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Et like så klart bevis på styrken i de forente nasjoners front er beslut-
ningene på konferansen i Dumbarton Oeks om organiseringen av sikker-
heten etter krigen. Det tales om meningsforskjelligheter mellem de t re k-
ter i noen sikkerhetsspørsmål. Meningsforskjelligheter finnes naturligvis og
kommer til å finnes agså i en rekke andre sporsanid. Meningslorskjelligh ter
kan det finnes også mellom meMexamex av et og samme porti. Så me et
mer ma det finnes meningsforskjelligher mellom reprohentantex frIr forsk el-
lige stater og forskrllige partier. Det overraskende er ikke det nt det fin-
nos moningsforskjellighetor, men at de er så få og at de nesten alltid er
blitt overvunnet takket være enigheten og samarbeidet mellom de tre s or-
maktene. Spørsmålet dreier seg ikke om det at eldt finnes meningsfor-
skjelligheter, men om at meningsforskjellighetene ikke går utover det som

er tillatelig innenfor rammen av enheten mellom de tre stormaktene og
at de til sjuende og sist blir løst i samsvar med denne enhets interesser.
Det er en kjent sak at det ikke har forekommet neen alvorligere menings-
forskjelligheter mellom oss enn i spørsmålet on åpningen av den annen
front, men det er også en kjent sak at diese meningsforskjelligheter tif
sjuende og sist ble bilagt i en ånd av fullkommen enighet. Det samme
kan en si om meningsforskjelfighetene på konferansen i Dumbarton Oaks.
Det karakteristiske for denne konferanse er ikke at den avslerte visse
meningsforskjelligheter, men at ni tiende/er av sikkerhetsproblemene ble
løst på denne konferanse i en ånd av fullkommen enighet. Derfor tror jeg
at besktaingene på konferausen i Dumbarton Oaks må betraktes som et
av de klare beviser på styrken i den antityske koalisjon.

Et enda tydeligere bevis på stylkelsen av de forente nasjoners front er
do underhandlinger med den britiske regjeringssjef berrleburehill og den
brhiske utenriksminister Eden i Moskva som ble gjennomført i vennskape-
lige formor og i en ånd av fullstendig enighet.

Under hele krigen har bitleristene gjort fortyllte forsek på å splitte de
forente nasjoner og sette dem opp mat hyerandre, framkalle gjensidig mis-
tenksonnhet og uvennskap, svekke deres krigsanstrengelsor gjennom innbyr-
des mistro, og, om mu/ig, også innbyrdes kamp. Slike bestmbelser fra de
hitleristiske pnlitikeres side er helt fontåelige. For dem finnes ingen sterre
fare enn enheten mellom de forente nasjoner i deres kamp mot hitler-
imperialismen, og de ville ikke kunne vinne noen storre milltrerpolitisk
framgang enn om de kunne splitte de allierte makter i deres kamp mot
den felles fiende. Imidlertid er det en kjent sak at de faseistiske politikeres
forsøk på å odelegge forbundet mellom stormaktene har vært forgjeves.
Dette betyr at det til grunn for forbundot mollom Sovjet-Unionen, Stor-
hntannia og De forente stater 'kke Igger tilfeldige og forbiggende motiver,
men livsviktige og verige interessey

Det ex ingen grunn til å tvile på at når kampforbundet mellom de demo-
Inaliske makter har bestått prøven gjennom tre års krig og er blitt be-
fentet ved det blod 50111 er utest av folkene sont kar reist seg for å for-
evare sin frinet og ære, så vil dette forbund desto bedre bestå proven nå
i krigens Muttmadium.

Men det forløpne år var ikke bare ei år da de allierte makters anti-
tyske front ble strrket, det brakte også ets utvidelse av denne front. En



kan ikke se det som en tlifddighet atatter Italia ble også Tysklands andre
Drbunddefier, Fimiland, Romania og Bulgaria, slift ut av krigen. Og en  må
legge merke til at dism makter ikke bare gikk ut av krigen, men de Inet
med Trtkland og erkkærte det krig, de sluttet seg altså til de allierte na-
sjoners front. Dette betyr tar tvil en trtvidelse av de forente nasjonen
front mot Hitler-Tyokland. Det kan ikke være tvil om at også Tysklands

S iste ferbandaRIR i Fn/oPa Ungarn, vil bli slått nt i den nermeste fram-
tid. Det vil bety en fnlIstendig isolertng av Hirter-Tyskland og dete umusgåe-
lige sammenbrudd.

De borente nasjener står foran den seierrtke :avelatning av krigen mot
Hider-Tyskland-

Keigen ntot Tyskland vfl bli vonnet av de forente nasjoner — derom kan
det ni ikke være noen som kelst tvil.

Å vinne krig t Hitler-Tyskland betyr å gjemromfore v Mig hie-
tonek oppgave. Men at en bar vannet krigen betyr ilde dermed at en bar
siknst lotkene en etabil fred og en pålitelig slirkerbet i framtiden. Oppgaven
bestAr ikke bare i å vinne krigen, men også i å nmoliggjøre en ny angreps-
krig, om ikke for alltid, så iallfall for en langvarig tidsperiede.

Etter sitt nederlag vli Tysklaud natorligvis bli avviepnet både økenomisk
og militempolitisk. Men det ville være naivt å tro at det ikke vi/ foreeke å
gjenreise sin makt og sette i gang med en ny aggreilion. Alle vet at  de  tyeke
ledere al/erede forbereder seg til en ny krig. Historten viser at en kort perb
ode på 20-30 år er nok til at Tysklend skal komme seg etter Elitt nederlag
og gjenreise ein makt. Hvilke midler finnes det til å forhindre et nytt an-
grep fra Tysklards side, og om krigen likevel bryter ut, å kvele det like i
begynnelsen og ikke la det få utvikle seg til en storkrig?

Det er en kjenegjerning at de aggressive nasjoner i den nåværende krig
hadde en ferdig  overfalbannå  allerede for krigens begynnelse, mens de
fredselekende nasjoner ikke engang hadde en helt tillredutillende ernM til
å dekke mohiliseringen. Slike ubehagelige kjensgjerninger som ainsidentens
i Pearl Harbor, tepet av Filippinene og andre oyer i Stillehavet, tapet av
Honkong og Singapore, mens Japan som en aggressiv nasjon viste  seg
være bedre, forheredt på krigen ean Storbritennia og USA som forte an
fredavemdig taktikk, slike ubehagelige kjenagjerninger ken ikke regnee
for en tlifeldighet. Heller ikke  en elik  ribehagelig kjensgjerning som ta-
pet av Hviteruseland og Ukraine i det forste krigskr da Tyskland som
en aggresiv nasjon viste seg å være bedre forberedt på krigen enn den
fredselskende Sovjet-Union, heller ikke en elik kjensgjerning kan regnee
for en tilfekligbet. Det ville  være neivt å  forklare disse kjensgjertUnger
med personlige egenskaper hos japanerne og tyskerne, rned deres over-
legenbet over engebkmenneue, amerikanerne og nuserne, deree fonneeen-
bet ort-. Her dmier det seg "kke om personlige egenskaper men om at de
aggressive nasjoner som er interessert i en ny kria nas oner soin haf
beredt rieg på krtgen i lang tid og  har  samlet krefter td dette, " I ' e-
lighet er — og må være —  bedre  forheredt på krigen enn de fredeelskende
nasjoner som ikke er teressert ' en ny krig. Dette er natuzlig on  for-

 

Dette er, for å si det så, eis hietorisk lovmessighet som det ville
være  farlig å er bert fra.
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