
REGERINGSKRISEN I FINLAND 

DEN Tv Å månader långa krisen i 
Finland hade en ur strikt parla
mentarisk synpunkt oegentlig or
sak och dess utgång stred mot nor
mala parlamentariska regler. Re
geringen Karjalainen hade från 
början haltat därför att den vid 
sidan av representanter för riksda
gens fyra borgerliga partier - med 
en klar parlamentarisk majoritet
inrymde tre s. k. »fackministrar», 
som alla var ledande män i den 
ena av Finlands två kämpande 
fackföreningsorganisationer, den 
mera vänsterdominerade FFC (Fin
lands Fackföreningars Centralför
bund). Det blev med tiden allt svå
rare att hålla samman de borger
liga partierna och tre vänstersocia
lister, i synnerhet då de starkt för
svagade statsfinanserna gjorde en 
radikal sparsamhetspolitik nödvän
dig. Redan i juni gav FFC rege
ringen en officiell protest mot det 
uppgjorda saneringsprogrammet, 
som FFC förklarade sig inte kunna 
godta. En definitiv konflikt kunde 
blott uppskjutas genom att en del 
omstridda beslut lades på is. 

I slutet av augusti gick fristen 
ut. Enligt lagen om lantbruksin
komsten måste regeringen i augusti 
fastställa nya och förhöjda priser 
på en del lantbruksprodukter, detta 

beroende på stegrad kostnads- och 
lönenivå. Fackföreningsmännen 
krävde att konsumentpriserna inte 
fick stiga. Men statskassan saknade 
medel för, de subventioner, som 
krävdes om producentpriserna inte 
fick slås ut på konsumenterna. 

Ingenting hindrade att rege
ringen satt kvar. Dess majoritet i 
riksdagen berördes inte, då repre
sentanter för en utomparlamenta
risk grupp avgick. Schismen inom 
regeringen hade ingenting med 
riksdagen att göra. I detta fall var 
tvärtom regeringsgrupperna ense. 
När statsminister Karjalainen det 
oaktat inlämnade hela regeringens 
demissionsansökan, berodde detta 
tydligen på ett beslut, som agrar
förbundets partidelegation hade 
fattat vid den föregående krisen, 
att partiet inte ville inträda i en 
rent borgerlig regering utan något 
vänsterinslag. Utåt har denna håll
ning motiverats med agrarernas 
önskan att föra en centerpolitik. 
Om hela högern är med, bör åt
minstone någon vänstergrupp också 
engageras för att skapa önskad ba
lans. Argumentet kan ha en viss 
betydelse med tanke på den hårda 
kamp om väljarna, som agrarerna 
för på sin vänstra flank. 

En annan omständighet har sä-
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kert också spelat en roll. De övriga 
borgerliga grupperna är tillsam
mans starkare än den agrara. Ta
buretterna fördelades därför så, att 
agrarerna fick fem platser och de 
övriga sju. Med tre socialister där
till hade agrarerna alltid avgöran
det i sin hand. Borgerliga krav 
kunde alltid genomdrivas med de 
övriga partiernas hjälp. Från agrar 
synpunkt alltför borgerliga yrkan
den kunde avvisas med socialister
nas hjälp. Agrarerna blev under de 
ett och ett halvt år, som regeringen 
satt, aldrig nedvoterade. 

I ett tidigt skede av regeringsför
handlingarna väckte president Kek
konen sensation genom att i ett tal 
hävda att regeringsfrågan blott 
kunde lösas genom en allpartirege
ring, ett projekt som i Finland får 
sin speciella färg av att i ett sådant 
fall minst tre kommunister får till
träde till statsrådsborgen. Parollen 
kunde inte avse ett försök att lösa 
krisen. Riksdagens talman, som 
fick i uppdrag att sondera möjlig
heterna, fick blankt nej av de tre 
mindre borgerliga partierna och 
mötte betänkligheter inom väns
tern. Blott agrarerna var i princip 
inte ovilliga. Utom Finlands grän
ser har man tolkat denna överras
kande framstöt som ett påtryck
ningsförsök. Som sådant hade det 
dock knappast effekt, eftersom alla 
politiska kretsar visste, att alterna
tivet var avlivat innan det ens lan
serades. En rimligare tolkning är 
att president Kekkonen fann det 
påkallat att offentligt och officiellt 

unders,tryk~~ att principiella hin
der för ett kommunistiskt engage
mang inte förelåg. Det oöverstigliga 
hindret var blott den rent parla
mentariska omständigheten, att 
majoritet inte kunde nås, om kom
munisterna tillhörde regeringen. 

Även på en annan front demon
strerades en principiell möjlighet. 
En annan av presidenten anbefalld 
sondering gällde frågan, om agra
rer och socialdemokrater kunde 
tänka sig att återuppta det sedan 
1959 avbrutna regeringssamarbetet. 
Svaret blev på ömse sidor att prin
cipiella hinder inte förelåg, om man 
blott kunde enas om ett program. 
Programkraven var dock på vart
dera hållet så kraftigt tillspetsade 
att det inte förelåg risk för en över
enskommelse. Agrarerna hade lik
väl visat, att den tidigare, utrikes
politiskt motiverade diskrimine
ringen av socialdemokraterna nu 
-- efter det socialdemokratiska ord
förandeskiftet - hade avskrivits. 
Därmed hade krisens enda - blyg
samma - politiska vinning inre
gistrerats. Det var dokumenterat 
att varken kommunister eller so
cialdemokrater i princip var ute
stängda från regeringsansvaret. 

Efter en månad, ägnad åt denna 
åskådningsundervisning, kunde 
förhandlingarna äntligen ta sikte 
på uppnåbara resultat, då statsmi
nister Karjalainen den l oktober 
fick uppdraget att förhandla om 
en rekonstruktion på i huvudsak 
den gamla basen. Länge förhand
lade han med den lilla vänsterso-



cialistiska gruppen om dess inträde 
i stället för fackföreningsmännen, 
som hade haft samma politiska 
färg. Den krävde dock fem tabu
retter, en tredjedel av regeringen, 
medan den i riksdagen har två 
mandat, en procent! Det oaktat 
fortsatte manglingen om taburett
fördelning och regeringsprogram 
till dess vänstersocialisterna den 17 
oktober definitivt backade ut och 
president Rekkonen som en konse
kvens av detta nej förklarade att 
regeringen inte kunde ersättas av 
någon annan och att han därför 
vägrade att acceptera dess avskeds
ansökan. 

Redan därförinnan hade han för 
de mindre borgerliga partierna för
klarat att, om man inte kunde enas 
om en majoritetsregering, det enda 
återstående alternativet var en 
tjänstemannaregering utan parla
mentarisk bas. En sådan utnäm
ning skulle dock inte leda till riks
dagsupplösning och nyval utan pre
sidenten avsåg att låta ett interreg
num utan någon riksdagsförank
ring bestå. Det hade redan tydligt 
visat sig, att den under krisen fram
lagda sparsamhetsbudgeten inte 
hade utsikter att passera riksdags
behandlingen, om inte bakom den 
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stod en klar riksdagsmajoritet. I 
en situation, där intet parti kände 
ansvar för statsledningen, måste 
man räkna med ett statsfinansiellt 
sammanbrott inom kort. Påtryck
ningen måste därför anses vara 
mycket kraftig. 

Krisens slutskede uppvisade dock 
segslitna förhandlingar, därför att 
åsikterna även inom den borgerliga 
kretsen delvis gick isär i fråga om 
saneringspolitiken. Speciellt förde 
den i högsta grad nödvändiga re
formen av omsättningsskattelagen 
med sig nästan oöverstigliga svå
righeter. Regeringsrekonstruktio
nen den l november nåddes därför 
blott genom att en del omstridda 
frågor, bl. a. omslagens utformning, 
ställdes på framtiden. 

A v de tre nya statsråden tillhör 
två agrarförbundet. Den tredje är 
en utrikeshandelsexpert från utri
kesdepartementet men torde priva
tim stå agrarerna nära. statsminis
ter Karjalainen löper fortfarande 
ingen risk att bli omkullvoterad. 

Men Finland har efter de svåra 
födslovåndorna fått en rent borger
lig samlingsministär, den första se
dan 1936, som enbart består av par
lamentariska representanter för 
alla de borgerliga partierna. 


