
Serien: Forsvaret i samfundet 
Niels Jørgen Haagerup 



Nærværende hæfte, der indgår i oplysningsserien om "Forsvaret i samfundet ", vil kunne an
vendes som undervisningsmiddel i forbindelse med samtidsorientering ved forsvarets enhe
der. 

Vedbæk i august 1982. 

K. JØRGENSEN 
FORSVARSCHEF 

Danmarks sikkerhedspolitik 

1.-4. udgave, oplag: 80.000 ekspl., 1974-80 
5. omarbejdede og udvidede udgave, oplag: 25.000 ekspl., august 1982 
Tryk : Visoprint as, grafisk produktion 
Layout: Verner Jørgensen 
Sats: Saga-Data ApS 
Redaktion: Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste 

I Serien "Forsvaret i samfundet" foreligger: 
seneste udgave: 

P.A. Heegaard-Poulsen : Hjemmeværnet (oktober 1980) 
Laust Grove Vejlstrup: Det militære forsvar (september 1979) 
Svend Albrechtsen og Michael H. Clemmesen , 
Debat om dansk forsvar (maj 1981) 
Ivan Christensen: Totalforsvaret (marts 1978) 
Bjarne Fr. Lindhardt: NATO - politisk og 
militær alliance (juni 1981) 
Flemming Schroll Nielsen , AMF - NATO's krisestyrke (august 1981) 
E.S. Flemming: FN-styrker (juni 1978) 
Bertel Heurlin: Sikkerbedspolitik og forsvar (februar 1979) 
Niels Jørgen Haagerup : Danmarks sikkerhedspolitik 
Bertel Heurlin : Hvorfor våben? (februar 1978) 
H.C. Bach og Jørgen Taagholt: Grønland og 
polarområdet - ressourcer og sikkerhedspolitik (maj 1982) 
Niels Jørgen Haagerup : Nedrustning, sikkerhed 
og forsvar (april 1978) 
Skjold G. Mellbin : Beograd-mødet 1977-78 -
Helsingforskonferencens opfølgning (december 1978) 
Erik Beukel: Lighed på strategiske atomvåben (november 1981) 
Mogens Espersen , Østersøen - balance 
og sikkerhed (december 1981) 

Katalog og nr. 
FKO PUB 493-16 
FKO PUB 493-20 

FKO PUB 493-21 
FKO PUB 493-30 

FKO PUB 493-40 
FKO PUB 493-41 
FKO PUB 493-50 
FKO PUB 493·70 
FKO PUB 493·71 
FKO PUB 493-72 

FKO PUB 493-73 

FKO PUB 493-75 

FKO PUB 493-76 
FKO PUB 493·77 

FKO PUB 493-78 

Hæfterne kan rekvireres gennem Forsvarets Oplysnings- og Ve/færdstjeneite, Trommesalen 
4, 1614 København V. Tlf: (01) 11 45 11. 

Militære myndigheder rekvirerer dog ved Hærens Reglementsforvaltning, bygning 43, 
Svanemøllens kaserne, 2100 København Ø. Tlf (01) 29 05 22. 

Udgivet af Forsvarskommandoen 



Serien: 
Forsvaret i samfundet 

Niels Jørgen Haagerup 



Indholdsfortegnelse 

1. Folketinget bag udenrigspoli-
tikken . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Partierne og NATO . . . . . . . . 4 
Debat om forsvarspolitikken . . 5 
Regeringen og Atlantpagten . . 5 

2. Seidenfaden-rapporten . . . . . . 7 

FNogNATO .. ... ... . ... 8 
Alliance og neutralitet . . . . . . 9 
Overgangsproblemer . . . . . . . 11 
Hvis NATO smuldrer . . . . . . . 12 
Måske ny sikkerhedspolitisk 
undersøgelse . . . . . . . . . . . . 13 

3. Nye signaler i storpolitikken . . 15 

Forholdet Nord-Syd . . . . . . . 15 
Fra kold krig til SALT . . . . . . 15 
Atter øget oprustning . . . . . . 17 
Omvæltningen i Iran . . . . . . . 19 
Spændingen i Mellemøsten . . . 20 
Udviklingen indenfor NATO .. 20 
Europas og USAs forsvarsind-
sats . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Forholdet Europa-USA . . . . . 22 
Vurderingen af Sovjetunionen . 23 

4. Dansk Europapolitik . . . . . . . 25 

EF-landenes politiske sam-
arbejde .............. . . 25 
Rådslagninger i EPS og NATO . 26 
Danmarks syn på EPS . . . . . . 27 
London-Rapporten 1981 . . . . 28 
Sikkerhed og forsvar . . . . . . . 28 
Danske forbehold . . . . . . . . . 29 

Forsvar falder udenfor EPS. . . 31 
Sikkerhedspolitik i EPS . . . . . 32 
Eurogruppen . . . . . . . . . . . . 32 
Europæisk unionsdebat . . . . . 34 

5. Afspænding og nedrustning . . 36 

Magtbalance og rustningskon-
trol .................. 37 
SALT-traktaten . . . . . . . . . . 37 
Tillidskabende foranstaltninger 
og MBFR ..... ... ..... . 38 
Dansk atomvåbenpolitik . . . . 39 
Nordisk atomvåbenfri zone . . . 40 
Norsk og dansk atomdebat . . . 41 
Et udspil fra Bresjnev . . . . . . 41 
Den danske holdning . . . . . . . 42 
U-137 affæren . . . . . . . . . . . 43 
Atomraketter i Europa . . . . . 44 
NATOs dobbeltbeslutning . . . 44 
Danmark og atomraketterne . . 46 
Krav om raketforhandlinger . . 46 
Vesteuropa militært mere udsat 47 
Neutronbomben . . . .. ..... 47 

6. Dansk sikkerhedspolitik i 
1980'erne . . . . . . . . . . . . . . 49 

Socialdemokratiet og sikkerheds
politikken . . . . . . . . . . . . . . 49 
Nord-Syd problemer og sikker
hedspolitik . . . . . . . . . . . . . 50 
Nye emner i debatten . . . . . . 51 

Bogliste ....... . .. ..... 54 

Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . 56 



Som alle andre selvstændige lande fører Danmark sikkerhedspo
litik. Sikkerhedspolitik i snæver forstand vil være den forsvars
politik, der føres med sigte -på at skabe forudsætningerne for at 
holde territoriet frit for militære aktioner, siges det i den store 
danske redegørelse Problemer omkring dansk sikkerhedspolitik 
(Seidenfaden-rapporten) fra 1970. 

Derefter hedder det: "Men herudover vil det være en væsent
lig bestræbelse for sikkerhedspolitikken at tilvejebringe de bedst 
mulige betingelser for, at nationen indenfor sine grænser bevarer 
friheden til at indrette sig, som den selv ønsker det. Sikkerheds
politik kan således komme til at indeholde elementer af både 
udenrigspolitik, forsvarspolitik og økonomisk politik." 

1. Folketinget bag 
udenrigspolitikken 

Efter den anden verdenskrig har de en mere positiv indstilling over 
der til stadighed været et stort for dansk forsvar. Den har blandt 
flertal i Folketinget bag den førte andet givet sig udslag i oprettel
sikkerhedspolitik. Lige efter kri- sen (i 1949) af det statslige dan
gen formuleredes indstillingen fra ske hjemmeværn, der igennem 
alle sider i viljen til at undgå en mange år har kunnet opretholde 
gentagelse af besættelsesårene - en samlet frivillig styrke på ca. 
"Aldrig mere en 9. april" - ogud 70.000 medlemmer. I 1982 har 
af modstandskampen mod den hjemmeværnet passeret tallet 
nazistiske besættelsesmagt vokse- 77 .000. 
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Det var også besættelsen og 
frygten for en aggression fra det 
stalinistiske Rusland sidst i 40'er
ne, der lagde grunden til en bre
dere forståelse for dansk delta
gelse i en vestlig forsvarsalliance. 
Da forhåbningerne om at realise
re et internationalt sikkerhedssy
stem under stormagternes ledelse 
i FN hurtigt bristede, og da de 
skandinaviske forsvarsforhandlin
ger 1948-49 endte resultatløst, 
fulgte Danmark Norge ind i At
lantpagten, som undertegnedes 
den 4. april 1949. 

Partierne og NATO 
I de forløbne 33 år har der ikke 
været optræk til et brud med den 
sikkerhedspolitik, der i første 
række hviler på dansk medlem
skab af NATO. Det radikale Ven
stre, som i 1949 stemte imod be
slutningen om at gå ind i Atlant
pagten, har siden 1957 deltaget i 
flere koalitionsregeringer, der har 
understøttet NATO-politikken, 
og partiet har deltaget i forsvars
forligene i 1960 og 1973, men 
holdt sig udenfor forligene i 1977 
og 1981. 

PARTIGRUPPERINGEN I FOLKETINGET 

Folketingets 
sammensætning efter valgene 1971 1973 1975 1977 1979 1981 

Socialdemokratiet 70 46 53 65 68 59 
Det radikale Venstre 27 20 13 6 10 9 
Det konservative folkeparti 31 16 10 15 22 26 
Danmarks retsforbund 5 6 5 
Socialistisk folkeparti 17 11 9 7 11 21 
Danmarks kommunistiske parti 6 7 7 
Centrum-demokraterne 14 4 11 6 15 
Kristeligt folkeparti 7 9 6 5 4 
Venstre, Danmarks liberale parti 30 22 42 21 22 20 
Fremskridtspartiet 28 24 26 20 15 
Venstresocialisterne 4 5 6 5 

Valgt i Grønland 2 2 2 2 2 2 
Valgt på Færøerne 2 2 2 2 2 2 

179 179 179 179 179 179 
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Debat om forsvarspolitikken 

Der er nuancer partierne imellem 
om forsvarspolitikken, og i perio
der har der på dette område væ
ret en betydelig afstand mellem 
dem. Men der står et bredt flertal 
bag sikkerhedspolitikken. 

Folketingsvalgene i 1973 og 
197 5 f ørle til meget betydelige 
ændringer i Folketingets sammen
sætning. Ved valget i december 
1973 blev antallet af partier, re
præsenteret i Folketinget, fordob
let fra fem til ti, og et helt nyt 
parti, Fremskridtspartiet, blev 
det næststørste parti. Alle fire 
"gamle" partier gik stærkt tilba
ge, en udvikling, der dog delvis 
er bremset op ved de seneste valg. 

Dette store opbrud i vælger
skaren havde intet at gøre med 
sikkerhedspolitikken og forment
lig heller ikke med forsvarspoli
tikken. Debatter og afstemninger 
gennem årene har klart vist, at 
der fortsat er et meget stort fler
tal bag sikkerhedspolitikken, om
fattende Socialdemokratiet, V en
stre, Det konservative Folkeparti, 
Kristeligt Folkeparti, Centrumde
mokraterne samt Fremskridtspar
tiet, der har støttet de seneste 
forsvarsforlig. Valget i 1979 be
tød en styrkelse af Socialdemo
kratiets venstrefløj, der er kritisk 
omend ikke afvisende overfor 
den hidtidige danske sikkerheds
politik. Det radikale Venstre er i 
forsvarspolitikken påny indstillet 
på at markere en holdning, der 
afviger fra flertallets og i overens
stemmelse med det pacifistiske 

grundsyn, som har spillet en rolle 
i hele partiets historie. Partiet 
vender sig dog ikke mod Dan
marks medlemskab af NATO. 

Oppositionen mod den førte 
sikkerhedspolitik repræsenteresaf 
partierne til venstre for Social
demokratiet. Det er Socialistisk 
Folkeparti, Danmarks kommuni
stiske Parti og Venstresocialister
ne, som kun udgør et lille mindre
tal i Folketinget, efter valget i 
1981 ialt 26 mandater. Kommu
nisterne gled ud ved valget i 1979. 
Der består knap en helt sammen
faldende indstilling hos disse par
tier med hensyn til en a.lternativ 
dansk sikkerhedspolitik - SF og 
VS går øjensynlig ind for en mere 
vidtgående dansk afrustning end 
kommunisterne - men de tre par
tier er dog enige om at ønske 
Danmark udmeldt af NATO med 
henblik på en dansk neutralitets
politik. 

Regeringen og Atlantpagten 
NATO-medlemskabet er bortset 
fra partierne yderst på venstreflø
jen ikke noget stridsspørgsmål i 
dansk politik. Daværende statsmi
nister Poul Hartling sagde ved fo
relæggelsen af sin regerings pro
gramerklæring den 8.januar 1974 
bl.a.: 

Danmarks sikkerhedspolitik vil 
fortsat hvile på vort medlemskab 
af NATO. Samarbejdet i denne 
organisation er en vigtig forud
sætning for den afspænding, som 
i disse år er et fremtrædende træk 
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Statsminister Anker Jørgensen. Foto: 
API 

i forholdet mellem Øst og Vest. 
Hertil kommer, at NATO er et 
naturligt forum for det nære og 
tillidsfulde politiske samarbejde 
mellem en række europæiske sta
ter og vore partnere på den anden 

side Atlanterhavet: USA og Cana
da. 

Statsminister Anker Jørgensen, 
der ved årsskiftet 1981/82 dan
nede sin femte regering, har li
geledes ved mange lejligheder fast
slået, at NATO stadig udgør fun
damentet i vor sikkerhedspolitik. 

De seks folketingsvalg fra 1971 
til 1981 ændrede ikke den kends
gerning, at der fortsat er over tre 
fjerdedele af Folketingets med
lemmer bag den hidtidige uden
rigspolitik og herunder bag sikker
hedspolitikken. En opsigelse af 
NATO-medlemskabet er ikke ak
tuel i dansk politik og forventes 
heller ikke at blive det. Noget an
det er, at de ydre forudsætninger 
for dansk sikkerhedspolitik har 
ændret sig i flere henseender, si
den Danmark gik ind i Atlantpag
ten i 1949. 



2. Seidenf aden-rapporten 

Erkendelsen af disse ydre ændrin
ger lå bag KVR-regeringen Bauns
gaards beslutning om i 1968 at 
lade dansk sikkerhedspolitik un
derkaste en nærmere undersøgel
se. Afspændingen mellem Øst og 
Vest var ved at blive et mere do
minerende træk i det storpoliti
ske billede - for en tid dog af
brudt af Warszawapagt-landenes 
besættelse af Czekoslovakiet i au
gust 1968 - og fra 1969 ville 
medlemskabet af Atlantpagten 
for første gang kunne opsiges. Var 
der for Danmark et andet og me
re tiltrækkende alternativ? Kun
ne der eventuelt skabes et nordisk 
forsvarsforbund 20 år efter at for
handlingerne herom var brudt 
sammen? 

Disse spørgsmål indgik i det 
kommissorium, som blev givet et 
antal embedsmænd og akademi
kere i en særlig kommission med 
ambassadør Gunnar Seidenfaden 
som formand. Det sagkyndige ud
valg oversendte efter ligeved to 
års arbejde i juli 1970 sin rapport 
til regeringen, hvis sikkerhedspo
litiske udvalg afstod fra at foreta
ge ændringer i den og lod den ud
give den 25. september 1970. 

Redegørelsen er på 375 sider 

plus 192 sider i et bilagsbind. Den 
skal i det følgende gennemgås i 
hovedtrækkene, selvom den er 
skrevet for mere end ti år siden. 
Dens hovedkonklusioner står fort
sat uanfægtet af det brede flertal, 
der både i Folketinget og i befolk
ningen står bag sikkerhedspolitik
ken. Det siges i forordet, at ud
valget ikke har set det som sin 
opgave at fremkomme med anbe
falinger med hensyn til, hvilken 
politik Danmark bør følge, men 
alene at fremlægge "et mest mu
ligt fuldstændigt informations
grundlag om de faktiske forhold 
og sådanne synspunkter, som kan 
antages at være relevante for over
vejelser om Danmarks sikkerheds
politik." 

Rapporten fremtrådte som en 
betænkning, alle medlemmerne 
uanset deres synspunkter havde 
kunnet godtage. Hvert enkelt 
medlem kunne dog ikke nødven
digvis tages til indtægt for alle 
formuleringer, hed det i forordet. 
Et eller to af medlemmerne var 
kendt som modstandere af dansk 
NATO-medlemskab, og udvalgets 
formand havde lagt vægt på at 
finde formuleringer, alle medlem
mer af udvalget havde kunnet 
godtage. 
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FN og NATO 
Den første halvdel af redegørel
sen gennemgår de to supermagters 
konfrontation, endvidere Vest
og Østeuropa, Mellemøsten, Kina, 
den tredie verden og Sydøstasien 
(Vietnam). 

Anden del behandler først det 
internationale sikkerhedspolitiske 
samarbejde og Danmarks deltagel
se. Det drejer sig om FN og her
under FNs midler til opretholdel
se af fred og sikkerhed og årsager
ne til, at FN ikke alene kan være 
det instrument, Danmark støtter 
sig til i sin sikkerhedspolitik. 

Dernæst gennemgås Atlantpag
tens hovedbestemmelser, den mi
litære bistandsforpligtelse, NA
TOs struktur, de udenrigspoliti
ske rådslagninger og endelig Dan
marks særlige forhold til NATO . 

Seidenfaden-rapporten 
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Herunder anføres, at der i mod
sætning til situationen i en række 
andre NATO-lande ikke er statio
neret allierede styrker på dansk 
territorium (Grønland undtaget). 
Om atompolitikken siges, at det 
er dansk politik, at der ikke må 
findes kernevåben indenfor dansk 
område, og det nævnes, at man 
fra dansk side har pålagt sig en 
vis tilbageholdenhed med hensyn 
til militære NATO-øvelser på 
dansk område eller med dansk 
deltagelse. Det danske synspunkt 
er, siges det, at "en vis øvelsesak
tivitet med udenlandske styrker 
på og omkring dansk område er 
en nødvendig forudsætning for, 
at militær hjælp udefra - af hvil
ken forsvaret af Danmark i en gi
ven situation vil afhænge - kan 
blive effektiv." Samtidig lægges 
der vægt på, at det ikke med no
gen rimelighed skal kunne hæv
des, at øvelserne har en provoke
rende karakter. 

Efter omtalen af Danmarks 
forhold til NATO omtales ned
rustningsbestræbelserne og af
spændingsbestræbelserne mellem 
Øst- og Vesteuropa samt debat
ten om en europæisk sikkerheds
konference. 

Det følgende kapitel i anden 
del omhandler Danmarks militær
geografiske plads. Herunder refe
reres omverdenens opfattelse af 
Danmarks betydning samt den 
vurdering, der er indhentet fra 
fem udenlandske eksperter. Den 
fulde ordlyd af eksperternes vur
dering er sammen med en grundig 
indføring i øst-vest konfrontatio-



nens oprindelse og udvikling af 
professor Erling Bjøl (medlem af 
udvalget) indeholdt i bilagsbin
det. 

Alliance og neutralitet 

Tredie og sidste kapitel i anden 
del er rapportens vigtigste. Det 

,t 
'•· ,,., ,.. , 

,,u, 

FN-bygningen i New York. Nordisk Pressefoto AIS 
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beskriver begreberne alliance og 
neutralitet og belyser, hvad der 
kaldes optionsproblematikken 
herunder Danmarks stilling i NA
TO, en alliancefri status for Dan
mark og de særlige problemer, 
som en overgang fra alliancemed
lemskab til neutralitet ville rejse. 

Endelig omtales, hvilke fremti
dige muligheder der eventuelt kan 
blive tale om for Danmark at ta
ge stilling til, herunder et skandi
navisk forsvarsforbund, et vesteu
ropæisk forsvarssamarbejde, en 
fælleseuropæisk sikkerhedsord
ning og endelig en mindre allian
ce som eksempelvis en Nordsøal
liance, hvis NATO opløses. Det 
påpeges i dette kapitel, at Dan
mark under de givne omstændig
heder af de anførte muligheder 
kun kan vælge mellem fortsat 
NATO-medlemskab eller alliance
frihed, det vil sige benytte sig af 
opsigelsesmuligheden og gå ud af 
Atlantpagten. Hvad vil det bety
de, hvis Danmark valgte at gå ud? 

Det siges i rapporten, at van
skeligheden er, at mens man ved 
fremstillingen af NATO-medlem
skabet arbejder med en beståen
de situation og derfor kan bely
se situationen med konkret mate
riale, vil en tilsvarende fremstil
ling af Danmark som alliancefrit 
land nødvendigvis få en mere ab
strakt karakter. Andre tænkelige 
sikkerhedspolitiske løsninger end 
NATO-medlemskab og alliancefri
hed synes at forudsætte, at der 
sker forandringer i verden om
kring Danmark, og at der dannes 
nye kombinationer, man fra dansk 
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side må tage stilling til, medvirke 
til eller tage afstand fra, siges det. 

Underafsnittet om en alliance
fri status for Danmark søger at 
fremlægge argumenterne for og 
mod - det vil sige de formodede 
fordele og ulemper ved - en så
dan ændring i dansk sikkerheds
politik. Med hensyn til spørgsmå
let om Danmark ville have større 
handlefrihed som alliancefri na
tion, erklæres det i rapporten, at 
udvalget ikke kan sige noget defi
nitivt herom, og "at en generel 
besvarelse af spørgsmålet sandsyn
ligvis vil vise sig vanskelig, fordi 
mulighederne vil skifte fra situa
tion til situation.'' 

Meget større klarhed kaster 
rapporten ikke over de andre si
der af følgerne for dansk sikker
hedspolitik, hvis Danmark var al
liancefrit i stedet for at være med
lem af en alliance. Argumenterne 
stilles op overfor hinanden uden 
at der drages konklusioner, idet 
det dog påpeges, at et dansk for
svar ubetinget vil have mindre tro
værdighed, hvis Danmark er neu
tralt. 

Ganske vist kunne tilliden til, 
at den alliancefri status under 
fredsforhold skulle kunne videre
føres som neutralitet under krig, 
styrkes ved, at Danmark opnår 
traktatmæssige garantier for, at 
en sådan neutralitet vil blive re
spekteret. Der kan tænkes 1) en 
ensidig garanti fra USA (med el
ler uden ledsagelse af andre N A
TO-lande), 2) en ensidig garanti 
fra Sovjetunionen (med eller uden 
ledsagelse af andre Warszawapagt-



lande) eller 3) en fælles garanti fra 
begge supermagter. Hertil bemær
ker rapporten, at det drejer sig om 
løsninger, der ikke bare er afhæn
gige af Danmarks eget valg, men 
også af andre landes holdninger. 
Endvidere ville garantier, der kun 
omfattede løfter om at respekte
re neutraliteten, ikke indeholde 
mere end generelle folkeretslige 
forpligtelser. 

Overgangsproblemer 
Endvidere belyser rapporten de 
særlige overgangsproblemer, der 
ville rejse sig, hvis Danmark isole
ret valgte at udtræde af NATO. 
Her stilles en svækkelse af allian
cen ved en dansk udtræden over
for det mulige bidrag til afspæn
dingen som en dansk udtræden 
kunne indebære. 

Virkningerne i NATO ville væ
re negative, hvilket blandt andet 
belyses af den omstændighed, at 
forbindelsen mellem Norge og de 
kontinentale NATO-lande kunne 
komme i fare ved en dansk udtræ
den. Hvis Danmark meldte sig ud 
af NATO, kunne det endvidere 
fra sovjetisk side opfattes som et 
symptom på en begyndende op
løsning af det atlantiske sikker
hedssystem. Det kunne give Sov
jetunionen anledning til at mene, 
at der hermed var skabt bedre mu
ligheder for aktioner mod Vest
europa og samtidig svække inter
essen for at deltage i afspændings
skridt, siges det. 

Omvendt kunne man fremføre, 
at en isoleret dansk udtræden af 
NATO ville være et skridt i af-

spændingens tjeneste, idet et så
dant dansk skridt i sovjetisk per
spektiv kunne opfattes som en 
mindskelse af truslen mod Sovjet
unionen. Men det kunne modvir
kes, hvis de allierede fortolkede 
den danske unddragelse af allian
ceforsvarets forpligtelse som en 
forøgelse af truslen mod resten af 
alliancen og udbyggede deres fæl
les allianceforsvar. I så fald kun
ne det føre til øget krigsfare, si
ger rapporten. 

Virkningerne for de øvrige nor
diske lande af en isoleret dansk 
udmeldelse af Atlantpagten vur
deres som negative. Hele grundla
get for det norske forsvars opbyg
ning ville være ændret på afgøren
de måde. 

Det siges sammenfattende om 
overgangsproblemerne, at en 
dansk udtræden af NATO ville 
forrykke den nordiske balance til 
ugunst for Vesten og uden udsigt 
til, at der fra østlig side blev ydet 
modsvarende kompensationer. En 
dansk udtræden af NATO kunne 
således få de stik modsatte virk
ninger af de tilsigtede, hedder det 
videre med den tilføjelse, at det 
især ville afhænge af Norges re
aktioner. En sikker forhåndsori
entering om dem måtte derfor 
være en forudsætning for at kun
ne bedømme følgerne af en dansk 
udtræden. 

I det følgende og afsluttende 
afsnit om de tænkelige frem tidi
ge valgmuligheder siges det om et 
skandinavisk forsvarsforbund, at 
i det tilfælde NATO i det store 
og hele har bevaret sin nuværen-
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de karakter, er det næppe sand
synligt, at Sverige eller Norge vil
le tage initiativet til dannelsen af 
et skandinavisk forsvarsforbund. 
Det kan dog ikke udelukkes, si
ges det på den anden side, at tan
ken om et skandinavisk forsvars
forbund ville kunne få politisk 
aktualitet, hvis der indtraf væ
sentlige ændringer i de nuværen
de internationale forudsætninger. 

Hvis NATO smuldrer 
I tilfælde af opløsningstendenser 
i alliancerne ville en skandinavisk 
løsning af Danmarks sikkerheds
problem fra et dansk synspunkt 
formentlig aftegne sig som en at
traktiv mulighed, ikke mindst hvis 
alternativet var en bilateral dansk
tysk militæralliance. Men selv i 
så fald ville muligheden af et 
skandinavisk forsvarsforbund kun 
være realistisk, hvis det blev ac
cepteret af begge supermagter. 
Det siges videre, at Danmark ikke 
uden videre kan forlade NATO 
med henblik på at "tilbyde" Sve
rige og Norge et neutralitetsfor
bund. Det danske forsvar ville ik
ke kunne yde væsentlige bidrag 
til forsvaret af de skandinaviske 
lande. 

Et uvæbnet neutralitetsforbund 
må betragtes som utopisk. Det 
ville næppe blive accepteret af de 
to andre lande. 

Hvis NATO smuldrer, ville Nor
ge formentlig først overveje en 
skandinavisk løsning, såfremt en 
bredere Atlanterhavsløsning ikke 
kunne lade sig gennemføre. Nor-
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ge ville i givet fald lægge vægt på 
at få løst problemerne omkring 
kommunikation og varsling i 
Nordatlanten (Danmark ville ha
ve tilsvarende problemer på grund 
af Grønland). Selv med dette pro
blem løst ville Norge formentlig 
ønske så åbent et forbund som 
muligt i forholdet til den vestlige 
verden. Sverige ville på sin side 
antagelig ligesom i 1948-49 insi
stere på, at et skandinavisk for
svarsforbund skulle være en ud
strækning af svensk neutralitet. 

I omtalen af et fremtidigt vest
europæisk forsvarssamarbejde an
føres det, at det især på baggrund 
af de forventede reduktioner af 
USAs styrker i Tyskland ikke 
kan udelukkes, at udviklingen i 
1970'erne vil aktualisere spørgs
målet om et udvidet europæisk 
militært samarbejde på det kon
ventionelle område først og frem
mest indenfor centralregionen 
(hvortil Danmark ikke hører). Et 
fælleseuropæisk atomvåben anses 
derimod at ligge længere ude i 
fremtiden. 

Endelig siges det om en fælles
europæisk sikkerhedsordning, at 
den formentlig ligger så langt ude 
i fremtiden og har så usikre kon
turer, at den vanskeligt lader sig 
diskutere i detaljer. 

Selvom rapportens forfattere 
ikke drog entydige konklusioner 
af deres arbejde, gik det igennem 
de fleste kommentarer - som det 
også fremgik af de fem udenland
ske eksperters vurdering i bilaget 
til rapporten - at der ikke i den 
foreliggende situation er et sik-



kerhedspolitisk alternativ for 
Danmark til fortsat medlemskab 
af Atlantpagten. 

Måske ny sikkerhedspolitisk 
undersØQelse 
Siden rapportens udsendelse i 
1970 har der ofte været henvist 
til den i den danske debat. Der 
synes at være overvejende enig
hed om, at de fundamentale pro
blemstillinger, den opstiller, ikke 
har ændret sig. Men fra blandt 
andet radikal side er der dog 
fremsat ønske om, at der ved ind
gangen til 1980'erne etableres en 
ny bred sikkerhedspolitisk under
søgelse. 

De fleste af Folketingets parti
er udtrykte i februar 1980 sym
pati for et radikalt forslag til 
folketingsbeslutning om nedsæt
telse af et sagkyndigt og uafhæn
gigt udvalg til at undersøge og 
vurdere problemerne omkring 
dansk sikkerhedspolitik. På rege
ringens vegne udtalte udenrigsmi
nister Kjeld Olesen dog, at han 
fandt forslaget for begrænset. Han 
fandt, at arbejdet snarere bør for
me sig som en løbende drøftelse 
af og informationsvirksomhed om 
vigtigere sikkerhedspolitiske pro
blemstillinger, eventuelt med en 
årlig sikkerhedspolitisk status som 
et naturligt modstykke til en vur
dering af forsvarets situation. 

Resultatet af regeringens over
vejelser blev nedsættelsen sidst i 
1980 af Det sikkerheds- og ned
rustningspolitiske Udvalg, der bl. 
a. overtog det hidtidige nedrust-

Ambassadør Skjold G. Mellbin, for
mand for Det sikkerheds- og nedrust
ningspolitiske Udvalg. Politikens Pres
sefoto 

ningsudvalgs opgaver. Udvalget, 
som ambassadør S. G. Mellbin er 
formand for, er formelt fritstå
ende, men sammensætningen af 
dets seks mand store formand
skab blev dog afgjort alene af re
geringen. I udvalget sidder em-
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Dansk 
sikkerheds 

politik 
og forslagene om 

Nordensom 
kernevåbenfri 

zone 

DET SIKKERHEDS· OG t1EORUSTtllflGSPOUTIS,i.E IJO.,.ALG 

Det sikkerheds- og nedrustningspoliti
ske Udvalgs redegørelse, der blev afgi
veti april 1982 

bedsmænd, forskere, repræsen
tanter for enkelte medier samt et 
medlem fra hvert af de politiske 
partier i Folketinget. 

Udvalget påtog sig som sin før
ste opgave at udarbejde en fyldig 
redegørelse for problemerne om
kring en nordisk atomvåbenfri 
zone, men formandskabets beslut
ning herom fremkaldte dog kritik 
fra partierne til højre for Social
demokratiet. Redegørelsen fra 
udvalget, der i daglig tale beteg
nes med forkortelsen SNU, forelå 
trykt i juni 1982. SNUs første års
beretning vil blive offentliggjort i 
efteråret 1982. 

Udvalget følger derudover den 
internationale sikkerhedspolitiske 
debat og vil herunder især følge 
udviklingen af magtbalancen mel
lem Øst og Vest og de sikkerheds
politiske problemer, der indgår i 
forholdet mellem industrilandene 
og de økonomisk mindre udvikle
de lande (Nord-Syd problemet). 



3. Nye signaler 
i storpolitikken 

Mens sikkerhedspolitikkens indre 
danske politiske miljø som omtalt 
ikke er ændret i større grad, er der 
sket adskillige ændringer i det yd
re sikkerhedspolitiske miljø. De 
har hidtil ikke været af en sådan 
karakter, at de har fået regerin
gen og Folketinget til at gå ind 
for en anden dansk sikkerhedspo
litik. Men da dansk udenrigspoli
tik i vid udstrækning må være en 
tilpasningsproces til forhold, som 
er skabt af andre og hovedsagelig 
større magter, vil storpolitiske 
ændringer også kunne få følger 
for dansk sikkerhedspolitik. 

Forholdet Nord-Syd 
Det politiske forhold mellem de 
nordlige industrilande og de syd
lige udviklingslande og territorier 
ændrede sig i 1940'erne og op 
gennem 50'eme og 60'eme og 
førte til mere end en fordobling 
af antallet af selvstændige lande. 
Forholdet mellem dem var i 
1970'eme også i økonomisk hen
seende ved at ændres radikalt. 

En økonomisk udjævning mel
lem de rige industrilande og de -
overvejende - fattige udviklings
lande ligger ganske vist stadig 
langt ude i fremtiden. Men udvik
lingslandene har formuleret mere 

konkrete og mere vidtrækkende 
krav end tidligere til industrilan
dene om en ny økonomisk ver
densorden, og de råstofrige udvik
lingslande er på vej til at placere 
sig langt stærkere i storpolitikken 
end før. Det gælder ikke mindst 
landene omkring den persiske 
havbugt. 

Fra kold krig til SALT 
Omvæltningen i Iran i 1979 og 
Sovjetunionens invasion af Afgha
nistan omkring årsskiftet 1979-
80 skabte nye spændinger. 

Den kolde krig mellem Øst og 
Vest, som i 1949 førte til opret
telsen åf NATO, var efter man
ges mening ophørt eller havde i 
hvert fald ændret karakter. 

Forbundsrepublikken Tysk-
lands forhold til landene i Øst
europa med Sovjetunionen i spid
sen blev baseret på en række to
sidede traktater, der blandt andet 
har banet vej for en vesttysk og 
en vestlig anerkendelse af den øst
tyske stat DDR og et voksende 
økonomisk samkvem. Der er og
så blevet mere ro omkring Vest
berlin end før. 

Adskillelsen mellem Øst og 
Vest består dog fortsat, og i ideo
logisk henseende betones den med 
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To sovjetiske pansrede mandskabsvogne uden for Kabul i Afghanistan januar 
1980. Nordisk Pressefoto AIS 

uændret eller endog øget skarp
hed. Muren i Berlin står også sta
dig. 

Forholdet mellem de to super
magter USA og Sovjetunionen 
blev på flere vigtige punkter fra 
midten af 1960'erne stabiliseret i 
forlængelse af den linie, der blev 
anlagt af dem med Moskva-afta
len i 1963 om et stop for alle 
atomsprængninger (undtagen un
derjordiske) efter den dramatiske 
Cuba-krise året før. En række af
taler mellem USA og Sovjetuni
onen blev indgået i løbet af 1960'
erne og begyndelsen af 1970'er
ne om blandt andet hindring af 
spredning af atomvåben og for
holdsregler til forebyggelse af 
atomkrig. I 1972 blev indgået den 
første SALT-aftaleomenbegræns-

16 

ning og stabilisering af raketop
rustningen, og i 1979 blev indgå
et en ny SALT-aftale (SALT II). 

Efter indgåelsen af SALT II 
aftalen skete imidlertid en grad
vis forværring af forholdet mel
lem de to supermagter, der fore
løbig er kulmineret med den sov
jetiske indrykning i Afghanistan 
sidst i december 1979. Endnu før 
denne invasion, der officielt ske
te efter "invitation" af den af
ghanske regering, var der opstået 
tvivl om, hvorvidt SALT II afta
len ville blive godkendt af det 
amerikanske senat. Efter Afgha
nistan-invasionen besluttede præ
sident Jimmy Carter foreløbig at 
lægge aftalen på hylden, og præ
sidentvalget i november 1980, 
der førte Ronald Reagan ind i Det 



hvide Hus og gav republikaner
ne flertal i Senatet, betød, at 
SALT II aftalen ikke ville blive 
fastholdt af USA, men måtte gen
forhandles. Afbrydelsen af for
handlingerne blev imidlertid lang
varig. 

Arene 1980 og 1981 markere
des i stigende grad af en fornyet 
konfrontation og spænding mel
lem de to supermagter. Arsagen 
var i første række invasionen af 
Afghanistan og den fortsatte sov-

jetiske militære opbygning, der 
var ganske uberørt af de foregå
ende års tilsyneladende afspæn
dingspolitik. Begivenhederne i Po
len øgede yderligere modsætnin
gen. 

Atter øget oprustning 
Jimmy Carter var i 1976 blevet 
valgt til præsident på et program, 
der afspejlede en mere liberal 
holdning udadtil, og som sigtede 
mod at lade amerikansk udenrigs-

Præsident Carter og generalsekretær Leonid Bresjnev i Wien forud for underteg
nelsen af SALT II-aftalen d. 18. juni 1979. Nordisk Pressefoto AIS 
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politik i mindre grad end hidtil 
være bestemt af forholdet til Sov
jetunionen. I Carters sidste præsi
dentår var stemningen i USA i
midlertid tydelig vendt, og USAs 
politik blev uanset SALT II afta
lens indgåelse i 1979 præget af 
større uforsonlighed overfor Sov
jetunionen. Det amerikanske for
svarsbudget blev for første gang i 

18 

en årrække atter sat betydeligt i 
vejret og yderligere forøget efter 
Reagans overtagelse af præsident
posten. Reagan sejrede i præsi
dentvalget i 1980 ikke mindst 
under indtryk af, at Carter i sin 
udenrigspolitik havde været for 
svingende, og at USA var blevet 
tilføjet en række ydmygelser 
rundt om i verden. 

Præsident Ronald 
Reagan og Georg 
Schultz, der efter
fulgte Alexander 
Haig som udenrigs
minister. Politikens 
Pressefoto 



Et af gidslerne i den amerikanske ambassade i Teheran fremvises af iranske stu
denter. Nordisk Pressefoto A/S 

Omvæltningen i Iran 
For omslaget i USA spillede revo
lutionen i Iran, shahens afsættel
se og den 444 dage lange besæt
telse af den amerikanske ambas
sade i Teheran og tilbageholdelse 
af hele det amerikanske diplomat
personale utvivlsomt en afgøren
de rolle. Et forsøg fra Carter-re
geringens side på en militær be
frielsesaktion ramtes af uheld og 
kunne ikke realiseres. 

Omvæltningen i Iran og Sovjet-

unionens militære beherskelse af 
Afghanistan - uanset fortsatte 
kampe i landet med afghanske 
modstandsgrupper - skabte frygt 
for, at de rige olieområder om
kring Den persiske Bugt kunne 
komme under sovjetisk kontrol. 

USA forberedte derfor opstil
lingen af en hurtig udryknings
styrke - Rapid Deployment 
Force - der i givet fald kunne 
beskytte olieområderne fremfor 
alt i Saudi-Arabien, der efter sha-
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bens fald blev den vigtigste loka
le magt for USAs strategi. 

Som en endnu større fare end 
en direkte sovjetisk militær inter
vention ansås faren for en omvælt
ning i Saudi-Arabien og eventu
elt i andre olie-eksporterende lan
de; for i endnu en lang årrække 
vil især Vesteuropa - og Japan -
være energimæssigt afhængige af 
forsyningerne fra de arabiske lan
de. Denne forsyningsmæssige sår
barhed spiller en yderst vigtig 
rolle for vesteuropæisk og dermed 
for dansk sikkerhedspolitik. Men 
det er hovedsagelig USA, som har 
måttet overtage det militære an
svar for at sikre de fortsatte for
syninger, og der er ingen udsigt 
til, at NATO udvider sit hidtidi
ge ansvarsområde, noget man og
så fra dansk side vender sig imod. 

Spænd ingen i Mellemøsten 
En langvarig krig mellem Iran og 
Irak, den periodiske opblussen af 
borgerkrigen i Libanon og de fort
sat bitre modsætninger mellem 
Israel og de fleste arabiske lande 
tjener yderligere til at understre
ge, hvor eksplosivt farlig udvik
lingen i Mellemøsten kan blive. 
Fredstraktaten mellem Ægypten 
og Israel i 1978 udelukkede for 
en rum tid en ny krig mellem Is
rael og alle dets arabiske nabolan
de. Den amerikansk-ledede Camp 
David proces, som førte til fred 
mellem Ægypten og Israel, har 
dog ikke formået at inddrage de 
andre arabiske lande, som i stør
re eller mindre grad modtager 
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støtte og våbenhjælp fra Sovjet
unionen. 

Forholdet mellem Sovjetunio
nen og Den kinesiske Folkerepu
blik har i en årrække været dår
ligt, omend faren for en kinesisk
sovjetisk krig synes at være afta
get. Efter Mao Tse-tungs død er 
der sket et omslag i den kinesiske 
politik både indadtil og udadtil. 
Der er indledt en omfattende mo
dernisering, landet har åbnet sig 
for omverdenen, der er etableret 
diplomatisk forbindelse med USA 
- omend forholdet mellem de to 
lande lejlighedsvis synes truet af 
det uløste problem omkring Tai
wan (Formosa) - og Kina udvi
ser stor interesse for Vesteuropa 
og især EF. Statsminister Anker 
Jørgensen besøgte i efteråret 1981 
efter indbydelse Kina - ligesom 
mange andre vesteuropæiske le
dere. Kineserne forsømmer aldrig 
nogen lejlighed til at advare vest
lige gæster mod faren fra Sovjet
unionen. 

Udviklingen indenfor NATO 
Atlantpagten er en alliance mel
lem USA og Canada på den ene 
side og vesteuropæiske lande på 
den anden. Forudsætningen for 
dansk sikkerhedspolitiks faste for
ankring i NATO er den atlantiske 
alliances fortsatte eksistens, og 
den er bestemt af forholdet mel
lem USA og Vesteuropa. 

Dette forhold har i årenes løb 
været noget svingende, selv om 
det på intet tidspunkt har udvik
let sig så dårligt, at det direkte 



udgjorde en trussel mod allian
cen. 

I flere år var allianceforholdet 
stærkt påvirket af amerikanske 
overvejelser om at trække en del 
af de amerikanske styrker tilbage 
fra Vesteuropa. Disse overvejelser 
bundede dels i økonomiske årsa
ger dels i udbredt amerikansk 
utilfredshed med, at vesteuropæ
ernes forsvarsmæssige indsats lå 
en del under amerikanernes. 

Fra slutningen af 1970'eme 
forekom denne mulighed dog at 
fortone sig i det mindste for en 
tid. Under indtryk af den skær
pede konfrontation med Sovjet
unionen efter invasionen af Af
ghanistan - og fra 1980-81 tillige 
under indtryk af de dramatiske 
begivenheder i Polen og endelig 
som følge af truslen mod olieom
råderne i Mellemøsten - er USA 
blevet mere optaget af at styrke 
sin position i Vesteuropa. Den 
mangeårige amerikanske kritik 
af, hvad der opfattes som en util
strækkelig forsvarsindsats fra eu
ropæisk side - eller fra en del af 
de europæiske NATO-lande - er 
dog opretholdt og har i de sene
ste år for første gang medvirket 
til at skabe vanskeligheder i det 
tysk-amerikanske forhold. 

Europas og USAs forsvarsindsats 
Målt i forhold til nationalproduk
tet - summen af producerede va
rer og tjenesteydelser - yder USA 
ganske rigtigt en større forsvars
mæssig indsats end vesteuropæer
ne, og forskellen er endnu mere 
markant, når sammenligningen 

sker på basis af forsvarsudgifter 
pr. indbygger. For NATO som 
helhed udgjorde forsvarsudgiften 
i 1981 409 dollars pr. indbygger. 
USA er på 591 dollars, og i Vest
europa ligger kun Vesttysklands 
og Frankrigs udgifter over gen
nemsnitstallet med henholdsvis 
438 og 453 dollars. 

De danske forsvarsudgifter er 
på 298 dollars pr. indbygger, hvil
ket er højere end Grækenlands, 
Italiens, Luxembourgs og Canadas 
og lavere end alle andre. Det dan
ske tal svarer imidlertid nøjagtigt 
til gennemsnittet for de europæ
iske NATO-lande (297 dollars). 
Målt på grundlag af nationalpro
duktet falder sammenligningen 
mere ufavorabelt ud for Dan
marks vedkommende. 

Til den hyppige amerikanske 
kritik af europæernes forsvarsind
sats er der anledning til at anføre, 
at der har været større svingnin
ger i de amerikanske forsvarsud
gifters størrelse, og at de efter et 
reelt fald over en årrække - når 
inflationen tages i betragtning -
først påny blev sat kraftigt i vej
ret fra 1979-80. 

I de seneste år er diskussionen 
om forsvarsudgifternes højde sket 
på grundlag af en vedtagelse i NA
TO fra 1978 om en årlig reel for
øgelse på 3 pct., hvilket stadig er 
mindre end de 4-5 pct., man i 
vestlige kredse beregner, at Sov
jetunionen over en længere årræk
ke har forøget sine militære ud
gifter med. Imidlertid har kun de 
færreste NATO-lande kunnet op
fylde denne vedtagne målsætning, 
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og selv USA var i det første år ef
ter vedtagelsen ikke i stand her
til. Af de vesteuropæiske lande 
har Frankrig forøget sine forsvars
udgifter mest, men Frankrig har 
siden 1966 stået uden for det 
egentlige militære N A TO-samar
bejde. 

De danske forsvarsudgifter er 
sikret bedre mod inflationen end 
de fleste andre NATO-landes tak
ket være den årlige indeksregu
lering, der tager højde for både 
lønstigninger og stigninger i ma
terielomkostninger. Det tre-årige 
forsvarsforlig indgået i 1981 for 
perioden 1982-84 betegner en 
ganske lille men dog reel stigning 
i forsvarsudgifterne. Udgifterne 
til især nyt materiel overstiger 
dog, hvad indeksreguleringen ta
ger højde for, og derfor sker der i 
Danmark i lighed med flere andre 
vestlige lande en vis reduktion i 
de samlede forsvarsstyrkers om
fang. 

Forholdet Europa-USA 
Debatten om forsvarsudgifternes 
størrelse udgør dog kun en del og 
næppe den mest betydningsfulde 
del af de uoverensstemmelser, der 
i perioder præger de atlantiske 
relationer. De er således kommet 
til udtryk i synet på Mellemøsten, 
hvor de ti EF-lande har vist sig 
mere tilbøjelige end USA til at 
ville inddrage Den palæstinensi
ske Befrielsesfront (PLO) i freds
bestræbelserne. 

De har også kunnet konstate-
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res på flere områder i forholdet 
til Sovjetunionen. Det blev tyde
ligt under gidsel-affæren i Tehe
ran, da USA ivrede for mere gen
nemgribende sanktioner end Vest
europa længe viste sig villig til at 
acceptere. Det blev endnu engang 
demonstreret efter den sovjetiske 
invasion af Afghanistan, da USA 
stod for en hårdere linie overfor 
Sovjetunionen end EF-landene. 

Endelig kom det frem i slut
ningen af 1981, da USA efter 
indførelsen af militær undtagel
sestilstand i Polen gik ind for og 
selv indførte en række sanktio
ner overfor Sovjetunionen og 
indstillede den statslige bistand 
til Polen, mens EF-landene ind
tog en mere forbeholden linie, 
samtidig med at de foretagne 
krænkelser af menneskerettighe
derne i Polen blev skarpt fordømt. 

Der er ofte talt om NATOs kri
se, og det er da heller ikke før
ste gang, at der anlægges forskel
lige vurderinger i Washington og 
i de europæiske hovedstæder. Det 
er imidlertid værd at notere, at 
disse meningsforskelle ikke fun
damentalt berører det interesse
fællesskab, som knytter Nord
amerika og Vesteuropa sammen, 
men derimod nok, hvordan dette 
interessefællesskab skal udlægges 
og anvendes. 

Stemningsomslaget i USA sidst 
i 1970'erne blev ikke ledsaget af 
en tilsvarende holdningsændring i 
Vesteuropa, og efter valget af Ro
nald Reagan til amerikansk præ
sident blev der anvendt et ord
valg fra amerikansk side - især 



til markering af forholdet til 
Sovjetunionen, som ikke fandt 
genlyd i Vesteuropa. 

Vurderingen af Sovjetunionen 
Der var ikke uenighed om, at i
sær invasionen af Afghanistan be
tød en forværring af de øst-vest
lige relationer. Også den danske 
regering har taget klar afstand fra 
den sovjetiske politik. Der er i
midlertid i Europa - og herunder 

ikke mindst i Vesttyskland - en 
større utilbøjelighed til at anlæg
ge helt de samme vurderinger af 
Sovjetunionens politik og udvik
lingen i Østeuropa, som USA gør 
under præsident Reagan. Fra 
amerikansk side anvendes, hvad 
man flere steder i Vesteuropa be
tegner som en kold krigs retorik. 

Vesteuropa anlægger som hel
hed en mere pragmatisk vurde
ring af forholdet til østlandene, 
og Vesttyskland er ikke villig til 

Den vesttyske forbundskansler Helmut Schmidt og den østtyske partichef Erich 
Honecker under deres møde i Østtyskland efteråret 1981. Nordisk Pressefoto AIS 
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at sætte de opnåede fremskridt 
især i forholdet mellem de to 
Tysklande over styr. Det gælder 
ikke blot udviklingen af det øko
nomiske samkvem mellem Øst og 
Vest i Europa - som i omfang og 
betydning langt overgår USAs 
økonomiske forbindelser med øst
bloklandene - men også det øge
de menneskelige samkvem over 
grænsen mellem de to Tysklande. 

Det var således karakteristisk, 
at et møde mellem den vesttyske 
forbundskansler Helmut Schmidt 
og hans østtyske kollega og par
tichef Erich Honecker i efteråret 

1981 - uanset det forværrede 
øst-vestlige forhold og bekymrin
gen for den videre udvikling i Po
len - både i Bonn og Østberlin 
blev anset for et vigtigt skridt 
henimod en forbedring af forhol
det mellem Øst- og Vesttyskland. 
Hertil kom de store vesteuropæ
iske fredsdemonstrationer især i 
Vesttyskland, der i vid udstræk
ning var rettet mod planer om at 
opstille nye mellemdistanceraket
ter i Vesteuropa og mod USAs 
politik iøvrigt. 

Baggrunden herfor omtales 
nærmere i det følgende kapitel. 



4. Dansk Europapolitik 

Siden 1. januar 1973 har Dan
mark været medlem af De euro
pæiske Fællesskaber (EF), ogEF
medlemskabet spiller en stor rol
le i dansk udenrigspolitik. Det 
gælder ikke blot på det økonomi
ske område i videste forstand, 
herunder de felter der som land
brugspolitikken direkte omfattes 
af det traktatmæssige samarbej
de. Det udenrigspolitiske samar
bejde mellem de ti medlemssta
ter - Grækenland blev EFs 10. 
medlem fra 1981 - har i de se
nere år udviklet sig ganske væ
sentligt og vedrører også dansk 
sikkerhedspolitik, selv om de for
svarsmæssige sider af sikkerheds
politikken ikke behandles i EF. 

Det politiske samarbejde (EPS) 
har også betydning i en atlantisk 
sammenhæng, for de ti EF-lande 
koordinerer i stigende grad deres 
udenrigspolitik, herunder også i 
forholdet til USA. Et karakteri
stisk eksempel var det ekstraor
dinære møde af de ti EF-landes 
udenrigsministre, der blev ind
kaldt i begyndelsen af januar 1982 
for især at tage stilling til begiven
hederne i Polen og USAs skærpe
de holdning, herunder indf ørel
sen af visse sanktioner overfor 
Sovjetunionen og Polen. 

EF-landenes politiske samarbejde 

EPS er ikke en del af det traktat
mæssige samarbejde indenfor 
Rom-traktatens rammer. Det er 
vokset frem ved siden af og uden
for det traktatmæssige samarbej
de. Det har karakter af regelmæs
sige rådslagninger ikke blot mel
lem udenrigsministrene, men og
så deres embedsmænd. Kontak
ten mellem de ti landes udenrigs
ministre er med årene blevet me
get tæt både på det personlige 
plan og via telex- og telefonfor
bindelser, som muliggør næsten 
permanente rådslagninger. 

I hovedsagen har denne tætte 
kontakt og de hyppige rådslag
ninger - konsultationer - til hen
sigt at koordinere og samstemme 
EF-landenes holdning til uden
rigspolitiske begivenheder, der di
rekte eller indirekte berører EF
landenes interesser. Der er også i 
voksende omfang tale om, at EF -
landene selv tager udenrigspoliti
ske initiativer. Det er således sket 
overfor udviklingen i Mellem
østen, blandt andet med vedta
gelsen af den såkaldte Venedig
erklæring i 1980, der præciserer 
EF-landenes holdning til konflik
ten mellem Israel og de arabiske 
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EF-bygningen i Bruxelles. Politikens Pressefoto 

lande. Det var i denne erklæring, 
at EF-landene for første gang di
rekte omtalte PLO og ønskelig
heden af at inddrage organisatio
nen i de mellemøstlige fredsbe
stræbelser. 

Det er endvidere sket overfor 
udviklingen i Afghanistan, hvor 
den britiskeudenrigsminister Lord 
Carrington på EF-landenes vegne 
har taget et initiativ til en poli
tisk løsning, som kunne føre til 
de sovjetiske styrkers tilbagetræk
ning, et initiativ der dog blev af
vist af Moskva. 

Under konferencen om sikker
hed og samarbejde i Europa 
(CSCE) i Helsingfors, under for
beredelserne til den i Geneve, og 
under opfølgningskonferenceme 
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i Beograd 1979-80 og igen i Ma
drid 1981-82 har EF-landenes 
politiske samarbejde været gan
ske særlig aktivt, og koordinatio
nen af deres holdning har også 
haft betydning for den rolle, som 
alle 15 NATO-lande har indtaget 
på konferencerne (af de ti EF-lan
de er det kun Irland, som ikke er 
med i Atlantpagten). 

Rådslagninger i EPS og NATO 
Mens de udenrigspolitiske kon
sultationer i NATO-rådet fortsat 
er af central betydning for med
lemmerne i sikkerhedspolitiske 
anliggender, er der utvivlsomt sket 
en vis forskydning i årenes løb, 
hvorefter EPS-rådslagningerne har 
fået en øget betydning. Lejlig-



hedsvis har der været en vis form 
for rivalisering mellem de to for
mer for rådslagninger, uanset at 
flertallet af landene deltager i 
dem begge. 

Det skal blandt andet ses på 
baggrund af, at de europæiske 
lande i en række anliggender ind
tager eller forsøger at indtage en 
fælles holdning, som ikke altid er 
den samme som USAs. Det kan 
skabe visse problemer for lande 
som Norge, Canada og Tyrkiet, 
der alle er med i NATO, men ik
ke er med i EF, og især har der i 
de sidste år været udfoldet be
stræbelser fra norsk side på at 
blive nærmere tilknyttet EPS el
ler i det mindste få en mere regel
mæssig kontakt med EPS. Efter 
norsk ønske sker dette fra 1981 
på udenrigsministerplan en gang 
om året. 

I praksis er det imidlertid især 
Danmark, som løbende oriente
rer de andre nordiske lande og 
fremfor alt NATO-landet Norge 
om det udenrigspolitiske samar
bejde mellem de ti EF-lande, der 
kun står åbent for medlemmer af 
EF eller lande, der er på vej ind i 
EF, sådan som Portugal og Spa
nien er det. 

Den betydning, som fra dansk 
side tillægges EPS, kan aflæses i 
flere sammenhænge. Daværende 
udenrigsminister K.B. Andersen 
indledte i januar 197 6 en uden
rigsdebat i Folketinget med at gi
ve en redegørelse, der for første 
gang blev betegnet "Danmarks 
udenrigspolitik som medlem af 
Det europæiske Fællesskab". 

Knap tre år senere, da Venstre
udenrigsministeren i den daværen
de SV-regering Henning Christo
phersen gav en udenrigspolitisk 
redegørelse i Folketinget, fastslog 
han, at et naturligt udgangspunkt 
for Danmark - og et centralt pro
blem både i den atlantiske, EF
og i den nordiske sammenhæng 
-var vor placeringiEuropa. Uden
rigsminister Kjeld Olesen skrev i 
en artikel i november 1981 helt 
på linie hermed, og samtidig vi
ste hans ordvalg, hvilken udvik
ling EPS havde gennemgået: 

Danmarks syn på EPS 
Regeringen betragter det europæ
sike politiske samarbejde som et 
overordentligt vigtigt element 

Udenrigsminister Kjeld Olesen 
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den internationale debat, skrev 
Kjeld Olesen. De problemer, som 
verden kæmper med i dag, er af 
en så omfattende og alvorlig ka
rakter, at vi ikke kan eller bør 
overlade deres mulige løsning til 
supermagterne alene .. . . For at 
det europæiske bidrag (til den in
ternationale dialog) kan få den for
nødne vægt og gennemslagskraft, 
er det nødvendigt, at de europæ
iske lande i videst mulige omfang 
taler med een stemme. 

Udenrigsministeren henviste 
også til, at der var enighed i kred
sen af EF-lande om også at drøf
te visse vigtige udenrigspolitiske 
spørgsmål, der har forbindelse 
med eller betydning for de politi
ske aspekter af sikkerhed, og mi
nisteren anførte i den forbindel
se, at EPS ved at beskæftige sig 
med spørgsmål som f.eks. Nord/ 
Syd-problematikken, Mellemøsten 
og den sovjetiske invasion i Af
ghanistan samt CSCE-processen 
også beskæftiger sig med sikker
hed i bredeste forstand. 

London-rapporten 1981 
London-rapporten er den tredie 
rapport, der - siden 1970 - er 
vedtaget af EF-landene om EPS. 
Den første var Luxembourg-rap
porten ( eller Davignon-rapporten, 
opkaldt efter det belgiske uden
rigsministeriums daværende poli
tiske direktør, den senere EF
kommissær Etienne Davignon) 
fra 1970. Den næste var Køben
havns-rapporten, som blev vedta
get i 197 3 i den danske hovedstad 
under det første danske formand-
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skab i EF-landenes kreds - for
mandskabet beklædes af de enkel
te lande i seks måneders perioder 
og skifter i alfabetisk orden. Den 
tredie og foreløbig sidste er som 
nævnt London-rapporten fra no
vember 1981. 

London-rapporten viser den 
udvikling, EPS har gennemgået, 
og den godtgør, at der ikke læn
gere blot er tale om uforpligten
de rådslagninger, men at mini
stermøderne skal koncentrere sig 
om spørgsmål, der kræver beslut
ning. Der sker på grundlag af Lon
don-rapporten en udbygning af 
det politiske samarbejdes maski
neri og procedurer, og der indfø
res en bedre kontinuitet i de halv
årlige formandskaber. For Dan
mark betyder det eksempelvis, at 
danske udenrigsministerielle em
bedsmænd allerede i første halvår 
af 1982 er knyttet til det belgi
ske formandskab, og at danske 
embedsmænd efter ophøret af 
det danske formandskab i andet 
halvår af 1982 et stykke ind i 
1983 vil være tilknyttet det ef
terfølgende - det franske - for
mandskab. Det er tillige vedtaget, 
at den politiske komite som et af 
EPS' centrale organer - beståen
de af de politiske afdelingschefer 
i de ti EF-lande eller om nødven
digt udenrigsministrene selv -
skal mødes indenfor 48 timer, 
hvis blot tre af medlemsstaterne 
anmoder herom. 

Sikkerhed og forsvar 
Udviklingen af EPS betyder ikke, 
at tilrettelæggelsen af en fælles 



sikkerhedspolitik nu er blevet en 
del af det politiske samarbejdes 
funktioner. Det siges udtrykkelig, 
at ministrene skal kunne drøfte 
de politiske sider af sikkerheden 
under deres udenrigspolitiske råd
slagninger. Det er først med Lon
don-rapporten fra november 
1981, at dette er blevet sagt klart. 
Formuleringen afspejler det for
hold, som udenrigsminister Kjeld 
Olesen påpegede kort efter Lon
don-rapportens vedtagelse, at for
svars- og militærpolitiske spørgs
mål ikke drøftes indenfor EPS, 
allerede fordi Irland er et neu
tralt land og de øvrige ni er med
lemmer af NATO (for Frankrigs 
vedkommende af Atlantpagten 
og ikke af det integrerede forsvars
samarbejde i NATO). 

Selv efter vedtagelsen af Lon
don-rapporten er der ikke sket 
nogen formel ændring af selve 
det politiske samarbejdes karak
ter. Det er fortsat et pragmatisk 
samarbejde, som forudsætter til
slutning fra alle ti medlemslande. 
Der vil fortsat ikke kunne stem
mes i EPS - som der kan i EFs 
Ministerråd - og intet land er un
derkastet en folkeretlig forpligtel
se til at følge den udenrigspoliti
ske linie, de øvrige EF-lande el
ler flertallet af dem indtager i 
denne eller hin sag. De påstande, 
der i den danske debat har væ
ret fremført om, at udbygningen 
af EPS er grundlovsstridig og kræ
ver en beslutning i henhold til 
Grundlovens paragraf 20, er der
for urigtige. 

EPS er til forskel fra det trak-

tatmæssige samarbejde, hvor Mi
nisterrådet kan udstede bindende 
forordninger, et rent interstats
ligt samarbejde, der principielt -
som Kjeld Olesen har fremhævet 
- ikke adskiller sig fra det uden
rigspolitiske samarbejde, der i en 
længere årrække har eksisteret på 
nordisk plan. 

I praksis har EPS dog udviklet 
sig betydeligt udover, hvad de 
nordiske lande hidtil har skabt af 
udenrigspolitisk samarbejde. Det 
hænger netop især sammen med, 
at der er større forskelle mellem 
de fem nordiske landes udenrigs
politik end mellem de ti EF-lan
des - ikke mindst i sikkerheds
politisk henseende. Fremfor alt 
sætter Finlands særlige position 
og hensynet til Sveriges alliance
frihed grænser for, hvor vidt det 
nordiske udenrigspolitiske samar
bejde kan udvikle sig. Det har i 
praksis vist sig, at Irlands neutra
litet, som har en særlig historisk 
baggrund og især hænger sammen 
med forholdet til Storbritannien, 
ikke sætter de samme grænser 
for udbygningen af EPS blandt 
de ti EF-lande. 

Danske forbehold 
Fra starten har Danmark indtaget 
en forbeholden indstilling over
for både en institutionel udbyg
ning af EPS og en udvidelse til 
også at omfatte sikkerhedspoliti
ske emner i betydning militær
politiske spørgsmål. Dette dan
ske synspunkt blev udtrykt alle
rede før det danske EF-medlem
skab, nemlig i en dansk rege-
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Den belgiske ministerpræsident Leo Tindemans besøgte i oktober 1975 den dan
ske regering, medens han arbejdede på sin rapport om den europæiske unionstan
ke. Her i samtale med statsminister Anker Jørgensen og daværende udenrigsmini
ster K.B. Andersen. Politikens Pressefoto 

ringskommentar i 1970 til den så
kaldte Luxembourg-rapport. Det 
blev endvidere fremført i debat
ten om den såkaldte Tindemans
rapport om en europæisk union i 
1975. Daværende udenrigsmini
ster K.B. Andersen sagde herom i 
januar 1976 i Folketinget, idet 
han henviste til Tindemans' kon
statering af, at en europæisk uni
on ikke vil kunne være fuldstæn
dig uden en fælles sikkerhedspo
litik: Danmark ønsker det mili-
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tærpolitiske drøftet i den atlan
tiske alliance. Vi ønsker ikke at 
medvirke til den splittelse og der
med svækkelse af alliancen, som 
en militærpolitisk klub inden for 
alliancen kan give anledning til. 

Det er med andre ord den dan
ske holdning, at et politisk sam
arbejde mellem EF-landene, der 
også inddrager forsvarspolitik, vil 
kunne svække den atlantiske alli
ance, fordi det ville blive udlagt 
negativt af USA som den ledende 



NATO-magt. Om dette synspunkt 
i givet fald vil vise sig at være kor
rekt, har der ikke været anled
ning til at efterprøve, for der har 
ikke indtil begyndelsen af 1980'
erne været alvorlige tilløb til, end
sige officielle forslag om at skabe 
et egentligt forsvarspolitisk sam
arbejde alene mellem de ti EF
lande. 

Forsvar falder udenfor EPS 
Det er imidlertid en kendsger
ning, at der er kredse i flere EF -
lande, som gerne ser EPS udvidet 
til i voksende grad at omfatte 
egentlige sikkerhedspolitiske em
ner, herunder med tiden også for
svarspolitik. En præcis skillelinie 
mellem begreberne sikkerhedspo
litik og forsvarspolitik kan det 
være svært at drage. Det ligger 
dog ikke blot i den danske rege
rings holdning, men i det til nu 
gældende grundlag for EPS, at 
emner som forsvarsplanlægning 
og udvikling af taktiske og stra
tegiske doktriner klart falder 
udenfor EPS og hører hjemme 
enten i NATO eller i de nationale 
regeringer og parlamenter. 

Derimod er sikkerhedspoliti
ske emner som nedrustning og 
rustningskontrol og gennemførel
se af såkaldt tillidskabende for
anstaltninger - som gensidig ori
entering mellem Øst og Vest i 
Europa om afholdelse af manøv
rer, større troppe-flytninger og 
udveksling af militære observatø
rer - emner, der også har været 
behandlet i EPS specielt under 

rådslagningerne om CSCE-proces
sen. 

Et egentligt europæisk forsvars
fællesskab har der ikke været pla
ner om siden traktaten om et så
dant fællesskab forliste i den 
franske nationalforsamling i au
gust 1954. Danske EF-modstan
dere taler undertiden om faren 
for eller endog planerne om en 
"europahær". Der foreligger imid
lertid ingen sådanne planer, og 
med den udvikling, der har ken
detegnet EF-samarbejdet i en 
lang årrække, er der ingen udsigt 
til, at forsvarspolitikken i snæ
ver forstand vil blive trukket 
frem som et nyt samarbejdsom
råde med henblik på at etablere 
et separat vesteuropæisk forsvars
fællesskab. Det vil i givet fald 
kun have mening - sådan som 
det også var forudset i den aldrig 
realiserede traktat om et forsvars
fællesskab - hvis der forinden er 
skabt en meget vidtgående poli
tisk sammensmeltning - integra
tion - af EF-landene. Et fælles 
forsvar kan kun fungere, hvis det 
ledes af en politisk enhedsledelse. 

Det er derfor logisk at antage, 
at et europæisk fællesforsvar kun 
kan blive den sidste fase i udvik
lingen af et stadig snævrere poli
tisk og økonomisk samarbejde. 
Som det er gået i de senere år, er 
der ikke meget, som tyder på en 
egentlig sammensmeltning af de 
europæiske lande i et overstats
ligt samarbejde. Tværtimod har 
tendensen været at give EF-lan
denes samarbejde en stærkere in
terstatslig karakter, sådan som 
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kravene om enstemmighed selv i 
det traktatmæssige samarbejde 
og herunder bevarelsen af den så
kald te vetoret samt udviklingen 
af EPS klart viser. 

Sikkerhedspolitik i EPS 
Alligevel kan der være grund til 
at understrege, at det er en natur
lig følge af udviklingen indenfor 
EPS, at sikkerhedspolitiske em
ner i stigende grad vil blive ind
draget. Der kan ikke trækkes en 
klar skillelinie mellem udenrigs
politik og sikkerhedspolitik. Ek
sempelvis har udviklingen i Mel
lemøsten, som har spillet en vig
tig rolle i EPS i flere år, helt ty
deligt også sikkerhedspolitiske 
perspektiver for Vesteuropa. 

Det er et tegn i samme retning, 
at fire EF-lande med de øvrige 
seks medlemsstaters billigelse har 
indvilget i at bidrage med troppe
kontingenter til den planlagte 
fredsstyrke i Sinai som et led i 
Camp David-processen. Dette til
sagn betegner dog ikke noget 
skridt i retning af at skabe en fæl
les EF militær styrke. 

På det økonomiske og indu
stripolitiske felt er der fra flere 
sider, herunder i Europa-Parla
mentet fremført forslag om et 
nærmere samarbejde mellem EF -
landene for at samordne og ef
fektivisere produktionen af for
svarsmateriel. Det er der også et 
sikkerhedspolitisk perspektiv i. 
Forslagene behandles ikke i EPS, 
men indenfor det industripoliti
ske samarbejde. Det berører i gi
vet fald kun Danmark i ringe om-
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fang som følge af den lille pro
duktion, Danmark har af mili
tært og andet forsvarsmæssigt ma
teriel. Til forskel fra bl.a. Sverige 
har Danmark traditionelt afstået 
fra at opmuntre til en national 
produktion af forsvarsmateriel og 
både lovgivningsmæssigt og admi
nistrativt ført en meget restriktiv 
politik med hensyn til en eksport 
af sådanne varer. 

Eurogruppen 
Et vist europæisk forsvarssamar
bejde finder imidlertid sted inden
for den såkaldte Eurogruppe, 
som dog intet har at gøre med 
EF men med NATO, idet den om
fatter alle (europæiske) NATO
lande bortset fra Frankrig, Spani
en og Island. Den danner rammen 
om periodiske rådslagninger, til
dels på ministerplan, om forhol
det til USA og om rustningssam
arbejdet, vel at mærke indenfor 
den atlantiske alliances rammer. 
Det sidste er baggrunden for, at 
Frankrig i forlængelse af landets 
holdning til det militære NATO
samarbejde ikke er med i Euro
gruppen, der officielt blev opret
tet i 1968. 

Der foregår også et vist samar
bejde blandt de europæiske NA
TO-landes ansvarlige ledere for 
rustningsproduktionen. Siden 
1972 har de været organiseret i 
en fælles sammenslutning. Et 
praktisk udslag af bestræbelserne 
på at opnå en højere grad af stan
dardisering af våbensystemer var 
de fire NATO-lande Danmarks, 
Belgiens, Norges og Hollands be-
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F-16 flyet, er anskaffet af Belgien, Danmark, Norge og Holland. Foto: Forsvaret 

slutning i 1975 om at anskaffe 
samme fly-type, det amerikanske 
F-16 fly, fra 1980. 

For især at trække Frankrig 
ind i et europæisk rustningssam
arbejde har der siden 1975 eksi
steret en såkaldt europæisk pro
gramgruppe (IEPG == Independent 
European Programming Group), 
hvis formål er at udbygge det 
vesteuropæiske rustningssamar
bejde. Der er vedtaget flere kon
krete våbenprojekter, som to el
ler flere europæiske NATO-lande 
deltager i. En mere vidtgående 
ændring af det hidtidige nationa
le produktionsgrundlag indenfor 
den militære sektor er der ikke 
tale om eller foreløbig nogen ud
sigt til. 

Europæisk unionsdebat 
Det europæiske politiske samar
bejde (EPS) må derfor foreløbig 
anses for at være den ramme, 
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indenfor hvilken et samarbejde 
om sikkerhedspolitiske spørgs
mål kan tænkes at vokse frem. 
At genoplive Vestunionen fra 
henholdsvis 1948 og 1955 og ind
drage flere lande, herunder Dan
mark i den, er næppe en tænkelig 
vej. 

Det er uvist i hvilken grad, det 
vil lykkes at skabe en fælles ram
me for det traktatmæssige EF
samarbejde og EPS, selvom der i 
sidste halvdel af 1981 er fremlagt 
visse tanker herom, blandt andet 
af den vesttyske udenrigsmini
ster. Disse tanker, som underti
den benævnes som en europæisk 
union eller skridt henimod en uni
on, er ikke blevet positivt modta
get fra officiel dansk side. 

Både af udenrigspolitiske og af 
indrepolitiske grunde - som føl
ge af den fortsatte politiske de
bat især i Socialdemokratiet om 
EF-medlemskabet og om EPS -



er den danske regering afvisende 
overfor planer om at udbygge det 
institutionelle samarbejde og 
eventuelt skabe en fælles ramme 
for både EF og EPS. 

Dog blev det med dansk tilslut
ning i de ti udenrigsministres 
London-rapport fra november 
1981 fastslået, at der er behov 
for at styrke båndene til det di
rekte valgte Europa-Parlament. 
Der henvises i den forbindelse til 
de samråd, som fire gange årligt 
finder sted med Europa-Parlamen
tets politiske udvalg, og til de u
formelle møder mellem udenrigs
ministrene og lederne af parla
mentets forskellige politiske grup
per, som blev indledt i slutningen 
af 1981. 

Det blev endvidere besluttet i 
London-rapporten, at det land, 
som har formandskabet, vil sikre, 
at drøftelsen vedrørende fælles
skabs- og politiske samarbejds
aspekter af visse spørgsmål sam
ordnes, når emnet kræver det. 

I denne ret forsigtige formule
ring ligger en erkendelse af be
hovet for at sikre den nødvendi
ge koordination mellem det trak
tatmæssige samarbejde om de 
udenrigsøkonomiske sider og det 
udenrigspolitiske samarbejde om 
blandt andet visse fælles sikker
hedspolitiske interesser. Det er i 
dette perspektiv, at den europæi
ske dimension i dansk udenrigs
og sikkerhedspolitik skal vurde
res. 

Europa-Parlamentet i Strasbourg. Politikens Pressefoto 
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5. Afspænding og 
nedrustning 

Dansk sikkerhedspolitik behand
les oftest og med rette i forbin
delse med Danmarks medlemskab 
af Atlantpagten. Sikkerhedspoli
tik er imidlertid andet og mere 
end forsvarspolitik, der snarere 
kan betragtes som et middel, om
end et centralt middel, til opfyl
delse af sikkerhedspolitikkens 
mål. 

Gennem sit medlemskab af 
NATO er Danmarkforbundet med 
den magtbalance, der eksisterer 
- omend med betydelige forskyd
ninger og undergivet forskellige 
fortolkninger mellem Øst og Vest. 
Begrebet magtbalance måles ofte 
udelukkende eller overvejende på 
basis af våbenmagt og antal sol
dater. Der indgår mange andre 
elementer i begrebet magtbalan
ce, såsom økonomiske ressourcer, 
politisk styreform og stabilitet, 
økonomisk udvikling og meget 
andet. 

Et lands styrke måles underti
den på grundlag af, hvad der kal
des bruttonationalproduktet, det 
vil sige summen af producerede 
varer og tjenesteydelser. Trods de 
forskydninger, der over en årræk
ke er sket på det militære områ
de mellem USA og Sovjetunio
nen, er forholdet mellem de to 
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supermagters nationalprodukt -
forkortet BNP - forblevet stort 
set uændret, nemlig 2:1 i USAs 
favør. Da Sovjetunionen i mange 
år har anvendt en væsentlig stør
re del af sit BNP til militære for
mål - vestlige beregninger mener 
mellem 11 og 13 procent - har 
Sovjetunionen formået at opbyg
ge en militær styrke, der er USAs 
jævnbyrdig og på flere punkter er 
klart overlegen, herunder i antal 
soldater, kampvogne og samlet 
sprængkraft på atomvåbnenes 
område. 

Både USA og Sovjetunionen 
anerkender, at magtbalancens be
varelse tjener til at betrygge den 
internationale sikkerhed. De er 
derimod ikke enige om, hvordan 
denne magtbalance skal defineres, 
og de beskylder gensidigt hinan
den for at tilstræbe eller endog 
have opnået militær overvægt. 
Under den periode, der betegnes 
som afspænding fra slutningen af 
1960'erne til sidst i 1970'erne, 
fortsatte Sovjetunionen udbyg
ningen af sine militære styrker. 
Dette forhold var sammen med 
invasionen af Afghanistan i de
cember 1979 med til at fremkal
de et stemningsomslag i USA og 
en forøgelse af de amerikanske 
militærudgifter. 



Magtbalance og rustningskontrol 
Magtbalancen søges ikke blot op
retholdt gennem yderligere mili
tærudgifter, men også gennem 
forhandlinger og aftaler om ned
rustning og rustningskontrol. Der 
har været ført nedrustningsfor
handlinger lige siden afslutningen 
af Den anden Verdenskrig, men 
kun med stærkt begrænsede resul
tater. 

Størst betydning har de aftaler, 
som er indgået direkte mellem 
de to supermagter. Traktaterne 
om et stop for atmosfæriske 
atomforsøg (1963) og om ikke
spredning af kernevåben (1968) 
har haft visse positive virkninger. 

1963 1965 1967 

USA: ICBM 424 854 1054 
SLBM 224 496 656 
Langdistance-
bombefly 630 630 600 

1278 1980 2310 

USSR: ICBM 100 270 460 
SLBM 100 120 130 
Langdistance-
bombefly 190 190 210 

390 580 800 

Det er dog trods fortsatte for
handlinger ikke lykkedes at nå til 
enighed om et totalt prøvestop 
- der gennemføres stadig under
jordiske atomforsøg af de fem 
atomvåbenmagter - og selv om 
Ikke-sprednings-traktaten utvivl
somt har medvirket til at forhale 
en yderligere spredning af atom
våben, må flere end de nuværen
de fem atomvåben-magter anta
ges enten at besidde eller kunne 
fremstille atomvåben. 

SALT-traktaten 
Den mest betydningsfulde rust
ningskontrol-aftale blev under-

1969 1971 1973 1975 1977 1980 

1054 1054 1054 1054 1054 1054 
656 656 656 656 656 656 

560 505 442 432 432 338 

2270 2215 2152 2142 2142 2048 

1050 1510 1527 1618 1477 1398 
160 440 628 784 909 1028 

150 140 140 135 135 156 

1360 2090 2295 2537 2521 2582 

Udviklingen i antal missil-affyringsramper m.v. 1963-80. 

Kilde: Tbe Military Balance 1980/81. Tbe International lnstitute for Strategic Studies (IISS) 
London 
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skrevet i 1972 mellem USA og 
Sovjetunionen. Den angik de så
kaldt strategiske kernevåben og 
var resultatet af flere års forud
gående forhandlinger indenfor 
rammen af, hvad der betegnes 
som SALT (Strategic Arms Limi
tation Talks) . Aftalen fra 1972 
kaldes derfor SALT I aftalen. 

Ifølge den begrænsedes på ube
stemt tid de to supermagters be
siddelse af raketforsvarsvåben til 
nedskydning af angribende inter
kontinentale raketter til kun to 
anlæg (siden kun et enkelt), mens 
der blev lagt et foreløbig 5-årigt 
loft over antallet af de to super
magters interkontinentale atom
bærende raketter. 

I 1979 undertegnedes en SALT 
II aftale, der som allerede nævnt 
imidlertid som følge af den inter
nationale udvikling ikke blev ra
tificeret - formelt godkendt - af 
USA. Forhandlinger om en ny 
SALT-aftale er aftalt at skulle 
indledes i løbet af 1982. 

De internationale nedrustnings
forhandlinger i FNs regi har især 
drejet sig om forbud mod bakte
riologiske og kemiske våben. I 
1975 trådte en konvention mod 
biologiske våben i kraft (kaldet 
B-våben-konventionen), mens det 
ikke er lykkedes at nå til enighed 
om en tilsvarende konvention for 
kemiske våben. 

Det er en del af dansk sikker
hedspolitik at støtte og - hvor 
det er muligt - medvirke til disse 
nedrustnings-forhandlinger og de
res positive resultat. Det er af 
indlysende grunde begrænset, 
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hvilken indflydelse Danmark kan 
øve, og forslag om at Danmark 
skulle "gå i spidsen" ved at fore
tage ensidige nedrustningsforan
staltninger og dermed tjene andre 
som eksempel har ikke været ac
cepteret af det brede politiske 
flertal, der står bag dansk sikker
hedspolitik. 

Tillidskabende foranstaltninger 
og MBFR 
Dansk nedrustningspolitik har i
sær været ført indenfor FNs ram
mer, men danske synspunkter er 
også ført frem gennem NATO og 
EPS - EF-landenes politiske sam
arbejde - samt på Konferencen 
om sikkerhed og samarbejde i 
Europa (CSCE) i Helsingfors (i 
1975) og siden i Beograd og Ma
drid (1981-82). 

Under CSCE-møderne har man 
på det sikkerhedspolitiske områ
de især beskæftiget sig med, hvad 
der betegnes som tillidskabende 
foranstaltninger, herunder gensi
dig orientering mellem Øst og 
Vest i Europa gennem f o:i:hånds
orientering om afholdelse af stør
re militærmanøvrer, udveksling 
af militærobservatører m.v. I Ma
drid har konferencen, hvori del
tager alle europæiske lande (mi
nus Albanien) samt USA og Ca
nada, desuden støttet et fransk 
forslag om en europæisk nedrust
ningskonference. Forhandlinger
ne er dog blevet negativt påvir
ket især af begivenhederne i Af
ghanistan og fra 1980-81 af begi
venhederne i Polen. 

Danmark er desuden inddraget 



i de i 1973 indledte forhandlin
ger i Wien om gensidige styrke
reduktioner: MBFR (Mutual and 
Balanced Force Reductions). Det 
planlagte reduktionsområde om
fatter ikke Danmark, men Cen
traleuropa, dvs. de to Tysklande, 
Polen, Czekoslovakiet samt Hol
land, Belgien og Luxembourg. 
Fra vestlig side deltager ialt 12 
NATO-lande, hvoraf Danmark i 
lighed med Norge, Italien og Græ
kenland har en særlig status. Dis
se lande er ikke omfattet af de 
mulige reduktioner. Denne status 
begrænser dog ikke Danmarks og 
de øvrige fire landes ret til at 
medvirke i forhandlingerne. 

Der er stadig ikke opnået enig
hed om nedskæringer, selv om 
der fra begge sider er fremlagt 
flere planer om gensidige reduk
tioner - fra vestlig side således 
en plan om at tillade et loft på 
højst 700.000 mand på hver si
de i Europa. Når forhandlinger
ne trods visse fremskridt ikke 
har ført til konkrete resultater, 
skyldes det i første række uenig
hed om, hvor mange styrker der 
rent faktisk befinder sig i reduk
tions-området. De vestlige tal for, 
hvor mange styrker Warszawa
pagt-landene råder over i reduk
tionsområdet, er ca. 150.000 
mand højere end det tal, øst-lan
dene selv vil anerkende. Det er 
således ikke princippet om jævn
byrdighed, der anfægtes, men de 
konkrete talstørrelser, der skal 
lægges til grund for en eventuel 
aftale om gensidige reduktioner. 

Selv om dansk område ikke di-

rekte omfattes af eventuelle styr
ke-reduktioner, vil Danmark dog 
blive berørt, eftersom forsvaret 
af Danmark og Slesvig-Holsten -
der er kædet sammen indenfor 
rammerne af N ATOs Enhedskom
mando for den sydlige del af Nord
regionen - påvirkes af styrkefor
holdet i Centraleuropa. Det er en 
indlysende dansk interesse, at mu
lige styrke-reduktioner i Central
europa ikke fører til en forskyd
ning af Warszawapagt-styrker til 
det nordlige område. 

Dansk atomvåbenpolitik 
I den offentlige debat og de poli
tiske overvejelser og beslutninger 
har det været atomvåbnene, som 
har stået i forgrunden i de sene
ste år. Dansk atomvåben-politik 
blev fastlagt sidst i 1950'erne, ef
ter at atomvåben var begyndt at 
indgå i de amerikanske NATO
styrkers arsenal i Europa. Denne 
politik lå på linie med den, som i 
1953 var blevet fastlagt for sta
tionering af allierede styrker i 
Danmark. Den gik ud på at afvise 
stationering - og siden atomvå
ben - på dansk grund under de 
foreliggende omstændigheder, et 
ordvalg, der siden i flere tilkende
givelser er udlagt som i fredstid. 

Da atomvåben fra NATOsstart 
har været en del af det vestlige 
arsenal, først gennem de ameri
kanske strategiske atomvåben i 
form af NATOs "sværd", siden 
desuden gennem taktiske atom
våben i Europa under amerikansk 
kontrol, er også forsvaret af Dan
mark knyttet til alliancens strate-
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gi. Danmark og Norge ligger imid
lertid på linie i afvisningen af 
atomladninger på dansk - og 
norsk - jord i fredstid. 

Atomvåben indgår i N ATOs 
strategi, der i en årrække har væ
ret baseret på, hvad der kaldes 
det fleksible svar (flexible re
sponse ). Den går ud på at afpasse 
reaktionen på et muligt angreb 
med den nødvendige indsats af 
våben, herunder eventuelt atom
våben. Det følger heraf, at NATO 
ikke fraskriver sig retten til først 
at anvende atomvåben som reak
tion på et angreb ført med kon
ventionelle styrker, et forhold 
som blev en følge af den perma
nente vestlige underlegenhed i 
konventionelle styrker i Europa. 

Nordisk atomvåbenfri zone 
I de sidste år har atomvåbnenes 
rolle især været diskuteret i rela
tion til planen om at gøre Nor
den til en traktatfæstet atomvå
benfri zone, og til planen om at 
opstille - fra sidst i 1983 - 572 
amerikanske mellemdistance-ra
ketter i Vesttyskland, Italien, 
Storbritannien samt Holland og 
Belgien. 

Planen om Norden som en 
atomvåbenfri zone blev første 
gang lanceret af den finske præsi
dent Urho Kekkonen i 1963 og 
er siden flere gange ført frem med 
visse ændringer fra finsk side. 
Den er dog altid afvist af de øvri
ge nordiske lande ud fra flere mo
tiveringer. 

At Danmark og Norge som 
medlemmer af NATO baserer de-
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Finlands tidligere præsident Urho Kek
konen var den første, der fremkom med 
tanken om Norden som atomvåbenfri 
zone. Pressfoto 

res forsvar på NATO-forsvaret, 
der er baseret på den eventuelle 
anvendelse af atomvåben, er dog 
sjældent fremført som et hoved
argument mod planen. Det er der
imod sagt, at Norden allerede er 
atomvåbenfrit, og at der ikke er 
behov for at traktatfæste denne 
tilstand, især ikke, hvis det ville 
involvere de nordiske lande i se
parate forhandlinger med Sovjet
unionen, der tidligt har støttet 
Kekkonen-planen og har tilbudt 
at garantere Nordens kernevåben
frihed. 



Det er også fremført, især fra 
svensk side, at et nordisk atomvå
benfrit traktatområde i givet fald 
også måtte omfatte Østersøen og 
dele af Sovjetunionen, herunder 
Kolahalvøen, hvor der vides at 
være sovjetiske atomvåben. Dette 
svenske synspunkt er dog aldrig 
accepteret fra sovjetisk side. Det 
finske forslag angår i første ræk
ke de fire nordiske staters land
område. 

Norsk og dansk atomdebat 
I Norge opstod der imidlertid i 
1980 en efterhånden ganske om
fattende sikkerhedspolitisk debat, 
som i voksende grad blev koncen
treret om muligheden af at gøre 
Norden til et traktatfæstet atom
våbenfrit område. Debatten frem
kaldtes af flere faktorer, herun
der den norske havretsminister 
Jens Evensens forslag om at gå 
ind i en seriøs forhandling om 
tanken, og af den debat, der fulg
te i Norge ovenpå den siden ac
cepterede plan om oplagring af 
materiel til allierede - amerikan
ske - styrker som forstærkning 
til Norge. 

Debatten førtes især indenfor 
det dengang regerende norske Ar
bejderparti, hvis venstrefløj ivrigt 
støttede planen om nordisk atom
våbenfrihed. Den smittede af på 
debatten i både Danmark og Nor
ge, fremfor alt i de socialdemo
kratiske partier og aktivt under
støttet af overvejende venstreori
enterede fredsbevægelser og orga
nisationer. Debatten kom til at 
spille en vigtig rolle i N arge for-

ud for stortingsvalget i efteråret 
1981 - der førte til dannelsen af 
en Højre-regering - og skabte 
nogen bekymring i andre NATO
lande, herunder især USA. Det 
befrygtedes, at hvis N arge og 
eventuelt Danmark gik ind i akti
ve overvejelser om etablering af 
Norden som atomvåbenfri zone, 
ville de to skandinaviske NATO
landes forbindelser til NATO al
vorligt svækkes. 

Det blev fra visse sider tilsyne
ladende overset, at det var en for
udsætning for en sådan plan, at 
ikke blot Sovjetunionen, men og
så USA i givet fald skulle garan
tere de nordiske landes atomvå
benfrihed. Den amerikanske reak
tion både på den oprindelige fin
ske plan og den senere norske de
bat viste klart, at USA ikke hav
de planer herom. 

Derfor vakte det opmærksom
hed, da der fra officiel dansk side 
i 1981 blev antydet interesse for 
nærmere at udforske, hvad der lå 
i de seneste so:vjetiske tilkendegi
velser til fordel for et atomvåben
frit Norden. 

Et udspil fra Bresjnev 
Tilsyneladende opmuntret af den 
norske debat gentog præsident 
Leonid Bresjnev i juni 1981 over
for en finsk avis det sovjetiske 
tilbud om ikke-anvendelse af 
atomvåben overfor lande, der ik
ke selv har atomvåben på deres 
område. Han sagde derudover, at 
han ikke udelukkede muligheden 
af at overveje visse andre foran
staltninger, som berører sovjetisk 
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område i egne, som grænser op 
til en atomvåbenfri zone i Nor
den. 

Hvad der lå i disse ord er al
drig blevet nærmere belyst, og di
rekte forsøg på at få skabt klar
hed over det fra sovjetisk side er 
ikke blevet imødekommet. Men 
udtalelsen holdt liv i debatten, og 
udtalelser af den danske statsmi
nister under et besøg i Bonn den 
følgende måned skabte indtryk 
af en dansk interesse for planen 
om en atomvåbenfri zone i Nor
den. I den hjemlige danske debat 
fremførtes som kritik af statsmi
nisterens udtalelse det synspunkt, 
at en sådan positiv dansk interes
se for planen kunne blive det før
ste skridt til at forlade NATO. 

Det var dog klart, at sådanne 
konsekvenser var den danske re
gering og det store flertal i Folke
tinget - og i Socialdemokratiet 
- ikke indstillet på at drage. De
batten i Danmark såvel som i 
Norge skal derfor ses bl.a. på bag
grund af de ikke ganske sammen
faldende synspunkter på sikker
hedspolitikken, der findes inden
for de socialdemokratiske parti
er. 

I den antydede danske interes
se for Norden som en atomvåben
fri zone lå også en imødekom
menhed overfor de aktive freds
organisationer og bevægelser, 
som påkaldte sig opmærksomhed 
- omend i mindre grad i Norden 
end i Vesttyskland og Holland og 
enkelte andre vesteuropæiske lan
de - med krav om fuld atomvå
benfrihed for hele Europa. 
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Den danske holdning 
I Norge ebbede debatten forelø
big ud i tilkendegivelsen af en 
holdning, som nok indebar en 
positiv vurdering af planerne om 
kernevåbenfrihed, men kun in
denfor en bredere europæisk ram
me. Samme holdning indtog den 
danske regering, hvis standpunkt 
blev præciseret af udenrigsmini
ster Kjeld Olesen i en tale i Fol
ketinget den 27. oktober 1981. 

Af udenrigsministerens tale 
fremgik det, at man ikke anså det 
for hensigtsmæssigt at indlede to
sidede forhandlinger med Sov
jetunionen om emnet, og at hans 
egne forsøg på at præcisere me
ningen med præsident Bresjnevs 
udtalelser i juni havde været frug
tesløse. Derefter sagde ministeren: 

"Regeringen er fremdeles af 
den opfattelse, at det ikke har 
noget formål at udstede erklæ
ringer, der - som forholdene nu 
engang er - ikke vil kunne skabe 
nogen større sikkerhed for vort 
land. Vi kan jo ikke isolere os 
fra de realiteter, der omgiver os. 
Selv om situationen i det nordi
ske område er af betydning i Øst
Vest-forholdet, må vi nok erken
de, at en eventuel formalisering 
af den allerede eksisterende atom
våbenfri tilstand i Norden ikke 
reelt set ville spille nogen større 
rolle i Øst- Vest-sammenhæng. An
derledes stiller det sig i en større 
europæisk sammenhæng, en del 
af en bredere europæisk ordning, 
som vedrører atomvåbnene på 
begge sider af den store skillelinie 
i Europa." 



Den sovjetiske ubåd U-137 på grund ved Karlskrona og under bevogtning af sven
ske sø- og luftstridskræfter. Politikens Pressefoto 

U-137 affæren 
Det bidrog også til at svække in
teressen for Norden som atomvå
benfrit område, at en sovjetisk u
båd (U-137) løb på grund i efter
året 1981 indenforsvenskforsvars
område ud for Karlskrona, og at 
ubåden ifølge svenske undersøgel
ser øjensynlig medførte atomvå
ben. Det drejede sig ikke om en 
af de seks ubåde, som i en årræk
ke havde opholdt sig i Østersøen, 
hver udrustet med tre mellemdi
stance-raketter (1.200 km) med 
atomladninger ( den såkaldte 
GOLF-klasse), men om en ubåd 
af ældre type ( i NATO betegnet 
som Whiskey-klasse), der formo
dedes kun at være udrustet med 
rent konventionelle våben. 

Grundstødningen og den sven
ske konstatering af, at den med
førte atomvåben - muligvis i 
form af en eller flere atomspræng
ladninger til torpedoer - måtte 
skabe mistanke om, at et langt 
større antal sovjetiske krigsfartø
jer i Østersøen end hidtil antaget 
er udrustet med atomvåben, en 
formodning som Sovjetunionen 
ikke afviste. Dette sammenholdt 
med den betragtning, at dansk 
farvand ofte gennemsejles af sov
jetiske skibe, der med visse ind
skrænkninger i lighed med andre 
landes krigsskibe har fri passage
ret gennem stræderne, medvirke
de til at kølne interessen for en 
nordisk atomvåbenfri zone. 

Det er en overvejende opfat-
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telse i de nordiske lande, at når 
de eneste atomvåben i det nor
diske område er sovjetiske, er der 
ingen anledning for de nordiske 
lande til i traktatmæssig form at 
fastholde deres egen forlængst er
klærede atomvåbenfrihed. 

Atomraketter i Europa 
I 1977 rejste den vesttyske for
bundskansler Helmut Schmidt i 
en tale problemet om den ulige
vægt, der var opstået mellem Øst 
og Vest i Europa for de såkaldte 
mellemdistance-raketter. Sovjet
unionen havde i en årrække op
retholdt indtil 700 sådanne raket
ter af den type, NATO betegner 
som SS-4 og SS-5. Bortset fra en 
kort periode i 1960'eme havde 
man ikke på vestlig side tilsvaren
de raketter, men forlod sig på tak
tiske bombefly, udrustet med 
atomvåben. 

Fra 1977 var russerne imidler
tid begyndt at opstille en ny og 
langt mere avanceret mellemdi
stance-raket, i Vesten kaldet SS-
20. Hver raket er udrustet med 
tre styrbare atomsprængladnin
ger, og raketten er desuden mobil 
i modsætning til de ældre SS-4 
og SS-5. Det var den nye raket, 
som foranledigede Helmut 
Schmidts advarende udtalelser. 
Samtidig var der et voksende ind
tryk af, at det var nødvendigt at 
udfylde dette "hul" i det vestlige 
arsenal for at forstærke forbindel
sen mellem de taktiske atomvå
ben i Vesteuropa og de amerikan-
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ske strategiske atomvåben place
ret i USA og på amerikanske 
atomubåde. 

NA TOs dobbeltbeslutning 
Overvejelserne herom ledte til 
langvarige forhandlinger mellem 
NATO-landene og førte i decem
ber 1979 til alliancens såkaldte 
dobbeltbeslutning om fra slutnin
gen af 1983 at opstille 572 cruise
missiler og Pershing II raketter i 
Vesteuropa og forinden søge at 
indlede forhandlinger med Sov
jetunionen om en begrænsning af 
mellemdistance-raketterne. For
handlingerne i NATO førtes i to 
særlige udvalg, som behandlede 
henholdsvis raket-opstillingen og 
de forudsete rustningskontrol-for
handlinger, og Danmark deltog 
aktivt i de to udvalgs arbejde. 

I forlængelse af den danske 
atompolitik kom det ikke på tale 
at lade de nye cruise-missiler op
stille i Danmark. Fra vesttysk si
de blev det gjort til en betingel
se, at de nye våben ikke blot blev 
opstillet i Vesttyskland, og ved 
tidspunktet for dobbeltbeslutnin
gen i december 1979 var der enig
hed om, at der foruden de plan
lagte Pershing II raketter i Vest
tyskland skulle opstilles cruise
missiler i i alt fem NATO-lande, 
nemlig foruden i Vesttyskland til
lige i Storbritannien, Italien, Hol
land og Belgien. Frankrig kunne 
som følge af sin holdning til NA
TO-forsvaret ikke komme i be
tragtning, men Frankrig har siden 
associeret sig med beslutningen. 



Pershing I-raketten forventes afløst i 
1983 af Pershing Il, hvis træfsikkerhed 
er ned til en radius af 25 m. Rækkevid
den skønnes at blive omkring 1.800 
km. NATO Photo 

Den viste sig imidlertid at blive 
stærkt omstridt i flere NATO-lan
de. Danmark var med til at træf
fe beslutningen i NATO-rådet, da 
udenrigs- og forsvarsministrene 
mødtes til deres halvårsmøde i 
december. Under påvirkning ikke 
mindst af synspunkter, som kom 
til udtryk i den socialdemokrati
ske folketingsgruppe - udgået af 
valget i Danmark i oktober 1979 
- søgte regeringen af opnå en seks 
måneders udsættelse af beslutnin
gen for nærmere at få fastslået, 
om der lå noget bag den tilkende
givne sovjetiske vilje til at for
handle. 

I NATO var det imidlertid den 
helt overvejende indstilling, at 
det ville kunne opfattes som et 
svaghedstegn, hvis den længe for
beredte afgørelse blev udskudt. 
Det blev tillige forudset, at for
handlinger med Sovjetunionen vil
le være lettere at få i gang, hvis 
NATO forinden havde gjort det 
klart, at man var indstillet på at 
opstille de 572 raketter fra 1983, 
hvis ikke Sovjetunionen viste sig 
villig til at indstille opstillingen af 
de nye SS-20 raketter og fjerne 
de allerede placerede raketter. 

Derfor blev den danske henstil
ling ikke fulgt, og beslutningen i 
NATO blev derpå truffet i fuld 
enighed, sådan som alle beslut
ninger i NATO må træffes. NA
TO er ikke en overstatslig organi
sation, hvor en beslutning kan 
træffes med et flertal, sådan som 
der på særlige områder kan træf
fes beslutning med kvalificeret 
flertal i EFs ministerråd i hen-
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hold til Rom-traktaten. Dan
mark fandt ikke anledning til di
rekte at forhindre beslutningen, i 
hvis forberedelser danske embeds
mænd og ministre havde været 
involveret gennem adskillige må
neder. 

Danmark og atomraketterne 
Danmark skulle derimod ikke ta
ge stilling til placeringen af ra
ketterne - sådan som eksempel
vis Holland og Belgien, og i de to 
lande var der betænkeligheder 
ved at acceptere de nye raketvå
ben. Endnu ved udgangen af 1981 
var der ikke truffet en definitiv 
hollandsk beslutning herom, og 
der syntes at være ringe chance 
for et klart flertal i det holland
ske parlament herfor. 

I de andre lande fastholdt man 
beslutningen, men den vakte no
gen politisk uro i Vesttyskland, 
især indenfor det regerende so
cialdemokrati (SPD}, og selv in
denfor socialdemokraternes rege
ringspartner De frie Demokrater 
(FDP}, udenrigsminister Gen
sehers parti, var der nogen mod
stand. Det foranledigede for
bundskansler Helmut Schmidt til 
at true med at træde tilbage som 
forbundskansler, hvis partiet -
SPD - ikke fastholdt den trufne 
beslutning fra december 1979. 

I løbet af1980-81 ogisær1981 
kom det til store fredsdemonstra
tioner i flere vesteuropæiske byer, 
og fredsdemonstrationen i Bonn 
var den hidtil største i Vesttysk
land. 

Demonstrationerne var rettet 
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mod alle atomvåben, men de hav
de en særlig adresse til de planlag
te amerikanske cruise-missiler og 
Pershing II raketter. Den sovje
tiske støtte til disse demonstra
tioner tydede da også på, at man 
ikke i Moskva anså demonstratio
nerne i første række som rettet 
mod de sovjetiske atom- og raket
våben. Tværtimod søgte Sovjet
unionen at identificere sig med 
fredsbevægelserne, og den sovje
tiske regering tilbød at "fastfry
se" det eksisterende niveau for 
atom- og raketvåbnene i Europa, 
samtidig med at man afviste at 
gå ind i den forudsete forhand
ling med Vesten, hvis beslutnin
gen fra december 1979 blev fast
holdt. 

Demonstrationerne gav også 
genlyd i Danmark og påvirkede 
den samtidige debat om Norden 
som atomvåbenfri zone. Når de 
danske tilkendegivelser havde et 
mindre omfang end f.eks. Hol
land, hang det antagelig sammen 
med, at Danmark ikke var udset 
til at skulle modtage de nye raket
våben. 

Krav om raketforhandlinger 
De politiske meningstilkendegivel
ser i Vesteuropa og især i Vest
tyskland var en del af baggrun
den for den vægt, der fra europæ
isk side blev lagt overfor USA på 
at få forhandlinger i gang med 
Sovjetunionen så hurtigt som mu
ligt. Uanset den oprindelige sov
jetiske vægring ved overhovedet 
at forhandle lykkedes det dog og
så i andet halvår af 1981 gennem 



et amerikansk-sovjetisk udenrigs
ministermøde at få skabt grund
lag for en forhandling mellem 
supermagterne om mellemdistan
ce-raketvåbnene. Disse forhand
linger blev indledt i Geneve i no
vember 1981. 

Forinden havdepræsident Rea
gan, der i mange forudgående ta
ler havde rettet stærke angreb på 
Sovjetunionen, i en tale for før
ste gang erklæret sig villig til helt 
at afstå fra placering af nye atom
raketter i Europa, hvis Sovjetuni
onen ville gøre det samme. 

Reagans forslag blev kaldt nul
optionen, fordi dens virkeliggørel
se ville indebære, at de eksisteren
de og planlagte raketvåben, udsty
ret med atomladninger, helt skul
le fjernes og nedlægges. 

Hvilke typer våben der i givet 
fald skulle inddrages i forhandlin
gerne, måtte afgøres gennem for
handlinger. Det vides, at man fra 
sovjetisk side både vil pege på de 
såkaldte fremskudte amerikanske 
baser i Europa, hvorfra fly udru
stet med atomvåben kan nå Sov
jetunionen, samt på eksistensen 
af de franske og britiske atomvå
ben i Europa, selv om disse sid
ste klassificeres som "strategiske". 

Der kan derfor forudses meget 
vanskelige amerikansk-sovjetiske 
forhandlinger. De følges af en til 
formålet særlig nedsat NATO
gruppe, hvori også Danmark har 
sæde. 

Vesteuropa militært mere udsat 
Udenrigsminister Kjeld Olesen re
degjorde i sin tale i Folketinget 

den 27. oktober 1981 for den 
danske holdning og erklærede, at 
man fra vestlig side måtte se med 
den største bekymring på opstil
lingen af foreløbig mere end 250 
SS-20-raketter, for de har anbragt 
Vesteuropa i en betydeligt mere 
udsat situation militært set end 
tidligere. Med hensyn til den så
kaldte nul-option sagde udenrigs
ministeren, at muligheden herfor 
kun kan blive til virkelighed, hvis 
de kommende år udnyttes til se
riøse våbenkontrolforanstaltnin
ger, hvorunder først og fremmest 
Sovjetunionen må beslutte sig til 
radikalt at revidere sin oprust
ningspolitik med hensyn til SS-
20-raketterne. 

Kjeld Olesen fastslog, at den 
danske regering med tilfredshed 
så den opnåede enighed om at 
indlede forhandlinger om mellem
distance-raketterne - almindelig
vis kaldet TNF efter ordene Thea
tre Nuclear Force - inden ud
gangen af 1981. Danmark tillæg
ger disse forhandlinger overor
dentlig stor betydning, og vi har 
fra dansk side, bl.a. indenfor den 
særlige konsultationsgruppe, men 
også på andre måder, aktivt ar
bejdet for, at alliancens forhand
lingsposition bliver så fleksibel 
som muligt, sagde ministeren. 

Neutronbomben 
I sin tale kom Kjeld Olesen også 
kort ind på den tidligere ameri
kanske beslutning om at produ
cere neutronbomben. Han ud
trykte håb om, at denne beslut-
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ning ikke ville vanskeliggøre de 
forestående forhandlinger. Tidli
gere på året havde den danske re
gering taget afstand fra den ame
rikanske beslutning om at frem
stille neutronbomben. Da beslut
ningen blev meddelt, erklærede 
den amerikanske regering imidler
tid, at der ikke var truffet nogen 
beslutning om at placere dette 
våben i Vesteuropa, og at en even
tuel beslutning herom kun kunne 
træffes i nøje samråd med USAs 
europæiske allierede. 

Præsident Carter havde flere år 
tidligere udskudt en beslutning 

om fremstilling af neutronbom
ben. Præsident Reagans beslut
ning i 1981 skulle ses på bag
grund af den skærpede holdning 
til Sovjetunionen og viljen hos 
den nye amerikanske præsident 
og hans regering til at demonstre
re en stærkere amerikansk beslut
somhed. En eventuel placering af 
neutronbomben i Vesteuropa har 
imidlertid ikke været drøftet i 
NATO, og til forskel fra de så
kaldte TNF-våben har der såle
des ikke foreligget en situation, 
der krævede en dansk stillingta
gen. 



6. Dansk sikkerhedspolitik 
i 1980'eme 

Dansk sikkerhedspolitik bestem
mes af ydre faktorer både i Dan
marks egen umiddelbare nærhed 
og længere borte - og af den dan
ske reaktion herpå. De ydre fak
torer har vi ingen eller ringe ind
flydelse på, og dermed er det og
så givet, at spillerummet for dan
ske reaktioner er begrænset. 

Udtrykket "der er ikke noget 
alternativ til NATO" er imidler
tid misvisende, hvis det opfattes 
som om dansk sikkerhedspolitik 
alene bestemmes af de ydre fak
torer. Der kunne opstilles andre 
modeller for dansk sikkerhedspo
litik end den, som har været ført 
med medlemskabet af NATO 
som grundlag siden 1949. Disse 
andre muligheder blev, som an
ført i kapitel 2 allerede beskre
vet i Seidenfaden- rapporten og 
er ikke ændret siden. Danmark 
kunne vælge at være neutralt og 
føre enten en væbnet eller en 
ubevæbnet neutralitetspolitik. 
Henset til de virkninger også for 
Danmark selv, som en sådan æn
dring af dansk sikkerhedspolitik 
ville medføre, har der imidlertid 
ikke på noget tidspunkt været 
optræk til en dansk udmeldelse 
af NATO eller en sådan dansk 
politik, der ville umuliggøre fort
sat medlemskab af NATO. 

Selvom der i perioder har væ
ret nogen uro om dansk sikker
hedspolitik, er kravet om udmel
delse af NATO kun ført frem af 
en talmæssigt ret lille politisk ven
strefløj, hvis størrelse og indfly
delse ikke har ændret sig synder
ligt gennem årene. Både i Folke
tinget og blandt vælgerne er der 
- ifølge mange meningsmålinger 
- fortsat en meget betydelig op-
slutning bag NATO-medlemska
bet som kernen i dansk sikker
hedspolitik, og tilslutningen har 
de senere år endog været stigen
de. Dertil kommer, at de 18-22 
pct., som tilkendegiver en negativ 
holdning overfor NATO-medlem
skabet, knap er enige om, hvilken 
politik et Danmark udenfor NA
TO skulle føre. 

Socialdemokratiet og 
sikkerhedspolitikken 
I tiden op til udløbet af det fire
årige forsvarsforlig i 1977 og frem 
til indgåelsen i august 1981 af 
det seneste treårige forsvarsforlig 
(1982-84) var der noget større 
uro om dansk sikkerhedspolitik, 
end der længe havde været. Selv 
den mindretalsgruppe i Socialde
mokratiet, der ytrede sig mest 
kritisk om bl.a. atomvåbnene og 
vendte sig mod øgede forsvarsud-
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Er De for eller imod,at Danmark 
deltager i Atlantpagten? 

for imod ved i alt 
Ar % % ikke % 

% 

1949 47 26 27 100 
1950 53 26 21 100 
1951 49 27 24 100 
1952 50 28 22 100 
1952 44 28 28 100 
1953 49 23 28 100 
1953 48 25 27 100 
H154 39 25 36 100 
1954 47 24 29 100 
1955 47 24 29 100 
1957 54 19 27 100 
1957 67 15 18 100 
1958 55 18 27 100 
1959 42 15 43 100 
1959 44 6 50 100 
1960 33 11 56 100 
1960 41 11 48 100 
1961 49 11 40 100 
1961 58 9 33 100 
1962 47 10 43 100 
1962 50 12 38 100 
1963 50 11 39 100 
1964 49 13 38 100 
1965 45 19 36 100 
1965 41 13 46 100 
1966 41 17 42 100 
1967 42 14 44 100 
1967 47 14 39 100 
1968 39 20 41 100 
1968 54 16 30 100 
1969 53 13 34 100 
1969 45 13 42 100 
1970 52 15 33 100 
1972 50 22 28 100 
1972 45 18 37 100 
1973 49 25 26 100 
1974 52 19 29 100 
1975 51 22 27 100 
1976 49 17 34 100 
1977 52 26 22 100 

1978 57 21 22 100 
1979 55 19 26 100 
1980 58 18 24 100 
1981 59 18 23 100 

Berlingske Tidende og Gallup Instituttet 

H oldningsmdlinger 
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gifter, sluttede dog ikke op bag 
kravet om dansk udmeldelse af 
NATO. Som opinionsmålingerne 
viste, var der ingen folkelig dæk
ning bag et sådant krav. 

Den tilkendegivne modstand 
mod visse sider og følger af dansk 
sikkerhedspolitik blev derfor i 
praksis kun forsøg på at begræn
se den danske rolle og de danske 
forpligtelser indenfor de sikker
hedspolitiske rammer, som er lagt 
med medlemskabet i NATO. 

Selv denne modstand kunne 
knap fuldt ud siges at have en 
større opinionsmæssig opbakning, 
men politisk gav den sig hørligt 
tilkende især i kraft af, at den 
kom fra kredse i Socialdemokra
tiet, der som det største parti spil
ler en central rolle i dansk uden
rigs- og sikkerhedspolitik. 

Til forskel fra lande som Fran
krig og Storbritannien - og USA 
- hvor partimæssige forskydnin
ger og et regeringsskifte kan føre 
til markante ændringer i uden
rigspolitikken, er sådanne ændrin
ger lidet tænkelige i det danske 
politiske system med mindretals
regeringer som det normale sna
rere end undtagelsen og med et 
stort antal politiske partier - i 
hvert fald siden 1973. 

Nord-Syd problemer og 
sikkerhedspolitik 
Indholdet af forsvarsforliget af 
august 1981 bekræftede da også 
påny kontinuiteten i dansk sik
kerhedspolitik. Den har dog også 
andre elementer end forsvarspoli
tikken. Det var måske et af de 



mere bemærkelsesværdige træk i 
den sikkerhedspolitiske debat 
1980-81, at der også blandt ad
skillige NATO-tilhængere og især 
i Socialdemokratiet blev påpeget 
en sammenhæng mellem sikker
hedspolitikken og forholdet mel
lem de industrialiseredelande mod 
nord og udviklingslandene mod 
syd - det såkaldte Nord-Syd pro
blem. 

Den danske udviklingsbistand, 
der procentuelt er blandt de hø
jeste omend ikke den højeste 
blandt industrilandene, blev der
for sat også i et sikkerhedspoli
tisk perspektiv. Det synspunkt 
blev endog fremført fra den soci
aldemokratiske regering, at om
fanget af den statslige danske ud
viklingsbistand - over 0, 7 pct. af 
BNP - rettelig bør vurderes sam
men med forsvarsudgifternes stør
relse (ca. 2,3 pct.) som et andet 
og ikke mindre væsentligt element 
i dansk sikkerhedspolitik. 

Dette synspunkt har ingenlun
de fået lov at stå uimodsagt. Det 
er blevet bestridt, at forholdet til 
udviklingslandene er en central 
bestanddel af dansk sikkerhedspo
litik. Regeringen blev kritiseret 
for sin uvillighed til at øge for
svarsudgifterne - omend forsvars
forliget af august 1981 reelt inde
bar en vis omend meget beskeden 
faktisk forøgelse i den aftalte tre
årsperiode - og samtidig sætte 
udgifterne til udviklingsbistanden 
i vejret. Det blev sagt, at regerin
gen her snarere imødekom visse 
indrepolitiske krav - hovedsage
lig, men ikke udelukkende fra 

den politiske venstrefløj - end 
den tilgodeså danske sikkerheds
politiske interesser. 

Det er da også rigtigt, at udsig
ten til et væsentligt reduceret 
dansk forsvar fremkaldte be
kymrende og kritiske kommenta
rer fra andre NATO-lande, herun
der Norge og USA. Slutresultatet 
af de langvarige forsvarsforhand
linger afdæmpede i nogen grad 
den rejste kritik. 

Nye emner i debatten 
Den danske sikkerhedspolitiske 
debat her i begyndelsen af 1980'
erne drejer sig da heller ikke om 
NATO eller ikke-NATO. Den dre
jer sig om de krav til tilpasning til 
det ydre miljø, som forandringer
ne i dette miljø stiller - eller an
tages at stille - på baggrund af 
den gradvise forskydning i de yd
re magtforhold, som er sket gen
nem årene, overvejende i Warsza
wapagt-landenes favør. 

Derfor kommer spørgsmål om 
allierede forstærkninger - hvor 
mange, hvem, hvornår - og om 
den eventuelt nødvendige for
håndslagring til sådanne styrker 
ind i debatten som de vigtige em
ner. Igen kan disse spørgsmål ik
ke alene afgøres i Danmark, for 
deres besvarelse afhænger af, hvil
ke forstærkninger der i givet fald 
vil være til rådighed. Den fornye
de spænding i Mellemøsten og 
Sydvestasien og amerikanernes 
opstilling af en hurtig udryknings
styrke til eventuel anvendelse i 
de vigtige olieområder kommer 
til at spille en rolle også i den dan-
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EF's stats- og udenrigsministre mødtes i juni 1982 i Bruxelles, hvor de bl.a. drøf
tede situationen i Libanon samt USA's handelspolitik og indgreb mod gaslednin
gen fra Sovjet, der skal forsyne Vesteuropa med naturgas. 

I første række yderst til venstre ses EF-kommissionens præsident Gaston 
Thom. Nordisk Pressefoto AIS 

ske forstærkningsdebat, fordi de 
amerikanske planer har indflydel
se på, hvor mange amerikanske 
styrker der vil være til rådighed 
til at forstærke NATO i Europa 
og herunder nordflanken, som 
Danmark tilhører. 

Udviklingen i Polen 1980-82 
og episoden med den sovjetiske 
ubåd, udrustet med atomvåben, i 
efteråret 1981 i den svenske skær
gård er eksempler på begivenhe
der i Danmarks nærhed af betyd
ning for dansk sikkerhedspolitik 
- og for den danske sikkerheds
politiske debat. 

Krigsretstilstanden i Polen fra 
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december 1981 betegnede tyde
ligvis en optrapning af en i forve
jen spændt situation, og en end
nu alvorligere optrapning ville 
være følgen af en åben sovjetisk 
militær intervention med vidt
rækkende konsekvenser for hele 
det internationale klima og for 
det sikkerhedspolitiske trussels
billede i Danmarks umiddelbare 
nærhed. 

Lige så alvorlig ville en eventu
el splid være i den atlantiske alli
ance, som der i perioder synes at 
have været optræk til. Det skal 
dog erindres, at den offentlige 
debat herom kan give et mere dra-



matisk billede end situationen i 
sig selv kan begrunde. 

Et af de mange træk i den in
ternationale udvikling, som ikke 
mindst Danmark har grund til at 
følge med særlig interesse, er for
holdet mellem Vesttyskland og 
USA som de to vigtigste NATO
lande. Selvom det forekom over
drevet at tale om en alvorlig strid 
mellem de to lande i Polen-kri
sens kølvand, er der tegn på, at 
tyske og vesteuropæiske interes
ser ikke vil være ligeså sammen
faldende med USAs i 1980'erne, 
som tilfældet var i 1960'erne og 
1970'erne. 

Dette forhold indebærer ikke 
nødvendigvis en svækkelse af NA
TO, men kan betyde en øget ri
siko herfor. Det kan på noget 
længere sigt føre til en voksende 
interesse for at udbygge det vest-

europæiske samarbejde i og even
tuelt udenfor EF - ikke som en 
tænkelig erstatning for et fort
sat NATO-samarbejde med USA, 
men eventuelt som et middel til 
at bevare det under delvis ændre
de storpolitiske forudsætninger. 

En anden sikkerhedspolitisk 
udvikling kunne tænkes at blive 
en fornyet og forstærket afspæn
dingspolitik baseret på et mere 
tillidsfuldt samarbejde mellem de 
to supermagter og indgåelsen af 
nye aftaler om rustningskontrol 
- herunder om raketvåbnene i 
Europa - og om nedrustning. 

I begyndelsen af 1980'erne er 
denne udvikling ikke den mest 
sandsynlige. Adskillige udtalelser 
af officielle talsmænd for Dan
mark lader imidlertid ingen tvivl 
om, at de anser den for den mest 
ønskelige. 
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Ordliste 

abstrakt: løst fra eller med ringe 
forbindelse med virkeligh~den" 
begrebsmæssig 

acceptere: gå ind på, anerkende 
aggression: overfald, angreb 

alliance (forsvars-): forbund af 
stater 

alternativ (navneord): valg mel
lem to muligheder 

alternativ (tillægsord): anden, 
skiftende mellem to mulighe
der, skiftevis 

associere: forene, slutte sig sam
men 

Atlantpagten: forsvarsalliance 
(NATO) oprettet i 1949; med
lemslande: Belgien, Canada, 
Danmark, Forbundsrepublik
ken Tyskland, Frankrig, Græ
kenland, Holland, Island, Itali
en, Luxembourg, Norge, Por
tugal, Spanien, Storbritannien, 
Tyrkiet og USA 

attraktiv: tiltrækkende 

hedskommandoen for den syd
lige del af NATOs Nordkom
mando. Enhedskommandoens 
område er Danmark og Sles
vig-Holsten. Nordkommando
en har hovedkvarter i Kolsås 
uden for Oslo 

BNP: bruttonationalprodukt -
summen af et lands producere
de varer og tjenesteydelser 

BRD: Bundesrepublik Deutsch-
land (Forbundsrepublikken 
Tyskland) 

Centralregionen: omfatter Vest
tyskland og Benelux-landene 

cruise missil: amerikansk raket, 
der flyver ved hjælp af en jet
motor i meget lav højde, og 
som er særdeles nøjagtig i sit 
nedslag 

CSCE: Conference on Security 
and Cooperation in Europe. 
Europæisk sikkerheds- og sam
arbejdskonference, startet i 
1973 

DDR: Deutsche demokratische 
avanceret: fremskreden, højt ud- Republik (Østtyskland) 

viklet 
Baltic Approaches: forkortet definere: afgrænse, forklare 

BALTAP; kan oversættes: til- definitiv: uigenkaldelig 
gangene til Østersøen. Hoved
kvarteret BAL TAP, der ligger i 
Karup (i Jylland), kaldes En-
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deployering: opmarch, fremfø
ring af styrker til operations
område 



Det hvide Hus: USA's præsidents 
embedsbolig 

dimension: omfang, størrelse 

dominerende: beherskende 
EF: Europæiske Fællesmarked. 

Medlemmer: Beneluxlandene, 
Danmark, Forbundsrepublik
ken Tyskland, Frankrig, Græ
kenland, Irland, Italien og Stor
britannien 

element( er): bestanddel( e) 
Enhedskommandoen: dens områ

de er Danmark og Slesvig-Hol
sten. Den er den sydlige del af 
Nordkommandoen, hvis hoved
kvarter ligger i Kolsås nær Os
lo. Enhedskommandoens ho
vedkvarter, der ligger i Karup 
(Jylland), kaldes også BAL
TAP, som betyder BALTic 
APproaches, og det kan over
sættes: tilgangene til Østersøen 

EPS: Europæisk politisk samar
bejde 

Eurogruppen: gruppe bestående 
af forsvarsministre fra 11 euro
pæiske NATO-lande og af re
præsentanter ved NATO-ho
vedkvarteret (Frankrig, Island 
og Spanien deltager ikke). Eta
bleret 1968 

Europa-Parlamentet: kontrolle
rende og rådgivende organ for 
Fællesmarkedet (EF) med fol
kevalgt repræsentation siden 
1979 

faktor: forhold, årsag 
fase: stadium, trin 

favør: gunst, begunstigelse, fordel 

FDP: Freie Demokratische Par
tei. Vesttysk politisk parti 

flexible response: fleksibelt (af
passet) svar - en andel af NA
TO's strategi 

FN: Forenede Nationer 

Forbundsrepublikken Tyskland: 
Vesttyskland 

formalisering: bringen ind under 
faste former 

formel: vedtægtsmæssig, hvad an
går formen/formerne 

formulering: måde at udtrykke 
noget på, udtryksform 

fundament: grundlag, underlag 
fundamental: grundlæggende, vig

tig 
identificere: fastslå hvem en per

son er, eller hvad en ting er 

ideologi: ideer, der ligger til grund 
for en (politisk, filosofisk) be
vægelse 

IEPG: Independent European 
Programming Group ( uafhæn
gig europæisk program-grup
pe) 

indeksregulering: pristalsregule
ring 

industrilande: lande, hvor fabriks
virksomhed, massefremstilling 
af maskiner og varer er frem
herskende. Industrilandene stil
les i modsætning til de fattige 
udviklingslande 

inflation: prisstigning, der samti
dig betyder, at pengene falder 
i værdi 

insistere: holde fast ved 
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integration: sammensmeltning, 
optagelse i et fællesskab 

integreret: sammensmeltet 
interkontinental: mellem verdens-

dele (kontinenter) 

konkret: håndgribelig, virkelig 

konsultation( er): rådgivning( er), 
rådslagning( er) 

kontinent: fastland 
kontinental: 

kontinent 
som vedrører et 

interstatslig: mellem stater 
intervention: indgriben 
invasion: egentlig fjendtlig ind- kontinuitet: uafbrudt 

trængen i et land, men bru- hæng, følge 
sammen-

ges også bredere: invasion af kontur: omrids 
turister 

involvere: indbefatte, berøre, 
debære, inddrage 

konvention: (international) over-
in- enskomst om et bestemt anlig

gende: Geneve-konvention 

isoleret: afsondret, alene 

kernevåben: atom- og brintvåben 
klassificere: ordne i klasse(r), be

tegne 
koalition( s-regering): regering 

sammensat af medlemmer fra 
flere partier 

kombination: forening, forbindel
se, sammenføjning 

kommissorium: den skriftligt ud
trykte opgave, en kommission 
får at arbejde med og skrive 
betænkning om 

kommissær: en person, der er be
troet et bestemt (offentligt) 
hverv (EF-kommissær) 

kommunikation: forbindelse, ud
veksling af meddelelser, ind
byrdes forståelse 

kompensation: erstatning, udlig-
ning 

koncentrere: samle i et midt
ounkt, forstærke 

konfrontation: møde ansigt til an
sigt 
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konventionel: sædvanlig, almin
delig 

konventionelle styrker: militære 
enheder udstyret med gængse 
våben - og ikke med atomvå
ben 

koordination: sideordning, sam-
ordning 

koordinere: sideordne, samordne 
kulminere: nå sit højdepunkt 
liberal: frisindet, fordomsfri. Po-

litisk betydning: fri (modsat 
konservativ) 

mandat: bemyndigelse, hverv; her: 
folketingsmedlem 

markant: skarp, tydelig 
markere: vise, fremhæve, tilken

degive tydeligt 

MBFR: Mutual and Balanced 
Force Reductions (gensidige 
og balancerede styrkereduktio
ner) som NATO første gang 
tog til orde for i 1968 

medier: aviser, radio, TV, film 
og bøger 



mellemdistance-raketter:raketter, 
hvis rækkevidde ligger mellem 
160 og 6.500 km 

Menneskerettigheds-erklæringen: 
er vedtaget af FN den 6. dec. 
1948. Den opsummerer de fun
damentale rettigheder, såsom 
retten til liv, frihed og person
lig sikkerhed, frihed for slave
ri, tortur eller umenneskelig 
eller vanærende behandling, 
lighed for loven, frihed for vil
kårlig anholdelse eller indblan
ding i private forhold; ret til 
frit at vælge opholdssted, ret 
til at forlade et hvilketsom
helst land, ret til at gifte sig, 
religions-, ytrings- og forsam
lingsfrihed og ret til undervis
ning og uddannelse 

mobil: bevægelig, rørig 

NATO: North Atlantic Treaty 
Organization (Den nordatlanti
ske traktats organisation) At
lantpagten 

neutralitet: upartiskhed, alliance
frihed 

neutronbomben: atomvåben, hvis 
energi frembringes ved sam
mensmeltning af lette atomker
ner under meget høj varmegrad 
(en mini-brint-bombe). Bom
ben er karakteriseret ved at gi
ve en kraftig øjeblikkelig strå
ling, men meget lidt vedvaren
de radioaktivitet 

' opinion: offentlig mening 
opposition: modstand 

option: valgmulighed 

pacifisme: den retning inden for 
fredsbevægelsen, der forkaster 
enhver form for krigsforbere
delse og krigsførelse 

permanent: vedvarende 

Pershing II-raket: amerikansk ra
ket til atomladning. Rækkevid
de 1.800 km 

perspektiv: udsyn over ting og 
forhold, så at en sammenhæng 
kan ses 

P.L.O.: Palestine Liberation Or
ganization (Den palæstinensi
ske Befrielsesfront) 

position: stilling, plads 
pragmatisk: saglig, hensigtsmæs

sig. Anvendes ofte om behand-
ling af statssager 

procedure: fremgangsmåde 
provokere: tilskynde, fremkalde, 

udfordre 
Rapid Deployment Force: hurtig 

indsættelsesstyrke 

ratificere: godkende/stadfæste en 
traktat 

ratifikation: godkendelse (aftrak
tat) 

reaktion: udslag som følge af en 
påvirkning 

realisere: virkeliggøre, iværksætte 
realistisk: virkelighedstro 
reduktion: indskrænkning, be-

grænsning 
referere: henvise til, aflægge be

retning om 
regi( e): forvaltning, opsætning 
region: område 
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relationer: forhold, forbindelser 
relevant: som kommer sagen ved; 

af betydning 

ressource: hjælpekilde, reserve
middel 

restriktion: indskrænkning, be
grænsning 

restriktiv: begrænsende, ind
skrænkende 

retorik: talekunst, veltalenhed 

SALT: Strategic Arms Limita
tion Talks ( forhandlinger om 
begrænsning af strategiske vå
ben) 

sanktionere: straffeforanstaltnin
ger af f.eks. økonomisk eller 
militær art over for en stat 

separat: adskilt, særskilt 

seriøs: alvorlig, vægtig 

Sikkerhedskonferencen: se CSCE 

SPD: Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands. Vesttysk poli
tisk parti 

SS-20: sovjetisk raket til atom
ladning med flere sprænghove
der. Rækkevidde 5.400 km 

stabilisere: gøre fast, varig eller 
pålidelig 

stationere: anbringe, placere (om 
tropper) 

stationering: anbringelse af frem
mede tropper i et land 

status: situation, rangmæssig pla
cering 

strategi: langsigtet plan for reali
sering af bestemt målsætning 
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strategiske atomvåben: langtræk
kende raketter, dvs. med en 
rækkevidde på over 6.500 km 

struktur: opbygning, indretning 
supermagter: USA og Sovjetunio

nen 

symptom: kendetegn 

taktik: kunsten at lede militær
styrker, fremgangsmåde 

taktisk: udtryk for ledelse af mi
litærstyrker under anvendelse 
af en fremgangsmåde, der ud
nytter foreliggende situationer 
- til opnåelse af bedst muligt 
resultat 

taktiske atomvåben: betegnelsen 
benyttes om de atomvåben, der 
er beregnet til anvendelse mod 
modstanderens styrker på 
kamppladsen 

territorium: område ( bruges om 
både land-, hav- og luftområde) 

TNF: Theatre Nuclear Force ( om
råde/skueplads atom-styrke/vå
ben). Anvendes om de atomra
ketter (ialt 572), hvis place
ring i Europa blev besluttet på 
NATO's ministerrådsmøde i de
cember 1979 

traktat: overenskomst 

troppekontingent: militær styrke 
( som led i et fællesforetagende) 

udviklingslande: teknisk tilbage
stående lande ( tidligere kaldt 
underudviklede lande - u-lan
de) 

ufavorabel: ugunstig 



utopisk: uopnåelig 

Warszawapagten: militæralliance 
oprettet i 1955 mellem Sovjet
unionen, Bulgarien, Polen, Ru
mænien, Tjekkoslovakiet,DDR 
og Ungarn 

Vestunionen: svarer til Bruxelles
pagten af 1948, et forsvarsfor
bund mellem Benelux-landene, 
Frankrig og Storbritannien, 
hvis militære organisation i 
1951 indgik i NATO. Udvide
des i 1955 med Vesttyskland 
og Italien 

vetoret: fra latin veto: jeg forby
der. Bemyndigelse til at forka
ste lovforslag o.lign. Absolut 
veto: ret til endelig forkastelse 
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1. Hvad er sikkerhedspolitik?

Sikkerhedspolitik er de senere år
blevet et meget hyppigt anvendt
ord. Når det ikke tidligere harvæ
ret så meget anvendt, skyldes det
ikke, at selve begrebet sikkerheds
politik var ukendt. Man brugte
blot ofte andre betegnelser, og
undertiden anvendtes ordet på
linie med udenrigspolitik og/eller
forsvarspolitik.

Skal man forsøge at indkredse
ordet og begrebet nærmere, må
man konstatere, at sikkerhedspo
litik er mindre end udenrigspoli
tik og mere end forsvarspolitik.
Dansk sikkerhedspolitik drejer
sig om at sikre Danmarks selv
stændighed og dansk territoriums
ukrænkelighed. Dermed bliver
sikkerhedspolitikken en central
del af udenrigspolitikken, der
dog også omfatter andre elemen
ter, såsom økonomiske forbindel
ser til andre lande, internationale
retsforhold og meget andet.

Forsvarspolitikken drejer sig
om, hvordan Danmark bedst mu
ligt forsvares og i fredstid kan
medvirke til at hindre, atDanmark
overhovedet bliver angrebet. Der
ved bliver forsvarspolitikken et
centralt middel for sikkerhedspo
litikken. Men sikkerhedspolitik
ken fremmes også med andre mid
ler, herunder diplomati, nedrust
ningsbestræbelser, økonomisk bi
stand m.v,

I den såkaldte Seidenfaden-rap
porten I) fra 1970 om dansk sik
kerhedspolitik siges det indled
ningsvis:

"Sikkerhedsproblemet stilles
af verden omkring os og opstår i
situationer, hvor der næres frygt
for, at ens eget samfund skal bli
ve udsat for ødelæggende krigs
handlinger eller ved trusler om
magtanvendelse blive udsat for
uønskede ydre påvirkninger. Heri
ligger, at et centralt element i et
givet lands sikkerhedspolitik er
dennes militære indhold. Sikker
hedspolitik i snæver forstand vil
være den forsvarspolitik, der fø
res med sigte på at skabe forud.
sætningerne for at holde territo
riet frit for militære aktioner.
Men herudover vil det være en
væsentlig bestræbelse for sikher
hedspolitikken at tilvejebringe de
bedst mulige betingelser for, at
nationen inden for sine grænser
bevarer friheden til at indrette sig,
som den selv ønsker det. Sikker
hedspolitik kan således komme
til at indeholde elementer af bå
de udenrigspolitisk, forsvarspoli
tisk og økonomisk politik. "

1) Problemer omkring dansk sikker
hedspolitik. En redegørelse fra det
sagkyndige udvalg under regerings
udvalget vedrørende Danmarks sik
kerhedspolitik . Udgivet af Udenrigs
ministeriet 1970. (Citatet står på si
de 11).
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2. Hvordan bliver
sikkerhedspolitikken til?

Et lands sikkerhedspolitik påvir
kes i meget høj grad af andre lan
des politik eller mere præcist af,
hvordan andre landes politik op
fattes. Man kan derfor sige, at
dansk sikkerhedspolitik bestem
mes af ydre faktorer, som Dan
mark har ingen eller ringe indfly
delse på - og dernæst af den må
de eller de måder, vi herhjemme
bestemmer os til at reagere på.

Undertiden forenkles det der
hen, at sikkerhedspolitik for et
lille land som Danmark ganske
enkelt er en tilpasningsproces til
den ydre verden, som skabes af
andre og sædvanligvis større lan
des politik. Det slår imidlertid
ikke til.

Den geografiske placering
Dansk sikkerhedspolitik bestem
mes i høj grad af Danmarks belig
genhed ved indgangen til (og ud 
sejlingen fra) Østersøen: endvide
re af at vi er naboland til Tysk
land, at vi ligger nærved den ene
af verdens to supermagter: Sov
jetunionen og endelig, atDanmark
er et nordisk land. Det er især
men ikke alene - disse omkring
liggende landes politik, som øver
indflydelse på dansk sikkerheds
politik.

6

Men som enhver ved, er Dan
mark også berørt af begivenheder
langt fra Danmark. Koreakrigen
og Vietnamkrigen blev udkæm
pet fjernt fra Danmark, men hav
de stor indflydelse på dansk opi
nion og dermed indirekte også på
dansk sikkerhedspolitik. Det sam
me gælder krigen i Afghanistan
og de mange konflikter i Mellem
østen.

øst-Vest forholdet
Danmark har ringe indflydelse på
forholdet mellem øst og Vest og
dermed på, hvad der i perioder er
kaldt den kolde krig. Vi berøres
imidlertid stærkt af øst-Vest for
holdet. Vi betragter os som en
vestlig (vesteuropæisk) nation på
grund af vor historie, vort politi
ske system og vore økonomiske
forbindelser til omverdenen, der
for langt hovedpartens vedkom
mende vil sige andre vestlige lan
de.

Neutralitet før 1949
Men hverken geografien, andre
landes politik eller vor placering
som en vestlig nation afgør, hvad
dansk sikkerhedspolitik skal gå
ud på . Til syvende og sidst be
stemmer vi selv, hvordan vi vil



reagere på de ydre udfordringer.
I 1949 sluttede Danmark sig til
Atlantpagten (NATO), efter at
de forudgående nordiske forsvars
forhandlinger med Norge og Sve
rige var slået fejl. Men der lå in
gen politisk uundgåelighed i den
omstændighed, at Danmark slut
tede sig til Atlantpagten sammen
med bl.a . Norge og Storbritan
nien, to lande Danmark altid har
følt sig nært knyttet til. Vi kun
ne have valgt at vende tilbage til
den neutralitetspolitik, som vi
havde ført i mange år før 1940,
selvom det var højst uvist, om vi
da ville føre en "forsvaret neutra
litetspolitik", som Sverige har
gjort det i mange år, eller en ufor
svaret eller svagt forsvaret neutra
litetspolitik. En dansk histori
ker? J har betegnet den danske
udenrigspolitik i mellemkrigsåre
ne som "en i militær henseende
svagt underbygget alliancefri neu
tralitetspolitik. "

Tilslutningen til Atlantpagten
lagde rammerne for dansk sikker
hedspolitik, og de gælder stadig.
Men medlemskabet af NATO fri
tager os ikke for at tage stilling
til, hvad vi selv vil gøre ud af
medlemskabet. Det er ikke NA
TO, der bestemmer størrelsen af
det danske forsvarsbudget eller
længden af danske soldaters tje
nestetid, men regeringen og Fol-

2) TroelsFink:Fem foredrag om dansk
udenrigspolitik. Arhus, Universitets
forlaget, 1958.

ketinget. Det er Danmark alene,
som bestemmer, om vi vil have
fremmede (allierede) styrker sta
tioneret i Danmark og om vi vil
have atomvåben. I 1953 bestem
te vi, at vi ikke ville have alliere
de styrker stationeret i fredstid.
De kommer til gengæld ganske
hyppigt på øvelser i Danmark. I
1960 blev det definitivt bestemt,
at Danmark ikke ville oplagre
atomvåben "under de nuværende
omstændigheder", et begreb, der
siden er blevet gjort ensbetyden
de med "i fredstid".

Debatom sikkerhedspolitikken
Som det kan ses, er sikkerheds
politikken langtfra en automatisk
tilpasningsproces. Måden, hvorpå
vi reagerer overfor en bestemt si
tuation, giver derfor ofte anled
ning til betydelig debat og som
metider dyb uenighed herhjem
me, selvom vi i langt størstepar
ten af tiden siden tilslutningen til
Atlantpagten har haft en meget
bred politisk tilslutning til næ
sten alle vigtige afgørelser i sik
kerhedspolitikken. Det har æn
dret sig i væsentlig grad i de sene
ste år (efter 1982).

Sammenfattende kan det der
for siges, at sikkerhedspolitikken
bliver til som et samspil mellem
ydre faktorer, ui har ingen eller
ringe indflydelse på, og interne
faktorer, som ui selv er herrer
ouer. Derfor må en beskrivelse af
dansk sikkerhedspolitik og dens
baggrund tage sit udgangspunkt i
begge forhold.
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3. Fra neutralitet til NATO

Det er ikke meningen her at give ind i Atlantpagten sammen med
en historisk redegørelse for, hvor- 11 andre lande (i dag har Atlant
for Danmark i 1949 valgte at gå pagten 16 medlemmer). Men tre
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forhold bør nævnes som særligt
betydningsfulde:

Truslen f ra Sovjet
- Det første var indtrykket af, at
Danmark stod overfor en trussel
fra Sovjetunionen. Det var vel ik
ke en trussel, der føltes som et
varsel om et umiddelbart forestå
ende militært angreb , som Dan
mark havde været udsat for 9 år
tidligere med det nazistiske over
fald omend der i sommeren 1948, .
var en frygt for, at noget var l

gære, eventuelt et kommunistisk
kup med sovjetisk bistand, hvo~

usandsynligt det end kan lyde l

dag næsten 40 år senere. Det er
da heller aldrig blevet godtgjort,
at en sådan fare reelt eksisterede,
men det kommunistiske kup i
Czekoslovakiet i Februar 1948
og den sovjetiske blokade af Ves~

berlin fra sommeren samme ar
skabte en udbredt krigsfrygt og
et indtryk i mange vestlige lande
af at en fælles optræden og et
sa~menholdvar nødvendig for at
forebygge en ny storkrig.

Garantien for sikkerhed
- Udover indtrykket af truslen
som det primære blev dansk sik
kerhedspolitik i meget høj grad
afgjort af den omstændighed, at
Danmark i 1949 var i den situa
tion at det kunne få allierede og
de~ed tilsagn om bistand i til
fælde af krig. Historisk set var
det noget nyt for Danmark, når
vi holder os til de sidste 100 år.
I 1864 var der ingen allierede at

få for Danmark i kampen mod
Prøjsen og Østrig.

Under 1. verdenskrig førte vi,
hvad der må betegnes som en for
svaret neutralitetspolitik, og alli
gevel foretog vi straks ved krigens
udbrud i 1914 en uneutral hand
ling ved at bøje os for et tysk
krav om mineudlægning i danske
farvande for at spærre for en
eventuel gennemsejling af Øster
søen.

I 1940 stod Danmark ganske
alene og havde ikke haft udsigt
til at få tilsagn om bistand hver
ken fra de andre nordiske lande
eller fra Storbritannien, selvom vi
eventuelt havde anmodet om det.

Men i 1949 ville vor sikkerhed
blive garanteret af store allierede
som Storbritannien og USA. Da
de skandinaviske forsvarsforhand
linger var endt uden resultat og
Norge vendte sig til Atlantpagten,
var Danmark derfor ikke nødsa
get til at vende tilbage til en iso
leret neutralitetspolitik som før
1940. Med stort politisk flertal
og - som det skulle vise sig- med
et klart flertal i befolkningen, gik
Danmark derfor ind i Atlantpag
ten.

Ingen ny 9. april
- En tredie afgørende årsag til
vort valg var den udbredte dan
ske vilje til at undgå en ny ydmy
gende stormagtsbesættelse. u:~:
trykket "Aldrig mere en 9. april
havde en meget betydelig politisk
slagkraft, som der i praksis v~

enighed om fra højre til venstre l

9



dansk politik, selvom det skulle
vise sig, at der ikke altid var fuld
enighed om midlerne til at undgå
en ny 9. april.

Synet på Danmarks placering i
verden og på dansk forsvar var
imidlertid undergået en markant
forandring i de fem besættelses-

år. Vore nylige historiske erfarin
ger kom dermed til at øve en af
gørende indflydelse på valget af
vor sikkerhedspolitik i 1948-49,
da vi ligesom adskillige andre lan
de måtte træffe en afgørelse un
der indtryk af udviklingen uden
for vore grænser.



4. Dansk sikkerhedspolitik
i 1980'erne

Hvad der skete i 1940'erne, ligger
nu omkring 40 år tilbage, og i en
hver vurdering og omtale af dansk
sikkerhedspolitik i 1980'erne er
det naturligt først at se nærmere
på, om de konklusioner, der i
1949 førte Danmark ind i NATO,
stadig holder, og om der er anled
ning til ændringer i dansk sikker
hedspolitik, hvad enten Danmark
fortsat er NATO-medlem eller
eventuelt vælger at stå udenfor.

Først er det væsentligt at næv
ne, at der ikke siden tilslutningen
til NATO har været noget seriøst
forsøg på at angive en helt anden
dansk sikkerhedspolitik med Dan
mark stående udenfor NATO. Til
slutningen både politisk og opini
onsmæssigt har gennem hele pe
rioden været stor og er i dag stør
re end da vi gik ind i Atlantpag
ten.

To undersØgelser af
sikkerhedspolitikken
Dernæst skal det nævnes, at der
har været foretaget to grundige
undersøgelser af dansk sikker
hedspolitik, i begge tilfælde ud
ført af embedsmænd, i det første
suppleret af inden- og udenland
ske forskere. I begge undersøgel
ser var konklusionen klar, forså-

vidt angår selve NATO-medlem
skabet: Der er stadig ikke noget
realistisk alternativ for Danmark
til medlemskabet afAtlantpagten.
At der var og er betydelig uenig
hed om, hvilken politik Danmark
skal føre som NATO-medlem, lig
ger lige så klart, og på en måde
var det denne uenighed, der gav
anledning til begge de to omtalte
undersøgelser.

Seidenfaden-rapporten
Den første var Seidenfaden-rap
porten fra 1970,resultatetafhen
ved to års forudgående arbejde.
Arbejdet kom i stand samtidig
med tiltrædelsen af VKR-regerin
gen i 1968 og havde som ydre
foranledning det forhold, at Dan
mark ligesom andre medlemmer
af Atlantpagten fra 1969 kunne
udtræde af alliancen med et års
varsel. Alliancen løber på ube
stemt tid, men den var kun bin
dende for medlemmerne for den
første tyve-årige periode.

Det nedsatte udvalg fik til op
gave at foretage en undersøgelse
og en vurdering, som skulle om
fatte "Danmarks forhold til NA
TO og andre mulige sikkerheds
politiske alternativer, herunder et
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Tidligere ambassadør, dr. Gunnar Sei
denfaden, der 1968-70 var formand
for det sagkyndige udvalg, der udsend
te redegørelsen "Problemer omkring
dansk sikkerhedspolitik"

eventuelt nordisk sikkerhedspoli
tisk samarbejde .... "

Resultatet af de to års arbejde
var en grundig påvisning af de
vanskeligheder, der ville melde
sig, hvis Danmark ønskede at æn
dre sin hidtidige sikkerhedspoli
tik. Udvalgets konklusion var ik
ke, at sådanne ændringer under
ingen omstændigheder lod sig
gennemføre, men at ingen andre
tænkelige eller mindre tænkelige
løsninger på Danmarks sikker
hedsproblem under de givne om
stændigheder ville være så hen
sigtsmæssige og så fordelagtige
for Danmark som fortsættelsen
af den atlantiske linie i sikker
hedspolitikken.
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Opbrud i vælgermassen
Allerede inden Seidenfaden-rap
porten blev offentliggjort, var
den i forvejen ret beskedne debat
om eventuelle sikkerhedspoliti
ske alternativer for Danmark stil
net af. I årene efter VKR-rege
ringen skete der et betydeligt op
brud i den danske vælgerbefolk
ning. Antallet af politiske partier
blev på det nærmeste fordoblet,
og der skete meget store forskyd
ninger både mellem de gamle po
litiske partier indbyrdes og i for
hold til de nye politiske partier.

Tilslutningen til NATO-politik
ken forblev imidlertid uændret
både i Folketinget og i befolknin
gen og voksede sig snarere større
end mindre, hvad både politiske
valg og mange opinionsundersø
gelser viste.

- men enighed om
NATO-medlemskabet
Der var andre udenrigspolitiske
spørgsmål, som delte partierne og
var langt mere kontroversielle,
herunder medlemskabet af EF
fra 1973. Skønt det blev vedta
get med to trediedeles flertal ved
en folkeafstemning, har den sene
re debat og talrige opinionsmå
linger klart vist, at medlemskabet
af EF fortsat er et politisk om
stridt emne. Det er medlemska
bet af NATO derimod ikke. Det
te skyldes især, at det ikke er
lykkedes at fremføre blot tilnær
melsesvis troværdige alternativer
til den førte politik, der bygger
på medlemskabet af NATO.



Uenighed om dansk
NATO-politik

Fortalerne for et afrustet og neu
tralt Danmark har haft svært ved
at vinde tiltro, og den danske sik
kerhedspolitiske debat er derfor
ikke kommet til at dreje sig om
NATO eller ikke NATO, men om
hvilken politik Danmark skulle
føre som medlem af NATO.

Det har der i hele perioden si
den 1949 været flere konkrete
eksempler på uenighed om, lige
fra optagelsen af Grækenland og
Tyrkiet i 1951-52 til spørgsmålet
om permanent allieret fly-statio
nering i 1953 og af afgørelsen
om at afvise atomvåben på dansk
grund under de r~dende omstæ~

digheder nogle fa år senere, til
flere andre eksempler i 1960'erne
og 1970'erne. Dog viste de~ sig,
at uenigheden mellem partierne
- og i visse tilfæl~e indenfor ~og
le af partierne - Ikke kom til at
skabe vanskeligheder for den fort
sat brede tilslutning til NATO
politikken. Både afvis~inge~ ~
permanent allieret stationering I
Danmark og af atomvåben i freds
tid har der eksempelvis siden den
oprindelige uenighed og debat
været praktisk taget enig tilslut
ning til.

Vitale NATO-anliggender
anfægtes
Det blev først i 1980'erne, at
uenigheden om he~t vitale NAT?
anliggender kom til at true og tII
dels omstyrte den hidtidige brede
enighed om sikkerhedspolitikken.

Som senere nærmere omtalt i de
interne forudsætninger for dansk
sikkerhedspolitik fandt der en vis
nyorientering sted, og en mere
kritisk holdning viste sig - dels
overfor USA, dels overfor vigtige
sider af NATOs strategi - i en
række socialistiske og socialdemo
kratiske partier i Vesteuropa, her
under i det danske socialdemokra
ti. Ændringen blev markant efter
regeringsskiftet i 1982, da en ~or

gerlig regering af Konservative,
Venstre, Centrumdemokrater og
Kristeligt Folkeparti afløste den
socialdemokratiske regering.

Dyvig-rapporten
Denne uenighed, hvis sikkerheds
politiske følger er nærmere om
talt senere, førte på socialdemo
kratisk initiativ til nedsættelsen i
1984 af en embedsmandsgruppe,
der skulle gennemgå dansk sikker
hedspolitik og lægges til grund
for den fortsatte debat mellem
regeringspartierne og Socialdemo
kratiet især med henblik på at
fastslå, om der var grundlag for
påny at tilvejebringe en bred
enighed om dansk sikkerhedspo
litik.

Resultatet var Dyvig-rappor
ten3

) fra november 1984, en rap
port der blev til på kun fem må-

3) Danmarks sikkerhedspolitiske situa
tion i 1980'eme. Udgivet af Uden
rigsministeriet, november 1984. En
udgave med kommentarer og debat
(284 s.) blev udsendt afDet Sikker
heds- og Nedrustningspolitiske Ud
valg,1985.
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Departementschef Peter Dyvig, der var
formand for det udvalg, der i 1984
skrev "Danmarks sikkerhedspolitiske
situation i 1980'eme"

neder og som er mindre i omfang
end Seidenfaden-rapporten 14 år
tidligere. Denne gang var det da
heller ikke det fundamentale
spørgsmål om Danmarks forbli
ven i NATO eller ej, der var ho
vedtemaet, men derimod række
vidden og de formentlige følger
af danske særstandpunkter blandt
andet til atomvåbnene i NATO,
som rapporten især beskæftigede
sig med.

Strategi og solidaritet
Med adresse til den opståede
uenighed om NATO-strategien
hed det i rapporten:
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"Uden tilstrækkelig politisk
enhed lider også mulighederne
for at alliancen kan virke efter
sin hensigt skade, for krigsfore
byggelsen beror ikke blot på, at
alliancen besidder de fornødne
militære magtmidler. Den beror i
sidste instans lige så meget på, at
medlemslandene af omverdenen
bliver opfattet som værende i be
siddelse af en sådan fælles poli
tisk holdning, at den militære af
skrækkelse forekommer trovær
dig, dvs. at det står klart, at alli
ancen, hvis den angribes, vil fin
de, at dens grundlag er så meget
værd, at den vil forsvare dette
grundlag med militære magtmid
ler."

Andetsteds i rapporten siges
det om samme emne, alliancesoli
dariteten:

"l kraft af Danmarks NA TO
medlemskab må det også være en
central betragtning, at Danmark,
når det ønsker særordninger, op
når dem gennem drøftelser i NA
TO og med vore allierede, således
at eventuelle negative virkninger
på forsvarssamarbejdet indenfor
alliancen ikke opstår. Det er et
hensyn, som hænger nøje sammen
med de forudsætninger om soli
daritet, som er det centrale i en
alliance."

Stadig samme baggrund for at
være i NATO
Et centralt afsnit i Dyvig-rappor
ten berører de ændringer, der er
sket siden Danmarks tilslutning
til Atlantpagten i 1949. Herom
hed det:



"Det var kombinationen af
Øst-Vest modsætningen og vor
egen udsatte geografiske beliggen
hed, som i 1949 førte os ind i al
liancen. Medens der ikke kan gø
res om på den geografiske belig
genhed, kan der gøres om på øst
Vest modsætningen, men tidsper
spektivet vil være meget langt; 35
år har vist sig at være for lidt. Selv
om verdensbilledet i 1984 på
mange måder tager sig forskelligt
ud fra 1949, hvor Danmark be
sluttede at tilslutte sig A tlantpag
ten, er det grundlæggende inter
nationale sikkerhedspolitiske
mønster således ikke afgørende
ændret. De omstændigheder,
som i sin tid førte til A tlantpag
tens indgåelse og Danmarks til
slutning dertil, har uforandret gyl
dighed. "

Afspænding ogatomvåben
En væsentlig del af rapporten be
skæftigede sig med afspændings
politikken mellem øst og Vest og
Danmarks aktive rolle heri, hvil
ket ikke mindst skulle ses på bag
grund af, at det var kravet om en
mere aktiv afspændingspolitik,
som lå bag oppositionens kritik
fra 1982-83 af regeringens sikker
hedspolitik.

Andre afsnit beskæftigede sig
især med atomvåbnenes rolle i
NATO-strategien, et andet hoved
emne i 1980'ernes debat om NA
TO. Herom hed det i rapporten
bl.a.:

"Ikke blot er atomvåbnene en
væsentlig del af afskrækkelsen al
lerede af den grund, at deres

sprængkraft og potentielle øde
læggelsesevne er så meget større
end alle andre kendte våbens, men
en formindskelse af den betyd
ning, atomvåbnene har for af
skrækkelsen, vil pålægge den kon
ventionelle side af afskrækkelsen
des større byrder, medmindre det
samtidig lykkes at nå frem til vå
benkontrol- og nedrustningsafta
ler også på dette felt. "

Atomvåbenfri zone
Det ofte diskuterede forslag om
under en eller anden form og om
muligt gennem garanti fra super
magterne at traktatsikre Norden
som et atomvåbenfrit område un
der alle forhold kommenteredes i
rapporten med bl.a. disse ord:

"Reelt ville en atomvåbenfri
zone betyde et helt nyt, uprøvet
og på mange måder usikkert
grundlag for dansk sikkerhedspo
litik, bl.a. på grund af de proble
mer, som rejses i forhold til den
positive sikkerhedsgaranti, som
er essensen i alliancemedlemska
bet".

Afkald på atomvåben
Til et andet og beslægtet kravom,
at Danmark som et afspændings
politisk bidrag skulle sige nej til
at modtage atomvåben i krig, kri
se og fred, sagde rapporten:
"Et på forhånd besluttet isole
ret dansk afkald på at ville mod
tage atomvåben under alle for
hold, fred, krise som krig, ville ....
skabe uoverstigelige vanskelighe
der for den allierede forstærk
ningsplaniægning. Et sådantskridt
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kunne føre til, at mulige afsender
lande ikke på forhånd ville ønske
at forpligte sig til at stille styrker
til rådighed for forsimret af Dan
mark. I realiteten ville et sådant
forbehold medføre en dansk af
kobling fra alliancens generelle
strategi .... "

"Defensivt" forsvar
Endelig beskæftigede rapporten
sig med endnu et tema, som i de
sidste år er dukket stærkt op bå
de i den danske og den internatio
nale debat, nemlig en omlægning
af forsvaret til et såkaldt defen
sivt forsvar. Herom hed det bl.a.:

"En ensidig gennemførelse og
fuldstændig omlægning af forsua
ret ..... uille gøre det danske for
suars integration i det samlede
allierede forstar højst tuiulsom.
En opretholdelse af enhedskom
mandoen [for den sydlige del af
NATOs Nordregion, omfattende
Danmark og Slesvig-Holsten un
der en dansk chef med en tysk
næstkommanderende] uille ikke

uære realistisk, og der måtte i alle
tilfælde ske en ændret opgave
fordeling i relation til Forbunds
republikken Tyskland - en spe
cialisering, som det nok uille lJæ
re svært at uinde gehør for i NA
TO. Dertil kommer, at hele for
stærkningsproblematikken ville
melde sig i en meget uanshelig
form. Ville modtagelsen af for
stærkninger til dansk område
som forudsat ooerhouedet lJære
forenelig med det nye forsears
koncept?"

Disse spredte citater fra Dyvig
rapporten viser, at den i alt væ
sentligt var ikke blot et forsvar
for den hidtidige danske sikker
hedspolitik, men en præcisering
af de uheldige eller endog farlige
konsekvenser for Danmarks sik
kerhed, som markante ændringer
kunne medføre - ændringer som
den politiske opposition i nogle
men ikke alle tilfælde har slået til
lyd for under den sikkerhedspoli
tiske debat i første halvdel af
1980'erne.



5. En verden i forandring
1949-1985

I en efterskrift til Seidenfaden
rapporten fra 1970 hed det, at
"Danmarks permanente sikker
hedspolitiske problem er i hoved
sagen et problem om tilpasning
til den del af den internationale
politiske udvikling, der berører
os direkte, d.u.s. udviklingen i for
holdet mellem og holdningerne
hos de lande, hvis politik har af
gørende betydning for Danmarks
nationale sikkerhed og fundamen
tale nationale interesser. "

I Dyvig-rapporten fra 1984
hed det, at "selvom verdensbille
det i 1984 på mange måder tager
sig forskelligt ud fra 1949, hvor
Danmark besluttede at tilslutte
sig A tlantpagten, er det grundlæg
gende internationale sikkerheds
politiske mønster .... ikke afgø
rende ændret. "

De ændringer, der rent faktisk
er sket i de forløbne 35-40 år, la
der sig vanskeligt sammenfatte i
enkelte sætninger eller få punk
ter. Men til vurdering af de foran
dringer, som også har sat sig spor
i den danske sikkerhedspolitiske
debat de seneste år, fra begyndel
sen af 1980'erne, kan følgende
hovedtendenser nævnes.

Ændringer i styrkebalancen
På tidspunktet for Atlantpagtens
indgåelse var styrkebalancen i
Europa og mellem øst og Vest
globalt karakteriseret af en klar
sovjetisk overlegenhed i konven
tionelle styrker og en endnu kla
rere amerikansk overlegenhed 
indtil 1949 endog et monopol 
i udviklingen af atomvåben. Den
vigtigste ændring er, at der i dag
eksisterer stort set jævnbyrdig
hed i henseende til atomvåben og
fremføringsmidler for atomvåben
mellem de to supermagter USA
og Sovjetunionen, og at antallet
af atomsprænghoveder og frem
føringsmidler, herunder interkon
tinentale og mellemdistanceraket
ter, løber op i adskillige tusinde.

En nøjagtig måling af styrke
forholdet lader sig dårligt gen
nemføre, ikke blot på grund af
det hemmelighedskræmmeri, der
ofte omgiver de enkelte våbensy
stemers karakter og antal, men
snarere som følge af de samme
våbensystemers forskellige karak
ter og de to alliancesystemers
asymmetriske geografi.

I henseende til kvantitet er rus
serne nået op på højde med ame-
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rikanerne og har i flere henseen
der endog overgået dem. I kvali
tativ henseende er det hidtidige
amerikanske forspring blevet
stærkt indskrænket og på flere
punkter fuldt ud indhentet eller
endog overgået.

I konventionelle styrker er War
szawapagten fortsat NATO over
legen, og en tidligere periodes
kvalitative forskel i Vestens favør
er stærkt indskrænket eller helt
forsvundet. Det er dog i mindre
grad antallet af styrker - i første
række langs skillelinien ned gen
nem Europa - der er afgørende
for styrkebalancen, men derimod
Warszawapagt-styrkernes evne til
langt hurtigere end NATO at kun
ne føre reservestyrker frem til
det eventuelle kampområde.

Førstebrug af atomvåben
Denne styrkemæssige uligevægt
er da også den væsentligste del
af baggrunden for, at NATO-stra
tegien ikke udelukker, at NATOs
styrker som de første må tage
atomvåben i anvendelse for at
bremse et fjendtligt angreb, uan
set om det i første omgang kun
føres frem af konventionelle styr
ker.

Det er et forhold, som har gi
vet anledning til en stadig stærke
re debat i de senere år med krav
fra forskellige sider både i USA
og Vesteuropa om, at NATO skul
le give afkald på retten til at bru
ge atomvåben først eller, mere
realistisk, indstille sig på en stra
tegi, der ikke forudser en tidlig
anvendelse af kernevåben.
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Heroverfor er det især fra mi
litær side blevet hævdet, at en
ændring i tidspunktet for anven
delsen af atomvåben i en forsvars
kamp mod en konventionelt over
legen fjende må forudsætte en
forøgelse og forbedring af de kon
ventionelle styrker. Endvidere
påpeges det, at hvis NATO helt
skulle gå bort fra retten til i givet
fald at bruge atomvåben først i
en forsvarskamp, ville selve grund
laget for NATOs afskrækkelses
strategi og dermed krigsforebyg
gelse kunne udhules i betænkelig
grad.

Mangler i NATO må udbedres
I sammenfatningen af den kon
ventionelle styrkebalance hedder
det i den seneste styrke-oversigt
fra Det internationale Institut for
strategiske Studier i London")
således:

"Den numeriske balance - sær
ligt hvad angår udrustning - sy
nes at have stabiliseret sig i det
forløbne år, selvom der stadig er
en overlegenhed i Warszawapag
tens favør. På samme tid har Ve
sten stort set mistet den teknolo
giske overvægt i konventionel ud
rustning, som tillod NATO at gå
ud fra, at kvalitet kunne erstatte
kvantitet. Fordi der er så mange
ukendte og ukendelige faktorer
til stede i det samlede regnestyk
ke, kan man ikke nødvendigvis
heraf slutte, at NATO ville lide

4) The Military Balance 1985-86. Lon
don, The Intemational Institute for
Strategic Studies, 1985, s. 185.



nederlag i en krig, eller at Warsza
wapagten ville se en tilstrækkelig
fordel i at risikere et angreb. Men
man kan derimod slutte, at der
stadig er tilstrækkelig fare i de
nuværende udviklingstendenser
til at kræve mangler udbedret i
den vestlige alliance, især på bag
grund af, at mandskabsmangel bli
ver et problem ved slutningen af
1980'erne. Man kan endvidere
drage den slutning, at en hvilken
somhelst betydelig hævning af
atomtærsklen [dvs. udskydelse af
tidspunktet for den nødvendige
indsættelse af kernevåben for at
undgå nederlag] som følge af, at
NATO erhverver sig en langt stør
re konventionel styrke, end tilfæl
det er i dag, ikke lader sig gen
nemføre. Mens styrkeforholdet

således ikke er blevet værre, er
det klart heller ikke blevet mere
fordelagtigt.

Vor konklusion forbliver der
for, at den konventionelle samle
de balance stadig er af en sådan
karakter, at den gør militær ag
gression til et yderst risikabelt
foretagende for alle parter. Skønt
en angriber ved at tage initiativet
altid kan påregne at opnå visse
lokale fordele i talmæssig hense
ende og dermed opnå begrænse
de taktiske gevinster på visse om
råder, ser der stadig ud til at være
utilstrækkelig samlet styrke på
nogen af siderne til at garantere
en sejr. Følgerne for en angriber
ville være helt uforudsigelige og
risikoen især for en atomar op
trapning ganske uberegnelig. "



6. Vesteuropa og USA

Fra starten var Atlantpagten
USAs og Canadas sikkerhedsga
ranti til en række vesteuropæiske
lande, der næsten alle var forar
mede og følte sig truet af Sovjet
unionen. USA har stadig en klar
lederposition indenfor alliancen,
både i kraft af USAs befolknings
tal og især på baggrund af USAs
væbnede styrke, herunder strate
giske atomvåben, der udgør den
eneste virkeligt effektivemodvægt
mod Sovjetunionens ligeledes sto
re væbnede styrke, som Vesteu
ropa ikke har vist sig i stand til
eller haft vilje til at opveje.

Marshall-planen
Men ellers er det en af de store
forandringer, der er sket indenfor
Atlantpagten, at Vesteuropa i dag
økonomisk og på andre måder
spiller en langt større og tildels
langt mere selvstændig rolle end i
alliancens første år. At USA selv
bidrog afgørende til det senere
vesteuropæiske opsving gennem
Marshall-planen 1948-52 skal no
teres for fuldstændighedens
skyld, ligesom det bør noteres, at
USAs krav om, at de vesteuropæ
iske lande samordnede modtagel
sen af den amerikanske bistand,
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spillede en vigtig rolle for de vest
europæiske samlingsbestræbelser.
Den vesteuropæiske organisation
for økonomisk samarbejde og ud
vikling OECD (tidligere OEEC)
er således en direkte efterfølger
af, hvad der engang var den vest
europæiske modtager-organisa
tion af Marshall-hjælp.

EF-udviklingen
Især i løbet af 1960'erne udvikle
de den vesteuropæiske økonomi
sig meget stærkt, godt hjulpet på
vej af Det europæiske økonomi
ske Fællesskab (EF), som var
grundlagt af seks lande i 1957, og
som ved at frigive den indre han
del mellem landene medvirkede
til en effektiv udnyttelse af høj
konjunkturen. De to oliekriser i
1970'erne satte ganske vist tildels
denne udvikling i stå og placere
de USA i en forholdsvis stærkere
position som følge af Amerikas
mindre udtalte sårbarhed overfor
eventuelle afbrydelser i olieforsy
ningerne. Dermed blev Vesteuro
pas afhængighed af USA igen de
monstreret. Men det standsede
ikke udviklingen henimod en stør
re vesteuropæisk selvstændighed
indenfor og udenfor alliancen.



EPS
Efterhånden som EF udvidedes
først til 9 (med Danmark, Irland
og Storbritannien i 1973) og si
den Grækenland (1980) og Spa
nien og Portugal (1986), voksede
EFs betydning især - men ikke
alene - i handelspolitisk hense
ende. Jævnsides med det økono
miske samarbejde indenfor ram
merne af Rom-traktaten udvikle
des et stadig snævrere udenrigs
politisk samarbejde, kaldet EPS
- Europæisk Politisk Samarbej
de - som tilstræber at koordine
re EF-landenes udenrigspolitik i
størst mulig udstrækning i flest
mulige spørgsmål.

Mens de mere vidtgående euro
pæiske samarbejdstanker, som er
nedfældet i Rom-traktatens ind
ledning, aldrig rigtig har fænget i
Danmark, var og er der en oplagt
økonomisk interesse for Danmark
i at være deltager i et bredt euro
pæisk markedspolitisk samarbej-
de. .

Andre EF-landes krav om at
udbygge samarbejdet i stærkere
overstatlig retning med deraf føl
gende reduceret suverænitet for
de enkelte medlemslande har
dog medvirket til at holde en
dansk skepsis i live.

Især har Danmark gennem åre
ne modsat sig en udvidelse af sam
arbejdet til at omfatte sikkerheds
politiske og forsvarspolitiske em
ner, bl.a. med henvisning til at
dette kunne svække det atlanti
ske sammenhold. I midten af
1980'erne, da EF er engageret i
vigtige regeringsforhandlinger om

en udvidelse af EFs arbejdsom
råder til bl.a. teknologi og miljø,
har der dog kunnet spores en be
gyndende bevægelighed i den hid
tidige meget restriktive danske
holdning, en holdning der i flere
situationer i de andre EF-landes
øjne har placeret Danmark som
det mest trevne EF-medlem.

Indtrykket heraf blev forstær
ket, da der i Folketinget viste sig
at være et (lille) flertal mod den
såkaldte EF-pakke, som EF-lan
dene i andet halvår 1985 havde
forhandlet sig til rette om og un
derskreven såkaldt europæisk
Akt om i februar 1986. Folkeaf
stemningen i Danmark den 27.
februar 1986 førte dog til, at et
flertal gik ind for EF-pakken,
hvorefter også den danske rege
ring kunne underskrive aftalen,
men først efter en hård intern
dansk debat, der dog kun i be
grænset grad gik på de politiske
og i højere grad på de institutio
nelle sider af EF-medlemskabet,
herunder Europa-Parlamentets
fremtidige rolle.

Danmark har deltaget aktivt i
det politiske samarbejde men
samtidig fremholdt, at dette sam
arbejde som hidtil måtte baseres
på aftaler udenfor Rom-traktaten
og føres på grundlag af medlems
landenes fulde suverænitet, så et
flertal ikke kan tvinge et mindre
tal til at følge en bestemt politik.
Den udvidelse af de udenrigspo
litiske rådslagningers område, der
er sket i årenes løb, har ikke stødt
på skarp dansk modstand, heller
ikke når flere sikkerhedspolitiske
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emner, bl.a. i forbindelse med
den løbende konference om Sik
kerhed og samarbejde i Europa
(siden 1975) er blevet inddraget
i det såkaldte EPS-samarbejde.

Den traktatfæstelse af det
udenrigspolitiske samarbejde,
som vedtoges af EF-landene i de
cember 1985, og som et flertal af
de danske vælgere tilsluttede sig
ved folkeafstemningen den 27.
februar 1986 som en del af den
såkaldte EF-pakke, ændrer i sig
selv intet i rådslagningernes om
fang og form.

Forsvar og Vestunionen
Det er dog forblevet det danske
standpunkt, at egentlige forsvars
anliggender alene hører hjemme i
NATO, og der er ikke fra dansk

side vist særlig interesse for de
forsøg, der siden 1984 er gjort
især på fransk initiativ for at ud
bygge det indbyrdes vesteuropæ
iske forsvarssamarbejde indenfor
rammerne af Vestunionen, der
omfatter Frankrig, Vesttyskland,
Italien, de tre Benelux-lande og
Storbritannien. For disse syv lan
de har det imidlertid utvivlsomt
været en medvirkende årsag til
netop at bruge Vestunionen som
samarbejdsramme, at så modvilli
ge lande som Danmark og Græ
kenland samt det neutrale Irland
ikke er med i Vestunionen.

En afgørende sikkerhedspoli
tisk forskydning er der således ik
ke sket fra NATO til nogen an
den institution, men det er blevet
stadig tydeligere, at de vesteuro-

EUROGRUPPEN
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pæiske lande i en række spørgs
mål, herunder også af sikkerheds
politisk karakter, ser deres inter
esse i at udvikle en fælleseuropæ
isk holdning. Det kan ske inden
for rammerne af EF, indenfor
EPS, endvidere indenfor Vestuni
onen samt lejlighedsvis NATOs
EURO-gruppe. De udgør alle mø
desteder for nogle eller alle euro
pæiske NATO-lande, herunder
Frankrig, der allerede i 1966 i
protest mod USAs dominans trak
sig ud af det fælles NATO-for
svar. Frankrig fortsætter imidler
tid med at spille en vigtig rolle i
alliancen og er særligt aktivt i
forsøgene på at udvide det vest
europæiske samarbejde, baseret
på et stadig tættere fransk-tysk
samarbejde.

Danske forhold
Overfor denne udvikling må det
konstateres, at Danmark hidtil
har stået noget isoleret. Samtidig
har den danske henvisning til øn
sket om ikke at svække NATO
samarbejdet mistet noget af sin
troværdighed som følge af de for
behold - fodnoter - Danmark
har taget siden slutningen af 1982
overfor vigtige sider af NATOs
politik, et emne der omtales me
re indgående senere.

En europæisk union?
Det er interessant at sammenlig
ne Danmarks og Norges holdning
til de forstærkede europæiske
samarbejdsbestræbelser. Norge
holdt sig efter en folkeafstem
ning med en kneben majoritet
mod EF udenfor Fællesskabet,
men forsøger at få det tættest
mulige samarbejde især med den
politiske side af de europæiske
enhedsbestræbelser uden - end
nu da - at gøre medlemsspørgs
målet af EF aktuelt igen.

Norge er således bekymret ved
udsigten til, at der er ved at dan
ne sig en stærkere vesteuropæisk
blok uden norsk deltagelse og der
for uden virkelig hensyntagen til
specielle norske interesser.

Omvendt er Danmark, som det
eneste nordiske EF -land, modvil
ligt og tøvende overfor de vidtgå
ende planer om en reform af EF
henimod - hvad mange i andre
EF-lande ynder at kalde - en eu
ropæisk union.

Danmark er med andre ord
ængstelig for at blive for stærkt
involveret i, hvad der i overvejen
de grad er et kontinentaleuropæ
isk samarbejde, mens Norge fryg
ter at blive holdt udenfor.



7. Udenrigspolitikken
politiseret

Endnu et vigtigt udviklingstræk,
der især falder i den seneste del
af alliancens snart 40 år lange hi
storie, er den rolle, som udenrigs
politikken er kommet til at spille
for den politiske debat og dermed
for hele indenrigspolitikken i de
fleste vestlige lande. Udenrigspo
litikken er, som det er blevet sagt,
i stigende grad blevet politiseret,
og Danmark er så typisk et tilfæl
de som noget andet land.

Flere ved mere
Hvis udtrykket "politisering"
kan opfattes negativt, selvom
det her er ment rent beskrivende,
kan man også bruge det pænere
ord "demokratisering". Langt fle
re mennesker end tidligere delta
ger nuomstunder i debatten om
udenrigspolitiske spørgsmål, der
derved er blevet et indenrigspoli
tisk hovedemne på linie med bl.a.
fordelingspolitikken og undervis
ningspolitikken.

Denne debat har fundet sted
og vedbliver at finde sted i adskil
lige vesteuropæiske lande, og det
må antages, at flere vælgere end
tidligere lader sig påvirke i deres
politiske valg af partiernes hold
ning til udenrigspolitiske spørgs
mål, selvom man intet sikkert

kan sige herom. Det er dog tyde
ligt, at de politiske partier selv
langt stærkere end tidligere oppri
oriterer udenrigspolitikken, her
under udviklingspolitikken, sik
kerhedspolitikken og forsvarets
rolle og sammensætning.

Kritik - men ikke udmeldelse
af NATO
Som tidligere omtalt har dette ik
ke ført til et opgør omkring selve
alliancepolitikken med krav om
NATOs opløsning eller en udmel
delse af Atlantpagten. Det er så
ledes karakteristisk, at det briti
ske Labourparti, der især i oppo
sition er gået meget langt i ret
ning af en kritisk holdning over
for vigtige sider af NATO-politik
ken og ikke mindst atomvåbne
ne, med stort flertal på sin kon
gres i efteråret 1985 vedtog at
fastholde medlemskabet af NA
TO.

De vilkår, som Labour ønsker
skal gælde for det britiske med
lemskab, adskiller sig ganske vist
markant fra, hvad især de briti
ske konservative står for. Men
krav om udmeldelse af NATO
hører kun hjemme på den yder
ste venstrefløj, som tilstræber et
neutralt eller neutraliseret Vest-
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europa. Heller ikke i Danmark
har den ellers så heftige sikker
hedspolitiske debat indeholdt et
krav fra nogen betydelig side om
dansk udmeldelse af Atlantpag
ten.

Protester mod atomvåbnene
Et særlig dramatisk udslag af den 
ne politisering af sikkerhedspoli
tikken var de store fredsdemon
strationer i en række lande, her
under også Danmark, i begyndel
sen af 1980'eme. De afspejlede
et bredere folkeligt engagement i
visse sider af udenrigspolitikken
end før, og protesterne samlede
sig især imod atomvåbnene og
NATO-landenes beslutning i de-

cember 1979 (den såkaldte dob
beltbeslutning) om at opstille
572 mellemdistanceraketter over
en årrække fra 1983, medmindre
der blev opnået enighed med
Sovjetunionen om vigtige ind 
skrænkninger i det eksisterende
våbenarsenal og især af de nye
sovjetiske SS-20 raketter. De vest
lige raketter, som efter planen
placeres i Vesttyskland, Storbri
tannien, Italien, Holland og Bel
gien, skal både tjene som en mod
vægt overfor de sovjetiske SS-20
raketter og som en sikkerhed for,
at en angriber ikke kan begrænse
en eventuel atomkrig alene til eu 
ropæisk område. Man taler i den
forbindelse om en "kobling" mel-

Demonstration på Christiansborg slotsplads for fred og mod atomvåben. Nordisk
pressefoto a/s
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lem USA og Vesteuropa til styr
kelse af den amerikanske sikker
hedsgarantis troværdighed.

De europæiske
socialdemokratiers holdning
De stærke reaktioner fra store
dele af offentligheden i nogle om
end ikke alle lande (Frankrig var
og er en markant undtagelse) bi
drog ikke blot til en mere ophe
det og uforsonlig udenrigs- og sik
kerhedspolitisk debat, men også
til en voksende polarisering mel
lem hvad der noget forenklet kan
betegnes højre og venstre.

Af særlig betydning er den
kløft, der er opstået mellem de
vesttyske regeringspartier (de kri
stelige demokrater og de liberale)
på den ene side og de tyske social
demokrater på den anden.

Tilsvarende tendenser kan spo
res i Holland og Belgien samt i
Danmark og Norge, hvor de so
cialdemokratiske (eller socialisti
ske) partier i en årrække har væ
ret i opposition og har indtaget
en mere kritisk og undertiden di-

rekte afvisende holdning (f.eks.
overfor raketopstillingen) end tid
ligere. Der er næppe tvivl om, at
de store fredsdemonstrationer i
den forbindelse har spillet en rol
le og påvirket holdningen især
hos de partier, der er placeret til
venstre i det politiske spektrum.

Større polarisering
Dette hele eller delvise sammen
brud af den "brede enighed" om
udenrigs- og sikkerhedspolitikken
er således ikke noget specielt
dansk fænomen, selvom det i
Danmark har fået stærkere virk
ninger end i andre lande. Samar
bejdet over grænserne mellem de
partier, som er i opposition - og
her tænkes fremfor alt på de so
cialdemokratiske partier - har
yderligere medvirket til at styrke
polariseringen, og med mindre
nye aftaler om rustningsbegræns
ning i anden halvdel af 1980'erne
kan lette disse indrepolitiske
spændinger, må de forudses at
fortsætte.



8. Norden i dansk
sikkerhedspolitik

Siden det historiske forsøg 1948
49 på at skabe et skandinavisk
forsvarsforbund slog fejl, har de
nordiske lande fulgt hver deres
sikkerhedspolitiske linie. Dan
mark, Norge og Island er med i
NATO - sidste land dog uden at
have egne militære styrker 
mens Sverige fortsætter sin for
svarede alliancefri politik, der sig
ter mod neutralitet i tilfælde af
krig. Finland, der var blandt de
slagne nationer i 2. verdenskrig,
har ført en udenrigspolitik, hvis
grundlag er den finsk-sovjetiske
venskabs- og bistandspagt fra
1948. I årenes løb har Finland
udviklet en stadig højere grad af
udenrigspolitisk selvstændighed
og fører i dag en neutralitetspoli
tik, der nok i sidste instans er be
stemt af forholdet til landets sto
re østlige nabo, men i øvrigt ny
der respekt og anerkendelse fra
alle sider.

Samarbejde om FN-styrker
Et nordisk sikkerhedspolitisk 
endsige forsvarspolitisk - samar
bejde er ifølge sagens natur ude
lukket. Gennem mange år har der
ganske vist fundet et nordisk sam
arbejde sted om de kontingenter,
de nordiske lande stiller til rådig-
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hed for FN, og dette emne står
på dagsordenen for de årlige nor
diske forsvarsministermøder. Men
derudover rækker det egentlige
samarbejde ikke.

Dog er der indbygget en slags
gensidig hensyntagen til hinan
den i de nordiske landes sikker
hedspolitik. For Finland er både
den forsvarede svenske neutrali
tetspolitik og de norske og dan
ske forbehold overfor en perma
nent stationering af allierede styr
ker og af atomammunition vigti
ge elementer i en politik, der fra
hele Nordens side tilsigter at væ
re så uprovokerende som muligt
overfor Sovjetunionen.

Supermagterne og Norden
Den meget omfattende sovjetiske
militære opbygning på Kola-halv
øen og i østersøen skal i væsent
lig grad ses som et led i de to su
permagters globalt-strategiske for 
hold, men føles naturligvis på
samme tid meget nærværende af
alle de nordiske lande.

Det har været og er fremdeles
et mål for alle de nordiske lande
at tilstræbe, at det nordiske om
råde som sådan i mindst mulig
udstrækning direkte involveres i
den fortsatte rivalisering mellem
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supermagterne. Det er i alt væ
sentligt lykkedes, og mange har
brugt udtrykket "lavspændings
område" om Norden.

Danmark har til stadighed søgt
at bidrage hertil ved på een gang
at fastholde sit NATO-medlem
skab på linie med Norge (og Is
land) og samtidig afstå fra hand
linger, der selv med urette kunne
opfattes som provokerende af
Sovjetunionen.

Ingen kernevåben i fredstid

Mens der også lå indenrigspoliti
ske motiver bag den oprindelige
afvisning af en permanent statio
nering af allierede styrker i 1953
og siden af atomsprængladninger
på dansk jord i fredstid, er disse
danske forbehold, der ligger på
linie med tilsvarende norske, ble
vet faste elementer i en større sik
kerhedspolitisk sammenhæng,
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der også har en nordisk dimen
sion.

"Nordisk balance"
Der tales undertiden om en "nor
disk balance" til beskrivelse af
det afhængighedsforhold, som de
nordiske landes forskellige sikker
hedspolitik står i til hinanden. At
tale om en slags automatisk vir
kende mekanisme, hvorefter en
ændring i et af de nordiske lan
des sikkerhedspolitik uundgåeligt
vil trække ændringer med sig for
andre nordiske lande, er dog at
gå for vidt.

Alligevel er det utvivlsomt rig
tigt at se en indbyrdes sammen-

hæng mellem den forsvarede sven
ske alliancefrlhed, den finske neu
tralitet og det dansk-norske NA
TO-medlemskab, der er underlagt
de førnævnte begrænsninger. Det
er dette indbyrdes forhold, ordet
nordisk balance går på. Der er
selvsagt ikke tale om nogen grad
af balance i forhold til supermag
ten Sovjetunionen.

Bladangreb og krænkelser
I almindelighed anses Sovjetunio
nen for at akceptere den rådende
tingenes tilstand i Norden, selv
om der fra tid til anden fremkom
mer sovjetisk kritik, næsten altid
i form af bladangreb og sjældent

Den sovjetiske u-båd U 137, der grundstødte den 28. oktober 1981 i Gåsefjiir
den nær den svenske flådebase i Karlskrona. Politikens pressefoto
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i form af diplomatiske protester,
mod visse sider af norsk og dansk
NATO-politik. Det gælder eksem
pelvis den norske oplagring af ma
teriel for allierede forstærkninger
og dansk deltagelse i allierede
øvelser især i Østersøen og på
dansk område med deltagelse af
allierede styrker.

Et sådant bladangreb forekom
således i de sovjetiske væbnede
styrkers blad "Røde Stjerne" i
oktober 1985 mod Danmark, der
blev kaldt "et brohoved for NA
TO-aggression mod Sovjetunio
nen". Hele tonen i artiklen bar i
den grad præg af den kolde krigs
stærkt polemiske sprog og inde
holdt så urigtige påstande, at den
kunne ignoreres af det officielle
Danmark.

Mere alvorligt har været en
række episoder gennem en årræk
ke på svensk territorialfarvand
med tilstedeværelsen af sovjeti
ske ubåde, selvom kun et enkelt
tilfælde med en strandet sovje
tisk ubåd ud for en svensk kyst
befæstning i 1981 tiltrak sig hele
verdens opmærksomhed og pla
cerede Sovjetunionen i en pinlig
situation, uanset Moskva aldrig
har erkendt andre krænkelser
end den ene.

For Danmark og danske farvan
de, som er anderledes end den
svenske skærgårdskyst, har der
ikke været tale om tilsvarende
episoder og krænkelser. Men den
fortsatte udbygning af ikke blot
Sovjetunionens men også Polens
og Østtysklands (DDRs) væbne
de styrker og forlægningen af de-

res flåde- og landgangsøvelser
vestover har selvsagt betydning
for dansk beredskabs- og forsvars
planlægning.

Nordiskudenrigspolitisk
samarbejde
Fraværet af en fælles nordisk sik
kerhedspolitik stiller sig ikke i ve
jen for et ganske omfattende nor
disk udenrigspolitisk samarbejde
fremfor alt i de fem nordiske lan
des politik i FN og overfor eksem
pelvis den sydafrikanske racepo
litik. Således vedtog de nordiske
udenrigsministre i oktober 1985
et fælles handlingsprogram med
forskellige former for sanktioner
overfor Sydafrika. De gik dermed
videre end andre vestlige lande.

Nordisk Råd
I det vigtigste nordiske samar
bejdsorgan Nordisk Råd diskute
res sædvanligvis ikke sikkerheds
politik, henset til forskelle i si
tuationen fra land til land, selv
om der lejlighedsvis fra politiske
partier på venstrefløjen fremkom
mer udtalelser og forslag til ud
talelser vendt mod især NATOs
atompolitik. En nordisk parla
mentarikerkonference i Køben
havn i november 1985 om forsla
gene om Norden som kernevåben
fri zone blev ikke holdt i Nordisk
Råds regi, men som et fælle sar
rangement mellem de politiske
partier i Norden.P I

5) Om forslagene vedrørende en nor
disk kemeo åbenfri zone, se bl.a. Ib
Faurby: Kernetåbenfri zone i Nor-
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den - nogle ubesvarede spørgsmål.
Kbh. Det udenrigspolitiske Selskab
(Schultz Forlag), november 1985,
og Dansk sikkerhedspolitik og for
slagene om Norden som kernevåben
fri zone. Kbh. Det Sikkerheds- og
Nedrustningspolitiske Udvalg, 1982.

Socialdemokratiernes samarbejde
Mellem de enkelte politiske parti
er med samme grundholdning fin
der der et vist samarbejde sted,
herunder også om udenrigspoliti
ske anliggender. Således har de
socialdemokratiske partier i Nor
ge og Danmark siden 1981 del
taget i et mere intenst, internt so
cialdemokratisk samarbejde med

j

......~~-
NORDEN SOM ATOMVABENFRI ZONE

de tilsvarende partier i de tre Be
nelux-lande med observatører fra
ligesindede partier fra Vesttysk
land, Storbritannien og Frankrig.
I en sikkerhedspolitisk sammen
hæng må dette samarbejde tillæg
ges større betydning end det be
grænsede nordiskesocialdemokra
tiske samarbejde.f l Mellem andre
politiske partier er samarbejdet
mindre udviklet, især når det gæl
der sikkerhedspolitiske anliggen
der.

6) Jvfr . Nikolaj Petersen: Scandilux
samarbejdet og vesteuropæisk sik
kerhedspolitik. Arhus, Politica, nr.
4,1984.

En nordisk parlamenta 
rikerkonference, der åb
nedes 29. november
1985 af {hv. statsmini
ster Anker Jørgensen,
beskæftigede sig med
forslagene om Norden
som kernevåbenfri
zone. Nordisk presse
foto a/s



9. Afspænding, nedrustning
og våbenkontrol

Afspænding
Sikkerhedspolitik er ikke blot et
spørgsmål om alliancepolitik og
militær styrkebalance. For Dan 
mark er der også sider af sikker
hedspolitikken, som ikke kun
knytter sig til medlemskabet af
Atlantpagten, omend NATO er
en grundpille for dansk sikker
hedspolitik. Skiftende danske re
geringer har således lagt megen
vægt på at søge afspændingen
mellem øst og Vest fremmet mest
muligt.

Det har fundet udtryk i den
danske holdning i FN , hvor for
slag om nedrustning og våbenkon
trol traditionelt spiller en vigtig
rolle på den årlige generalforsam
ling, men sjældent er af større be
tydning for det faktiske forhold
mellem stormagterne.

Det har i mere nærværende
form fundet udtryk i den aktive
danske deltagelse i de forskellige
faser af Konferencen om sikker
hed og samarbejde i Europa (Hel
singfors-deklarationen fra 1975).

Det giver sig endvidere udtryk
i bestræbelserne på at tilvejebrin
ge et mere åbent forhold til øst
magterne på basis af gensidig ud
veksling af ideer, af synspunkter
og mennesker - her kniber det

lidt med gensidigheden som følge
af de østlige systemers langt mere
lukkede karakter - og gennem
danske initiativer både indenfor
NATO og indenfor det udenrigs
politiske samarbejde mellem de
12 EF-lande (EPS) .

Nedrustning
Hvad angår egentlige øst-vestlige
forhandlinger om nedrustnings
politiske emner,deltagerDanmark
selv i de mere end 12 år gamle
forhandlinger i Wien om gensidi
ge og balancerede styrkereduktio
ner (MBFR). De har ikke givet
noget resultat, især fordi parter
ne fra henholdsvis NATO og War
szawapagten ikke har kunnet enes
om et rent faktuelt udgangspunkt
for, hvor mange styrker der er i
det planlagte nedskæringsområ
de . Forhandlingerne har dog ikke
været nytteløse og har ført til en
vis tilnærmelse af standpunkter
ne og antagelig en større gensidig
forståelse, som kan begrunde en
fortsættelse af de meget langtruk
ne forhandlinger.

Danmark deltager også i Stock
holm-konferencen fra 1984 om
tillidskabende foranstaltninger,
som er en udløber af Konferen
cen om sikkerhed og samarbejde
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i Europa. Her gælder det samme
som for MBFR, at det ikke er
lykkedes at indgå nye aftaler, men
en vis grad af forståelse skal væ
re opnået, som eventuelt kan fø
re til udbygning af de aftaler om
tillidskabende foranstaltninger,
såsom udveksling af militære ob
servatører, forhåndsorientering
om større militære manøvrer m.v.,
som blev nedfældet allerede i den
oprindelige Helsingfors-deklara
tion.

Våbenkontrol
Indenfor sikkerhedspolitikken er
forsvarspolitikken og forsøgene
på at få gennemført våbenkon
trol-aftaler to sider af samme sag.
Det fremgår især af de drøftelser,
der regelmæssigt finder sted i NA
TO i flere centralt placerede ud
valg om bl.a . atomvåbnenes rolle
i NATO-strategien og om de tosi
dede amerikansk-sovjetiske for
handlinger i Geneve om henholds
vis langtrækkende strategiske vå
ben, om mellemdistancevåben og
om rumvåben. Disse forhandlin
ger må tillægges større betydning
end andre forhandlinger om vå
benkontrol, herunder også de for
handlinger, der føres i FNs sær
lige nedrustningsudvalg i Geneve.

Således knytter forhandlinger
ne om langtrækkende strategiske
våben sig nøje til den såkaldte
SALT aftale (SALT = Strategic
Arms Limitation Talks) fra 1972
om farbud mod et raketforsvar
og et loft over de offensive stra
tegiske våben og den senere - al
drig ratificerede - SALT II afta-
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le. Disse forhandlinger betegnes
nu med en ny amerikansk forkor
telse START (Strategic Arms Re
duetion Talks).

Forhandlingerne om mellemdi
stancevåbnene drejer sig i første
række om de sovjetiske SS-20 ra
ketter og de såkaldte Pershing II
og krydsermissiler, som NATO i
december 1979 traf beslutning
om at opstille i alt 572 af i Vest
europa, medmindre de ameri
kansk-sovjetiske forhandlinger
om en begrænsning af netop dis
se våbentyper (kaldet INF = In
termediate-Range Nuclear Forces)
førte til et resultat.

Endelig skal det tredie sæt si
deløbende amerikansk-sovjetiske
forhandlinger om rumvåben ses i
nøje tilknytning til USAs planer
om at forske i og eventuelt siden
udvikle et rumbaseret raketfor
svar, det såkaldte strategiske for
svarsinitiativ (SDI = Strategic De
fense Initiative). Danmark er
blandt de vesteuropæiske lande,
der har taget afstand fra udvik
lingen af et sådant rumbaseret ra
ketforsvar og i to udtalelser 
vedtaget af et flertal i Folketin
get - endog vendt sig mod forsk
ningen i den slags våbensystemer,
(se i afsnit 12 dagsordenerne af
26. marts og 14. maj 1985).

Fodnotepolitikken
Som omtalt i det følgende drejer
den interne danske uenighed om
sikkerhedspolitikken sig især om,
hvilken vægt der skal lægges på
eventuelt ensidige danske og vest
europæiske nedrustningsinitiati-



Placeringen af de 572 Pershing II- og cruise-missiler som fastsat i dobbeltbeslut
ningen i december 1979

ver. I den udstrækning, presset
for sådanne initiativer antager ka
rakteren af en afstandtagen fra
eller en kritik af fælles NATO-be
slutninger - herunder den såkald-

te dobbeltbeslutning fra 1979 
vil det kunne svække muligheder
ne for et land som Danmark at
øve reel indflydelse på egne alli
ancepartnere i NATO og samar-
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Den sovjetiske udenrigsminister Eduard A. Sietardnadse under en samtale den
23. september 1985 i FN i New York med udenrigsminister Uffe Ellemann-Jen
sen. Nordisk pressefoto a/s

bejdspartnere indenfor EF -lande
nes udenrigspolitiske samarbejde.

Selvom den sovjetiske udenrigs
minister Sjevardnadse i efteråret
1985 udtalte sig rosende om de
danske forbehold (d.v.s. folke-
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tingsflertallets forbehold) overfor
visse sider af NATO-politikken
den såkaldte fodnotepolitik 
under en samtale med den dan
ske udenrigsminister i FN i New
York, er det tvivlsomt, om dansk



enegang i den vestlige alliance re
elt kan påvirke udviklingen til for
del for øst-vestlig afspænding.
Virkningen er snarere den mod
satte. En afspændingskyndig iagt
tager har i en kommentar fra 1985
skrevet, at det er vigtigt at holde
sig for øje , at Danmark, set med
sovjetiske øjne, bidrager til af
spændingen i det omfang, vi selv
forsvarer vort geografiske område
fremfor at stole på det vesttyske
forsvar [hvad en aftagende dansk
forsvarsmæssig indsats i forhold
til den vesttyske uundgåeligt ville
resultere i].

Det hedder videre i kommen
taren, at "en debat, der drejer sig
om, hvorvidt Danmark har "selv
stændighed" i forhold til NATO,

kan "trække sig ud af samarbej
det" o.lign., er gold, set i det ge
nerelle øst-Vest afspændingsper
spektiv. Selvstændighed i forhold
til alliancen manifesteres dårligt
ved, at man sætter sig imod be
slutninger, som en gang er vedta
get, men derimod ved at man bi
drager til beslutningen i den pe
riode, den er undervejs. "7 )

Herom er der ikke (længere)
nogen bred politisk enighed i
Danmark, hvilket har sat sig kla
re spor i dansk sikkerhedspolitik
siden 1982. .

7) Se Mary Dau: Hansen og Ivanov.
Afspændingen mellem øst og Vest.
Kbh . Borgens Forlag, 1985, side
302.



10. De politiske partier
og sikkerhedspolitikken

Hvad der er kaldt "den brede
enighed" om dansk udenrigs- og
forsvarspolitik (undertiden anven
des fremmedordet consensus) går
på det forhold, at de to store bor
gerlige partier Det konservative
Folkeparti og Venstre (Danmarks
liberale Parti) og siden 1973 til
lige Centrum-Demokraterne og
Kristeligt Folkeparti har været
enige med landets største poli
tiske parti, Socialdemokratiet,
om alle væsentlige anliggender i
udenrigspolitikken.

I forsvarspolitikken har denne
brede enighed manifesteret sig i
indgåelsen af flerårige forsvars
forlig mellem disse partier, forlig,
der især fastsætter de økonomi
ske rammer for en årrække for
forsvaret. Forligene, hvoraf det
seneste er fra 1983 og gælder pe
rioden 1984-86, indebærer, at de
deltagende partier skal være eni
ge om en eventuel beskæring el
ler forøgelse af forsvarsudgifter
ne og om andre centrale forhold
vedrørende forsvaret.

Uenighed om
sikkerhedspol itikken
Mens denne politiske enighed om
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forsvaret - med partier som Det
radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti stående udenfor -sta
dig består, er den brede enighed
om sikkerhedspolitikken i væsent
lig udstrækning gået tabt. Det
gælder ikke medlemskabet af NA
TO, som de fire nævnte borgerli
ge partier (i regeringssamarbejde
siden 1982) og Socialdemokrati
et er enige om at bevare, men der
imod vigtige sider af sikkerheds
politikken, såsom atomvåbnenes
rolle, Norden som en atomvåben
fri zone i traktatfæstet form og
hele forholdet til USA indenfor
og udenfor Atlantpagten.

Dette delvise sammenbrud af
den brede enighed, der som om
talt har lighedspunkter med en
tilsvarende udvikling i andre lan
de, hvor der er sket en øget pola
risering af standpunkterne i sik
kerhedspolitikken, har skabt tvivl
om kontinuiteten i dansk sikker
hedspolitik. Kontinuiteten har
været det største fortrin ved den
brede enighed, fordi den så at si
ge garanterede, at dansk sikker
hedspolitik i alt væsentligt ville
forblive uændret, uanset hvilken
regering Danmark til enhver tid
havde.



Socialdemokratiets skærpede
sikkerhedspol itik
Tankegangen bag den ændrede
eller - som Socialdemokratiet
selv foretrækker at betegne den
- skærpede socialdemokratiske
sikkerhedspolitik er ønsket om
en mere aktiv, og om nødvendigt,
også ensidig afspændingspolitik i
form af en nedtrapning af atom
våbnenes rolle og aftaler med øst
landene om atomvåbenfri zoner
og zoner friholdt for kemiske vå
ben.

I de danske socialdemokrati
ske fremstød herfor indgår i høj
grad de tanker og forslag, som
diskuteres indenfor Scandilux
samarbejdet og indenfor det vest
tyske socialdemokrati siden tidli
gere forbundskansler Helmut
Schmidts afgang som forbunds
kansler. Vesttyskland er et klart
og i storpolitisk forstand langt
mere betydningsfuldt eksempel
end Danmark på et delvis sam
menbrud af den tværpolitiske
enighed om sikkerhedspolitik
ken.B )

Selvom det danske socialdemo
krati i sin nye (eller skærpede)
sikkerhedspolitiske holdning ikke
er gået meget længere end eksem
pelvis det vesttyske - og mindre

B) En redegørelse for de danske social
demokratiske synspunkter (og en
kritik heraf) findes i Man har et
standpunkt ... Socialdemokratiet og
sikkerhedspolitikken i BO'eme. En
debatbog. Kbh. Forlaget Eirene,
19B4.

langt end det britiske arbejder
parti (Labour) - så har den poli
tiske virkning været langt krafti
gere i Danmark end i andre lan
de. Det hænger sammen med to
forhold.

Mindretalsregeringers muligheder
Det ene er det særligt danske sy
stem med mindretalsregeringer.
Takket være det store antal poli
tiske partier i Folketinget - si
den folketingsvalget i 1973 ikke
under ti - har dannelsen af en
mindretalsregering været reglen
snarere end undtagelsen. Det vil
sige, at en regering, hvadenten
den er af socialdemokratisk eller
borgerlig observans, er nødsaget
til at sikre sig mindst eet andet
politisk partis medvirken (og der
med medindflydelse) for at få sin
politik ført igennem.

Siden regeringsskiftet i 1982
har en borgerlig mindretalsrege
ring, bestående af Det konserva
tive Folkeparti, Venstre, Cen
trum-Demokrater og Kristeligt
Folkeparti - efter en socialdemo
kratisk mindretalsregering - ho
vedsagelig været henvist til støtte
fra Det radikale Venstre for gen
nemførelsen af sin hjemlige poli
tik, fremfor alt på det økonomi
ske område. På udenrigs- og for
svarsområdet kan regeringen imid
lertid ikke regne med dette partis
støtte, hvorved den ofte er kom
met i mindretal.

Det radikale Venstres roller
Det er det andet særegne danske
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Flertalsdannelser i Folketinget

Den geometriske figur, der består af en lodret og en vandret streg, ar
bejder med 4 forenklede begreber: forsvarspositiv og forsvarsnega
tiv samt venstre og højre. I dette koordinatsystem er de politiske par
tier indsat, og ved hjælp af rundkredse grupperes partiernes samar
bejde i følgende 4 henseender:

- - - - Regeringsflertallet I I I I I det atompolitiske flertal
• ••• ••• det forsvarspolitiske flertal NATO-flertallet

forsvarspositiv-----

højre

Forkortelser
REG: regeringspartierne (konservative,

venstre, kristeligt folkeparti,
centrumdemokraterne)

FP: fremskridtspartiet
SD: socialdemokratiet

forsvarsnegativ RV: radikale venstre
SF: socialistisk folkeparti
VS: venstresocialisterne

Kilde: Professor Nikolaj Petersen, Arhus universitet

forhold, som betinger den langt nemlig Det radikale Venstres helt
stærkere politiske gennemslags- specielle stilling i sikkerhedspoli
kraft, Socialdemokratiets nye tikken; Partiet er traditionelt
(skærpede) sikkerhedspolitik har, stærkt pacifistisk orienteret

40



(bruddet med det moderate Ven
stre i 1905 skyldtes især holdnin
gen til forsvarsspørgsmålet).

Det stemte ulig Socialdemokra
tiet mod tilslutningen til Atlant
pagten i 1949, og selvom partiet
siden gennem regeringsdeltagelse
(fra 1957) og gennem flere af
stemninger har vist sig villig til at
akceptere dansk NATO-medlem
skab, er partiets holdning til den
vestlige forsvarsalliance præget af
dyb mistillid og skepsis. I forhold
til det militære forsvar indtager
partiet en yderst kritisk holdning,
og partiet har da heller ikke væ
ret med i de to seneste forsvars
forlig .

Venstrefløjspartierne
Da der derudover er to partier på
venstrefløjen: Socialistisk Folke
parti (siden 1984 med en stemme
andel så stor som Venstres eller
større) og Venstresocialisterne,
vil socialdemokraterne ved at ud
fordre regeringen i sikkerhedspo
litikken kunne regne med et fler
tal for deres synspunkter. Sådan
ne konfrontationer er forekom
met ganske hyppigt siden rege
ringsskiftet i 1982 og har sat sig
spor i mere end en halv snes fol
ketingsresolutioner om sikker
hedspolitikken, resolutioner som
regeringspartierne enten har stemt
imod eller har undladt at stemme
for." )

9) Ordlyden af samtlige sikkerhedspo
litiske resolutioner 1982-85 er af
trykt i afsnit 12.

Man taler derfor om et "alter
nativt sikkerhedspolitisk flertal" .
Betegnelsen er korrekt, forsåvidt
som regeringen i en række situa
tioner har været stillet overfor og
været tvunget til at bøje sig for
dette flertals synspunkter. Beteg
nelsen er imidlertid misvisende,
forsåvidt som dette alternative
sikkerhedspolitiske flertal ikke
ville være i stand til på regerings
plan at føre sikkerhedspolitik i
fællesskab. SF og VS vender sig
mod dansk NATO-medlemskab,
og selvom dette medlemskab be
vares i betragtning af det fortsat
brede flertal herfor, går eksempel
vis SF ind for en lang række ini
tiativer, det ikke uden videre kan
regne med tilslutning til fra social
demokratisk side. l O)

Fremfor alt gælder uenigheden
imidlertid hele forholdet til NA
TO, for Socialdemokratiet står 
til forskel fra SF og VS - fast på
fortsat dansk medlemskab af alli
ancen, og en sikkerhedspolitik
præget af kontinuitet ville derfor
ikke kunne føres af det såkaldt
alternative sikkerhedspolitiske
flertal.

Fodnote-udvejen
Da regeringspartierne imidlertid
har valgt at bøje af for de forslag
og krav, som er indeholdt i folke-

10 Jvfr. SF-formanden Gert Petersens
artikel: Alternativ dansk sikker
hedspolitik i bogen Veje til {red,
udgivet afDet Sikkerheds- ogNed
rustningspolitiske Udvalg. Gylden
dal, 1985, s. 230-243.
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tingsflertallets synspunkter - og
hvoraf de vigtigste er indeholdt i
folketingsresolutionen af 3. maj
1984 (se denne i afsnit 12) 
er virkningen udadtil blevet, at
Danmark har taget forbehold i
form af fodnoter til NATO-com
muniqueer eller på anden måde
overfor flere vigtige NATO-beslut
ninger.

Det gælder også beslutningen
fra 1979 om opstilling af mellem
distanceraketter, som den davæ
rende socialdemokratiske mindre
talsregering, omend nølende, hav
de akcepteret. Det har da heller
ikke skortet på både hjemlig og
udenlandsk kritik af denne poli
tik, og i NATO er der ved flere
lejligheder kommet en betydelig
irritation og kritik til udtryk over
for Danmark.

Ikke valg på sikkerhedspolitikken
Det er prioriteringen af den øko
nomiske politik, som er hovedår
sagen til regeringens uvilje mod
at tage et valg på sikkerhedspoli
tikken, samt den overvejende op
fattelse indenfor regeringspartier
ne af at et valg, udskrevet på uenig
hed om sikkerhedspolitikken, ik 
ke ville føre til en væsentligt æn
dret parlamentarisk situation og
måske endda føre til et regerings
skifte.

Herom sagde statsministerPoul
Sch liiter på det konservative
landsrådsmøde i september 1985
bl.a.:

Udenrigs- og sikkerhedspolitik
ken er ikke styret af Socialdemo
kratiet, men det ville den jo blive
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Statsminister Poul Schliiter. Foto:
Klaus Møller

på en helt anden måde, hvis So
cialdemokratiet selv sad med re
geringsansvaret og udarbejdede
de politiske oplæg ... Tog vi et
valg [på sikkerhedspolitikken],
ville det betyde et totalt opgør
om sikkerhedspolitikken, og kon
sekvensen kunne blive, at vi ka
stede Socialdemokratiet i armene
på SF.... ,,11 )

Det er imidlertid flere gange
blevet tilkendegivet, at hvis ved
tagelsen af en sikkerhedspolitisk
dagsorden kunne opfattes som en
trussel mod selve NATO-medlem
skabet, ville regeringen udskrive
valg.

11) Citeret fra Jyllands-Posten, 2. sep
tember 1985.



Fhv. minister Knud østergaard leder
det udvalg i Folketinget, som blev ned
sat efter at Dyoig-rapporten var afgi
vet. Foto: Klaus Møller

Intet tyder på, at Socialdemo
kratiet er interesseret i et sådant
valg udskrevet på sikkerhedspoli
tikken. Det har imidlertid også
efter udsendelsen af Dyvig-rap
porten i november 1984 opret
holdt sit pres mod regeringen for
at føre folketingsflertaIlets syns
punkter frem især i NATO og
kritiseret regeringen for ikke at
arbejde tilstrækkelig aktivt for
disse som pålagt den i bl.a. 3. maj
dagsordenen fra 1984.

Nyt udvalg om sikkerheds
politiske spørgsmål
Et nyt midlertidigt udvalg i Fol
ketinget har siden foråret 1985

beskæftiget sig med de sikker
hedspolitiske spørgsmål udfra en
erklæret vilje til om muligt at nå
frem (igen) til en forståelse om
sikkerhedspolitikken mellem re
geringspartierne og Socialdemo
kratiet.

Udsigterne til at der kan opnås
en bred overensstemmelse svaren
de til den, som rådede før novem
ber 1982, er imidlertid ikke syn
derligt lyse. Dertil er standpunk
terne trykket for stærkt op i de
seneste år, og langt ind i Social
demokratiets venstrefløj er der
megen sympati for, omend langt
fra altid fuld enighed om, de me
re yderligtgående synspunkter på
sikkerhedspolitikken, som SF står
for.

Imidlertid kan udvalgsarbejdet
tjene til at præcisere og eventuelt
begrænse de områder, hvor uenig
heden består , og samtidig medvir
ke til at føre sådanne områder
frem, hvorom der fortsat er eller
vil kunne skabes en bred enighed.
Det sidste gælder eksempelvis det
udenrigspolitiske samarbejde mel
lem de 12 EF-lande, som der si
den 1984-85 har været forhand
let om. Her kan konstateres en
højere grad af overensstemmelse
mellem regeringspartierne og So
cialdemokratiet, også når det gæl
der inddragelsen af visse sikker
hedspolitiske emner i dette sam
arbejde.

SPD og Det norske Arbejderparti
I den forbindelse er det ikke uden
betydning, at netop det vesttyske
socialdemokrati SPD har en gan-
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ske markant europæisk profil i
sin udenrigspolitik, og at den kan
forventes at have en visafsmitten
de virkning på det danske social
demokrati.

Sandsynligheden herfor øges
af, at Det norske Arbejderparti
udviser en betydelig interesse for
de bestræbelser, der udfoldes for
at skabe "europæisk identitet" i
udenrigspolitiske anliggender, her
under også i sikkerhedspolitikken.

Ønske om uafhængighed af USA
En række socialdemokratiske par
tier i Vesteuropa har på et møde
sidst i 1985 taget til orde for en
større europæisk sikkerhedspoli
tisk uafhængighed af USA og
nævnt muligheden af en øget kon
ventionel forsvarsindsats som et
middel hertil. Også i det danske
socialdemokrati er interessen for

disse tanker vokset - omend fo
reløbig uden utvetydig forpligtel
se til at øge det konventionelle
forsvar gennem forøgede forsvars
udgifter.

Det danske socialdemokrati
har heller ikke udvist interesse
for et separat europæisk forsvars
mæssigtsamarbejde, men derimod
nok for et bredere sikkerhedspo
litisk samarbejde.

De vesttyske socialdemokraters
beslutning om at optage forhand
linger med Det østtyske sociali
stiske Enhedsparti (kommunist
partiet) om en zone ned gennem
Europa fri for atomvåben og ke
miske våben er et eksempel på
den større europæiske sikkerheds
politiske selvstændighed, der til
stræbes. Disse separate forhand
linger er blevet stærkt kritiseret
af den vesttyske regering.



11. Sikkerhedspolitiske
fremtidsperspektiver

De bestående modsætninger
Intet tyder på, at de øst-vestlige
modsætninger, som har bestemt
rammen for og indholdet af dansk
sikkerhedspolitik siden 2. ver
denskrig, vil ændres afgørende i
de kommende år. En bevidst ud-

løsning af en ny storkrig må fort
sat anses for usandsynlig. Topmø
det mellem præsident Reagan og
generalsekretær Gorbatjov i Ge
neve i november 1985 synes og
så at rumme mulighed for en gen
optagelse af dialogen mellem su-

Verden stiller store for
ventninger til resultatet
af mødet mellem præ
sident Reagan og gene
ralsekretær Gorbatjov
i Geneve november
1985. Politikens pres
sefoto
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permagterne. Risikoen for krig
ligger snarere i fejlvurderinger el
ler i europæisk indblanding i kri
ge, som finder sted udenfor Eu
ropa, herunder i Mellemøsten.

Netop for at undgå fejlvurde
ringer er det vigtigt, hvilke signa
ler parterne sender til hinanden.
Det delvise sammenbrud af den
politiske enighed om sikkerheds
politikken i Danmark og flere an
dre vesteuropæiske lande rummer
utvivlsomt en forøget risiko for
sådanne fejlvurderinger.

Pagterne vil fortsætte
De to alliancesystemer NATO og
Warszawapagten vil fortsat bestå.
Atlantpagten løber på ubestemt
tid, og Warszawapagtens tidsbe
grænsning er i 1985 blevet for
længet for endnu en tiårig perio
de. En fuldstændig symmetri mel
lem de to pagtsystemer eksiste
rer imidlertid ikke, og skulle det
en dag som en propagandamæssig
foranstaltning komme til en for
mel ophævelse af selve Warszawa
pagten, ville det storpolitisk i sig
selv betyde langt mindre, end hvis
NATO blev opløst. Dertil er der
for mange bånd, som knytter de
østeuropæiske lande til Sovjet
unionen udover dem, som er in
deholdt i det fælles medlemskab
af Warszawapagten.

Et selvstændigere Vesteuropa
Forholdet mellem USA og Vest
europa vil til stadighed forandre
sig og efter alt at dømme i ret
ning af en voksende vesteuropæ
isk selvstændiggørelse. Det er
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sandsynligt, at det vil antage
form af en bedre koordination af
de vesteuropæiske og især de 12
EF-landes udenrigspolitiske syns
punkter, af et forøget våbentek
nisk samarbejde for at mindske
afhængigheden af USAs våbenin
dustri og muligvis tillige af et
snævrere vesteuropæisk forsvars
samarbejde med et udbygget
fransk-tysk samarbejde som ker
nen.

Denne udvikling betyder på
den ene side, at Frankrig atter
gradvis trækkes nærmere ind i
hele samarbejdet om forsvaret af
Vesteuropa gennem en mere ud
talt fransk garanti for vesttysk
sikkerhed, og på den anden side
en form for forsvarssamarbejde,
som USA ikke længere i alle for
hold vil kunne øve den afgørende
indflydelse på.

USA-Vesttyskland og
Frankrig-Vesttyskland
Der er dog ikke noget tegn på, at
Vesttyskland agter at svække alli
ancen med USA, der fortsat vil
være grundpillen for vesttysk sik
kerhedspolitik. Det er derimod
betegnende, at Frankrig i de se
nere år har udvist nogen bekym
ring for den interne udvikling i
Vesttyskland og udtrykt frygt
for, at den bevæger sig i mere
neutralistisk retning. Det er en
del af forklaringen både på den
franske interesse i et forstærket
vesteuropæisk forsvarssamarbej
de og på større fransk forståelse
for, at Vesttyskland må holde
fast på NATO og dermed på alli-



ancen med USA. På den baggrund
kan man sige, at Frankrig atter er
blevet mere atlantisk orienteret
uden at en fransk indtræden i det
fælles NATO-forsvar dermed er
blevet aktuel.

Den voksende europæiske di
mension i sikkerhedspolitikken
har hidtil ikke fundet megen gen
klang i Danmark. Tilløbene til at
skabe en sådan dimension er sna
rere kommet fra kritikerne af NA
TO-politikkens tilhængere - til
forskel fra, hvad tilfældet er i fle
re andre lande, hvor ønsket om
en "europæisering" af forsvaret
af Vesteuropa går hånd i hånd
med viljen til at bevare den atlan
tiske dimension og dermed USAs
sikkerhedsgaranti til Vesteuropa.
Det skal i den forbindelse dog
ikke overses, at der blandt moti
verne til en stærkere europæisk
sikkerhedspolitisk dimension og
så ligger et ønske hos flere poli
tiske partier - især på venstreflø
jen - om at distancere sig fra
USAs udenrigspolitik. Røret om
kring det amerikanske strategiske
forsvarsinitiativ (SDI) har yderli
gere fremskyndet denne tendens.

Muligt europæisk
forsvarssamarbejde
Set under en dansk synsvinkel er
der imidlertid grund til at overve
je de mulige konsekvenser, så
fremt et kontinental-europæisk
sikkerheds- og forsvarspolitisk
samarbejde i de kommende år be
gynder at antage mere konkret
form med udgangspunkt i et ud-

videt fransk-tysk samarbejde. Så
fremt Danmark ikke blot stiller
sig udenfor, men endog tilkende
giver en modstand herimod, kun
ne det få negative følger for sider
af det nuværende NATO-samar
bejde, hvori de dansk-tyske rela
tioner spiller en særlig vigtig rolle
for forsvaret af den vestlige Øster
sø foruden af Danmark selv.

Siden etableringen af Enheds
kommandoen for den sydlige del
af NATOs nordregion i 1962 med
en dansk general eller admiral
som permanent chef har det
dansk-tyske NATO-samarbejde
stort set fungeret ikke blot til
fredsstillende, men gnidningsløst.
Det kunne eventuelt ændre sig,
hvis Danmark udtrykkeligt distan
cerede sig fra et europæisk for
svarssamarbejde - eventuelt fort
sat indenfor en bred men mere
løs atlantisk ramme - med Vest
tyskland uundgåeligt som en cen
tral deltager.

Dansk isolation?
Dansk sikkerhedspolitik har hid
til kunnet baseres på en nær for
ståelse og bred overensstemmelse
med de rådende synspunkter i
både Washington, Bonn og Lon
don. Danmark vil næppe komme
til at stå overfor et valg mellem
NATO og Vesteuropa, men det
varsler voksende vanskeligheder
for dansk sikkerhedspolitik, hvis
Danmark på den ene side gør sig
stadig mere vanskelig som samar
bejdspartner i NATO med fodno
ter og forbehold og på den anden
side tager afstand fra enhver
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Hærstyrker
Jylland, Fyn, Slesvlg/Holslen-Rendsborg

C Chef: skiftevis dansk/tysk

-V
form for udvidet vesteuropæisk
samarbejde med et sikkerhedspo
litisk og forsvarsmæssigt indhold.
Det kunne i værste fald skubbe

Enhedskommando
Danmork - SlesvlglHolslan - Karup

Chef: dansk
stedfortrædende chef : tysk

Stabschef: dansk

C=!-'-----------.
" Hærstyrker
...\ Sjælland/BornholmJRlngslad

Chef : dansk

Danmark ud i den isolation, som
det hidtil er lykkedes Danmark
at undgå, takket være især med
lemskabet af NATO og EF.



12. Femten sikkerheds
politiske dagsordener,
vedtaget af Folketinget i tiden december 1982
til december 1985

Den 7. december 1982
"Idet folket inget understreger behovet
for at tage konkrete skridt til at sikre
den afspænding, der er et hovedmål i
vor nedrustnings- og sikkerhedspolitik,
henstiller folketinget til regeringen, at
fremtidige danske bevillinger til opstil
ling af mellemdistanceraketter over in
frastrukturprogrammet indtil videre
st illes i bero. Denne henstilling berører
ikke vort øvrige forsvars-, sikkerheds
og nedrustningspolitiske samarbejde i
bl.a . NATO og FN."

Den 8. februar 1983
"Idet folketinget opfordrer regeringen
til

at præge den vestlige holdning un
der INF-forhandlingerne i Geneve, så
den foreslåede nul-løsning udbygges
med et realistisk alternativ til det se
neste sovjetiske tilbud,

at arbejde for en løsning, der inde
bærer sådanne reduktioner af SS 20
raketterne, at de vestlige mellemdi
stanceraketter ikke opstilles, og

at støtte realistiske bestræbelser for
etablering af atomvåbenfrie zoner, der
omfatter begge sider af den skillelinje,
der deler Europa,

går tinget over til næste sag på dags
ordenen."

Den 26. maj 1983
"Idet folketinget henviser til sin dags
orden af 8 . februar 1983, bl.a . om, at
INF-forhandlingerne i Geneve føres
frem til et resultat, som gør NATOs
opstilling af nye mellemdistancevåben
overflødig, og idet folketinget tilken
degiver sin støtte til forhandlinger om
gensidig fastfrysning og nedbygning på
globalt plan af alle typer kernevåben
og deres fremføringsmidler,

pålægges regeringen ved kommende
NATO-møder at fremføre følgende:

1. - Vesten bør være indstillet på om
nødvendigt at forlænge forhand
Iingsperioden vedrørende INF
med fastsættelse af en ny tids
frist,

2. - mens der forhandeles, må ingen
opstilling eller forberedelse til
opstilling finde sted, således at
de nuværende mellemdistancera
ketter fastfryses,

3. - de franske og britiske kernevå
ben må tælles med, og INF- og
START-forhandlingerne bør sam
menkobles, hvorfor en fastfrys
ning også af de strategiske kerne
våben bør gennemføres,

4. - det første mål må være sådanne
reduktioner af de sovjetiske SS
20-raketter, at en opstilling af de
vestlige raketter undgås,
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går tinget over til næste sag på daqs
ordenen."

Den 3. november 1983
"Idet folketinget pålægger regeringen
at øve en aktiv dansk indsats for at
bremse oprustningen i øst og Vest ef ·
ter de retningslinier, der er nedfældet i
dagsordenen af 26. maj 1983 og beo
kræftet i statsministerens åbningstale,
opfordres regeringen til omgående at
tage initiativ til, at NATO·landene fo
retager en ny politisk vurdering af for
handlingsforløbet, før montering af ra
ketterne iværksættes."

Den 10. november 1983
"Idet folketinget bekræfter Danmarks
medlemskab af NATO, opfordres reqe
ringen til aktivt at arbejde for, at Dan
mark forbliver atomvåbenfrit gennem
etablering af en nordisk atomvåbenfri
zone."

Den 1 . december 1983
"Folketinget pålægger regeringen ved
det førstkommende ministerrådsmøde
i NATO på Danmarks vegne at tage klar
afstand fra den påbegyndte opstilling
af de 572 vestlige mellemdistancera
ketter og at få denne afstandtagen præ
ciseret i cornmunlqu ået. da forhand
lingsmulighederne ikke har været fuldt
udnyttet. Folketinget opfordrer endvi
dere regeringen til at arbejde aktivt
for, at forhandlingerne om de euro
pæiske mellemdistanceraketter genop
tages hurtigst muligt, gerne gennem en
kombination af START· og INF·for
handlingerne. Målet må være sådanne
reduktioner af de sovjetiske SS·20 ra
ketter, at en opstilling af de vestlige
raketter undgås."
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Den 15. marts 1984
"Idet folketinget bekræfter sin posi 
tive holdning til oprettelsen af en atom
våbenfri zone i Norden,

går tinget over til næste sag på dags
ordenen."

Den 3. maj 1984
"Folketinget pålægger regeringen iNA·
TO og andre internationale orqaner at
arbejde for, at Danmark forbliver atom
våbenfrit i freds-, krise- og krigstid ved
at fremme planerne om at gøre Norden
til en atomvåbenfri zone i en større eu 
ropæisk sammenhæng.

Atomvåbenfrie zoner må garanteres
af USA og Sovjetunionen.

Herudover pålægges det regeringen
at støtte alle foranstaltninger, der

kan virke tillidsskabende i forholdet
mellem øst og Vest og at benytte en
hver lejlighed til at virke for en genop·
tagelse af forhandl ingerne om de eu
ropæiske mellemdistanceraketter med
det formål at begrænse og nedtage dis
se våben både i øst og Vest,

at støtte et opstillingsstop for mel
lemdistance- og kortdistanceraketter ,
således at der kan skabes et bedre
grundlag for forhandlinger,

at virke for en fastfrysning af alle
kernevåbenlagre for gennem torband
ling at fremkalde en efterfølgende ned
skæring,

at medvirke til gennemførelsen af et
internationalt forbud mod kernevåben
prøvesprængninger,

at deltage i forsøg på at gennemføre
en international aftale om forbud mod
placering af kernevåben i det ydre rum,

at arbejde for en international af
tale, herunder mellem NATO og War·
szawa-pagten, om nej til førstegangs
brug af kernevåben af enhver art,

at støtte et internationalt forbud
mod produktion, oplagring og anven -



delse af kemiske og bakteriologiske vå
ben."

Den 10. maj 1984
"Folketinget bekræfter, at et restbe
løb på 48 mill. kr. - der er en del af
det samlede forsvarsbudget - udgår
som en del af NATOs infrastrukturpro
gram, og hverken direkte eller indirek
te kan anvendes til raketopstillinger."

Den 1. november 1984
"Folketinget pålægger reger ingen i alle
relevante internationale organisationer
at arbejde aktivt for, at Danmark for 
bliver atomvåbenfrit i freds-, krise- og
krigstid.

Folketinget bekræfter dagsordenen
af 3. maj 1984.

Folketinget er indstillet på at ned
sætte et midlert idigt udvalg til behand
ling af regeringens redegørelse om dansk
sikkerhedspolit ik."

Den 7. december 1984
"Folketinget opfordrer regeringen til
sammen med andre nordiske og euro
pæiske lande at føre en aktiv politik i
FN og andre relevante organisationer,
der forstærker bestræbelserne for af
spænding og nedrustning - først og
fremmest på atomvåbnenes område.

I den forbindelse understreges dags
ordenen af 3. maj.

Folketinget pålægger desuden rege
ringen at arbejde for en udligning af
skellet mellem den rige og den fattige
verden.

Folketinget beslutter at nedsætte et
særligt udvalg på 17 medlemmer og
stedfortrædere til at behandle foran
stående og øvrige elementer, der indgår
i regeringens redegørelse om dansk sik
kerhedspolitik.

Folketinget går derefter over til næ
ste sag på dagsordenen."

Den 26 . marts 1985
"Idet folketinget konstaterer,

at Danmark er imod placering af vå
ben i det ydre rum og deltagelse i ud
forskning og udvikling af dem,

at Danmark er tilhænger af bevarel
sen og overholdelsen af ABM-traktaten,
og

at Danmark støtter en ny traktat
mellem øst og Vest, der hindrer en
militarisering af rummet,

pålægges det regeringen at arbejde
aktivt for disse synspunkter i alle rele
vante internationale organisationer.

Folketinget går derefter over til næ
ste sag på dagsordenen."

Den 14. maj 1985
"Idet folketinget konstaterer,

at Danmark er imod placering af vå
ben i det ydre rum og udforskning og
udvikling af dem,

at Danmark er tilhænger af bevarel
sen og overholdelsen af ABM-trakta
ten, og

at Danmark støtter en ny traktat
mellem øst og Vest, der hindrer en mi
litarisering af rummet,

pålægges det regeringen at arbejde
aktivt for disse synspunkter i NATO
og i alle andre relevante internationale
organ isationer .

Folketinget går derefter over til næ
ste sag på dagsordenen."

Den 14. november 1985
"Folketinget pålægger regeringen at
støtte alle bestræbelser for at undgå
enhver udstationering eller opstilling af
nye eller moderniserede atomvåben i
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såvel øst- som Vesteuropa, herunder
kortdistanceatomvåben, atomartilleri 
granater, flybaserede atomvåben og
neutronvåben .

Folketinget pålægger endvidere re
geringen at sikre, at der ikke i NATO
gives dansk tilslutning til en sådan mo
dernisering eller udstationering uden
folketingets godkendelse.

Folketinget går herefter over til næ
ste sag på dagsordenen ."

Den 5. december 1985
"I overensstemmelse med sin dagsor
den af 3. maj 1984 opfordrer folketin 
get regeringen til under FN's general ·
forsamling at meddele, at Danmark på
FN's kommende generalforsamling 
alene eller sammen med ligesindede
stater - vil fremsætte forslag om øst
vest-forhandlinger med henblik på en
international aftale mod førstegangs
brug af atomvåben .

Tinget går herefter over til næste
sag på dagsordenen."



Ordliste

afskrækkelsesstrategi: den strate
gi, som skal afholde en angriber
fra at angribe. I strategien ind
går f.eks., at den angrebne vil
slå igen således, at det vil koste
angriberen mere, end han i gi
vet fald kan opnå gennem sit
angreb

aggression: overfald, angreb
alternativ: anden, skiftende mel

lem to muligheder, skiftevis
asymmetrisk: uden symmetri,

uensartet

ballistik: læren om projektilers
(raketters ) bevægelse

Benelux-landene: består af Belgi
en (BE), Holland (NE = Neder
landene) og Luxembourg
(LUX)

consensus: samstemmighed. Or
det bruges ofte ved internatio
nale forhandlinger, hvor en af
gørelse "træffes ved consen
sus", hvilket betyder, at der
ikke fra nogen i forsamlingen
er gjort indvendinger mod af
gørelsen

dimension: omfang, størrelse
dobbeltbeslutningen: NATOs be

slutning i december 1979, der
går ud på, at der fra slutningen
af 1983 opstilles 572 mellem-

distance-raketter i Europa, bl.a.
som modforholdsregel mod de
sovjetiske SS-20 raketter, med
mindre der forinden opnås
enighed om en begrænsning el
ler afskaffelse af denne type
våben

EF: Europæiske Fællesmarked.
Medlemmer: Beneluxlandene,
Danmark, Forbundsrepublik
ken Tyskland, Frankrig, Græ
kenland, Irland, Italien, Portu
gal, Spanien og Storbritannien

Enhedskommandoen: dens områ
de er Danmark og Slesvig-Hol
sten. Den er den sydlige del af
Nordkommandoen, hvis hoved
kvarter ligger i Kolsås nær Os
lo. Enhedskommandoens ho
vedkvarter, der ligger i Karup
(Jylland), kaldes også BAL
TAP, som betyder BALTic
APproaches, og det kan over
sættes: tilgangene til Østersø
en

EPS: Europæisk politisk samar
bejde. Det er et udenrigspoli
tisk samarbejde mellem EFs
12 medlemslande, traktatfæ
stet i 1986, men fortsat adskilt
fra det egentlige EF-samarbej
de, baseret på Rom-traktaten

essens: væsen, det væsentlige, eks-
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trakt, uddrag
EURO·gruppen: gruppe beståen

de af forsvarsministrene fra 12
europæiske NATO-lande og re
præsentanter ved NATO-ho
vedkvarteret (Frankrig og Is
land deltager ikke). Etableret
1968

faktor: forhold, årsag
faktuel: faktisk, nøgtern, virkelig
favør: gunst, begunstigelse, fordel
global: som angår hele kloden,

verdensomspændende
Helsingfors-aftalerne af 1975:

Konferencen om sikkerhed og
samarbejde i Europa gennem
førtes 1973-75 efter forbere
dende drøftelser i Helsingfors
1972-73. Konferencens slut
dokument undertegnedes i Hel
singfors. Dokumentets indhold
(Helsinki-aftalerne) drejer sig
om sikkerhed i Europa (kurv
I), om samarbejde vedrørende
økonomi, videnskab, teknolo
gi og miljø (kurv II) samt om
menneskelige kontakter, infor
mation og udveksling (kurv III)

ignorere: lade upåagtet, overse
INF: Intermediate range Nuclear

Forces = mellemdistance-atom
våben med en rækkevidde på
1.100-5.500 km. De 572 atom
raketter, hvis placering i Euro
pa blev besluttet på NATO's
ministerrådsmøde i december
1979 (den såkaldte dobbeltbe
slutning, se denne) tilhører
denne gruppe våben. Eksempler
er den sovjetiske SS-20 og de
amerikanske Pershing II og To
mahawk (krydsermissil)
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integration: sammensmeltning,
optagelse i et fællesskab

interkontinentale missiler/raket
ter: våben, der kan nå fra et
kontinent til et andet, og hvis
rækkevidde er mindst 6.500
km (4.000 miles)

intern: indvendig, indenfor, indre
involvere: indbefatte, berøre, in

debære, inddrage
koncept: plan, opfattelse
Konferencen om sikkerhed og

samarbejde i Europa: den blev
forberedt og gennemført i åre
ne 1972-75 i Helsingfors og Ge
neve. Herefter blev den fulgt
op af forhandlinger i Beograd
(1977-78), Madrid (1980-83)
og Stockholm (1984- ). De
deltagende lande er 33 europæ
iske samt USA og Canada. De
europæiske lande omfatter 7
grupperinger: 1) NATO-lande,
2) Warszawapagt-lande, 3) EF 
lande, 4) nordiske lande, 5)
neutrale lande, 6) alliancefri
lande og 7) andre lande (f.eks.
Pavestolen og Monaco). Om
konferencens indhold, se Hel
singfors-aftalerne

konfrontation: stille ansigt til an
sigt; opgør, konflikt

kontinent: fastland
kontingent: troppestyrke (som

led i et fællesforetagende)
kontinuitet: fortsættelse, uaf

brudt sammenhæng, følge
kontroversiel: omstridt, som ska

ber uenighed
konventionelle våben: egentlig

sædvanemæssige våben, d.v.s.



alle andre våben end kerne-,
kemiske og bakteriologiske vå
ben

koordinere: samordne, sideordne
kvalitet: om art, beskaffenhed og

bestanddele i en ting, et be
greb m.v.

kvantitet: størrelse, mængde
krydsermissil: (Cruise missile) er

en raket, der flyver ved hjælp
af en jetmotor i meget lav høj
de, og som er særdeles nøjagtig
i sit nedslag

manifestere: vise, komme til ud
tryk

Marshall-hjælpen: økonomisk bi
standsprogram for Europa
1948-51, fremsat af USAs da
værende udenrigsminister
George Marshall

MBFR: Mutual and Balanced
Force Reduetions (gensidige
og balancerede styrkereduktio
ner), som NATO første gang
tog til orde for i 1968. For
handlingerne har været ført i
Wien siden 1973 mellem øst
og Vest. De drejer sig om re
duktion af de konventionelle
styrker i Centraleuropa

mellemdistanceraketter: raketter,
hvis rækkevidde ligger mellem
1.100 og 6.500 km

monopol: eneret

NATO: North Atlantic Treaty Or
ganization (Den nordatlantiske
traktats organisation) oprettet
i 1949. Medlemslande: Belgien,
Canada, Danmark, Forbunds
republikken Tyskland, Fran
krig, Grækenland, Holland, Is-

land, Italien, Luxembourg,
Norge, Portugal, Spanien, Stor
britannien, Tyrkiet og USA

numerisk: talmæssig
OECD: Organization for Econo

mic Cooperation and Develop
ment (organisationen for øko
nomisk samarbejde og udvik
ling). Oprettet 1961. Hoved
sæde i Paris

OEEC: Organization for Europe
an Economic Cooperation
(Vesteuropæisk økonomisk
samarbejdsorganisation) opret
tet i Paris 1948 af Belgien,
Danmark, England, Frankrig,
Grækenland, Holland, Irland,
Island, Italien, Luxembourg,
Norge, Portugal, Schweiz, Sve
rige, Tyrkiet og Østrig, Vest
tyskland og Spanien blev sene
re medlemmer. Er nu afløst af
OECD

opinion: den offentlige mening
pacifistisk: fredsvenlig - af ordet

pacifisme, der bruges om be
stræbelser for at undgå krig(e).
En pacifist forkaster enhver
form for vold (krig, krigsfor
beredeise) - principielt også
ved selvforsvar

Pershing II: amerikansk raket til
atomladning. Rækkevidde
1.800 km

polarisering: bevæge sig mod
yderpunkter, skabe større mod
sætning

polemisk: stridsmæssig, stridsly
sten

potentiel: om det mulige, men ik
ke virkeliggjorte; iboende. Ev
ne, kraft
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ratificere: godkende eller stadfæ
ste en traktat el.lign.

Rom-traktaten: traktaten er
grundlaget for Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab (EF).
Den blev undertegnet i Rom i
1957 af Belgien, Forbundsre
publikken Tyskland, Frankrig,
Holland, Italien og Luxem
bourg. Danmark, Irland og
Storbritannien undertegnede
traktaten i januar 1972 med
virkning fra den 1. januar
1973

rumvåben: våben, der kan opere
re i det ydre rum eller verdens
rummet. Det ydre rum antages
at ligge udenfor en afstand af
80-90 km fra jordens overfla
de. Her kan interkontinentale
ballistiske raketter passere, og
her kan militære systemer pla
ceres i form af satellitter

SALT: Strategic Arms Limitation
Talks (forhandlinger om be
grænsning af strategiske vå
ben). Amerikansk-sovjetiske
forhandlinger, der resulterede i
en aftale i 1972 (SALT I) og
yderligere en (SALT II) i 1979,
hvilken sidste ikke blev ratifi
ceret af USA

Scandilux: er et diskussionsfo
rum for sikkerheds- og ned
rustningspolitiske spørgsmål,
som blev oprettet i 1981 af de
små socialdemokratiske (socia- :
listiske) partier i de nordeuro
pæiske NATO-lande. Deltagere
er det flamsk-belgiske, det wal
lonsk-belgiske, det hollandske,
det luxembourgske, det dan-
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ske og det norske socialdemo
kratiske/socialistiske/arbejder
parti (betegnelserne varierer
fra land til land). Som obser
vatører deltager de tilsvarende
partier fra Frankrig, Storbritan
nien og Vesttyskland

SDI: Strategic Defense Initiative
(strategisk forsvars-initiativ).
Den af den amerikanske præsi
ent Ronald Reagan den 23/3
1983 fremsatte plan om udvik
ling af et rumbaseret forsvar
mod sovjetiske interkontinen
tale ballistiske missiler (lCBM)

seriøs: alvorlig, vægtig
Sikkerhed og samarbejde i Euro

pa, se Konferencen om sikker
hed og samarbejde

SPD: Sozialdemokratische Partei
Deutschlands. Vesttysk poli
tisk parti

spektrum: bredde, mangfoldig
hed

sprænghoved: det egentlige
sprænglegeme (atombomben/
sprængladningen), der er an
bragt i et fremføringsmiddel
(raket/missil)

88·20: sovjetisk raket til atom
ladning med flere sprænghove
der. Rækkevidde 5.400 km

START: STrategic Arms Redue
tion Talks (forhandlinger om
reduktion af strategiske våben)
har i 1982 afløst SALT (Stra
tegic Arms Limitation Talks).
De føres mellem Sovjetunio
nen og USA

stationering: anbringelse af frem
mede tropper i et land



strategi: langsigtet plan for virke
liggørelse af bestemt mål. Må
de, på hvilken givne ressourcer
under givne omstændigheder
kan anvendes til opnåelse af
fastlagt mål

suverænitet: uafhængighed, selv
styre, en stats magtrettigheder

territorium: område tilhørende
en stat (bruges om både land-,
hav- og luftområde)

traktat: overenskomst
Warszawapagten: militæralliance

oprettet i 1955 mellem Sovjet-
unionen , Bulgarien, Polen, Ru
mænien, Tjekkoslovakiet, Un-

garn og Østtyskland (DDR)
Vestunionen: betegnelsen var op

rindelig Bruxelles-pagten (af
1948), som er et forsvarsfor
bund mellem Benelux-landene,
Frankrig og Storbritannien,
hvis militære organisation i
1950 indgik i NATO. Udvide
des i 1955 med Vesttyskland
og Italien, hvorefter betegnel
sen Vestunionen blev antaget

VKR-regeringen: denne etablere
des i 1968, bestående af Ven
stre, Det konservative Folke
parti og Det radikale Venstre.
Statsminister: Hilmar Bauns
gaard fra Det radikale Venstre
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