representasjon under behandling av saken, uten stemmerett. Utelukkelse av en nord-

koreansk representant ble begrunnet med usikkerheten rundt valget i Nord-Korea. Norge stemte 

for kun den sør-koreanske representasjon.  
                                                
373 Lange, Norsk utenrikspolitikk siden 1945: ”De forente nasjoners krise. En utenrikspolitisk oversikt”. Stortinget,   

27. januar 1951 
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Koreakrigen (1950-1953) bremset spørsmålet om Koreas representasjon i FN. Etter at 

våpenhvileforhandlingene kom i gang i 1951, ble det tydelig at norske myndigheter ikke ga 

Korea-spørsmålet høy prioritet.  

I 1956 avholdt Norge seg fra å stemme over et forslag om å invitere Nord-Korea til 

behandlingen av saken. Denne avståelsen representerte et avvik fra USAs og den vestlige holdning 

generelt. Hvilket hensyn fulgte Norge denne gangen? I 1957 ble dette avviket enda klarere, da 

Norge, pga. sin stilling om énstatsprinsippet,* også avsto fra å stemme på anbefaling om å oppta  

Sør-Korea. Det var sannsynlig at Norge sammen med Danmark og Sverige ville stå alene blant 

andre vestlige land om denne stemmeangivelsen. Delegasjonen ble derfor bemyndiget å stemme 

for Sør-Koreas medlemskap, forutsatt at Danmark gjorde det samme. 

Etter opptaket av 17 nye stater i FN i 1961, ble Koreas representasjon diskutert mer 

intenst. Det forelå videre et forslag om å invitere representanter for Sør- og Nord-Korea, samtidig 

og uten forbehold. Siden Nord-Korea ikke anerkjente FNs kompetanse i spørsmålet om landets 

samling, var det bare Sør-Korea som ble invitert. Norge stemte mot nord-koreansk representasjon, 

sammen med alle de andre vestlige landene. Norges posisjon ble senere erstattet med en avståelse 

fra å stemme over representasjon uten betingelser, og deretter å stemme for dette forslaget. Jeg 

skal forsøke å kaste lys over hva som var grunnen til endringen i den norske holdningen. 

Fra andre del av 1970-tallet skjedde det ikke mye endring når det gjaldt spørsmålet om 

Koreas medlemskap – noe som førte til at saken ikke ble drøftet i De forente nasjoner før 1991, da 

både Nord- og Sør-Korea ble opptatt i FN. 
 

To koreanske stater blir født 
 

William Stueck kaller Koreakrigen ”en erstatning for tredje verdenskrig”. Den gjorde den 

kalde krigen mer intens og militarisert. Etter Japans nederlag i 1945, ble den koreanske halvøya en 

scene for en heftig stormaktkonflikt.  

Etter nesten to generasjoner under japansk styre (1910-1945) manglet Korea ved 

verdenskrigens slutt egne politiske institusjoner. Etter Washingtons oppfatning krevdes det en 

overgangsperiode med formynderskap før fullt selvstyre. Korea ble delt i to ved den                    

38. breddegrad, og USA og Sovjetunionen overtok administrasjonen av hver sin del av landet.374 

I 1910 annekterte Japan Korea, og landet ble deretter styrt som en koloni. Det japanske 

kolonistyre var undertrykkende og basert på militær makt. Politiet kontrollerte hvert eneste aspekt 

                                                
* Énstatsprinsippet nevnes sjelden i litteraturen, og jeg fant ikke en forklaring på hva det innebærer. Den mest 

sannsynlige tolkningen ville være at spørsmålet om et FN-medlemskap for delte stater kunne behandles kun etter 
landets forening. 

374 Stueck, Rethinking the Korean War: 1-4 
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av folkets liv. Koreanere ble utelukket fra det politiske liv.375 

Mot slutten av andre verdenskrig, med hensikt til å straffe og avkrefte Japan, avgjorde 

USA, Storbritannia og Kina på konferansen i Kairo: ” [...]the aforesaid three great powers, mindful 

of the enslavement of people of Korea, are determined that in due course Korea shall become free 

and independent”.376 

Det japanske nederlag la grunnlaget for en kaotisk situasjon. I fraværet av et politisk styre 

og et fungerende forvaltningsapparat var det rom for tallrike og til dels uregjerlige partier.377 

Utenriksministrene for Storbritannia, Sovjetunionen og USA møttes 16. desember 1945 i 

Moskva for å drøfte etterkrigsspørsmål. Der kom de til enighet om dannelsen av en felles 

administrasjon for Korea, før en uavhengig koreansk regjering kunne bli etablert. Senere sluttet 

Nasjonalist-Kina seg til protokollen. Et slikt formynderskap fungerte imidlertid ikke. Grunnen var 

ikke bare spenningen mellom Sovjet og vestmaktene, men også det koreanske folks motvilje mot 

Moskva-protokollen. Avtalen ble utgangspunktet for et viktig skille i koreansk politikk mellom de 

som godtok protokollen: venstresiden, som støttet kommunistene, og høyresiden, som forkastet 

den.378 Opposisjonen var særlig sterk i den sørlige delen av Korea, hvor mange politikere mente  

at det var mulig å etablere en levedyktig koreansk regjering. Sovjet var uenig i dette synspunktet, 

og i nesten to år pågikk det forhandlinger mellom USAs og Sovjetsamveldets myndigheter i de 

okkuperte sonene om framtidens koreanske regjeringen.379 

I behandlingen av Korea-spørsmålet spilte Sikkerhetsrådet en avgjørende rolle i 

begynnelsen, mens senere drøftelser foregikk dels i generalforsamlingen, og dels utenfor FN.380 

FNs generalsekretær fikk 30. oktober 1946 ”a communication”, hvor the Korean 

Representative Democratic Council for South Korea henledet generalforsamlingens 

oppmerksomhet på Korea-saken og anmodet organisasjonen om å 1) håndheve Kairo- og Potsdam 

deklarasjoner om det koreanske folks frihet og uavhengighet; 2) om at alle amerikanske og 

sovjetiske styrker ble tilbakekalt fra Korea; 3) om at den midlertidige koreanske regjeringen ble 

tatt opp i FN.381 

Det var USA som i generalforsamlingen i 1947 først tok opp spørsmålet om Koreas 

uavhengighet. Generalforsamlingen ble valgt for å unngå det sovjetiske veto, som ville bli benyttet 

om spørsmålet hadde blitt behandlet i Sikkerhetsrådet. Sovjetunionen prøvde å klage, men det var 

blitt bestemt å inkludere spørsmålet om Koreas uavhengighet på generalforsamlingens agenda i 

                                                
375 Kim, The Unending Korean War: 193-194 
376 Cho, Korea in World Politics: 19 
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378 Yoo, Korea in International Politics: 13-15 
379 Luard, A History of the United Nations, bind 1: 230 
380 Friis og Vraalsen, FN i fokus: 68 
381 UD 30.20/33 The United Nations General Assembly, 1. november 1946 
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september 1947. Det var slik ”Korea-spørsmålet” ble til.382 Før den amerikanske anmodning i 

1947 viste det norske utenriksdepartementet liten interesse for Korea, og dokumenter som 

omhandlet denne saken er svært fåtallige.383 Høsten 1947 ble Korea-spørsmålet på amerikansk 

initiativ tatt opp i 2. Generalforsamling. Dette amerikanske initiativet var uventet for Norge.384 

Norge stemte imidlertid for forslaget om å sette Korea-spørsmålet på dagsorden på                       

2. Generalforsamling,385 og Korea-saken ble ført opp på dagsorden i september 1947 med 41 mot 

6 stemmer (østblokken).386 

Noen tid senere kom den amerikanske delegasjonen med et konkret forslag: at det innen 

31. mars 1948 skulle holdes valg i hver sone under FNs kontroll. Den valgte nasjonalforsamling 

skulle danne en nasjonal regjering. Sovjetunionen fremla to resolusjonsforslag. Det ene gikk ut på 

at de sovjetiske og amerikanske troppene skulle trekkes ut av Korea i begynnelsen av 1948. Det 

andre foreslo at valgte representanter for det koreanske folk skulle få delta i drøftelsene i                

1. komitéen. Det siste spørsmål ble behandlet først. USA kom med et endringsforslag hvor det 

skulle opprettes en midlertidig kommisjon for Korea som skulle lette og framskynde deltakelsen 

av valgte representanter i sakens behandling. Den skulle også påse at representantene ble valgt 

under frie valg. Hovedmotsetningen mellom det sovjetiske og det amerikanske forslaget var at 

russerne ville vente med sakens videre behandling inntil de valgte representanter kunne delta i 

drøftelsene, mens USA mente at behandlingen måtte gå sin gang. Det amerikanske forslag ble 

vedtatt med 41 mot 0 stemmer, hvor 7 avholdt seg fra å stemme: med Norge, Sverige og Danmark 

blant disse. I Norges Handels- og Sjøfartstidende 6. november 1947 nevnes det at ”de nordiske 

land erklærte at de ikke ville stemme”, og at ”dette skjedde etter at russerne hadde talt voldsomt 

imot forslaget”.387 De mente også at saken ikke var så godt forberedt at generalforsamlingen 

kunne ta standpunkt.388 Østblokkstatene deltok overhodet ikke i avstemningen, for de mente at 

Korea-spørsmålet ikke kunne drøftes i det hele tatt når representanter for det koreanske folk ikke 

var til stede. Således var det egentlig 13 stater som avholdt seg fra å stemme. Det sovjetiske 

forslaget ble nedstemt med 35 mot 6 stemmer, med 10 avholdende.389 Begrunnelsen for den 

norske stemmegivningen var at de prøvde å unngå store motsetninger mellom stormaktene og for 

å fortsette med en ”ikke-blokk”-politikk.390 I denne perioden bestod Norges brobyggingspolitikken 

mer av å representere et mellomstandpunkt eller ikke ta noe standpunkt, enn å mekle aktivt 

                                                
382 B. K. Gills, Korea versus Korea. A case of contested legitimacy. (Padstow: TJ Press, 1996): 41-42 
383 Skogrand, ”Norge og Koreaspørsmålet”, 7 
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mellom stormaktene. 

1. komités innstilling om Koreas uavhengighet ble behandlet i plenumsmøte                    

13. og 14. november 1947.391 Halvard Lange uttalte at Norge hadde avholdt seg fra å stemme og 

fortsatt ville gjøre det, fordi spørsmålet om Koreas uavhengighet var en del av fredsoppgjøret med 

Japan og måtte behandles i forbindelse med dette.392 ”[...] The problem of the peace settlement 

with the ex-enemy states, of this question of the independence of Korea is a part, does not in the 

first hand belong to the matters to be dealt with by this Organization of ours, but is a matter for the 

nations who took an active part in the war [...]” 393 Dette var en grunnpilar i den norske politikken 

de første etterkrigsårene. Krigsoppgjøret måtte ikke få forkludre FNs funksjonsdyktighet.   

Et slikt standpunkt var i overensstemmelse med den sovjetiske oppfatning. Det er 

interessant å se at den norske delegasjonen nektet å følge amerikanernes lederskap. Kjetil 

Skogrand forsøker å drøfte om Norge fulgte en klar strategi ved å ikke følge USAs linje, men han 

finner ikke noe som peker direkte på at Norge protesterte mot at USA ville presse igjennom saken 

på kort varsel. At Norges avståelsen var et uttrykk for at landet nektet å bli benyttet som redskap 

for USAs politikk i Korea, finner han heller ikke noen direkte bevis for. Den mest sannsynlige 

forklaringen synes å være tidsnød for den norske delegasjonen. Kunne dette være et uttrykk for en 

norsk brobyggingspolitikk? FN-ambassadør Finn Moe uttalte i debatten at en løsning på Korea-

spørsmålet bare kunne finne sted hvis USA og Sovjetsamveldet forhandlet på nytt. Han mente at 

USA, som hadde tilslutning fra alle vestlige land som var i flertall i FN i denne perioden, tydelig 

hadde satset på å få sin linje gjennom i Korea-saken.394 Skogrand mener at Norge ikke fulgte noen 

av blokkene, siden delegasjonen først stemte for det amerikanske forslaget om å sette Korea-saken 

på dagsordenen; men avsto fra å stemme da resolusjonsforslaget om en overvåkningskomité ble 

lagt fram; men etter at UNTCOK var etablert, stemte delegasjonen for å bevilge penger til den.395 

Et sovjetisk forslag som gikk ut på tilbaketrekning av sovjetiske og amerikanske tropper 

fra Korea, ble til slutt forkastet med avstemning 34-7-16. Blant de avholdende statene var de tre 

nordiske.396 

Disse avståelsene la USA merke til. Utover året 1947 orienterte Norge seg vestover, men 

dette var ikke en tilstrekkelig erklæring til å tilfredsstille den vestlige part.397 På hjemmefronten 

var det heller ikke enighet om å enten holde en klar vestlig orientering eller en varsom linje med 

avståelse. En rekke borgerlige politikere og enkelte i Arbeiderpartiet mente at Norge utvetydig 
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skulle slutte seg til den vestlige leiren.398 

Etter generalforsamlingens vedtak skulle det opprettes en midlertidig kommisjon for å 

løse Korea-spørsmålet. I henhold til vedtaket skulle det i Korea, innen 31. mars 1948, velges 

representanter for det koreanske folk som kommisjonen kunne rådføre seg med angående Koreas 

uavhengighet. Representantene skulle utgjøre Koreas nasjonalforsamling og oppnevne en nasjonal 

regjering. 

13. november 1947 la USA frem i generalforsamlingen sitt program om at valget skulle 

holdes under overvåkning av FNs kommisjon (UNTCOK – United Nations Temporary 

Commission on Korea). UNTCOK fikk ikke adgang til Korea nord for den 38. breddegrad, og det 

betydde at USA måtte godta en plan for atskilte valg i Korea.399 

I resolusjonen om opprettelsen av UNTCOK het det at kommisjonen kunne rådføre seg 

med FNs interimkomité. Korea-spørsmålet ble behandlet i interimkomitéen i møter                     

19. og 24.-26. februar 1948. I en fortrolig melding til Norges delegasjon i FN skrev Halvard Lange       

23. februar 1948 at Korea-kommisjonen hadde blitt drøftet av de nordiske utenriksministrene, som 

kom til enighet om det uten deltakelse fra Sovjetsamveldet neppe ville være mulig å finne en 

løsning. Lange mente derfor at delegasjonen måtte avholde seg fra å stemme. 400  Korea-

kommisjonen brakte saken inn for interimkomitéen, fordi Sovjetunionens representanter i Nord-

Korea nektet å ha noe med Korea-kommisjonen å gjøre. De kunne derfor ikke gjennomføre 

generalforsamlingens vedtak, som gikk ut på at det skulle avholdes valg i hele Korea.401 Den 

indiske representant Krishna Menon, pekte på tre utveier, som alle stod åpne for kommisjonen:  

- valg i Sør-Korea med det formål å velge et parlament og danne en regjering; 

- valg i Sør-Korea for å velge representanter for det koreanske folk som Korea-kommisjonen 

kunne rådføre seg med i forhold til det videre arbeidet om å få til et forent og uavhengig Korea; 

- avholde en konferanse mellom politiske ledere i Sør- og Nord-Korea for å prøve å finne 

fram til en løsning på hele Korea-problemet.  

Menon var ikke en tilhenger av det første alternativet selv, men det var den amerikanske 

delegasjonen. Canadas representant, støttet av den australske representanten, mente derimot at 

interimskomitéen ville bryte med generalforsamlingens vedtak om den anbefalte gjennomføringen 

av et valg bare i Sør-Korea. Norge sluttet seg til dette synet. Den norske representant påpekte at 

Norges delegasjon hadde avholdt seg fra å stemme da vedtaket om Korea ble fattet av 

forsamlingen. Han hevdet at det ikke var en heldig framgangsmåte å la FN overta spørsmål i 

forbindelse med en fredsslutning i det øyeblikk stormaktene ikke kunne bli enige om en løsning. 
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Han understreket at en tilfredsstillende løsning av Korea-spørsmålet bare kunne oppnås ved at de 

to mest interesserte stormaktene (USA og Sovjetunionen) ble enige seg imellom.402 Sveriges 

delegasjon argumenterte mot beslutningen om å holde valg i Sør-Korea, siden det ikke fantes 

pålitelige kilder om den virkelige situasjonen i landet; dessuten mente også de at det ikke var De 

forente nasjoners oppgave.403 Den sovjetiske representanten, Gromyko, uttalte senere til Finn Moe 

at det var av stor interesse for den sovjetiske delegasjonen at de nordiske landene avholdt seg fra å 

stemme på det amerikanske resolusjonsforslaget.404 

Det ble 10. mai 1948 holdt valg i Sør-Korea med deltakelse fra en rekke politiske partier. 

Senere ble det dannet en regjering i Sør-Korea som ble benevnt ”regjeringen for republikken 

Korea”, samtidig som det i Nord-Korea var blitt dannet en regjering for ”det koreanske folks 

demokratiske republikk”.405 Den nydannede republikken Sør-Korea var politisk sett ustabil, noe 

som førte til et opprør sommeren 1948. Syngman Rhee brukte politi mot sine politiske 

konkurrenter.406  

USA erklærte 12. august 1948 at Syngman Rhees regjering måtte anses som regjering for 

hele Korea. Etter den amerikanske anerkjennelsen skrev den norske ambassadøren i Tokyo, 

Christian Reusch, til utenriksdepartementet at det ville være naturlig at sendemannen i Tokyo ble 

sideakkreditert i Seoul. Han tok også opp spørsmålet om umiddelbar anerkjennelse av Sør-Korea. 

Utenriksdepartementet konkluderte imidlertid med at anerkjennelsesspørsmålet måtte vente til FNs 

behandling av Korea-spørsmålet.407  Ifølge Eigil Nygaard, chargé d'affaires i Washington, forutså 

den norske delegasjon at det også dette året ville bli vanskelig å avholde seg fra å stemme på dette 

spørsmål. Ambassaden i Washington henvendte seg til State Department for å få en nærmere 

orientering angående USAs stilling i Korea-spørsmålet.408 

Syngman Rhees umiddelbare mål om å oppnå internasjonal erkjennelse som eneste 

lovlige regjering på den koreanske halvøya, ble oppnådd i FNs generalforsamling 12. desember 

1948 med stemmetall 48-6-1. Den sør-koreanske regjeringen ble akseptert som den eneste lovlig 

regjering, men ikke som en lovlig regjering over hele den koreanske halvøya, uten at FN slo fast at 

den ikke var det.409 I et kommuniké 11. juli 1948 erklærte Rhee den nyvalgte koreanske nasjonale 

forsamlingen som en nasjonal – og ikke bare sør-koreanske – regjering. USA anerkjente den de 
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facto.410 Storbritannia anerkjente 17. januar 1949 den koreanske republikken, ”whose territory is 

that part of the Korean peninsula in which free elections were held under the observation of the 

UNTCOK”.411 

I 1948 ble en nord-koreanske regjering dannet under lederskap av Kim Il Sung.412 I 

oktober 1948 sendte den nord-koreanske regjering et telegram til Trygve Lie for å begrunne 

nødvendigheten av at Nord-Korea ble representert i generalforsamlingen for å diskutere Korea-

saken. De begrunnet det ved å påstå at valget i august 1948 var fritt, og at over 82 prosent av 

befolkningen deltok. Den nord-koreanske regjeringen mente derfor at det var naturlig å delta i 

debatten som gjaldt Koreas skjebne.413  

Under 3. Generalforsamling ble Korea-saken behandlet først. Den tsjekkoslovakiske 

delegasjon foreslo at det måtte inviteres en delegasjon fra Nord-Korea. Dette forslaget ble 

nedstemt med 34 mot 6 stemmer og 8 som avholdt seg fra å stemme. Norge og Danmark stemte 

mot, mens Sverige avholdt seg. Et kinesisk forslag om å ta inn representanter (uten stemmerett) fra 

Republikken Korea, ble vedtatt med 39 mot 6 stemmer. Det kom deretter et felles amerikansk, 

australsk og kinesisk forslag om å erklære den sør-koreanske regjeringen som den eneste regjering 

utgått av frie valg.414 Norge plasserte seg her utvetydig på vestlig side. Den norske representant 

Terje Wold uttalte at det var utenkelig å invitere en representant fra Nord-Korea, for det fantes 

ingen garanti for at valget i Nord-Korea var fritt, siden representanter fra Korea-kommisjonen ikke 

ble tillatt å overvåke det.415 En slik invitasjon ville implisere en form for anerkjennelse av den 

nordkoreanske regjeringen – noe som ville være i strid med FNs grunnleggende prinsipper. Norge 

stemte siden for å invitere en sør-koreansk representant.416 

Det ble videre anbefalt av generalforsamlingen at okkupasjonsmaktene skulle trekke sine 

tropper så snart som mulig tilbake fra Korea.  

USA presenterte videre et resolusjonsforslag som valgte å se bort fra UNTCOKs rapport. 

Resolusjonen godkjente valgene i Sør-Korea som gyldige uttrykk for elektoratets frie vilje og 

anerkjente den sør-koreanske regjeringen som legitim. Forslaget unngikk å definere om den nye 

regjeringen gjaldt hele Koreas territorium, eller bare Sør-Koreas. Det amerikanske 

resolusjonsforslaget gikk ut på at den midlertidige Korea-kommisjonen skulle avløses av en ny, 

permanent, Korea-kommisjon UNCOK (United Nations Commission on Korea). Dens arbeid 

skulle blant annet bestå i å fremme en forening mellom Nord- og Sør-Korea.417 Det ble også 

                                                
410 Cho, Korea in World Politics: 216 
411 Yoo, Korea in International Politics: 27 
412 Robinson, Korea´s Twentieth-Century Odyssey: 113 
413 Pravda 11. oktober 1948 
414 St. meld. nr. 32 1949: 32 
415 UD 30.20/65 Notat fra Erik Dons til utenriksdepartementet, 12. desember 1948 
416 Skogrand, ”Norge og Koreaspørsmålet”, 20 
417 St. meld. nr. 32 1949: 32 



 89 

bestemt at kommisjonen skulle fortsette sitt arbeid for senere å gjennomføre Koreas enhet i 

samsvar med generalforsamlingens resolusjon av 14. november 1947. Dette forslag ble vedtatt 

med 44 stemmer mot 6, og 5 land som avsto fra å stemme. Norge stemte for dette 

resolusjonsforslaget. Når den norske delegasjonen drøftet at saken skulle gjenopptas våren etter, 

kom man til enighet om at det burde komme klarere frem i resolusjonsforslaget at regjeringen i 

Sør-Korea ikke var en regjering for hele Korea. Det ble bestemt å gjøre den amerikanske 

delegasjonen kjent med det norske synet på en uformell og uforpliktende måte.418 

Norges stemmegivning høsten 1948 pekte klart på at landets brobyggingspolitikk sto for 

fall. I sammenlikning med året før, tok Norge en stadig klarere vestlig holdning. Det innebar ikke 

at USAs linje ble godtatt ukritisk. Norge stemte, selv om det var skepsis overfor amerikanernes 

politikk internt i den norske delegasjonen, i overensstemmelse med vest. Stemmeavholdenhetens 

tid var forbi.419 

I utenriksministermøtet i Stockholm i september 1948 uttalte Halvard Lange at han fant 

det amerikanske standpunktet aggressivt. Han pekte også på at man denne gangen ikke kunne 

unnlate å stemme.  ”Det forelå et så stort materiale at man måtte ta standpunkt til realiteten. Det 

resultat man måtte ta sikte på var i tilfelle at kommisjonen fikk adgang til Nord-Korea slik at den 

ble i stand til å utføre sitt oppdrag”.420 

Han mente samtidig at de nordiske landene kanskje burde formulere sine standpunkter 

overfor USA og Storbritannia for å øve innflytelse på deres forslag. Utenriksminister Undén 

fryktet at en slik framgangsmåte ville binde regjeringene i for høy grad. Lange svarte med at man 

ikke måtte binde seg til en bestemt holdning, men bare peke på at de ikke måtte være så 

aggressive. Utenriksminister Benediktsson fra Island var enig med Lange.421  

8. desember 1948 henstilte 3. Generalforsamling medlemmene av Sikkerhetsrådet til å 

rette seg etter Den mellomfolkelige domstols betenkninger vedrørende fortolkningen av Paktens 

artikkel 4.422 Den oppfordret Sikkerhetsrådet til å på nytt gjennomgå alle foreliggende søknader 

om medlemskap og  særskilte resolusjoner. Den ba dessuten om en ny behandling av søknadene 

fra de land som hadde fått minst syv stemmer under den tidligere behandling i Sikkerhetsrådet, 

men hvor opptaket likevel ikke var blitt anbefalt på grunn av veto fra Sovjetunionens side. 

Forslaget omfattet 13 av 14 stater som det forelå søknader fra, men utelukket Sør-Korea 

hvis medlemskapssøknad Sovjetunionen hadde nedlagt veto mot. Sovjetsamveldet fremsatte et 
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resolusjonsutkast overfor Sikkerhetsrådet, som gikk ut på å anbefale en ny gjennomgåelse av 

samtlige søknader, med unntak av søknaden fra Sør-Korea. Stemmegivning over dette forslaget 

skapte splittelse blant de nordiske landene, som avspeilte deres forskjellige holdninger til Sør-

Koreas statsdannelse. Norge og Island stemte mot forslaget, Sverige stemte for og Danmark 

avsto.423 

Generalforsamlingen vedtok 12. desember 1948 å anbefale til medlemstatene å ta i 

betraktning det faktum at generalforsamlingen hadde erklært Republikken Koreas regjering lovlig 

og oppfordret av den grunn alle til å anerkjenne Sør-Korea. Norge stemte for generalforsamlingens 

vedtak, sammen med Danmark, mens Sverige avholdt seg fra å stemme.424 Kjetil Skogrand 

bemerker at Norge før høsten 1948 sto sammen med Sverige om et nøytralt standpunkt i Korea-

spørsmålet, men svingte mot vest under 3. Generalforsamling.425 

Det ble 28. januar 1949 holdt et utenriksministermøte i Oslo. Der uttalte Lange at det ikke 

fantes noen grunn til å forhaste seg med hensyn til anerkjennelsesspørsmålet. Undén brakte på sin 

side opp et viktig spørsmål: om anerkjennelsen skulle gjelde bare Sør-Korea eller en regjering som 

gjorde krav på å presentere hele Korea. Ingen av ministrene hadde sikre opplysninger.426 

Norge støttet, som medlem av Sikkerhetsrådet, Sør-Koreas søknad om medlemskap i 

FN.427 

I 1949 mottok Norge flere henvendelser angående anerkjennelse av Sør-Korea: fra den 

amerikanske ambassaden, en fra Syngman Rhee til H.M. Kong Haakon (en liknende henvendelse 

innkom til den danske og svenske konge), og ytterligere en fra Sør-Koreas representant i FN. 

Byråsjef Erik Dons framholdt da at Norge burde gå til anerkjennelse.428 Utenriksråd Rasmus 

Skylstad mente at Norge kunne la amerikanere ivareta Norges interesser i Korea. 429  Han 

understreket også at den sør-koreanske appellen ikke skulle besvares formelt før det nordiske 

utenriksministermøte hadde blitt avholdt. Den amerikanske regjering anmodet dessuten den 

danske regjeringen om å ivareta Sør-Koreas interesser i Danmark, og Gustav Rasmussen svarte at 

de ikke hadde villet ta en stilling i anerkjennelsesspørsmål ennå, men at de de facto skulle ivareta 

sør-koreanske statsborgeres interesser. Den danske utenriksministeren uttalte under 

utenriksministermøtet at hvis Norge og Sverige anerkjente Sør-Korea, så skulle den danske 

regjeringen slutte seg til dette. I forbindelse med dette uttalte Halvard Lange at sammenslutning av 

Nord- og Sør-Korea hadde like lange utsikter som sammenslutning av Øst- og Vest-Tyskland. Han 
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mente at man snart måtte ta stilling til spørsmålet om anerkjennelse av Vest-Tyskland, og at det 

ikke var noen grunn til å stille seg annerledes for Koreas enn for Tysklands vedkommende. 

Rasmussen var enig i at man ikke kunne vente med anerkjennelsen inntil to Korea sammensluttes, 

men han var uenig i at det skulle skisseres en parallell med Tyskland. Undén fant heller ikke likhet 

med Tysklands situasjonen, og mente at Koreas anerkjennelse ikke trengte å bli fremskyndet, 

særlig hvis man ikke hadde noen interesser i Sør-Korea.430 Skogrand mener at det var Lange som 

sannsynligvis hadde satt en stopper for de facto anerkjennelse før saken ble diskutert mellom de 

nordiske landene, siden han la stor vekt på nordisk enighet, og Sverige holdt seg fortsatt skeptisk 

til anerkjennelsen av Sør-Korea. 431 

Det ble 12. september 1949 holdt nok et møte mellom de nordiske utenriksministre. Her 

ga Lange uttrykk for at det kunne være grunn til å anerkjenne Sør-Korea de jure, idet 17 land 

allerede hadde gjort dette. Han påpekte også at Norge hadde stemt for å anbefale Sør-Korea som 

medlem av FN da saken ble behandlet i Sikkerhetsrådet. Lange mente at anerkjennelse i tilfelle 

burde komme før generalforsamlingen. Danmark var villig til det. Svenskene fant ingen grunn til å 

påskynde en anerkjennelse da man ikke hadde interesser i Sør-Korea. Lange, som var en tilhenger 

av en felles nordisk linje, aksepterte det svenske synet og la anerkjennelsesspørsmålet på is. Det 

ble også avtalt å holde kontakt i saken.432 

De koreanske representanter meddelte til den norske delegasjonen i løpet av sommeren 

1949 om Republikkens anerkjennelse av andre stater: USA, Storbritannia, Frankrike, Nasjonalist-

Kina, Filippinene, Brasil, Chile, New Zealand, Nederland, Den Dominikanske Republikk, Cuba, 

Canada, Hellas.433 

I 1948 spilte Norge en aktiv rolle i sammensetningen av Republikken Koreas regjering. I 

juni 1949 rådet Erik Dons til å ta ”skritt til å ta opp den diplomatiske forbindelse med Sør-Koreas 

regjering (ved vår diplomatiske representant i Tokio) og at vi svarer at vi ikke har noe å bemerke 

til at De forente staters herværende ambassade varetar Sør-Korea´s interesser i Norge 

(forutsetningsvis til en sørkoreansk diplomatisk utsending kan bli akkreditert her)”.434 Ser vi litt 

framover i tid, på når det norske- sør-koreanske forholdet igjen ble aktuelt i 1955, ble ikke de jure 

anerkjennelse uttalt: Sør-Korea anså seg allerede som anerkjent av Norge. Da ble det nordiske FN-

sykehus i Sør-Korea, som Norge var sterkt involvert i, brukt som et uttrykk for indirekte 

anerkjennelse de jure. Norge uttrykte også håp om Sør-Koreas medlemskap i FN – som kunne 
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betraktes som et tegn på de jure anerkjennelse.435 

I februar 1949 besluttet Sikkerhetsrådets komité for opptak av nye medlemmer at 

Republikken Korea var kvalifisert for medlemskap i De forente nasjoner, med stemmetallet 8 mot 

2: Sovjetunionen og Ukraina (Sovjetunionen nedla veto). Den sovjetiske representant uttrykte 

Sovjets posisjon med å uttale at Sør-Koreas regjering var en marionett for de vestlige regjeringer 

og at valget hadde blitt falsifisert, og at medlemskapet måtte bli avvist. Nord-Korea hadde, 

derimot, etter hans mening, tilstrekkelige grunner til å bli opptatt i FN. Den amerikanske 

representant påpekte at i følge resolusjonen fra 12. desember 1948 ble den sør-koreanske regjering 

erklært den eneste lovlige regjeringen i Korea. Finn Seyersted fra Norges delegasjon uttalte at 

Republikken Korea oppfylte alle Paktens krav, og at Norge kom til å stemme for Sør-Koreas 

opptak.436 

Siden oktober 1949 hadde Republikken Korea status som observatør ved FNs 

hovedkvarter i New York og innbetalte kontingent til FN. Søknaden fra Den Demokratiske 

Folkerepublikk Korea ble forkastet. Sør-Korea ble dessuten medlem av Den Økonomiske 

Kommisjon for Asia og Fjerne Østen (ECAFE). Landet ble også medlem og betalte kontingent til 

samtlige FNs særorganisasjoner, bortsett fra ILO og GATT.437 
 

Koreakrigen 
 

25. juni 1950 brøt Koreakrigen ut. Amerikanerne sørget samme dag for å kalle inn til et 

møte i Sikkerhetsrådet. Det var ingen tid til å kontakte myndighetene hjemme i Norge, og derfor 

måtte de norske representantene Bredo Stabell og Arne Sunde ta stilling til saken på egen hånd. 

USA hadde hastverk med det mål om å stemple Nord-Korea som angriper uten for mange 

diskusjoner. Bredo Stabell var en av de mest skeptiske til det amerikanske resolusjonsforslag. 

Delegatene hadde kun opplysninger fra UNCOK, som primært bygde på opplysninger fra den ene 

koreanske siden – nemlig Sør-Korea. Arne Sunde nølte også med å stemple Nord-Korea som en 

angriper kun på grunnlag av Korea-kommisjonens rapport, men han ble overbevisst etter å ha 

snakket personlig med generalsekretær Trygve Lie. I et innlegg i Sikkerhetsrådet uttalte Sunde en 

norsk støtte til USAs resolusjonsforslag, men han uttrykte seg meget forsiktig.438 To dager senere 

ble det vedtatt en resolusjon som anmodet alle land om å yte Sør-Korea assistanse. Da ga Arne 

Sunde uttrykk ”for fullhjertet støtte til den amerikanske linjen”. Amerikanerne uttalte seg ”varmt 
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anerkjennende” om det norske innlegget.439 Den britiske regjering støttet også den amerikanske 

linjen fullt ut. Den norske ambassadør i London, Prebensen, hadde samtidig etter en samtale med 

Kenneth Younger (som da fungerte som utenriksminister i Bevins sykefravær), inntrykk av at 

Storbritannia tok begivenhetene med stor ro, og ikke i særlig grad prøvde å påvirke Norge.440 USA 

anmodet offisielt Norge og andre små stater om å delta i FNs operasjoner i Korea. 441 

Den amerikanske resolusjonen la grunnlaget for FNs aksjon i Korea, som i det vesentlige 

ble gjennomført av amerikanske tropper. Resolusjonene ble ikke stoppet av et sovjetisk veto. 

Sovjetunionen holdt seg midlertidig borte fra Sikkerhetsrådet i protest mot at Formosa og ikke 

Peking representerte Kina i De forente nasjoner.442 

Norge var medlem av Sikkerhetsrådet i perioden 1949-1950, og var således plassert i 

sentrum av det diplomatiske spillet i den første fase av Koreakrigen. Norge var, bortsett fra de 

permanente medlemmene USA, Storbritannia og Frankrike, det eneste vestlige medlemmet i 

Rådet, og Norges aktive støtte var viktig for de vestlige stormakter. Noen dager etter 

krigsutbruddet tok Arne Sunde over plassen som Sikkerhetsrådets president. Selv om presidentens 

oppgave mest bestod i å styre debatten, fantes det også muligheter for å påvirke dens forløp 

gjennom prosedyreavgjørelser. Dette plassert Norge i sentrum for verdenspressens interesse og 

derfor under sterkere press. Skogrand påpeker at instrukser fra utenriksdepartementet allikevel 

ikke ble mer enn utfyllende, og at de norske diplomatene stort sett måtte handle ut fra eget skjønn. 

Norges FN-delegasjon ble senere styrt fastere.443 

Trygve Lie prøvde å fremskynde anti-nord-koreanske resolusjoner i Sikkerhetsrådet. Det 

resulterte i sterke sovjetiske reaksjoner og et veto mot forlengelse av Lies funksjonstid.444 

Generalsekretæren sendte i tillegg 29. juni 1950 et telegram til den norske regjering og andre 

medlemsstaters regjeringer med anmodning om å undersøke om det var forventet at land som ikke 

var i stand til å yte militær hjelp skulle sende en formell underretning om dette. Det endelige 

svaret skulle Lie oversende til Sikkerhetsrådet og til Republikken Koreas regjering.445 

Den samme dagen, 30. juni, ble det holdt et møte mellom den britiske, franske og 

amerikanske delegasjonen. Den amerikanske representanten Ross understreket at spørsmålet om 

hva slags hjelp som ville være ønskelig fra Norge (som stilte et slikt spørsmål) eller andre land 

”was not raised at all”. Det gjorde at Norges representant i FN, Stabell, anbefalte regjeringen å 

stille seg avventende til situasjonen før den ga et definitivt svar på Trygve Lies telegram.446 
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Danmark ville ikke svare uten å få en orientering om de norske og svenske 

standpunktene, ”likesom at det er blitt alminnelig at de skandinaviske representanter konfererer 

med hverandre før en større sak kommer opp i FN”.447 

Til slutt bestemte Danmark til å hjelpe med medisinske preparater.448 Det ble 23. juli 

publisert i avisen Land og Folk at det danske rederiet J.Lauritzen, etter et privat initiativ, var villig 

til å stille danske skip til USAs disposisjon. Mannskap (helt dansk), utstyr og proviant skulle 

dessuten betales av rederiet. 449 Den svenske debatten om hvorvidt man måtte støtte FN-aksjonen, 

var den mest polariserte og aggressive i utenrikstjenesten i denne perioden. I utgangspunktet ville 

de vise sin støtte til FN, men på den andre siden ville de ikke sette seg imot Sovjetunionen.450 

Den britiske, amerikanske og franske delegasjonen ble 5. juli 1950 enige om et 

resolusjonsforslag som de skulle fremlegge på første møte i Sikkerhetsrådet. De informerte den 

norske delegasjonen om teksten og ba delegasjonen om å opptre som medforslagsstiller, siden 

Norge ikke hadde særinteresser i den fjerne Østen. Den norske delegasjon fikk inntrykk av at USA 

ville ha frie hender i Korea: det var åpenbart at De forente stater ville gis ledelsen i aksjonen til 

FN, men en slik delegering av myndigheten ville reise vanskeligheter i forhold til FN-pakten. De 

norske representantene mente derfor at det ville bli vrient å forsvare et slikt forslag.451 Siste ord 

var ikke blitt sagt i saken. Den amerikanske ambassadøren Charles Bay anmodet Halvard Lange 

om at Norge skulle stille som co-sponsor. Slagkraften i Bays argumentasjon og hans appell til 

Norges historiske og moralske lederskap, førte til at Lange etter å ha drøftet saken med statsrådene 

O. C. Gundersen og J. Chr. Hauge, utenriksråd Rasmus Skylstad og statssekretær Dag Bryn, 

uttalte at Norge var villige til å stille som forslagsstiller.452 Selv om Norge hadde sagt seg villig til 

å legge fram resolusjonen, var det ikke uten betingelser. I den norske delegasjonen ble ordlyden i 

resolusjonsforslaget drøftet, og det ble foreslått noen endringer, slik at Norge kunne vurdere å tre 

frem som en forslagsstiller. I denne sammenhengen diskuterer Skogrand en episode der den 

amerikanske representant i Sikkerhetsrådet, Warren Austin, reagerte skarpt på den norske 

utformingen av ordlyden i resolusjonen. Alle endringene ble dermed avvist. Det faktum at den 

norske delegasjon ble utsatt for Austins raserianfall gjorde at Lange fant det umulig å avgjøre om 

Norge skulle opptre som en forslagsstiller. Han fraskrev seg da ansvaret og ga delegasjonen frihet 

til å bestemme selv. Det er tenkelig at han mente at raseriet var av slik art at bare de som var til 

stede kunne bedømme situasjonen på en tilfredsstillende måte.453 Således avviste Norge å stille 

                                                
447 Morgenbladet 3. juli 1950 
448 Ibid Melding fra FN delegasjon Nr. 655, 17. juli 1950 
449 Land og Folk 23. juli 1950 ”Dansk skib til USAs krig” 
450 Johnny Wijk, ”Utriksnämndens funktion under kalla kriget i fokus”, Historisk tidsskrift”(N), nr. 2, 2005: 340 
451 UD 26.6/32 Melding fra FN delegasjon, 6. juli 1950 
452 Skogrand, ”Norge og Koreaspørsmålet”, 38-39 
453 Ibid, 40-41 



 95 

som forslagsstiller, selv om de var enige i resolusjonens realitet.454 

FNs styrker i Korea ble underordnet USAs kommando. USA skulle utpeke 

øverstkommanderende for FN-styrkene og sende regulære rapporter til Sikkerhetsrådet. General 

MacArthur ble utnevnt til stillingen.455 Han ble avskjediget i 1951 for å insistere på å føre krigen 

inn på kinesisk territorium456. Allerede i midten av januar, når kinesiske tropper begynte å 

konsentrere seg ved Yalu-elven, startet Washington å frykte at MacArthur ville benytte muligheten 

til å utvide krigen selv om det ikke var nødvendig. I april 1951 rådet the Joint Chiefs and 

Secretary of Defense Marshall at MacArthur ut fra et militært synspunkt skulle bli avskjediget.457 

I redegjørelsen for Stortinget 22. september 1950 uttalte Halvard Lange at Koreakrigen 

kom som et sjokk. Den var uventet. Han kom senere til å skrive at angrepet var en forbrytelse mot 

freden siden det var et angrep på en republikk som var blitt til under FNs beskyttelse og stadig sto 

under organisasjonens tilsyn.458 Lange understreket at Sovjet og Mao-Kina støttet angriperne.459 

Koreakrigen forsterket frykten for kommunismen: vestlige makter så på angrepet fra 

Nord som et eksempel på østblokkens ekspansjonspolitikk, og den norske regjeringen delte denne 

frykten. Dette bidro til utviklingen av det integrerte forsvaret innen NATO, som også innebar at 

Norge måtte ta enda mer hensyn til de allierte partenes interesser.460 

Norge støttet FNs militære aksjon i Korea.461 I spørsmålet om å bidra med tropper 

opplevde Norge press fra både USA og Trygve Lie. Den sistnevnte antydet å stille ca. 1000 

soldater til disposisjon, men i den amerikanske administrasjon rådet det uenighet om omfanget av 

den norske hjelp. For Norge var nesten ingen bidrag aktuelle: landet slet med oppbyggingen av sitt 

eget forsvar og med mangel på kvalifisert personell.462 FN-delegasjonens medlemmer var også av 

den oppfatning at Norge var moralsk forpliktet til å yte hjelp til Korea. C. J. Hambro framholdt 

likevel betenkeligheter rundt det å ta noen beslutninger som kunne binde Stortingets bevilgende 

myndighet. Norge kunne bidra med ca. 15 millioner kroner.463 Resultatet av alle overveielsene ble 

et norsk feltsykehus på hundre senger tett bak den koreanske fronten, som var underordnet en 

amerikansk kommando.464  Norge stilte dessuten handelstonnasje til disposisjon.465  Stortinget 

bevilget for øvrig et beløp på 6 millioner kroner til gjenreising av Korea.466 Dernest etter at 
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krigshandlingene hadde tatt slutt, uttrykte Lange landets vilje om en felles humanitær aksjon.467 

I forkant av 5. Generalforsamling anmodet den britiske delegasjonen den norske 

delegasjonen om å opptre som en co-sponsor for et resolusjonsforslag om Korea. Forslaget 

anbefalte nødvendige skritt som skulle tas for å sikre stabile forhold i hele Korea, at det skulle bli 

avholdt et valg under FNs auspisier med henblikk på at det for staten Korea skulle etableres en 

uavhengig og demokratisk regjering, og at FNs styrker skulle trekkes tilbake når de ikke lenger 

var nødvendige for å gjennomføre de nevnte oppgavene. Videre gikk resolusjonsforslaget ut på å 

oppnevne en kommisjon på 5 eller 7 medlemmer, som skulle bistå etableringen av et demokratisk 

styre og ha oppsyn med Koreas gjenoppbygging.  

Den norske delegasjon ble overbrakt et utkast til forslaget, med blant annet et avsnitt med 

følgende formulering: ”de FN-styrker som måtte rykke inn i Nord-Korea må ikke bli der lenger 

enn nødvendig for å løse disse oppgaver”468, dvs. at det var en ”implicit” autorisasjon til å gå inn i 

Nord-Korea. Et sentralt poeng i forslaget var at det ville gi FN legitimering til å  gjenforene de to 

koreanske partene med makt; og dette ville være å utvide – på indirekte vis – mandatet for FN-

operasjonen. Det var dessuten sannsynlig, slik delegasjonen så det, at USA stod bak denne 

anmodningen, men som, antageligvis av taktiske grunner, ikke var med som co-sponsor, skrev 

Erik Dons i et notat. Flere andre delegasjoner hadde store betenkeligheter da de ble spurt om å 

opptre som co-sponsorer. Den norske delegasjonen underrettet derfor britene om at Norge ikke 

kunne gå med på å være en co-sponsor.469 Den norske delegasjonen begrunnet det først og fremst 

med at India motsatte seg at FN-styrkene fikk fullmakt til å overskride den 38. breddegrad. 

Ytterligere mente Norge at resolusjonsforslaget lå utenfor generalforsamlingens kompetanse. Det 

ble også framhevet at asiatiske problemer i størst mulig utstrekning burde løses av de asiatiske 

folk.470 Stormaktenes forsøk på å bruke Norge som et redskap ved å be den norske delegasjonen 

legge fram et resolusjonsforslag som USA hovedsakelig hadde utarbeidet selv, mislyktes. 

Under debatten ble resolusjonsforslaget diskutert og noen tilføyelser foreslått. De ble 

godtatt av forslagsstillerne og innført i fellesforslaget. Senere la Australia, Brasil, Cuba, 

Filippinene, Nederland, Norge (som etter endringer i utkastet sluttet seg til forslagsstillerne), 

Pakistan og Storbritannia fram et resolusjonsforslag. Hovedpunktene var å opprette en felles og 

uavhengig regjering for hele Korea etter et valg og å trekke FNs styrker ut av landet. Det skulle 

endelig treffes tiltak for en økonomisk gjenreising av Korea. USA støttet åtte-makts forslaget, 

mens Sovjetunionen var imot. Den sovjetiske representanten mente at åtte-makts forslaget var 

tiltenkt for å legalisere den amerikanske okkupasjonen av hele Korea, med sikte på å innsette Rhee 
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og, ikke minst, å sikre seg militære baser. Ved avstemningen ble åtte-maktsforslag vedtatt med 47 

mot 5 stemmer og 7 som avholdt seg fra å stemme.471 

Skogrand påpeker i denne sammenheng at Norge og andre vestlige land viste liten vilje 

til å konfrontere USA i dets syn på operasjonene i Korea. Det som karakteriserte det norske 

synspunktet, slik Skogrand ser det, var ikke nødvendigvis manglende kunnskap om amerikanernes 

hensikter med å okkupere hele Nord-Korea og deretter fjerne den nord-koreanske statsdannelse fra 

kartet, men ”snarere manglende interesse”472 og vilje til å unngå splittelse i vestblokken. 

På 5. Generalforsamling som fant sted 20.-28. september 1950 fortsatte debatten om 

Koreas representasjon. Et sovjetisk forslag gikk ut på både sør- og nord-koreansk representasjon. 

Den nasjonalist-kinesiske delegasjonen mente at det måtte bli invitert bare en representant for 

Republikken Korea. Det russiske resolusjonsforslag ble forkastet med 46 mot 6 stemmer og 7 

avstående. Det kinesiske forslag ble deretter vedtatt med stemmetall 50-5-5. De nordiske landene 

stemte i begge tilfeller med flertallet.473 

I desember 1950 kom det et initiativ fra 13 land med India i spissen på 

generalforsamlingens dagsordenen for å finne en fredelig løsning i Korea (dette diskuterer jeg også 

detaljert i Kina-kapittelet). Deres forslag gikk ut på å opprette en våpenhvilekomité. 

Trettenmaktsforslaget fikk støtte fra den norske siden. Dette forslaget ble vedtatt med stort flertall. 

Det ble vedtatt at det skulle etableres en våpenhvilekommisjon som skulle søke en fredelig løsning 

på Korea-konflikten. Resolusjonen ble på den annen side avvist av Folkerepublikken Kina, siden 

den ikke inneholdt noen uttalelser om Kinas plass i FN, overtakelse av Formosa eller 

tilbaketrekking av utenlandske tropper fra Korea. Kommisjonen fikk heller ikke komme til Peking 

for å drøfte mulige løsninger på konflikten.474 

Den kinesiske invasjonen av Sør-Korea i januar 1951 bidro til å skape en norsk holdning 

om at Kinas oppførsel skulle stemples som aggresjon av FN. Mange representanter i Stortinget 

mente at det var moralsk riktig å stemple Folkerepublikken som ”aggressor”. Her var Norge igjen 

på linje med USA.475 Folkerepublikken Kina ble 1. februar 1951 stemplet som aggressor. 

I januar 1951 begynte fronten i Koreakonflikten å bevege seg nordover. Det dukket igjen 

spørsmålet om kryssing av den 38. breddegrad opp. Norge tok klar stilling mot nye operasjoner 

innover i Nord-Korea. Skogrand legger vekt på at den norske erklæringen ble kjent før andre land 

hadde gitt uttrykk for sin oppfatning. Andre lands standpunkter kom til uttrykk straks etter. 

Storbritannia og Canada delte en oppfatning om at det ikke kunne iverksettes nye aksjoner uten 

grundige drøftinger. Norge argumenterte fortsatt for å gå tilbake til ”den opprinnelige 
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målsettingen” for aksjonen i Korea, dvs. å slå det nordkoreanske angrepet tilbake. En ny kryssing 

ville innebære koreansk gjenforening anført med makt – noe Norge ikke kunne godta. Sverige og 

Danmark støttet dette synspunktet.476  

I mars 1951 truet general MacArthur med å angripe kinesisk territorium hvis de kinesiske 

styrkene i Korea ikke overga seg. Den amerikanske administrasjonen benektet at dette var en del 

av USAs militære planer. President Truman kunne ikke akseptere at MacArthur forsøkte å diktere 

USAs og FNs politikk. Dette førte til at MacArthur ble avsatt.477 

Etter at våpenhvileforhandlingene kom i gang i juli 1951 ble det tydelig at norske 

myndigheter ikke ga Korea-spørsmålet høy prioritet. En av årsakene til dette kan ha vært at Norge 

mente at faren for at  Koreakrigen ville utvikle seg til å bli en verdenskonflikt var redusert. Det 

kan merkes ved at det globale spenningsnivå sank i forhold til høsten og vinteren 1950-1951, noe 

som ble enda mer åpenbart etter at Stalin døde i 1953. Den dempede interesse på norsk side kan 

dessuten forklares med en viss resignasjon: det var også sannsynlig at Norge ikke kunne påvirke 

utfallet av forhandlingene.478 Etter at våpenhvileforhandlingene hadde vart i nesten ett år var 

utenriksdepartementet blitt ganske pessimistisk. I 1952 uttalte Lange i Stortinget som sitt syn at 

nordkoreanere og kinesere ikke ønsket noen avslutning på konflikten.479  

Under 6. Generalforsamling ble det bestemt at behandlingen av Korea-spørsmålet skulle 

bli utsatt til neste sesjon. Vestmaktenes standpunkt var at saken ikke burde tas opp i 

generalforsamlingen før en våpenhvile var inntrådt.480 

 

Uten endringer på den koreanske halvøya 
 

Behandlingen av Korea-spørsmålet ble gjenopptatt i 8. Generalforsamling etter at 

våpenhvileavtalen var undertegnet 27. juli 1953. Koreas representasjon under generalforsamlingen 

var ikke ulik den foregående sesjonen: kun Sør-Korea ble invitert til å være til stede under 

behandlingen av saken. Norge, sammen med andre vestlige land, stemte for dette og mot å invitere 

representanter for Folkerepublikkene Korea og Kina.481  

I 1954 var problemet med en gjenforening av Korea fortsatt ikke nær en løsning. 

Representasjonsspørsmålet var blitt løst på den samme måten som på den forutgående sesjonen.482   

Sovjetunionen kom med et forslag om at det for å kontrollere nytt valg i Korea, måtte 
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opprettes en ny og nøytral overvåkingskommisjon, og at FN-kommisjonen for Koreas forening og 

gjenreising måtte oppløses. Et annet resolusjonsprosjekt kom fra India, som gikk ut på å bekrefte 

at FNs mål i Korea fortsatt var forening. Forslaget fra USA, samt ytterligere 14 land, liknet på den 

indiske resolusjonsteksten, men inneholdt et punkt om å godkjenne rapporten fra den politiske 

konferanse om Korea i Genève. 

Sveriges ambassadørs uttalelse under debatten om erfaringer fra arbeidet i 

overvåkingskommisjonen var av stor interesse. Sohlman bekreftet at FNs overvåking i Nord-

Korea var betraktelig svakere enn i Sør-Korea. Selve reglene kommisjonen fungerte under, tillot 

ikke tilstrekkelig kontroll i Nord-Korea. Han antydet at valg i Korea burde kunne gjennomføres 

under kontroll av spesielle kommisjoner. Den norske representanten Hans Engen uttalte den 

norske delegasjonens enighet med det indiske forslaget, og angående overvåkingskommisjonen 

sluttet han seg til det svenske synet. Norge ville, med en slik forståelse, stemme for 15-

maktsforslaget. Dette forslaget ble vedtatt med stemmetallet 50-5-4. Østblokken stemte mot. Det 

sovjetiske forslaget om å oppløse FN kommisjonen ble nedstemt med stemmetallet 5-50-1.483  

I det samme året, 1954, samlet 19 land seg i Genève for å finne løsninger på Korea-

spørsmålet. Fra begynnelse av skilte den britiske og den amerikanske (sammen med den sør-

koreanske) linje retning. Britene var for gjenforening, USA mente at konferansen bare kunne 

skape modus vivendi for å mekle en våpenhvilepakt. Sovjetunionen og Kina ville forsterke sitt 

bilde som fredsarbeidere ved å fremme Koreas gjenforening.484 Molotov framholdt at FN ved sitt 

inngrep i Korea hadde berøvet seg selv karakteren som upartisk internasjonal organisasjon. Han 

fant det klart at Koreas gjenforening krevde en avtale mellom de to delene av landet. Han støttet 

også Nord-Koreas delegerte, som fremla forslag om frie valg over hele Korea med sikte på å 

opprette én nasjonalforsamling og én regjering. Sør-Koreas utenriksminister avviste blankt Nord-

Koreas forslag.485 Den amerikanske representant, utenriksminister Dulles, understreket at kun ett 

uavhengig Korea kunne bli etablert, og at bare et slikt Korea kunne bli tatt opp som et medlem i 

FN.486 Konferansen mislyktes i sine mål, som også var forventet på dette tidspunktet.  

Resultatene av forhandlingene i Pan Mun Jom i 1954 var også ganske beskjedne. I sin 

redegjørelse for Stortinget 22. januar 1954 uttalte Lange at en samling av Korea på et demokratisk 

grunnlag ikke bare trengte alminnelig internasjonal oppslutning, men enda viktigere – samtykke 

fra forskjellige grupper og deler av det koreanske folk. Utenriksministeren pekte på at tiden 

fortsatt ikke var moden for et slikt eksperiment. Han minte samtidig om at Norge ytte sitt bidrag til 

Koreas gjenreising, og at Stortinget allerede hadde bevilget 12,9 millioner kroner til dette 
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formålet.487 

Mellom 1954 og 1958 kom Folkerepublikken Korea med en serie forslag om en fredelig 

gjenforening av landet. Det ble foreslått å holde en felles konferanse, for å omgjøre en 

våpenstillstand til en fredsavtale og liknende. Dette ble avfeid av Republikken Korea som uttrykk 

for Nord-Koreas propaganda.488 

Under det nordiske utenriksministermøtet i Oslo i mars 1955 reiste Lange spørsmål om 

man burde foreta seg noe for å normalisere forholdet til Republikken Korea. Utenriksministerne 

ble enige om at det ikke var noen grunn til å avgi formelle erklæringer om de jure anerkjennelse 

eller å opprette en regulær diplomatisk forbindelse med Republikken Korea.489 

Sør-Korea mente med god grunn at Norge hadde anerkjent staten de facto ved å stemme 

for opptak i FN, ved å ta imot deres representanter i Oslo, ved å støtte dem i krigen og, ikke minst, 

ved langvarige underhåndsforhandlinger om Korea-sykehuset. Det kan også nevnes at en 

representant for SAS hadde gitt uttrykk for interesse for muligheten av en forlengelse av 

selskapets Tokyo-rute til Korea. Forutsetningen for opprettelsen av en slik flyrute var at enhver tvil 

om anerkjennelse var fjernet på forhånd.490 

Den amerikanske ambassaden hadde underhånden opplyst til utenriksdepartementet at 

amerikanere ikke hadde noe ønske om at Korea-problemene ble drøftet under                              

10. Generalforsamling. 491  Behandlingen av Korea-spørsmålet begynte imidlertid under 

generalforsamlingen i 1955 som vanlig med en debatt om bare Sør-Korea eller både Sør- og Nord-

Korea skulle delta.  

Oscar Torp uttalte i delegasjonen at Norge burde stemme for at verken Nord- eller Sør-

Korea innbys. Dette skulle ta bort grunnlaget for at østblokken kunne hevde at Nord-Korea ble 

diskriminert. Torp mente at Sør-Korea tidligere hadde fremsatt sitt syn, og ikke ville kunne tilføre 

debatten noe nytt. Engen fremhevet at en slik norsk votering ville bety et skarpt brudd med den 

tidligere norske linjen i saken. Delegasjonen besluttet å opprettholde den tidligere posisjonen.492 

 Forslaget om å innby bare sør-koreanene til å delta i behandling ble vedtatt med 44 

stemmer mot 5 – fra østblokken. 9 asiatiske land avholdte seg fra å stemme. 

Generaldebatten om Korea-spørsmålet ga ikke noe nytt av interesse. Under                      

10. Generalforsamling og ett år tidligere under 9. Generalforsamling ga de land som hadde deltatt 

på FNs side under Koreakrigen uttrykk for at de ikke var beredt på å gå i gang med nye langvarige 

forhandlinger før kommunistene endret sitt standpunkt. Den sovjetiske holdningen var som før at 
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FN som krigførende part ikke var kompetent til å kontrollere valgene i Korea. Storbritannia 

framholdt at valgene ikke behøvde å være under direkte FN-kontroll. Norge sluttet seg til dette 

standpunkt. Det ble vedtatt en resolusjon om å bekrefte at FN fortsatt ville søke en løsning av 

Korea-spørsmålet i samsvar med FNs prinsipper . Norge stemte for.493 

16. november fikk Republikken Koreas representant ordet. Han henstilte til FN om å få 

våpenhvileavtalen avløst av et mer konstruktivt program. Han mente at FN måtte erklære 

våpenhvilen ute av kraft, på grunn av brudd fra den nord-koreanske side. Han uttalte dessuten at 

republikken Korea ville søke medlemskap i De forente nasjoner og hadde et krav på å få det.494 

Debatten om representasjon fikk sin fortsettelse på 11. Generalforsamling i 1956. I            

1. komité ble det vedtatt et amerikanske forslag om å innby en sør-koreanske representant. Det 

fikk stemmetall 51-10-12. Et indisk forslag om å innby en nord-koreanske representant ble 

forkastet med stemmetallet 20-40-11. Norge, som i tidligere år stemte mot å innby Nord-Korea, 

avholdt seg denne gang fra å stemme. Sverige avholdt seg fra å stemme, mens Danmark stemte 

mot dette endringsforslag. Den norske delegasjon tok i betraktning at aggresjonen som Nord-

Korea hadde gjort seg skyldig i, lå seks år tilbake i tid, og at det nå var to parter som var direkte 

berørt, og at det derfor var lite tilfredsstillende at bare den ene part skulle være tilstede under 

behandlingen av denne saken. Den sovjetiske representanten hevdet at det var brudd på Pakten å 

behandle Korea-saken uten at begge parter var til stede, og henviste dessuten til at man hittil ikke 

hadde oppnådd noen resultater under spørsmålets behandling. Men flertallet hevdet at Nord-Korea 

saboterte FNs vedtak, og derfor ikke kunne delta i debatten. Det ble, som vanlig, ikke oppnådd 

overenskomst om representasjonsspørsmålet.495  

USA ville prøve å sørge for et snarlig medlemskap i FN for Sør-Korea. Den amerikanske 

representant talte om den spesielle stilling Republikken Korea sto i, i forhold til FN og landets 

sterke ønske om medlemskap. 10 millioner koreanere hadde blant annet undertegnet petisjoner 

som ba om et snarlig medlemskap for Korea. Den sovjetiske representanten la fram et eget forslag 

til Sikkerhetsrådet, med hensyn på den alminnelige oppfatning om at medlemskap skulle være så 

universelt som mulig, og anbefalte derfor at Nord-Korea og Sør-Korea ble gitt medlemskap 

samtidig. Han ba om at dette forslag måtte bli gitt prioritet ved avstemningen. 

Under den videre debatt tok de fleste talerne avstand fra det sovjetiske forslag. De hevdet 

at systemet med samtidig medlemsopptakelse, gjort avhengig av hverandre, den så kalte ”package-

deal” (å stille som vilkår for opptak av en stat at andre stater ble opptatt samtidig) ikke var i 

henhold til Paktens artikkel 4.496 Forslaget om å ta opp begge statene som medlemmer var også 
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helt ny i sovjetisk utenrikspolitikk: det demonstrerte et betydelig skifte, samtidig som det innebar 

at landene i den sosialistiske leiren var villige til å anerkjenne Sør-Korea.497 

Under debatten i Spesialkomitéen 24. januar 1957 ble det klart at Norge, sammen med 

Sverige og Danmark (samt Østerrike og Jugoslavia), ville bli stående alene blant de vestlige land 

om å avstå fra anbefalingen om opptak av Sør-Korea. Det ble derfor sendt et telegram til 

utenriksdepartementet, hvor det ble understreket at en slik avståelse ville bli oppsiktsvekkende og 

kunne føre til vanskeligheter i forholdet til Sør-Korea.498 Delegasjonen var blitt bemyndiget å 

stemme for Sør-Koreas medlemskap forutsatt at Danmark gjorde det samme. Sverige måtte avstå 

med henvisning til Sveriges særlige stilling som medlem i våpenhvilekommisjonen i Korea.499 

I debatten fremla 13 land med USA og Storbritannia i spissen et resolusjonsforslag som 

anbefalte at Republikken Korea ble gitt medlemskap i FN. Resolusjonsforslaget beklaget 

Sikkerhetsrådets fortsatt manglende evne til å anbefale Republikken Korea et medlemskap i FN på 

grunn av motstand fra ett av Sikkerhetsrådets faste medlemmer, og bekreftet at Sør-Korea burde 

gis medlemskapet. 

India og Indonesia kom frem med et forslag om at opptak av nye medlemmer måtte 

granskes nærmere og skulle oversendes Sikkerhetsrådet sammen med relevante møtereferater. Det 

ble ikke fremsatt et forslag som anbefalte et medlemskap for Nord-Korea. Den britiske 

representant mente at det indiske-indonesiske forslag var uforenlig med 13-maktsforslaget. Etter 

britisk oppfatning antydet forslaget at generalforsamlingen ikke kunne ta noe skritt uten videre 

undersøkelse i saken. De 13 maktene hevdet at generalforsamling allerede hadde alle 

opplysninger. 

13-landsforslaget fikk stemmetallet 51-9-20. Norge stemte for, samt Sverige, Danmark og 

Island, mens det var østblokken som stemte mot. Sør-Koreas medlemskap måtte derved behandles 

på nytt i Sikkerhetsrådet, hvor det eventuelt ville bli blokkert av et sovjetisk veto.500 Sovjetunionen 

fremla et forslag om Nord-Koreas medlemskap, men det ble forkastet med stemmetallet 1-35-35. 

Sovjetene måtte avholde seg fra å stemme på sitt eget forslag.501 
Det var på nytt bekreftet i generalforsamlingen at FNs hovedmål var å skape et samlet, 

uavhengig og demokratisk Korea, mens myndighetene i Nord-Korea og den Kinesiske 

Folkerepublikk ikke var villig til å forhandle på grunn av prinsippene som var fastslått i FN.502 

Spørsmålene om Sør-Koreas medlemskap i FN og om diplomatisk forbindelse med Sør-

Korea var satt opp på dagsordenen for det nordiske utenriksministermøtet i Oslo                            
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9. og 10. september 1957 etter henstilling fra svensk side. Norge og Danmark hadde da ennå ikke 

tatt noe endelig standpunkt til Sør-Koreas opptak i FN, mens Sverige uttalte at de ville avholde seg 

fra å stemme. Angående diplomatiske forbindelser var det enighet mellom de nordiske landene om 

å akkreditere sine sendemenn i Tokyo også i Seoul. Tidligere dette året uttalte Syngman Rhee at 

han var meget interessert i å opprette diplomatiske forbindelser med Sverige, Danmark og Norge. 

Han mente at det burde bli en koreansk representant for de tre nordiske landene og én representant 

i Seoul for de tre landene. En slik felles representasjon var på dette tidspunktet utelukket. 

Når det gjaldt spørsmålet om å innby en representant fra Nord-Korea til å overvære 

forhandlingene i generalforsamlingen, var det enighet om at man skulle avstå fra å stemme.503  

Samtidig som forholdet mellom Folkerepublikken Kina og Sovjetsamveldet ble forverret, 

tok Nord-Korea avstand fra sovjetene og fulgte Kinas tilnærming. Begge Folkerepublikkene 

strebet etter å redusere den amerikanske militære innflytelsen i Asia.504 Folkerepublikken Korea 

fulgte også i sin utenrikspolitikk en linje om tidlig å anerkjenne nylig etablerte regimer, i håp om 

at disse regimene i sin tid skulle kunne hjelpe Nord-Koreas sak. Nord-Korea anerkjente slik 

United Arab Republic (UAR), Fidel Castros Cuba og flere regjeringer i Afrika.505 Det ga sine 

resultater: hvis i perioden 1947-1958 det vestlige, pro-sørkoreanske, flertall klarte å dominere 

under generalforsamlinger, begynte balansen å endres rundt 1958. Nye medlemmer fra den tredje 

verden gjorde at Koreas representasjon ble diskutert mer og mer intenst. Bemerkelsesverdig var de 

statene som støttet Nord-Koreas representasjon under generalforsamlingene, flest fra Afrika eller 

Asia, mens ingen av de latinamerikanske landene valgte å stemme på tvers av den amerikanske 

stillingen til spørsmålet.506 

Under 13. og 14. Generalforsamling ble Koreas representanters tilstedeværelse behandlet 

etter det samme mønster som årene før: det ble fremsatt et forslag fra den russiske side om å innby 

representanter for både Nord- og Sør-Korea, som ble nedstemt, mens det amerikanske forslag om 

å invitere bare sør-koreanske representanter fikk flertallets tilslutning. Norge stemte som under 

foregående sesjoner.507 Under debatten på 13. Generalforsamling ble det fastslått at det ikke var 

gjort noe fremskritt i innsatsen for å samle Korea, idet Nord-Korea ikke hadde villet oppfylle 

generalforsamlingens vilkår.508  

Syngman Rhees regime ble styrtet i april 1960. Nord-Korea benyttet anledningen til å 

fremme et forslag om gjenforening igjen, samt til å få Sør-Korea med på å frigjøre landet fra 
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amerikanske tropper.509 I 1961 kom Park Chung Hee til makten i Sør-Korea. Han skulle være 

president fram til han ble drept i 1979. Park fortsatte Rhees sterke anti-kommunisme.510 Han 

betraktet Nord-Koreas forslag om gjenforening som et forsøk for å overta makten over hele 

halvøya, og dermed ble dialogen mellom de to land erstattet med en periode med fiendtlighet.511 

Perioden 1960-1975 var i Sør-Korea kjennetegnet ved sterk økonomisk vekst, som bidro 

til at landet søkte etter nye handelspartnere og dermed modererte den voldsomme anti-

kommunistiske posisjonen. Den økonomiske avhengigheten av USA ble samtidig noe svakere.512 

I august 1960 henvendte den sør-koreanske chargé d´affaires seg til Norges ambassade i 

London for å be om Norges støtte ved behandlingen av Korea-spørsmålet i FN. Det ble svart at 

den norske delegasjonen ville følge den samme linje som tidligere, som gikk ut på å stemme for 

Sør-Koreas opptak i FN.513 

I slutten av 1960 begynte situasjonen i FN, hvor kun Sør-Korea kunne ta del i 

generalforsamlingen, å skifte. Prosessen startet da Chile trakk seg tilbake fra UNCURK – noe som 

skadet kommisjonens omdømme.514 Den generelle situasjonen i verden (særlig med svekkelsen av 

USAs hegemoniske rolle i Asia) førte til at Nord-Korea ble tatt med som et medlem i en rekke 

internasjonale organisasjoner. Landet dyrket også et bilde av seg selv som en fredselskende nasjon. 

Pyongyangs diplomati overfor tredje verdens land hadde som hensikt å sikre nødvendige stemmer 

i en debatt om landets deltakelse i generalforsamlinger. Det er bemerkelsesverdig at Republikken 

Koreas posisjon særlig var svak blant afrikanske og andre tredje verdens land – noe som var 

gunstig for Nord i kampen om deltakelse i FN. Dessuten, mens Nord-Korea tidligere avviste FNs 

hjelpende rolle i forhold til gjenforening, så hadde organisasjonen på dette tidspunkt blitt en arena 

for dialog mellom Pyongyang og Seoul.515 

16. Generalforsamling i 1961 kunne kjennetegnes med opptak av 17 nye medlemmer og 

dermed nye initiativer. For første gang ble det foreslått at Nord-Korea skulle delta uten 

betingelser– det var et forslag fra Indonesia.516 Mongolia kom med et resolusjonsforslag om å 

invitere representanter fra begge de koreanske statene til å delta i debatten uten stemmerett. Hellas 

og Thailand fremla et endringsforslag til det mongolske resolusjonsforslag.  Det gikk ut på at de 

nord-koreanske representantene bare kunne inviteres dersom de på forhånd aksepterte FNs 

kompetanse og autoritet i Korea-spørsmålet. Ved avstemningen ble forslaget vedtatt med 

stemmetallet 60-17-22. Norge, Danmark og Island stemte for, mens Sverige og Finland avsto fra å 
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stemme. Det mongolske forslaget ble deretter, slik det etter den forutgående avstemningen hadde 

blitt endret, vedtatt med 63 stemmer for, 18 mot og 19 avståelser. Norge, Danmark og Island 

stemte for, Sverige og Finland avsto igjen. Komitéformannen inviterte deretter Den Koreanske 

Republikks representant til å ta sete i komitéen. Til den nord-koreanske regjeringen ble det sendt et 

telegram med vedtak om betinget invitasjon. De nord-koreanske myndighetene svarte at denne 

betingelsen var påvirket av et ondsinnet amerikansk innflytelse og var i strid med Paktens 

prinsipper. Det het i telegrammet at Nord-Korea deretter ikke ville anerkjenne beslutninger som 

skulle fattes uten nord-koreansk deltakelse.517 

Debatten om Korea-saken kom i det vesentlige til å dreie seg om tre hovedpunkter: 

gjenforening av Korea, de innenrikspolitiske forhold i Sør-Korea og tilbaketrekking av FN-

styrkene. I UNCURKs rapport stod det at Nord-Korea hadde negative holdninger mot FNs 

autoritet i Korea, som hindret gjenforening. Østblokken påstod også at gjenforeningen ble hindret 

av de amerikanske styrkene i Sør-Korea. Vedrørende indre forhold i Sør-Korea, het det i rapporten 

at det sør-koreanske folk hadde godkjent et utkast til en ny konstitusjon, samtidig som at det 

pågikk et presidentvalg, stort sett på en lovlydig måte. Angående tilbaketrekking av styrker, var de 

vestlige landene villige til å erstatte det eksisterende militærregime med en representativ sivil 

styreform. Sovjetunionen uttrykte sin kritikk mot fortsatt nærværende FN-styrkene i Korea. Det 

ble fra vestlig side senere gjort oppmerksom på at disse styrkene befant seg i Korea under FNs 

flagg og på grunnlag av vedtak i Sikkerhetsrådet.518 

Under 17. Generalforsamling i 1962 forelå det en søknad om medlemskap i FN fra flere 

land. Norges delegasjon i FN fikk følgende instruks: ”Delegasjonen skal stemme for alle søknader 

om medlemskap som er anbefalt av Sikkerhetsrådet[...] Delegasjon skal stemme mot anbefalinger 

om medlemskap for Nord-Korea og Nord-Viet-Nam”. 519  

I følgende sesjoner ble Korea-spørsmålet behandlet etter det samme mønsteret som i de 

foregående generalforsamlingene. 

I juni 1965 erklærte Sør-Koreas president Park at Seoul ikke ville motsette seg at Nord-

Korea fikk sete i internasjonale organisasjoner sammen med Sør-Korea, eller ble innvalgt som 

medlem av FN sammen med Sør-Korea. Nord ville ikke lenger bli hindret fra å bli invitert til å 

delta i generalforsamlingens drøftinger av Korea-spørsmålet. Det ble imidlertid understreket at 

denne kunngjøringen ikke innebar anerkjennelse av Nord-Korea fra Sør-Koreas side. 520 

I 1965 skjedde det et skifte i norsk politikk: over tretti år med arbeiderpartistyre ble 

etterfulgt av en borgerlig regjerings-koalisjonen. Utenriksminister fra 1965 til 1970 – John Lyng 
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(fra Høyre)– var mer avspenningsorientert enn sin forgjenger Lange. Likevel, var ikke forskjellen 

mellom disse to svært stor. Lyng var mer opptatt av å ha Stortinget på sin side, siden han kom 

derfra selv, og pleiet Stortinget langt mer enn Lange. Rolf Tamnes mener også, at hadde 

Arbeiderpartiet vunnet valget, ville det trolig ha gått lenger enn Lyng: både i, for eksempel, 

kritikken av USAs krigføring i Vietnam, og i østpolitikken. Vietnamkrigen virket til å radikalisere 

det norsk politiske livet i en periode på mer enn ti år.521 I 1964-1965 begynte det amerikanske 

direkte engasjementet i kampene i Vietnam. Det førte til sterke reaksjoner over hele verden, og 

Norge var ikke noe unntak. Vestorienteringen som kjennetegnet norsk politikk, ble satt på prøve. 

Engasjement fra store deler av den norsk befolkningen krevde et mer radikalt syn fra regjeringen i 

Vietnam-saken. Etter å ha tapt valget i 1965 inntok Arbeiderpartiet en utvetydig kritisk holdning til 

USAs krigføringen i Vietnam. Samme holdningen hersket i Venstre, men siden partiet ble med i 

koalisjonsregjeringen, måtte kritikken mot amerikansk politikk dempes for regjeringssamarbeidets 

skyld. Senere førte denne balansen mellom lojaliteten til USA og empatien for den vietnamesiske 

revolusjonen til at regjeringen nesten gikk av høsten 1967.522 

Arbeiderpartiet fortsatte å opptre offentlig med kritikken av USAs krigføring. Da partiet 

kom tilbake til makten i 1971, virket det helt naturlig at Norge anerkjente Nord-Vietnam.523 Det 

satte forholdet til USA ytterligere på prøve. Norge var det første NATO-landet som anerkjente 

USAs krigsmotstander.524 Anerkjennelsen av Nord-Vietnam skapte en ny praksis for Norges 

anerkjennelse av stater: énstatsprinsippet var oppgitt, og kort tid etter anerkjente Norge også Nord-

Korea og Øst-Tyskland.525 

Republikken Koreas deltakelse i krigen i Sør-Vietnam i 1965 forverret forholdet mellom 

Nord- og Sør-Korea igjen.526 Siden det og fram til midt på 1970-tallet skjedde det et skifte i den 

internasjonale samfunnet: USAs militære makt, særlig i Asia, ble relativt svekket. Det ga en 

mulighet for de to koreanske statene til å inngå i dialog om gjenforeningen uten stormaktens 

innblanding. Det fant dessuten sted et skifte innen FNs generalforsamling, hvor flertallet av 

medlemmene nå var for at både Nord- og Sør-Korea ble medlemmer.527 

I 1966 ble det fortsatt en ajourføring av retningslinjer for norske representanter mht. 

forskjellige lands deltakelse i og representasjon ved internasjonale møter og konferanser. 

Utenriksdepartementet slo fast at Norge hadde anerkjent Sør-Korea og anså det for å representere 

Korea i internasjonale organisasjoner. Norske representanter burde derfor stemme mot forslag om 
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nord-koreansk deltakelse i internasjonale møter under De forente nasjoners auspisier.528 

Generalforsamlingene i den siste halvdelen av 1960-tallet liknet hovedsakelig på 

hverandre når det gjaldt Korea-spørsmålet. Behandling av Korea-spørsmålet under                         

21. Generalforsamling i 1966 fikk et noe annet forløp enn året før. Guineas representant foreslo at 

1. komité skulle behandle spørsmål om å invitere både representanter fra Sør- og Nord-Korea til å 

delta uten betingelser. 11 andre land sluttet seg til som forslagsstillere. 12-maktsforslaget ble 

forkastet i generalforsamlingen med stemmetallet 34-53-20. Norge stemte mot. Ni andre land kom 

i tillegg med et forslag som hadde to operative paragrafer: den første gikk ut på å invitere Sør-

Korea, og den andre på å bekrefte generalforsamlingens villighet til å invitere Nord-Korea under 

forutsetning om at den først godtok FNs kompetanse og autoritet innen rammen av pakten til å ta 

aksjon i Korea-spørsmålet. Dette forslag ble vedtatt med stemmetallet 63-24-21. Senere var det 

bare Sør-Korea som ble invitert, siden Nord-Korea ikke anerkjente FNs kompetanse i spørsmålet 

om landets samling,.529 

Det ble også bestemt at UNCURKs rolle i Koreas gjenforeningen skulle bli styrket.530  

I 1968 var generalforsamlingen svært polarisert. Selv om nordkoreanske forventninger 

også slo feil denne gangen, ble USA og Sør-Korea møtt med en voksende motstand.531  

Under 25. Generalforsamling i 1970 ble det fremlagt to resolusjonsforslag vedrørende 

invitasjonsspørsmålet: et som gikk ut på å invitere representanter fra begge Korea til å delta i 

drøftelsene uten forbehold, og et som gikk ut på at både Sør- og Nord-Korea skulle inviteres, men 

bare hvis de hadde godtatt FNs kompetanse og autoritet til å behandle Korea-spørsmålet. 

Det førstnevnte ble forkastet med stemmetallet 40-54-25. Norge, Danmark, Sverige og 

Finland avsto, mens Island stemte mot. Det andre ble vedtatt med stemmetallet 63-31-25. Her 

stemte Norge, Danmark og Island for, mens Sverige og Finland avsto. I henhold til den vedtatte 

resolusjonen ble kun Sør-Korea invitert til å delta i drøftelsene. 

Folkerepublikkens Kina opptak som medlem i FN i 1971 medførte nye håp for Nord 

Korea, som forventet at støtte i organisasjonen fra land som Kina, ville hjelpe til å bryte 

tradisjonen med kun sør-koreansk deltakelse i generalforsamlinger.532 Debatten om Korea-saken 

fulgte imidlertid samme linje som tidligere og var blitt nytteløs. Det ble tydelig at det ville bli 

nødvendig å søke nye veier for å finne en løsning på Korea-spørsmålet. 533  Under                           

26. Generalforsamling i 1971 kom generalkomitéen fram med en anbefaling om å utsette 

                                                
528 UD 26.6/56 Fortrolig notat av Utenriksdepartementet ”Deltakelse i internasjonale møter i konferanser”, 18. mai 
1966 

529 St. meld. nr. 27 1969-1970: 46-48 
530 Gills, Korea versus Korea: 176 
531 Ibid: 178 
532 Gills, Korea versus Korea: 123 
533 St. meld. nr. 29 1970-1971: 51-52 
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behandlingen av Korea-spørsmålet til det følgende år. ”Under debatten i plenum ble det fra vestlig 

hold fremholdt at de siste års debatter om Korea-spørsmålet var blitt så stereotype at det eneste 

som skilte dem fra hverandre var numrene på møtereferatene.” Utsettelsesforslaget ble vedtatt (68-

28-22). Samtlige nordiske land stemte for, bortsett fra Finland og Sverige som avsto.534 

I september 1972 erklærte Sør-Korea at det var framgang i den interne dialogen mellom 

Seoul og Pyongyang, og at Korea-spørsmålet derfor måtte bli ytterligere utsatt på 

generalforsamlingens agenda. Framgangen i den koreanske dialogen gjorde det klart at 

UNCURKs rolle var mindre enn noensinne. Kommisjonens medlemmer ble enige om at dens 

tilstedeværelse i Korea ikke lenger var nødvendig. Oppløsning av UNCURK ble godtatt av             

28. Generalforsamling i 1973.535 

Fiendtlighetens periode mellom Nord- og Sør-Korea ble i 1972 erstattet med en 

banebrytende felles erklæring: at gjenforeningen skulle skje uten militær makt og uten utenlandsk 

innblanding. Felles vilje til gjenforening måtte, uansett hvor god den var, bli forkastet på grunn av 

Park Chung Hees nye uttrykte diktatur – Yushin (perioden av et ultra-autoritært regime, hvor all 

politisk virksomhet var forbudt).  

Stormaktene fortsatte sin innsats i spørsmålet om gjenforening, selv om dialogen mellom 

de to statene igjen ble avbrutt: under et møte i Peking i 1973 ble Henry Kissinger og Zhou Enlai 

enige om at UNCURK skulle oppløses. De bekreftet i tillegg at de koreanske statene skulle løse 

gjenforenings problemet selv.536 

Under 27. Generalforsamling i 1972 ble det besluttet at det for å hindre uheldige 

innvirkninger i kontakten mellom Nord- og Sør-Korea, så skulle ikke Korea-saken drøftes i FN 

dette året. Den norske siden gjorde det klart at om spørsmålet var blitt ført opp på dagsordenen, 

ville Norge stemt for at begge land ble invitert til å delta i debatten, også uten 

forhåndsbetingelser.537 

Park Chung Hee reagerte sterkt på USAs opprettelse av diplomatiske forbindelser med 

Kina. Folkerepublikken Kina var Nord-Koreas militære allierte, og et slikt skritt fra den 

amerikanske siden ble tolket som en måte å vise at USA ikke ville komme Sør-Koreas til hjelp i 

tilfelle nord-koreansk invasjon.538 Avstanden til USA ble uttrykt på et hemmelig møte mellom 

Nord- og Sør-Koreas representanter i mai 1972, samt antipati mot andre stormakter. Begge sider 

uttrykte håp om en eventuell gjenforening,539 men usikkerheten som rådet over den påbegynte 
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dialogen, førte bare til forsterket våpenkappløp.540 

USAs nye president, Jimmy Carter, gjorde seg til talsmann for å trekke de amerikanske 

troppene tilbake fra Sør-Korea (noe som mislyktes pga. sterk opposisjon). I Pyongyang mente 

Kim Il Sung at en slik tilbaketrekking ville føre til en koreansk gjenforening under hans ledelse.541 

Til grunn for Carters plan lå en antagelse om selv om USA trakk sine styrker fra den koreanske 

halvøya, ville den militære balanse fortsatt være fordelaktig for Sør-Korea. Dette ble betvilt av 

amerikansk etterretning, og som resultat ble kun en bataljon trukket tilbake.542 

Korea-spørsmålet ble ikke satt opp på generalforsamlingens dagsorden i 1971 og 1972, 

men i 1973 holdt en representant fra Nord-Korea en tale. Han anklaget USA for å ha delt Korea, 

samt fremprovosert Koreakrigen og forhindret en gjenforening ved å okkupere en del av landet 

med militære styrker. Den nordkoreanske representanten antydet i forhold til medlemskap i FN at 

det ikke kunne snakkes om dette mens det fantes et delt Korea. 543  Den sør-koreanske 

utenriksministers innlegg var betraktelig mer moderat. Han appellerte til Pyongyang om snarest å 

gjenoppta den avbrutte dialog mellom de to landene. 

I forhold til resolusjonsforslagene ble det under forhandlinger mellom de to koreanske 

statene og forslagsstillere (et forslag fremstilt av en gruppe ledet av Sovjetunionen og en gruppe 

med USA og Storbritannia i spissen) utarbeidet en konsensustekst. I konsensuserklæringen ble det 

uttalt tilfredshet med felleskommunikéet fra Nord- og Sør-Korea fra den 4. juli 1972, hvor de to 

partene var blitt enige om at gjenforeningen av Korea skulle skje uten utenlandsk innblanding og 

på en fredelig måte. Til slutt het det at generalforsamlingen vedtok å oppløse UNCURK. 

Konsensusforslaget ble enstemmig vedtatt i plenum uten debatt og uten votering.544  

I lys av begge de tyske statenes opptak til FN i 1973 antydet USAs utenriksminister at det 

bare var logisk at delte stater ble tatt opp i organisasjonen samtidig. Han talte dessuten for ”cross-

recognition” i håp om at østeuropeiske land skulle anerkjenne Republikken Korea.545 

Den generelle debatten om Korea-spørsmålet under 29. Generalforsamling i 1974 

begynte med en uttalelse fra den nord-koreanske viseutenriksminister Li Jong Mok, hvor han på 

nytt krevde tilbaketrekking av fremmede styrker fra Sør-Koreas territorium. Sør-Koreas 

utenriksminister Dong Jo Kim hevdet at en avvikling av FN-kommandoen ville true våpenhvilen. 

Pyongyangs betingelse var derfor uakseptabel for Seoul. Det norske innlegg, som ble holdt av 

stortingsrepresentant Ragnar Christiansen var preget av optimisme, denne gangen med 

utgangspunkt i felleskommunikéet av 4. juli 1972. På vegne av den norske regjeringen ble det 
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uttrykt håp om at partene kunne nå frem til gjenforening i samsvar med FNs anbefalinger. Norges 

målsetting i Korea-spørsmålet var å arbeide for å hindre at det kom til konfrontasjon mellom de to 

partene. Etter norsk syn var på tide å begynne med nedtrapping av FNs nærvær i Korea. FN-

kommandoen kunne imidlertid, etter den norske regjeringens syn, kun oppløses av Sikkerhetsrådet 

dersom freden ble garantert gjennom alternative ordninger eller som følge av en framgang i 

forhandlingene mellom Nord- og Sør-Korea.546 

Under Generalforsamlingen i 1974 kom Sør-Koreas støttespilleres standpunkt til uttrykk i 

et resolusjonsforslag fremlagt av Bolivia og 24 andre land. Det gikk ut på gjenopprettelse av 

dialogen mellom de to koreanske stater, opprettholdelse av ikke-angreps pakten med FNs UNCs 

(United Nations Command) deltakelse. Pro-nordkoreanske resolusjonsforslag handlet om 

tilbakekallelse av alle utenlandske tropper. Det pro-sørkoreanske standpunkt seiret igjen i 

generalforsamlingen.547 

Dialogen mellom de to koreanske statene ble avbrutt etter at president Park i 1974 

oppfordret Pyongyang til å godta et forslag om en ikke-angreps pakt uten å få svar. Seoul anklaget 

Nord-Korea for uvillighet til å fortsette dialogen om landets gjenforeningen.548 

Forut 30. Generalforsamling i 1975 var situasjonen mellom de to koreanske statene 

uendret fra foregående år: det ble ikke registrert framgang eller et ønske om kompromiss. Første 

komité vedtok å invitere begge koreanske statene til å delta i debatten uten stemmerett.549 

Det norske innlegget i debatten ble holdt av stortingsrepresentant Toralf Westermoen 

(DNA). Det var påvirket av den optimisme som hadde gjort seg gjeldende i 1972 på bakgrunn av 

Koreas felles kommuniké. På norsk side ga man uttrykk for at det var synd at det ikke hadde vært 

mulig å oppnå videre framgang i denne retningen. Det ble fremhevet at den norske regjerings 

ønske, hva angikk situasjonen i Korea, var fred og gjenforening av landet. Det ble dessuten 

understreket at begge Korea måtte delta i forhandlingene om eventuelle arrangementer for å avløse 

våpenhvileavtalen. Westermoen la vekt på at Nord- og Sør-Korea var to suverene stater som 

utøvede full jurisdiksjon over sine territorier- en forutsetning for å be om medlemskap i FN. 

Medlemskap ville lette arbeidet med å bevare freden inntil en fredelig gjenforening skulle finne 

sted. Det var i tillegg, etter norsk oppfatning, på tide å avslutte De forente nasjoners engasjement i 

Korea.  

Det ble ikke oppnådd enighet mellom partene om en kompromisstekst til resolusjonen, så 

følgelig forelå det to resolusjonsforslag til avstemning. På vegne av 28 medforslagsstillere 

introduserte Japan et forslag som gikk ut på å erstatte FN-kommandoen med passende tiltak for 
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trygging av våpenhvileavtalen av 1953. Sør- og Nord-Korea skulle også oppfordres til å fortsette 

dialogen med sikte på en fredelig gjenforening. Algerie fremla på vegne av en 

forslagsstillergruppe bestående av 42 land, deriblant Sovjetunionen, et resolusjonsforslag som 

gikk ut på å erstatte våpenhvileavtalen med en fredsavtale; samt at alle utenlandske styrker måtte 

trekkes tilbake fra Sør-Korea. Det japanske forslag ble vedtatt med stemmetallet 59-51-29. De 

nordiske land stemte for forslaget, med unntak for Finland, som avholdt seg fra å stemme. 

Algeries forslag ble vedtatt (51-38-50). Norge, Danmark og Island stemte mot, mens Sverige og 

Finland avsto.550 

I 1975 følte den sør-koreanske koalisjon at opposisjonen i generalforsamlingen vokste 

seg for sterk, og derfor måtte den gi konsesjoner på noen områder. Det ble avgjort at UNC måtte 

oppløses.551 

Den jevnbyrdighet som ble oppnådd i Korea-spørsmålet i FN innen 1975, var kun en 

symbolsk seier for Nord-Korea. Landets diplomati som hadde som fokus generalforsamlingen ble 

mindre og mindre aktuelt. Nord-Korea bestemte seg for å fokusere mer på langsiktig økonomisk 

politikk og utenrikspolitikk, som våpen i kamp for internasjonal anerkjennelse.552 

Et forslag til dagsorden som forelå ved 31. Generalforsamlings åpning inneholdt i alt 125 

punkter. Forslagsstillerne bak henholdsvis det sør-koreanske og nord-koreanske forslaget til egne 

dagsordens punkter trakk umiddelbart, før generalforsamlingens åpning, sine forslag tilbake. Disse 

punktene ble derfor strøket uten debatt.553 

I senere år ble Koreas medlemskapsspørsmålet ikke reist under generalforsamlinger i det 

hele tatt: fra og med 32. Generalforsamling til og med 45te. 

Mordet på president Park i 1979 førte til en ny æra med usikkerhet i Sør-Korea. USA 

prøvde å påvirke landets politikk, men mislyktes. Maktbalansen forskøv seg i Sør-Koreas gunst, 

særlig siden landet ikke lenger var avhengig av USA økonomisk.554 

Den internasjonale utviklingen på 1980-tallet førte til Nord-Koreas voksende isolasjon. 

Kinas oppgivelse av tradisjonell planleggingsøkonomi, Berlinmurens fall, og kollapset i den 

sosialistiske leir– alt dette etterlot Nord-Korea som den eneste tilhenger av den sosialistiske 

økonomien.555  

I oktober 1988 talte Sør-Koreas president på FNs generalforsamling. Han ønsket å 

etablere økonomiske og diplomatiske forbindelser med Nord-Korea ved hjelp av en konferanse 

med seks deltakere: Folkerepublikken Korea, Republikken Korea, USA, Sovjetunionen, Kina og 
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Japan. Han ønsket dessuten FNs hjelp i å fremme fred i Korea, men uten direkte innblanding. 

Dialogen mellom de to koreanske statene, som ble påbegynt i 1989, ble igjen utsatt av Nord-Korea 

etter noen måneder.556 

Tendensen på 1980-tallet i forhold til Korea-spørsmålet var at de fleste stater hadde 

diplomatiske forbindelser med både Pyongyang og Seoul. Begge de koreanske statene var også 

medlemmer av de samme internasjonale organisasjoner, som, for eksempel, WHO (World Health 

Organisation), UNESCO, FAO (the Food and Agriculture Organisation). I 1986 ble begge landene 

tatt opp som medlemmer i FNs Asiatiske Gruppe.557 Det er verdt å bemerke seg at situasjonen med 

to kinesiske staters medlemskap i ulike organisasjoner var helt annerledes. Folkerepublikken 

nektet å bli medlem i organisasjoner der Formosa var medlem, og omvendt.  

Sør-Koreas utenrikspolitikk var også rettet mot rapprochement med Sovjetunionen og 

Kina, og det lyktes. I 1990 bestemte Seoul seg for å verne sine forbindelser med Moskva og 

Peking. Dette, ved å sørge for et felles opptak i FN for begge Korea, selv om Nord-Korea var mot 

et sammenføyd opptak. Republikken Korea brukte dessuten direkte diplomati for å be 

Sovjetunionen og Kina om å ikke bruke veto i Sikkerhetsrådet for å hindre sør-koreansk 

medlemskap. Allerede i 1989 erklærte 48 medlemmer i FN sin godkjennelse av det koreanske 

medlemskap.558 

Situasjonen som Nord-Korea befant seg i på slutten av 1980-tallet krevde endring av 

landets utenrikspolitikk, for å unngå internasjonal isolasjon. Det var klart at Pyongyang måtte 

endre sin posisjon om et felles medlemskap i FN, eller forbli utenfor organisasjonens rammer 

mens Sør-Korea kunne nyte godt av medlemskapet. Etter to tiår med motstand mot ”to Korea”- 

problemstillingen, måtte Folkerepublikken Korea høsten 1991 vike for å bli FN-medlem sammen 

med Republikken Korea. Begge statene hadde, rettslig sett, oppnådd den samme internasjonale 

status, hvor begge hadde internasjonal legitimitet og ble de facto anerkjent.559 

 

Konklusjon 

 
Spørsmålet om Koreas representasjon i FN strakk seg ut i tid, i en periode på over 40 år. 

Det oppsto rett etter andre verdenskrig, da halvøya ble delt i to okkupasjonssoner, hvor det senere 

ble avholdt valg. Valget i den sørlige delen av Korea ble overvåket av FN, mens observatørene 

ikke fikk lov til å overvåke den nordre delen. Dette skapte tvil om regjeringen i Nord-Korea 

representerte det koreanske folket på et rettmessig grunnlag. Denne tvilen ble til et argument for 
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den vestlige blokken for å holde Nord-Korea utenfor FN. Stormaktenes motsetning fikk derved sitt 

uttrykk ved at Sovjetunionen blokkerte Sør-Koreas søknad om medlemskap, mens de vestlige 

forhindret adgang for Nord-Korea. 

Nord-Koreas angrep på Sør-Korea og utbruddet av Koreakrigen vanskeliggjorde 

representasjonsspørsmålet ytterligere. I forhandlingene om muligheten for at begge de koreanske 

statene kunne bli representert i generalforsamlingen uten stemmerett, så var det alltid Sør-Korea 

som fikk lov til å være til stede. Flertallet så det som utenkelig å invitere Nord-Korea som ble 

anklaget for aggresjon. 

På den tiden da de to koreanske stater oppsto, hadde Norge ennå ikke forkastet sin 

brobyggingspolitikk. Norge, samt Sverige og Danmark, avsto ved votering over det amerikanske 

forslag om en overvåkingskommisjon for valget i Korea i 1947. Begrunnelsen for den norske 

stemmegivningen var at den prøvde å unngå store motsetninger mellom stormaktene og dessuten 

fortsette med ”ikke-blokk”-politikk. Det var en periode med stemmeavståelser som redskap for 

brobygging, men en kort periode med avståelser ble senere erstattet med en periode hvor Norge 

fulgte USA nesten fullt ut. I løpet av to år skjedde det en klar utvikling i Norges stemmegivelse: 

nøytralitetslinjen som Norge sto sammen med Sverige om, ble oppgitt; og sammen med Danmark 

markerte Norge sin utvetydige tilhørighet til vesten høsten 1948. Det at de nordiske landene valgte 

å følge USAs linje, var ikke i strid med landenes synspunkt på saken. Man kan snakke om saklig 

enighet mellom Norge og USA i spørsmålet. 

Selv om Norge markerte seg som USAs støttespiller, var det ikke uten skepsis ved flere 

anledninger. 

Hva gjelder den koreanske representasjon under FNs sesjoner, stemte Norge sammen med 

andre vestlige og nordiske land for kun Sør-Koreas tilstedeværelse før 1956. I 1956 skilte den 

norske delegasjonen lag med USA ved å avholde seg fra å stemme over den nord-koreanske 

representasjon. Norge mente at Nord-Koreas aggresjon lå ganske langt tilbake i tid, og for å løse 

Korea-saken burde begge parter bli representert. Norge torde likevel ikke å stemme for, men 

valgte avståelse som en stilltiende tilslutning. Denne gangen skilte Norge lag også med Danmark, 

som fortsatte å stemme sammen med vesten. Det bør bemerkes at Norge ellers i Korea-saken, stort 

sett, stemte på samme måte som Danmark. Sverige brukte hovedsakelig avståelser under 

voteringer – noe som det ble redegjort for var en plikt til å være nøytral, siden Sverige var medlem 

i overvåkingskommisjonen. Sverige valgte sannsynligvis bare å følge en nøytralitetslinje i saken, 

som avspeilte direkte den kalde krigens motsetninger. 

I 1957 ville Norge avstå fra å stemme om anbefalingen om opptak av Sør-Korea, pga. 

Norges stilling om énstatsprinsippet. Det var sannsynlig at Norge, sammen med Danmark og 

Sverige, ville stå alene i denne stemmegivelsen blant andre vestlige land. Delegasjonen var derfor 
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blitt bemyndiget til å stemme for Sør-Koreas medlemskap forutsatt at Danmark gjorde det samme. 

Etter 1961 fikk premissene for Koreas representasjon en annen vinkling: Nord-Korea 

skulle fortsatt utelukkes fra FN med mindre de aksepterte FNs kompetanse og autoritet i Korea-

spørsmålet. Norge og Danmark stemte for et forslag om at eventuelle koreanske representanter 

måtte anerkjenne FNs kompetanse. Sverige avsto. 

I 1964-1965 begynte det direkte amerikanske engasjementet i kampene i Vietnam. Norge 

tok etter hvert avstand fra USAs krigføring. Forholdet til USA ble ytterligere satt på prøve da 

Norge anerkjente Nord-Vietnam i 1971. Nord-Vietnam anerkjennelsen skapte en ny praksis for 

Norges anerkjennelse av stater: énstatsprinsippet var oppgitt, og en kort tid etter ble også Nord-

Korea anerkjent. Norge fortsatte likevel å stemme mot Nord-Koreas representasjon i 

generalforsamlinger uten forbehold – noe som igjen var i samsvar med den vestlige linjen. 

I 1970 ble voteringen mot representasjon uten forbehold erstattet med avståelse. Norge, 

Danmark, Sverige og Finland avholdt seg fra å stemme på et forslag som gikk ut på uten forbehold 

å invitere representanter fra begge Korea til å delta i drøftelsene. Norge, Danmark og Island stemte 

samtidig for at både Sør- og Nord-Korea skulle inviteres, men bare hvis de hadde godtatt FNs 

kompetanse i Korea-spørsmålet. Sverige og Finland avsto her. I 1972 erklærte Norge at de ville 

stemme videre for at begge landene skulle bli invitert til å delta i debatten, også uten 

forhåndsbetingelser.  

I senere år ble Korea-spørsmålet nesten ikke behandlet i generalforsamlinger før 1991, da 

begge de koreanske statene var blitt medlemmer i FN. 
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Konklusjon 
 

Norge har gjennomgående fremstilt seg som en tilhenger av universalitetsprinsippet i FN. 

Fra begynnelsen av FNs historie meldte det seg en rekke problemer med universaliteten, når 

forskjellige lands opptak til medlemmer ble stanset.  

Det var ingen automatikk fra prinsipielt syn på universaliteten til praktisk norsk politikk i 

spørsmålene om medlemskap. I Spania-saken hadde Norge et fast standpunkt, hvor regjeringen 

argumenterte for Franco-Spanias ikke ”fredselskende” karakter, og at det derfor var utenkelig for 

Norge å se Spania som medlem i FN. Hva gjaldt Kinas representasjon i FN, sto Norge fast ved å 

erklære seg som en tilhenger av universalitetsprinsippet – noe som tilsa at det var umulig å holde 

landet med den største befolkning i verden utenfor verdens organisasjonen. I spørsmålet om 

Koreas medlemskap i FN stilte Norge seg ikke så entydig i forhold til universalitetsprinsippet. 

Denne gangen gjaldt universaliteten bare Sør-Korea før begynnelsen av 1970-tallet. Norge stilte 

seg etter det positivt til opptak av begge Korea i FN. 

Da de tre sakene dukket opp, var det i en periode hvor norsk utenrikspolitikk 

gjennomgikk betydelige endringer. FN viste seg uegnet både som konfliktløser og som organ for 

kollektiv sikkerhet. Den norske utenriksledelsen måtte dermed søke tilbake til reserveløsningen, 

dvs. form for vestlig garanti. 

Det betød imidlertid ikke at Norge i et hvert internasjonalt tvistespørsmål skulle komme 

til samme standpunkt som beskyttermaktene USA og Storbritannia, og særlig ikke i FN. Spania-

spørsmålet representerte, både under og etter brobyggingsperioden, det klareste eksempel på at 

Norge ikke fulgte de dominerende vestmaktenes linje automatisk. Hovedforklaringen finner vi i 

den intense motviljen mot Franco-regimet som preget hele arbeiderbevegelsen, ikke bare 

venstresiden i DNA og NKP, og som hadde røtter tilbake til sterke norske engasjementet mot 

Franco under borgerkrigen. 

FNs vedtaket fra 1946 om opphevelse av diplomatiske forbindelser med Franco-Spania 

(som Norge stemte for) var ikke bindende, og flere og flere land reetablerte diplomatiske 

forbindelser med Madrid. Vedtaket ble som et resultat tilbakekalt i 1950. Norge avsto i voteringen 

over opphevelse av vedtaket fra 1946. I 1951 ble fulle diplomatiske forbindelser opprettet og en 

handelsavtale undertegnet mellom Oslo og Madrid. Normaliseringen av forholdet til Spania var 

ikke noe regjeringen og Arbeiderpartiet gjennomførte med glede. Den var imidlertid uunngåelig 

både av hensyn til norsk økonomisk utvikling og fordi motstand bare ville representere en kamp 

mot vindmøller, og slikt kunne man jo ikke drive med Cervantes´ hjemland.* Hovedsaken var 

                                                
* Takk til Helge Pharo for forslag til formulering 
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selvsagt at Lange og utenriksledelsen erkjente at for det første kunne ikke universalisme 

praktiseres med unntak, og at Norge ville bare skade egne interesser ved på egen hånd å forfølge 

utenrikspolitiske kjepphester. Det var en dyrt kjøpt erkjennelse, og den ble ikke fort glemt. 

 

Kina er et eksempel på en stat hvor en regjering kom til makten gjennom revolusjon, uten 

at det gamle regimet opphørte å eksistere. Etter maktovertagelsen fikk ikke kommunistene 

automatisk sete i FN. Det skapte en situasjon innenfor De forente nasjoner, hvor arbeidet med 

løsningen av representasjonsspørsmålet strakk ut over to tiår. 

I Kina-spørsmålet var Norge prinsipielt konsistent: i sin argumentasjon for anerkjennelse 

og medlemskap la den norske regjeringen vekt på kontrollen av territoriet. Norge var en tydelig 

tilhenger av universalitetsprinsippet. Søkerens styreform spilte ingen rolle i de norske 

overveielsene. 

Norge gikk inn for anerkjennelse av den kommunistiske regjeringen i Kina tidligere enn 

de fleste andre vestlige land som besluttet å anerkjenne Peking på et tidlig tidspunkt. Storbritannia 

etablerte diplomatiske forbindelser med Mao-Kina noen dager etter Norge. Stort sett fulgte Norge 

senere den samme linje i spørsmålet om Kinas medlemskap som Storbritannia, men skilte linje fra 

den amerikanske på det sterkeste. USA var minst opptatt av De forente nasjoner som en universell 

organisasjon. Kina-lobbyen i Kongressen, som ville bare ikke se nok en kommunistisk stormakt 

representert i verdensorganisasjonen, var så sterk at State Department og Presidenten knapt kunne 

ha agert annerledes selv om de skulle ha ønsket det.  

Etter at Folkerepublikken involverte seg i Koreakrigen, inntok Norge en avventende 

posisjon og stemte for utsettelse av spørsmålet om Kinas representasjon mens krigen varte. Den 

kinesiske invasjon i Korea gjorde det enda vanskeligere for den nyfødte staten å komme inn i FN, 

for den førte til at betingelsen for å være ”fredselskende” stat ble brukt som argumentasjon mot 

Folkerepublikkens medlemskap. Perioden fra 1951 til 1960 kan bli kalt ”moratorium perioden”, 

for Kinas representasjon ble bestandig utsatt på ubestemt tid under generalforsamlinger, primært 

etter USAs anmodninger. Den norske utenriksledelsen vektla at økonomiske sanksjoner mot Kina 

ikke var fordelaktige for vesten. I denne sammenheng trakk utenriksminister Lange en parallell 

med Spanias tilfelle, og anmodet om å løsrive diplomatiske forhold fra staters styresett. 

Norges deltagelse i Kina-sakens behandlingen i FN var ikke så aktiv som i tilfelle med 

Franco-Spania. Norge ble likevel ofte invitert til å stå som en co-sponsor for enkelte 

resolusjonsforslag på bakgrunn av Norges posisjon i Asia som en ikke-interessert part. Norge var 

dog ganske forsiktig med å stille som co-sponsor. 

Folkerepublikkens aggresjon i Tibet og overfor India minsket midlertidig landets sjanser 

for å innta en plass i FN. Kinas utvikling av atomvåpen gjorde en slutt på moratoriet-periode og 
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innførte en fase med realitetsbehandling av representasjonsspørsmålet. Etter å ha sett at ”to-Kina”-

muligheten ikke ville bringe problemet nærmere sin løsning, begynte Norge å stemme for 

utvisning av Formosa fra De forente nasjoner. Først var det med forbehold om at den norske 

delegasjonen ville stemt annerledes i tilfelle delvotering over dette forslaget. Norge stemte senere 

klart for at Formosa ble utvist fra FN og Folkerepublikken inntok Kinas plass. 

Mot slutten av 1960-tallet innså Folkerepublikken hvor isolert den var i det internasjonale 

samfunnet og begynte å føre politikk rettet mot å etablere diplomatiske forbindelser med 

forskjellige stater. Dette falt sammen med en periode i USA hvor Nixon-administrasjon ville ha 

Folkerepublikken som en støttespiller mot en felles fiende – Sovjetunionen. På den tiden nådde 

situasjonen i generalforsamlingen likevekt i stemmetall vedrørende Kinas representasjon. I 1972 

ble Folkerepublikkens krav til plass i FN godkjent med et alminnelig flertall. 

 

Behandlingen av Korea-spørsmålet i De forente nasjoner var en behandling av situasjon 

med opptak til nye medlemmer av en delt stat. I utformingen av norske politikken i denne saken 

var vestorienteringen som var styrende. 

Etter dannelsen av to koreanske stater i 1948 var det i mange år spørsmål om det kun var 

invitasjon av representanter for landene til drøftelsene som var aktuelt – ikke om opptak i 

organisasjonen. Norge plasserte seg utvetydig på vestlig side, dvs. at universalitetsprinsippet ikke 

var aktuelt. Forklaringen var at det var utenkelig å invitere en representant fra Nord-Korea, for det  

fantes ingen garanti for at valget i Nord-Korea var fritt, siden representanter fra Korea-

kommisjonen ikke ble tillatt til å overvåke det og dernest at Nord-Korea ikke aksepterte FNs 

kompetanse. 

Republikken Korea hadde siden oktober 1949 status som observatør ved FNs 

hovedkvarter i New York og innbetalte kontingent til FN. Søknaden fra Den Demokratiske 

Folkerepublikk Korea ble forkastet. Norge var ved utbruddet av Koreakrigen medlem av 

Sikkerhetsrådet, og således plassert i sentrum for det diplomatiske spillet i den første fase av 

konflikten. Bortsett fra de permanente medlemmer USA, Storbritannia og Frankrike, var Norge 

det eneste vestlige medlemmet i Rådet. Norges aktive støtte var viktig for de vestlige stormakter. 

De vestlige stormakter fant det dessuten helt nødvendig at Norge skulle spille en aktiv rolle som 

en forslagsstiller, fordi de ikke hadde politiske interesser i Det fjerne Østen. Norge valgte 

imidlertid å avstå etter å ha fått inntrykk at USA ville ha frie hender i regionen. Norge støttet FNs 

militære handlinger i Korea, men spørsmålet om å bidra med tropper ble ikke realisert.  

Under Koreakrigen stemte Norge mot Nord-Koreas representasjon igjen, denne gangen 

med den begrunnelse av at landet førte en angrepskrig. I perioden etter Koreakrigen kom Norge 

ikke med redegjørelser for å se bort fra universalitetsprinsippet og støttet utelukkende Sør-Koreas 
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medlemskap. 

Etter at våpenhvileforhandlingene kom i gang i juli 1951 ble det tydelig at norske 

myndigheter ikke ga Korea-spørsmålet høy prioritet. Delegasjonen fortsatte samtidig å stemme 

mot Nord-Koreas representasjon. I 1956 forelå det et skifte i Norges avstemningsmønster: denne 

gangen avsto delegasjonen ved voteringen over resolusjonsforslaget om å ikke innby en 

representant fra Nord-Korea til drøftelsene. Den norske delegasjon sluttet seg ikke til den vestlige 

side, men tok i betraktning at den aggresjon som Nord-Korea gjorde seg skyldig i, lå seks år 

tilbake i tiden, og at det nå var to parter som var direkte berørt, og derfor var det lite 

tilfredsstillende at bare den ene part skulle være tilstede under behandlingen av denne saken. 

I 1961 forelå det en forandring i fremstillingen av den koreanske 

representasjonsproblematikken: nemlig at en representant for Nord-Korea skulle innbys på 

betingelse av at landet erkjente FNs autoritet i behandlingen av Korea-spørsmålet. Norge stemte 

for et slikt forslag. Norge begynte senere å stemme for å invitere begge de koreanske statene, også 

uten betingelser. 

I 1974 uttrykte den norske regjeringen håp om at de to koreanske statene kunne nå frem 

til gjenforening i samsvar med FNs anbefalinger. Norges målsetting i Korea-spørsmålet var å 

arbeide for å hindre at det kom til konfrontasjon mellom partene. Norge var taus om medlemskap 

for Korea fram til 1991, da begge statene ble opptatt i FN. 

 

For å oppsummere, kan jeg understreke at Norges etterlevelse av universalitetsprinsippet 

i disse tre tilfellene hadde ulike begrunnelser. I Spania-saken lå Norges posisjon nær 

Sovjetunionen (selv om dette var tilfeldig, og på grunnlag av det ønske om å straffe fascismen). 

Norge forsøkte her å føre sin ideologisk kamp alene mellom vestlige land. Norge viste i forhold til 

Kinas representasjon i FN seg som en tilhenger av universalitetsprinsippet. Norge mente at 

overveielser basert på staters forfatninger ikke måtte påvirke deres krav om medlemskap i FN. I 

spørsmålet om Kinas representasjon sammenfalte den norske utenrikspolitiske linje med den 

britiske, samt at konsultasjoner og samordning mellom de nordiske landene ble gitt stor vekt. I 

Korea-spørsmålet var det ingen egentlig tilslutning i universalitetsprinsippet. Før begynnelsen av 

1970-tallet støttet Norge bare opptak av Sør-Korea. Dette standpunkt avspeilet, i sin helhet, de 

vestlige stormaktenes posisjon. Samholdet mellom de nordiske land spilte også en stor rolle.  

Den norske delegasjonen samarbeidet tett med delegasjoner fra andre nordiske land. Der 

ble vektlagt at de nordiske land skulle opptre som en felles front, og samtidig unngå splittelse med 

andre vestlige land, primært Storbritannia.  
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Appendiks 1: FNs generalforsamlinger 
 
 

 
66t

h - 2011 
65th - 2010 
64th - 2009 
63rd - 2008 
62nd - 2007 
61st - 2006 

60t
h - 2005 
59th - 2004 
58th - 2003 
57th - 2002 
56th - 2001 
55th - 2000 
54th - 1999 
53rd - 1998 
52nd - 1997 
51st - 1996 

50t
h - 1995 
49th - 1994 
48th - 1993 
47th - 1992 
46th - 1991 
45th - 1990 
44th - 1989 
43rd - 1988 
42nd - 1987 
41st - 1986 

40t
h - 1985 
39th - 1984 
38th - 1983 
37th - 1982 
36th - 1981 
35th - 1980 
34th - 1979  
33rd - 1978  
32nd - 1977 
31st - 1976 

30t
h - 1975 
29th- 1974 
28th - 1973 
27th - 1972 
26th - 1971 
25th - 1970 
24th - 1969 
23rd - 1968 
22nd - 1967 
21st - 1966 

20t
h - 1965 
19th - 1964 
18th - 1963 
17th - 1962 
16th - 1961 
15th - 1960 
14th - 1959 
13th - 1958 
12th - 1957 
11th - 1956 

10t
h - 1955 
9th - 1954 
8th - 1953 
7th - 1952 
6th - 1951 
5th - 1950 
4th - 1949 
3rd - 1948 
2nd - 1947 
1st - 1946 
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