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Wilsons fjorton punkter 

 

 

 

 

 

 

I slutet av första världskriget, den 8 januari 1918, utfärdade den amerikanska presidenten Woodrow 

Wilson fjorton punkter som avsåg en fredsordning efter det stora kriget. De fjorton punkterna enligt 

Woodrow Wilson: 

1. Öppna fredsavtal utan hemliga överenskommelser. 

2. Erkännande av havens frihet. 

3. Avlägsnande av alla hinder för ekonomiskt utbyte, dvs. krav på frihandel. 

4. Garanterad militär nedrustning. 

5. Opartisk justering av alla koloniala krav, i vilken invånarnas intressen skulle väga lika tungt som 

regeringarnas anspråk. 

6. Utrymning av allt ryskt territorium. 

På bilden kastar USA:s president Woodrow Wilson bollen i säsongens första baseballmatch år 1916. Woodrow 

Wilson var demokrat och USA:s president under första världskriget (1913-1921). Han utgav fjorton punkter år 

1918 enligt vilka han ansåg att freden skulle bygga på. Han bidrog också till att visionera fram Nationernas 

förbund, men hans efterträdare, den allmänna amerikanska opinionen efter kriget och republikanerna stödde inte 

att USA skulle bli en medlem i förbundet och engagerad i internationella frågor. När Nationernas förbunds 

efterträdare Förenta nationerna grundades efter andra världskriget stationerades organisationen i New York och 

USA såg till att bli en av dess drivande krafter.  

http://www.ne.se/f%C3%B6rsta-v%C3%A4rldskriget/frederna/v%C3%A4gen-till-freden
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7. Återställande av Belgiens suveränitet. 

8. Utrymning av ockuperat franskt område och återställande av Elsass–Lothringen till Frankrike. 

9. Justering av Italiens gränser längs "klart identifierade nationalitetslinjer". 

10. Möjlighet till autonomi för (delar av) Österrike–Ungern. 

11. Ockupationsstyrkornas utrymning av Serbien, Rumänien och Montenegro; tillträde för Serbien till havet; 

justering av Balkanstaternas gränser i enlighet med nationalitetsprincipen. 

12. Autonom utveckling för de icke-turkiska folken inom det osmanska riket; Dardanellernas öppnande för sjöfart. 

13. Upprättande av ett oberoende Polen med tillgång till havet. 

14. Bildande av en nationernas församling med syfte att ge ömsesidiga garantier för politiskt oberoende och 

territoriell integritet till stora såväl som små stater.1 

En röd tråd i många av Wilsons punkter är frågan om sjöfart och hav. Under första världskriget 

spelade kontrollen av världshaven en viktig roll och sjöfarten hade en viktig betydelse för 

världshandeln (även om järnvägarna också hade en stor roll). Om man trots allt ser på de fjorton 

punkterna är det ett viktig återkommande tema att olika stater skall ha tillgång till världshaven och 

att ”haven är fria” (punkt två). 

En annan viktig princip var nationalitetsprincipen och att europeiska nationer skulle få bli 

självständiga. Wilsons antagande var ganska idealistiskt och hur nationsgränserna skulle dras är ett 

kapitel för sig som orsakade många problem i framtiden. Exempelvis grundades Tjeckoslovakien 

för tjecker och slovaker och Jugoslavien var en samling olika sydslaviska etniciteter. (På 1990-talet 

delades Tjeckien och Slovakien i två stater, i forna Jugoslavien utbröt krig). Österrike fick inte 

heller ansluta sig till Tyskland enligt fredsavtalen, fastän befolkningen talade tyska (segrarmakterna 

ville inte se en stark förening mellan Tyskland och Österrike, men Hitler genomförde Anschluss 

1938). Finland godkändes som stat vid sidan av de baltiska staterna, för att nämna några. Det var 

trots allt svårt att definiera vad en nation är, i och med att Europa är ett lapptäcke av olika kulturer, 

språk, dialekter och religioner och det är alltid inte så självklart att dra politiska gränser. 

Exempelvis hamnade en stor del av ungrarna utanför Ungerns gränser (delvis som bestraffning för 

att landet varit på Centralmakternas sida i Österrike-Ungern).  
                                                
1De fjorton punkterna enligt Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/f%C3%B6rsta-
v%C3%A4rldskriget/frederna/v%C3%A4gen-till-freden, 2.7.2013. 
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Enligt den sista punkten skulle en ”nationernas församling” bildas. Nationernas förbund grundades 

efter kriget, men USA uteblev från förbundet. Woodrow Wilson hörde till det demokratiska partiet 

och i USA hade republikanerna fått allt mera inflytande efter kriget. Republikanerna var inte lika 

intresserade som Woodrow Wilson och demokraterna att delta i internationella frågor och de ville 

koncentrera sig mera på amerikansk inrikespolitik. Wilsons efterträdare på presidentposten var inte 

heller intresserad av Nationernas förbund, varmed USA uteblev helt och hållet från Nationernas 

förbund. 100 000 amerikaner hade stupat i första världskriget och de europeiska och internationella 

frågorna var inte så populära bland den allmänna amerikanska opinionen, i och med att många 

amerikaner dött i Europa och i med att kriget inneburit stora ekonomiska förluster även för USA. 

Landet begränsade också kvoterna på hur många invandrare man tog efter kriget. Det gick inte 

ekonomiskt bra vid krigsslutet och fastän Amerika tidigare varit ett invandrarvänligt land ansåg den 

amerikanska regeringen att man måste begränsa invandrarantalet. 

Trots att USA uteblev från Nationernas förbund var organisationen i stort sett en idé av Woodrow 

Wilson. I de fjorton punkterna definierade Wilson också ganska kort och tydligt hurdana riktlinjer 

som önskades i efterkrigstida Europa och dessa riktlinjer följdes i ganska stor grad i fredsavtalen 

som skrevs efter kriget. Många av dagens europeiska stater grundades också enligt nuvarande 

gränser efter första världskriget, fastän andra världskriget tillfälligt rubbade ordningen.  

 

Uppgift 

1. Enligt amerikanerna var Europa gammalmodigt och ”feodalt”, medan Amerika var en 

högborg för frihet och demokrati. Hur ser man de amerikanska demokratiska idealen om 

”frihet” i de fjorton punkterna? 
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