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Forord

Beograd-medet 1977-78 var det
ferste i den reekke af meder, som
Helsingfors-slutakten af 1. august
1975 fra Konferencen om sikker
hed og samarbejde i Europa
(CSCE) forudsa afholdt som et
betydningsfuldt led i opfelgnin
gen af konferencens arbejde og
beslutninger.

Sikkerhedskonferencens for
10b og forhistorie er beskrevet i en
tidligere publikation i serien
"Forsvaret i samfundet" under
titlen "Konferencen om sikker
hed og samarbejde i Europa"
(FKO PUB 493-74).

Plaget af problemer lsenge in
den det abnede, blev Beograd-me
det en illustration af, hvor vanske
ligt det var - og er - at omseette
den af alle enskede og erkleerede
afspeending i praksis. Her forud
seettes bade en vis adfserd og
handling fra staternes side pa en
lang reekke omrader og virkelig
gensidig forstaelse, Pa begge
punkter kneb det, og den interna
tionale debat, der blev resultatet
heraf, havde ofte karakter af et
slet og ret skeenderi,

Dette var ikke noget positivt
bidrag hverken til den internatio
nale udvikling i almindelighed el-

ler til Beograd-medet, Udsigten
til dramatik pa medet skrerpede
imidlertid interessen i offentlig
heden, som ej heller blev skuffet
pa dette punkt.

Men dramatik er sjreldent ken
detegnende for god udenrigspoli
tik. Derfor kan man nok ga ud fra,
at selvransagelse herte til dagens
orden i ethvert deltagende land,
da Beograd-medet langt om lam
ge var overstaet - ogsa selv om
det endelige resultat, omend det
langt fra fyldestgjorde alle for
ventninger, dog ud fra en negtern
betragtning var tilfredsstillende
pa veesentlige punkter.

For gennemleesning af manu
skriptet, kritik og gode rad skyl
der jeg at takke direkteren for
Forsvarets Oplysnings- og Vel
frerdstjeneste R. Watt Boolsen og
min neere medarbejder under
Beograd-medet, fuldmeegtig i
udenrigsministeriet Niels K. Dyr
lund. Direkter Watt Boolsen har
desuden udarbejdet ordliste, regi
ster og litteraturfortegnelse.

Enhver politisk stillingtagen el
ler vurdering i neerveerende publi
kation star alene for forfatterens
regning. Prag, juni 1978

Skjold G. Mellbin





KAPITEL 1:

Beograd-m0dets baggrund

1.1. Helsingfors-slutaktens be
stemmelser
Den 1. august 1975 underskrev
stats- og regeringscheferne i 33
europreiske lande samt USA og
Canada*) i Helsingfors slutakten

"') Dette var ogsa deltagerkredsen
i Beograd. Ifelge procedurebe
stemmelserne skulle CSCE og op
felgningsmederne finde sted
uden for militeere alliancer, og sa
ledes at alle stater deltog som su
verrene og uafha:mgigepa helt lige
vilkar, Dette amdrede naturligvis
intet ved den kendsgerning, at de
fleste deltagende stater tilherte
en elIer flere grupper: EF, NATO,
Warszawapagten, de nordiske, de
neutrale og de alliancefri lande.
Disse grupper, som var vidt for
skellige i deres oprindelse, sam
menseetning og deres medlem
mers indbyrdes politiske og even
tuelIe traktatmressige forhold,
fungerede naturligvis forskelligt
bade indadtil og udadtil. Men de
spillede en betydelig rolIe i konfe
rencearbejdet. Langt bedst sam
ordnet var EF-landenes gruppe.
Udtrykkene "vestlig" og "estlig"
i neerveerende fremstilling skal
forstas udenrigspolitisk. "Vest
lig" omfatter EF- ogNATO-med
lemmer og ikke sjreldent Spanien.
"0stlig" omfatter medlemmer af
Warszawapagten, sommetider
undtagen Rumrenien.

for Konferencen om sikkerhed og
samarbejde i Europa (CSCE).
Dette dokument var resultatet af
nresten to MS forhandlinger og in
deholdt de deltagende staters gen
sidige tilsagn med hensyn til prin
cipper og retningslinier, som de
havde til hensigt at efterleve i de
res politik og handlinger pa en
rrekke omrader af betydning for
afsprendingens videreforelse.

Karakteristisk for slutakten var
bl.a., at den var baseret pa en in
dre sammenheeng og balance. Og
den sprendte vidt: principper for
forbindelserne mellem staterne,
f.eks. om suverrenitet, om ikke
indgriben i indre anliggender, om
respekt for menneskerettigheder
ne og om internationalt samarbej
de; de sakaldte tillidskabende for
anstaltninger pa det militeere om
rade, navnlig forhandsunderret
ning (notifikation) om store mili
tsermanevrer og udveksling af ob
servaterer til manevrer, samhan
del, industrielt samarbejde, viden
skab og teknologi, milje, trans
port og fremmedarbejdere; men
neskelige kontakter, f.eks. gen
forening af adskilte familier, in
formationsspredning, kultur og
uddannelse.

Det matte sta enhver klart, at
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Deltagerlandenes grupperinger

I heeftet om Helsingfors-konferencen, der findes i serien "Forsvaret i
samfundet" under titlen "Konferencen om sikkerhed og samarbejde i
Europa", er pa s. 38 foretaget denne gruppering af de 35 deltagende
stater:

15 NA TO- 9 EF-Iande 7 Warszawa- 5 nordiske 4 neutrete 3 alliancefri 5 andre
lande pagt-Iande lande lande lande lande

Amerikas
forenede
Starer
Belgien
Canada
Danmark
Frankrig
Grlllken
land
Holland
Island
Italien
Luxsm
bourg
Norge
Portugal
Storbri
tann ien
Tyrkiet
Forbunds
republik
ken Tvsk
land

Belgien
Danmark
Frankrig
Holland
Irland
Italien
Luxem
bourg
Storbri
tannien
Forbunds·
republik·
ken Tysk·
land

Bulgarien
DDR
Polen
Rumamien
Sovjetuni
onen
Tjekkoslo
vakiet
Ungarn

Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige

Finland
Schweiz
Sverige
0strig

Cypern
Jugoslavien
Malta

Spanien
Pave
stolen
Liech
tenstein
Monaco
San
Marino
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I na!!rva!rende fremstilling anvender forfatteren endvidere betegnelser
ne

1) vestlige lande (som omfatter de 15 NATO-Iande og de 9 EF-Ian
de samt eventuelt Spanien) og

2) \&stlige lande (som omfatter de 7 Warszawapagt-Iande, underti
den med undtagelse af Humesnlen).



den fuldstrendige efterlevelse af
et dokument af en sadan reekke
vidde ikke var et spergsmal om
hverken 2, 3 eller 5 ar. Til og med
var slutakten i visse henseender
banebrydende i den forstand, at
den indferte nye omrader i det in
ternationale samarbejde, f.eks. in
den for menneskelige kontakter
og informationsspredning. Pa en
lang reekke omrader, ikke mindst
nar det drejede sig om mere tradi
tionelt internationalt samarbejde,
var der ogsa tale om en lebende
samarbejdsproces, der ikke ville
byde pa endelige lesninger pa no
get tidspunkt.

I slutakten erkleerede stateme
sig felgelig overbevist om, at de
for at na konferencens mal burde
fortsrette den mangesidede pro
ces, som CSCE havde indledt. De
ville derfor afholde yderligere
meder, begyndende med et mode
i Beograd 1977 mellem repreesen
tanter udneevnt af staternes uden
rigsministre.

Ifelge slutakten skulle disse
meder tjene til "at gennemfere en
dybtgaende meningsudveksling,
bade om gennemferelsen af slut
aktens bestemmelser og lesningen
af de opgaver, konferencen har
defineret, og i sammenheeng med
de spergsmal, som denne har be
handlet, om udbygningen af deres
gensidige forbindelser, forbedrin
gen af sikkerheden og udviklingen
af samarbejdet i Europa, samt om
udviklingen af afspeendingspro
cessen i fremtiden". Endvidere
skulle ifelge slutakten medet i
Beograd "definere egnede moda-

liteter for afholdelse af andre me
der, som kan omfatte yderligere
meder af samme art, og mulighe
den af en ny konference".

Udtrykt i lidt mere daglig
sprogbrug ville det sige, at Beo
grad-medet havde tre hovedfor
mal. For det [erste skulle det
dreftes, hvorledes det var gaet
med gennemferelsen af slutak
tens bestemmelser, og hvad der i
det hele taget var sket som resul
tat af CSCE. For det andet skulle
det dreftes, hvad der kunne og
burde geres for at opna yderligere
fremskridt efter de retningslinier,
som var blevet afstukket med
konferencens arbejde og vedtagel
ser. Og for det tredie skulle Beo
grad-medet fastlregge rammeme
for afholdelsen af yderligere me
der og dermed sikre CSCE-proces
sens fortsrettelse. Under det for
beredende mode i sommeren
1977 blev det i tilslutning hertil
bestemt, at medet skulle behand
le forslag vedrerende disse for
skellige emner, fastsrette tid og
sted for det neeste mede samt ved
tage et afsluttende dokument.

Dette var altsa det aftalte
grundlag for og formal med Beo
grad-medet. Det var derfor en
klar proportionsforvridning, nar
medet i massemedieme og i den
offentlige debat i de vestlige lande
blev betegnet som Beograd-kon
ferencen om menneskerettighe
der el. lign. Men som bekendt var
der en forklaring pa dette famo
men. Den behandles neermere ne
denfor i afsnit 1.3.

7



1.2. Beslutningerne fra det forbe
redende mede
I henhold til slutakten skulIe der
afholdes et forberedende mede
for at der kunne trreffes beslut
ning om tidspunkt, varighed og
dagsorden m.v. for Beograd-me
det.

Dette forberedende mede vare
de fra den 15. juni til den 5. au
gust 1977, og det fandt ogsa sted i
Beograd. Varigheden - over 7
uger - reflekterede de i det f01
gende under afsnit 1.3. omtalte
politiske problemer, der pa dette
tidspunkt var opstaet omkring
CSCE-processen. Disse problemer
nedvendiggjorde tilliae visse tve
tydigheder, navnlig med hensyn
til tidsplanen for Beograd-medet,
som sidenhen besvrerliggjorde en
frelIes forstaelse om medets rette
afvikling.

I korthed gik det forberedende
modes beslutninger ud pa, at Beo
grad-medet skulle abnes 4. okto
ber 1977 med en dagsorden, hvis
centrale punkter var baseret pa de
i slutakten nedfreldede tre hoved
formal med tilfejelserne om be
handling af forslag, fastsrettelse af
tid og sted for nreste mode og ved
tagelse af et afsluttende doku
ment, jfr. ovenfor i afsnit 1.1 . I
evrigt skulle Beograd-medet ind
ledes og afsluttes med taler i abne
meder af alle de deltagende sta
ters reprresentanter samt modta
ge bidrag til sit arbejde fra FN's
ekonomiske kommission for Eu
ropa (ECE), fra UNESCO og fra
de ikke-deltagende stater orn
kring Middelhavet.

8

Om medets tidsmressige tilret
telreggelse besluttedes det, at der
skulIe udfoldes enhver mulig be
strrebelse pa at ml til enighed om
det afsluttende dokument senest
den 22. december 1977. Hvis det
te ikke viste sig muligt, skulle ar
bejdet genoptages i midten af ja
nuar 1978 for at vare indtil mid
ten af februar 1978 for at man
kunne fuldfere arbejdet med det
afsluttende dokument. Dette
skulle vedtages, inden Beograd
medet sluttede, ligesom der inden
da skulle trreffes beslutning om
tid og sted for det nreste lignende
mede ,

1.3. Den politiske baggrund for
Beograd-m~det

1.31. Den vanskelige afspamding

Helsingfors-slutaktens underteg
nelse i 1975 var et af est-vest-af
sprendingspolitikkens markante
og betydningsfulde resultater. I
perioden 1975-1977 var fremdrif
ten i afsprendingen imidlertid
langsom og ujrevn, og det frem
tradte klarere, hvor kompliceret
afsprendingsprocessen var. For
handlingerne om begrrensninger
af strategiske vaben (SALT) 10b
ind i vanskeligheder, forhandlin
gerne om militrere styrkereduk
tioner i Centraleuropa stod i
stampe, og der opstod konflikter i
Afrika, hvor est og vest indtog
diametralt modsatte positioner.
Det internationale ekonomiske
tilbageslag kastede ogsa sin skyg
ge over det hele, og temperaturen
sank i det internationale klima.

Men af mest direkte betydning



for Beograd-medet blev det na
turligvis, at der var opstaet kom
plikationer omkring selve CSCE
processen. I perioden 1975-77 var
dissidenter eller grupper af disse i
Sovjetunionen og i visse tilfrelde i
andre estlige lande blevet mere
virksomme, ofte henviste de til
Helsingfors-slutakten og dens
princip om menneskerettigheder
ne og de fundamentale frihedsret
tigheder. Myndighederne i disse
lande, hvor magtens centralise
ring i et parti er samfundssyste
mets brerepille, og hvor politisk
virksomhed krreves holdt inden
for rammerne af dette partis poli
tik, reagerede med arrestationer,
andre indgreb eller indskrrenk
ninger i dissidenternes livsferelse
og sommetider retssager.

Regeringerne i uestlige og neu
trale lande sa med bekymring pa
denne udvikling og gav bade i de
res direkte forbindelser med Sou
jetunionen og andre estlige lande
og sommetider offentligt tilken
de, at sadanne indgreb over for
dissidenter stred mod Helsingfors
slutakten og modvirkede afspeen
dingsbestrrebelserne.

Det viI srerlig erindres, hvorle
des den i januar 1977 tiltradte
amerikanske preesident meget
markant erkleerede sig moralsk og
politisk engageret i menneskeret
tighedernes overholdelse overalt
- et engagement som fandt fuldt
udtryk over for Soujetunionen og
andre 0stlige lande. De forskellige
tilkendegivelser fra uestlig officiel
side blev tilbagevist af de estlige
landes regeringer, som henviste

til, at del var tale om legitime for
anstaltninger over for lovovertrre
dere, og i hvert fald hvis det dreje
de sig om offentlige tilkendegivel
ser, blev de ogsa betegnet som u
tilstedelig indblanding i indre an
liggender til skade for forholdet
mellem landene og dermed af
speendingen.

Blandt andet takket veere den
betydeligt sterre abenhed, der nu
bestar hen over grrenserne mellem
landene i est og i vest, kom dissi
denternes virksomhed og indgre
bene mod dem stort set til at ud
spille sig under offentlighedens
fulde opmeerksomhed, og i uestli
ge og neutrale landes masseme
dier affedte dette en massiv kritik
mod Souietunionen og andre 0St

lige lande.
Men opfattelsen af menneske

rettighederne er ikke identisk i
vest og i est. Vi understreger det
enkelte menneskes individuelle
rettigheder, som samfundet skal
respektere, I de estlige lande un
derstreger man det enkelte men
neskes rettigheder i lyset af dets
pligter over for samfundet. Under
en anden synsvinkel kan det ses
som et spergsmal om prioriterin
gen mellem den personlige frihed
og visse okonomisk-sociale aspek
ter. Det er i hvert fald et ideolo
gisk problem, der ikke sa let lader
sig udskille fra selve spergsmalet
om hele samfundets indretning.

Der var altsa politisk sprseng
stof i den gode sag. I Moskva og
andre estlige hovedstreder var re
aktionen ferst en vis usikkerhed
og derefter en udtalt misteenk-
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somhed med hensyn til de vestlige
hensigter, og det endte med, at
den debat, der udviklede sig hen
over greenserne, navnlig via masse
medieme, blev sa forbitret, at
man vist skal tilbage til den kolde
krigs tid for at finde lignende ek
sempler. Allerede dermed var mu
lighedeme for en series og rime
ligt upolemisk debat pa Beograd
medet om problemer vedrerende
menneskerettigheder og funda
mentale frihedsrettigheder for
mentlig kompromitterede. Des
uden gled spergsmal om slutak
tens gennemferelse pa alle andre
omrader i baggrunden. Dette var
ogsa uheldigt af flere grunde, bl.a.
fordi der ikke blev mulighed for
at koncentrere tilstrrekkelig inter
esse om de konkrete menneskeli
ge problemer, som europeeiske
lande, deriblandt Danmark , tillag
de den sterste betydning. Det dre
jede sig her om spergsmal, f.eks.
vedrerende genforening af splitte
de familier eller udveksling af be
S0gimellem dem, hvor der var en
vis udvikling, men hvor der ogsa
var et behov for hurtigere og bed
re gennemferelse af slutakten
fremover.

1.32. Om mennesker og menneskeret·
tigheder - et tilbageblik
Pa dette sted kan der veere grund
til at kaste blikket tilbage i tiden.
Da de vestlige lande i november
1972 gik til de forberedende dref
telser til en sikkerhedskonference
i Helsingfors, gjorde de det klart,
at et af de uafviselige problemer,
som en sikkerhedskonference

10

matte beskreftige sig med, var en
begyndende nedbrydning af de
skranker, der var vokset op i Eu
ropa som et resultat af den kolde
krig. Der matte tages fat pa den
adskillelse mellem folkene og
menneskene og de mange menne
skelige problemer, der var opstaet
som felge af kontinentets deling,
hvis afspeendingen skulle have
mening. En sikkerhedskonferen
ce matte fastsla afsprendingens
menneskelige dimension. Det var
ikke nok, at stateme erkleerede,
at de havde det godt sammen.

Men nedbrydningen af skran
keme for den frie passage af men
nesker og information i Europa,
der fra et vestligt synspunkt ogsa
havde forbindelse med visse cen
trale menneske- og frihedsrettig
heder, havde dermed tillige man
ge bereringsflader med de proble
mer, der knyttede sig til forskelle
ne i ideologi og samfundssystem i
konferencens deltagerlande. Nu
var det naturligvis klart for en
hver, at intet land kunne accepte
re, at selve dets samfundssystem
blev gjort til genstand for for
handling. Det gjaldt derfor om at
tage fat pa problememe pa en ma
de, der ikke ferte til misforstael
ser om videregaende politiske
hensigter og dermed skabte une
dige modseetninger, som blot ville
skade afsprendingen og dermed
blandt andet netop de menneske
lige interesser, som man enskede
at tilgodese.

Vestens svar pa denne udfor
dring var den sakaldte kuru 3 med
dens bestemmelser om menneske-



lige kontakter og information.
Det var Danmark, der under de
forberedende dreftelser i Helsing
fors fremsatte forslag om at ind
drage disse problemer i sikker
hedskonferencens arbejde. Efter
vanskelige forhandlinger blev der
opnaet enighed om, at sikker
hedskonferencen skulle behandle
spergsmal vedrerende friere be
vregelighed og kontakter, mellem
personer, institutioner og organi
sationer, og vrere seerlig opmeerk
som pa spergsmal vedrerende
kontakter og meder mellem fami
liemedlemmer, familiegenfore
ning, regteskaber henover green
serne og rejser i almindelighed.
Om information skulle konferen
cen behandle spergsmal vedreren
de lettelse af informationsspred
ning og vrere seerligt opmeerksom
pa forbedring af cirkulationen af
og adgangen til information og af
journalisters arbejdsvilkar i andre
lande.

Metoden var altsa at sege enig
hed opnaet om konkrete anvis
ninger vedrerende lesning af kon
krete problemer af betydning for
mange mennesker i hele Europa,
uden at nogen af de deltagende
stater dermed gav afkald pa deres
principielle eller ideologiske syns
punkter pa samfundssystemet el
ler accepterede, at dette blev un
derkastet forhandling.

Resultatet af sikkerhedskonfe
rencen pa dette omrade, saledea
som det indeholdes i slutakten,
afspejler den anvendte pragmati
ske metode. Der tages udgangs
punkt i principielle malseetninger.

For de menneskelige kontakters
vedkommende: at lette friere be
vregelser og kontakter mellem en
keltpersoner, institutioner og or
ganisationer, og at bidrage til les
ningen af humanitrere problemer
i forbindelse hermed. Pa informa
tionsomrcidet: at lette friere og
sterre udbredelse af information,
at tilskynde til samarbejde pa in
formationsomrcidet og til udveks
ling af information og at forbedre
journalisters arbejdsvilkar i udlan
det.

Men nar det derefter kommer
til staternes tilsagn om, hvorledes
de vil sege at virkeliggere disse
malseetninger, bliver slutakten
helt konkret. Pa omradet menne
skelige kontakter: retningslinier
for -behandling af ansegninger om
meder mellem familiemedlem
mer, om genforening af familier
og om regteskab henover greenser
ne, tidsfrister, gebyrer, forsendel
se af ejendele, sikring af ansegeres
rettigheder og forpligtelser, for
enklede rejseprocedurer i almin
delighed osv. Og pa informations
omrcidet: gradvis bedre udbredel
se af aviser og tidsskrifter ved af
taler og kontrakter, flere salgsste
der og lettere tilgrengelighed for
aviser og tidsskrifter i det hele ta
get, egede udvekslinger af infor
mation gennem film, radio og
fjernsyn og forbedrede arbejdsvil
kar for journalister, for eksempel
med hensyn til visumudstedelser,
opholdstilladelser, rejsemulighe
der, adgang til kilder og indfersel
af teknisk udstyr samt en forsik
ring om, at journalister ikke vil
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Kurv 1- kurv 11

Helsingfors-konferencen delte sit ernneornrade op i
3 hovedpunkter, de sakaldte "kurve" (se herom i
"Konferencen om sikkerhed og samarbejde i Euro
parr s. 22-28).

Kurve-emnernes indhold er nedenfor opfert i
hoved- og underpunkter.

'Sp(llrgsmal vsdrerende sikkerhed i Europa
1) Principper for forbindelser mellem de deltagen

de stater.
2) Tillidskabende foranstaltninger og aspekter af

sikkerhed og nedrustning (bl.a. : forudqaende of
ficiel meddelelse om militaere rnanevrer og ud
veksling af observaterer)

Samarbejde pa de Qlkonomiske, videnskabelige og
teknologiske omrader samt pa miljQlomradet
1) Samhandel
2) Industrielt samarbejde og projekter af faelles

interesse
3) Videnskab og teknologi
4) MiljQlomradet
5) Andre ornrader

a) transport
b) turisme
c) vandrende arbejdskraft
d) uddannelse

blive ufordelagtigt behandlet pa
grund af den legitime udevelse af
deres profession.

Den fra vestlig side tilstrrebte
"afideologisering" af problemer
ne havde saledes fort til det en
skede resultat: at fa afstukket ret
ningslinier for en begyndende
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nedbrydning af skrankerne i Eu
ropa og en sterre abenhed mellem
landene og deres befolkninger.

Det almindelige princip om re
spekt for menneskerettighederne
og fundamentale frihedsrettighe
der findes ikke i kurv 3. Det star i
deklarationen om principper for



- kurv III

Samarbejde pa humanitcere og andre omrader
1) Menneskelige kontakter

a) farnlliebdnd
b) familiegenforening
c) cegteskab mellem borgere fra forskellige sta
ter
d) rejser
e) turisme
f) rneder mellem unge
g) sport

2) Information
a) forbedring af udbredelsen af, adgangen til og
udvekslingen af information
b) samarbejde pa lnforrnaticnsornradet

. c) forbedring af journalisters arbeidsvllksr
3) Samarbejde og udvekslinger pii kulturomriidet
4) Samarbejde og udvekslinger pa uddannelsesom

radet
a) udvidede forbindelser
b) adgang og udvekslinger
c) videnskab
d) fremmede sprog og kulturer
e) undervisningsmetoder

forbindelserne mellem stater, dvs.
i den sakaldte kuru 1. Det fastslar
bl.a., at staternes handlinger pa
dette omrade, ogsa indadtil, har
betydning for freden og udviklin
gen af venskabelige forbindelser
mellem staterne. Der kan derfor
ikke rejses berettiget tvivl om, at
spergsmal vedrerende menneske
rettighedernes overholdelse kan
tages op til dreftelse mellem
CSCE-stater, uden at dette i sig

selv indebeerer en kramkelse af
princippet om ikke-indgriben i in
terne anliggender. Men dette prin
cip har naturligvis ogsa sin betyd
ning i denne forbindelse. Der er
her tale om at finde et balance
punkt. Af selve principdeklaratio
nen fremgar det, at alle princip
perne er ligestillede, at de vil blive
anvendt pa lige fod og uden forbe
hold, idet ethvert af dem skal for
tolkes under hensyntagen til de
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evrige, sa meget om de vedtagne
regler. De tager hensyn til, men
kan af gode grunde ikke anvise
nogen lesning pa det fundamenta
le problem: opfattelsen af menne
skerettighedeme er ikke identisk i
vest og i est, og der foreligger et
problem fuldt af politisk spreeng
stof, fordi det har tilknytning til
selve spergsmalet om samfunds
systemet.

Dette var baggrunden for, at de
vestlige bestrrebelser pa at frem
me afspeendingens menneskelige
dimension under sikkerhedskon
ferencen var koncentreret om
kring kurv 3. Og her kan man ogsa
finde en veesentlig del af forkla
ringen pa, at Beograd-medet mat
te blive sa negativt pavirket af be
givenhedeme i perioden 1975-77
og af den pafelgende internatio
nale debat om menneskerettighe
deme samt deres overholdelse og
fortolkning i de enkelte lande.

1.33. Staternes egne malslBtninger for
Beograd-m~det

Ovenfor i afsnit 1.1. er beskrevet
det aftalte grundlag for og formal
med Beograd-medet, altsa stater
nes frelles malseetning, Men inden
for de saledes aftalte rammer ville
enhver deltagende stat naturligvis
sege bedst muligt at fa sine egne
politiske interesser tilgodeset.
Hvad dette indebar med henblik
pa Beograd-medet beskrives kort
i det felgende. De vresentlige mo
tiver for statemes holdning vil
fremga af fremstillingen i det for
anstaende.

De vestlige lande enskede, at
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medet skulle foretage en omfat
tende og grundig gennemgang af
slutaktens hidtidige gennemferel
se i form af en diskussion og en
dialog, de enskede herved, ved en
fomyet bekendelse fra alle stater
til Helsingfors-slutakten og geme
ved et begramset antal konkrete
beslutninger om slutaktens gen
nemferelse fremover, at skabe en
fomyet tilskyndelse til gennem
ferelsen af slutaktens bestemmel
ser, og de enskede at sikre CSCE
processens fortseettelse og i denne
forbindelse at fa fastlagt det nee
ste mede efter Beograd.

De estlige lande enskede, at
Beograd-medet blev sa kort og
problemfrit som muligt og fik en
fortrinsvis konsultativ karakter.
Dreftelsen af slutaktens gennem
ferelse skulle koncentrere sig om
de positive aspekter, og hvis der
skulle vedtages fremadrettede be
slutninger vedrerende emner fra
slutakten, skulle de veere af gene
rel politisk (f.eks. vedr. sikkerhed
og nedrustning) eller ekonomisk
karakter og ret neje svare til estli
ge udgangspositioner. For dybest
set havde man fra estlig side un
der de foreliggende omsteendighe
der ikke en sadan interesse i frem
adrettede beslutninger, at man
var villig til at betale en pris af
nogen betydning for at fa gen
nemfert egne forslag.

De neutrale og alliancefri lande
enskede at bevare og befreste det
politiske stasted, de havde faet
med sikkerhedskonferencen, som
for dem abnede nye muligheder
for at eve indflydelse pa den in-



temationale beslutningsproces,
og som de bl.a. ogsa opfattede
som grundlag for en relativ styr
kelse af deres position i forhold til
alliancelandene. De var derfor in
teresserede i et vellykket mede og
et indholdsrigt afsluttende doku
ment, bl.a. med beslutninger pa
det militeere omrade, og de var i
hvert fald ikke interesserede i en
est-vest konfrontation, i hvilken
de kunne risikere enten at blive
fanget i krydsild eller at blive ta
get til indteegt af den ene side,
hvilket var vanskeligt foreneligt
med neutral eller alliancefri sta-

tus. Ievrigt kunne disse lande ikke
danne en homogen gruppe, det
Jigger i sagens natur og illustreres
godt af de mange forskelle og
nuancer i deres orientering og vil
kil.r i den intemationale politik.
De havde ogsa preeferencer for
forskellige emner, f.eks. Jugosla
vien for sikkerhedsproblemer (og
som veertsland for et vellykket
mede), Malta for Middelhavspro
blemer og Schweiz for fredelig
bileeggelseaf tvister.

Swedes var opstillingen, da
Beograd-medet abnede den 4. ok
tober 1977.



KAPITEL 2:

Forlobet at Beograd
medets 1977-tase

2.1. Abningsdebatten
I abningsdebatten talte alle de 35
deltagende staters repreesentan
ter. Som det er seedvanligt og na
turligt ved en sadan lejlighed, hav
de indleeggene karakter af politi
ske programerkleeringer med hen
blik dels pa den konkrete anled
ning: Beograd-medet, dels pa me
re generelle problemer i denne
sammenheeng. Abningsdebatten
gay et ret indgaende billede af sta
temes holdning ud fra enhver
synsvinkel af betydning for Beo
grad-medets videre forleb,

Pa nogle punkter var der almin
delig enighed. Navnlig gay talere
fra alle sider - vestlige, estlige,
neutrale og alliancefri lande - ud
tryk for, at afspeendingen matte
fortseettes, om ikke andet sa fordi
der ikke fandtes noget fomufts
meessigt altemativ.

Der var ogsd almindelig enig
hed om, at afspoendingen i de se
neste ar havde vist sig at veere en
meget kompliceret proces, at den
var stedt pa vanskeligheder, og at
det derfor gjaldt om at imedega
disse vanskeligheder og til stadig
hed virke aktivt for afspeendin
gens videreferelse. Hertil fejede
sig naturligt en almindelig erken
delse af, at afspeendingen - og
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CSCE-processen, som var en vig
tig bestanddel af denne - var
langsigtede feenomener.

Men nar det kom til at definere
arsagerne til de opstaede vanske
ligheder samt midleme til deres
afhjselpning, herte den almindeli
ge enighed ret hurtigt op.

F .eks. var alle enige om, at det
indvirkede negativt pa afspeendin
gen, at vabenkaplebet fortsatte,
og at der ikke blev gjort frem
skridt i de vigtige forhandlinger
mellem USA og Sovjetunionen
vedr. strategiske vabenbegreen
sninger (SALT) og mellem NATO
og Warszawa-pagten vedr. gensidi
ge militeere styrkereduktioner i
Centraleuropa (MBFR). Ligele
des habede alle pa fremskridt i
disse og andre forhandlinger.

Men ingen benyttede lejlighe
den til at antyde nogen abning i
hidtidige positioner. I det be
greensede omfang de fundamenta
le centraleuropeeiske militeere
problemer blev berert, var det fra
vestlig side med henvisning til den
estlige overlegenhed i konventio
nelle styrker, fra estlig side med
henvisning til kravet om ufor
mindsket sikkerhed forstaet som
en afvisning af kravet om, at styr
kereduktioner i givet fald matte



vrere procentuelt sterre pa estligt
end ps.vestligt hold.

Sovjetunionens og de andre
estlige landes henvisning til War
szawa-pagtens forslag af novem
ber 1976 om en traktat melIem
CSCE-Iandene om ikke ferst at
anvende kernevaben og om ikke
at udvide eksisterende alliancer
og "lukkede grupper" (EF? ) mat
te fortrinsvis opfattes som propa
gandameessige. Det samme gjaldt i
hvert fald deres erkleerede bered
villighed til at oplese Warszawa
pagten til gengeeld for en OpI0S
ning af NATO.

Det var derfor velanbragt, at
den norske repreesentant fremhee
vede den kendsgerning, at de eksi
sterende alliancer var et livsvigtigt
element i det nuveerende europee
iske sikkerhedssystem, og at de
havde en central rolIe at spille i
bestreebelserne pa at skabe sterre
sikkerhed og virkelig afspeending,

Og der var endnu flere betragt
ninger over afspeendingen. Mange
vestlige og neutrale lande talte om
afspeendingens universalitet og
mente dermed bl.a., at sovjetisk
indgriben direkte elIer indirekte i
afrikanske konflikter kunne ska
de afspeendingen. Heroverfor vir
kede det ikke slagkraftigt, nar
Sovjetunionens repreesentant
henviste til et sovjetisk forslag i
FN om "uddybning og styrkelse
af mindskelsen af international
afspeending". Mere konkret var
sigtet med Sovjetunionens og an
dre estlige landes omtale af kred
se, der modvirkede afspamdin
gen. Hermed mente de navnlig, at

der havde veeret underliggende og
vidererrekkende politiske formal
bag den massive kritik, som nogle
estlande havde veeret genstand
for under henvisning til krsenkel
ser af Helsingfors-slutaktens prin
cip om menneskerettighederne og
de fundamentale frihedsrettighe
der.

De estlige lande sa et positivt
treek i det stigende antal politiske
kontakter melIem staterne pa alle
niveauer. Som bekendt er den
fortsatte ideologiske kappestrid
en uadskillelig del af statemes
fredelige sameksistens ifelge est
lig opfattelse. Nogle vestlige og
neutrale lande, deriblandt Dan
mark, fremheevede imidlertid, at
hvis en fortsat ideologisk kappe
strid skulIe vsere forenelig med af
speendingen, matte den nedven
digvis holdes inden for visse green
ser.

Storbritannien, Forbundsre
publikken Tyskland og Amerikas
forenede Stater fremhrevede den
betydning, som situationen i Ber
lin havde for afspeendingen, me
dens Den tyske demokratiske Re
publik (DDR) sagde, at forseg pa
at udleegge firemagtsaftalen om
Berlin pa en urealistisk made var
uacceptable og truede freden.

Nar det kom til omtalen afsel
veBeograd-medet, dets forudseet
ninger og opgaver, sa var udgangs
punktet igen det samme fra alle
sider: der var gjort fremskridt
med hensyn til opfyldelsen af
Helsingfors-slutaktens formal og
iveerkseettelsen af dens bestem
melser, men meget udestod end-
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nu. Dette var i god trad med
CSCE-processens langsigtede ka
rakter. Tonen var dog mere po si
tiv pa estlig end pa vestlig og neu
tral side, fra hvilken de stedfund
ne fremskridt i flere tilfeelde blev
betegnet som ujeevne og besked
ne. Flere estlige lande sagde, at
tempoet for iveerkseettelsen af
slutaktens bestemmelser afhang
af udviklingen i den almindelige
afspeending, medens nogle vestli
ge lande betegnede den made,
slutakten gennemfertes pa, som
et vcesentligt element i afspeen
dingen.

Der var ogsa almindelig enig
hed om, at polemik matte undgas.
Men for de vestlige og neutrale
lande beted det, at de estlige lan
de burde veereberedt til at tage en
debat ogsa om menneskerettighe
demes praktisering, for de estlige
lande beted det, at de andre lande
skulle Ieegge en betydelig deemper
pa sig selv i disse anliggender.

Og der var enighed om, at Beo
grad-rnedet ikke kunne asndre
Helsingfors-slutakten, og at dens
indre balance ikke matte forryk
kes. Men for de vestlige og neutra
le lande var det et forsvar for de
forslag, de agtede at fremseette,
for de estlige lande var det en for
handstilkendegivelse om, at der
var meget sneevre greenser for,
hvilke vedtagelser de ville accep
tere pa Beograd-medet.

Vestlige lande fremheevede, at
det var blandt medets vcesentlig
ste opgaver at drefte og (dermed)
vurdere, hvorledes det var gaet
med iuoerhscettelsen af slutaktens
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bestemmelser indtil nu, samt der
udover at sege enighed om beslut
ninger, der kunne bidrage til bed
re iveerkseettelse fremover. Her
om udtrykte de estlige lande sig
kun i bred almindelighed. Sovjet
unionen sagde f.eks., at medet
"skulle give en frisk impuls til i
veerkseettelsen af bestemmelseme
i slutakten i dens helhed".

De enkelte talere redegjorde
ogsa for deres landes holdning til
problemer, som de tillagde seerlig
betydning, inden for de enkelte
dele af slutakten.

Det ferste dokument i denne er
deklarationen om principper for
forholdet mellem staterne. 0stli
ge lande betegnede som sa ofte
fer principdeklarationen som
slutaktens centrale dokument. De
opfattede de mange politiske
kontakter mellem stateme som et
veesentligt element i opfyldelsen
af principdeklarationen og lagde i
det hele taget veegt pa deklaratio
nen som et seet af indbyrdes sam
menhrengende regler geeldende
for forholdet mellem stateme.
Dermed segte de at nedskrive
samspillet mellem udviklingen
mellem og i stateme, et samspil
der ogsa er anerkendt i selve prin
cipdeklarationen, f.eks. i det 7.
princip om menneskerettigheder
ne.

Vestlige og neutrale lande be
skeeftigede sig til gengeeld i for
hold til principdeklarationen
ferst og fremmest med det 7.
princip, idet de fremhrevede, at
ifelge selve teksten i dette princip
er respekt for mennesheretiighe-



Helsingfors-slutaktens princip nr. 7 vedrerends forbindelser
ne mellem de deltagende stater
Respekt for menneskerettighederne og fundamentale frihedsrettig
heder, herunder tenke-, samvittigheds-, religions- el/er trosfrihed

De deltagende stater vii respektere menneskerettighederne og de fun
damentale frihedsrettigheder, herunder tanke-, samvittigheds-, reli
gions- eller trosfriheden for alle uden hensyn til race, ken, sprag eller
religion.

De vii fremme og opmuntre den effektive udevelse af rettigheder,
borgerlige, politiske, ekonomiske, sociale, kulturelle og andre rettig
heder og friheder, som alle har deres oprindelse i menneskets iboende
vmrdighed og er vmsentlige for dets frie og fulde udvikling.

Inden for disse rammer vii de deltagende stater anerkende og re
spektere individets frihed til, alene eller i fmllesskab med andre, at be
kende sig til og udeve religion eller tro i overensstemmelse med, hvad
dets samvittighed byder det.

De deltagende stater, pa hvis territorium der findes nationale min
dretal, vii respektere retten for personer, der tilherer sadanne mindre
tal, tillighed for loven, vii tilsta dem fuld mulighed for faktisk at nyde
godt af menneskerettighederne og de fundamentale frihedsrettigheder
og vii pa denne made beskytte deres berettigede interesser pa dette
ornrade.

De deltagende stater anerkender den universelle betydning af men
neskerettighederne; respekt for disse er en vmsentlig faktor for den
fred, retfmrdighed og velfmrd, som er nedvendiq for at sikre udviklin
gen af venskabelige forbindelser og samarbejde mellem dem selv og
mellem alle stater.

De vii vedvarende respektere disse rettigheder og friheder i deres
indbyrdes forhold og vii bestresbe sig pa i fmllesskab og hver for sig,
herunder i samarbejde med De forenede Nationer, at fremme universel
og effektiv respekt for dem.

De bekrmfter individets ret til at kende og udeve sine rettigheder
og pligter pa dette ornrade.

P1\ menneskerettighedernes og de fundamentale frihedsrettigheders
ornrade vii de deltagende stater handle i overensstemmelse med for
m1\lene og principperne i De forenede Nationers pagt og med Verdens
erklmringen om Menneskerettigheder. De vii ogsa opfylde deres for
pligtelser, saledes som disse er fastlagt i de internationale deklarationer
og overenskomster pa dette omr1\de i det omfang de er bundet af dem,
herunder blandt andet de internationale konventioner om menneske
rettighederne.
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Helsingfors-slutaktens princip nr. 9 vedrerende forbindelser
ne mellem de deltagende stater

Samarbejde mellem stater

De deltagende stater vii udvikle deres samarbejde med hinanden og
med alle stater p§ alle ornrader i overensstemmelse med torrnalene og
principperne i De forenede Nationers pagt. Under udviklingen af deres
samarbejde vii de deltagende stater lcegge scerlig vcegt pa de ornra
der, der er fastlagt inden for rammerne af Konferencen om Sikkerhed
og Samarbejde i Europa, idet enhver af dem vil yde sit bidrag pa
grundlag af fuld Iigeberettigelse.

De vii under udviklingen af deres samarbejde som Iigeberettigede
bestreebe sig p8 at fremme gensidig Iorstaelse og till id, indbyrdes ven
skabelige forbindelser og godt naboskab, international fred, sikkerhed
og retfaerdighed. De vii ligeledes under udviklingen af deres samarbej
de bestrcebe sig pa at forbedre folkenes velfaerd og bidrage til opfyl
delsen af deres streeben blandt andet gennem de fordele, der f~lger af
~get gensidigt kendskab og af fremskridt og resultater inden for de
ekonorniske, videnskabelige, teknologiske, sociale, kulturelle og huma
nitcere ornrader, De vii tage skridt til at fremme gunstige betingelser
for , at disse fordele gCllres tilgaengelige for alle, de vii tage i betragtning
den interesse, som alle, iscer udviklingslandene overalt i verden, har
i formindskelse af forskellene i ekonomlsk udviklingsniveau.

De bekrasfter, at der tilkommer regeringer, institutioner, organ i
sationer og personer en relevant og positiv rolle at spille som medvir
kende til opnselsen elf disse mal for deres samarbejde.

De vii, under den ovenfor fremstillede styrkelse af deres samarbej
de, tilstraebe at udvikle naermere indbyrdes forbindelser pa et forbed ·
ret og mere varigt grundlag til gavn for folkene.

derne en vresentlig faktor for fred
og venskabelige forbindelser mel
lem staterne. Ved en kombina
tion af en bestemmelse i det 7.
princip om den enkeltes ret til at
kende og udeve sine rettigheder
og pligter pa menneskeretsomra
det ofJ en bestenimelse i det 9.
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princip om enkeltpersoners rele
vante og positive roUe i samarbej
det meUem staterne gjorde vestli
ge lande ogsa greldende, at stater
ne matte respektere det enkelte
menneskes eller gruppers ret til at
deltage i iveerkseettelsen af Hel
singfors-slutaktens bestemmelser,



bl.a. ved overvagning af statsmyn
dighedemes handlinger i sa hen
seende.

Hertil f0jede sig sa en stort set
indirekte, men umiskendelig kri
tik af estlige lande for overgreb
mod enkeltpersoner og grupper,
blot fordi de hrevdede menneske
rettighedeme og de fundamentale
frihedsrettigheder, og swedes i
strid med principdeklarationens
bestemmelser. Strerkest og mest
udferligt kom sadanne synspunk
ter til udtryk fra USA's side.

Sovjetunionen og de andre est
lande gjorde greldende, at hos
dem var menneskerettighedemes
overholdelse en del af selve sam
fundssystemet, og henviste i0V
rigt til, at de hverken kendte til
arbejdsleshed eller racediskrimi
nation, at uddannelse og sund
hedsforsorg var fri for alle, og at
de drog omsorg for deres befolk
ningers kulturelle behov og udvik
ling.

Med hensyn til de sakaldte til
lidskabende [oranstaltninger pa
det militzere omrade, navnlig for
handsunderretning om sterre mi
liteere manevrer og udveksling af
observaterer, blev der fra alle si
der udtrykt rimelig tilfredshed
med den made, pa hvilken de hid
til trufne beslutninger var fert ud
i livet. De vestlige, neutrale og alii
ancefri lande udtrykte enske om
videregaende beslutninger pa
Beograd-medet med hensyn til
tillidskabende foranstaltninger,
men dette enske deltes ikke af de
estlige lande.

De ehonomishe problemer var

vel de mindst kontroversielle,
som det sa ofte er tilfreldet i
CSCE-sammenhreng, blandt an
det fordi det her drejer sig om tra
ditionelle emner for det intema
tionale samarbejde, for hvilke
CSCE-processen ikke er det mest
betydningsfulde forum.

Der var almindelig enighed om,
at der var sket mange fremskridt i
de ekonomiske forhold mellem
landene. Vestlige og neutrale lan
de fandt dog navnlig, at forholde
ne stadig ikke var tilfredsstillende
med hensyn til frlgivelse af eko
nomiske oplysninger og arbejds
vilkar i de estlige lande for forret
ningsmsend, ikke mindst fra min
dre og mellemstore virksomhe
der. De estlige lande kritiserede,
hvad de betegnede som de fortsat
te diskriminatoriske foranstalt
ninger fra vestlige landes side pa
handelsomradet.

De estlige lande stettede alle
Brezhneus forslag om tre europee
iske konferencer pa hejt niveau
vedrerende henholdsvis energi,
milje og transport. Der pagik alie
rede forhandlinger inden for FN's
ekonomiske kommission for Eu
ropa (ECE) om et milje-mede, og
man hreftede sig ved, at For
bundsrepublikken Tysklands re
prresentant sagde, at i det lange
10b ville det h0jt industrialiserede
europreiske kontinent ikke vrere i
stand til at lese sine energi- og rn
stofproblemer uden en samlet
indsats. ECE's eksekutivsekretrer
sagde i et indleeg i tilslutning til
abnfngsdebatten, at meder pa
hejt plan inden for ECE ville ska-
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be nye samarbejdsmuligheder,
Sovjetunionens initiativ i ECE i
1976 med henblik pa et miljeme
de pa hejt plan havde vreret be
tydningsfuldt.

Lande som Jugoslavien, Portu
gal og Spanien talte om fremmed
arbejdernes problemer og beho
vet for yderligere foranstaltninger
til lettelse af deres vilkar, bl.a.
med hensyn til familiegenfore
ning og i andre humaniteere hen
seender.

Det blev fra alle sider fremhee
vet, at ECE havde levet op til den
betydningsfulde rolIe, den havde
fAet tildelt i slutakten med hen
syn til dennes gennernferelse pa
det multilaterale omrade. I sit
indlreg i tilslutning til abningsde
batten sagde ECE's eksekutivse
kreteer, at CSCE havde veeret den
vigtigste politiske begivenhed i
ECE's 30-Arige historie og havde
givet strerke impulser til eget sam
arbejde inden for ECE, f.eks. med
hensyn til samhandel, energi,
transport, milje, ekonomisk ana
lyse samt integration af videnska
beligt og teknologisk samarbejde
med det almindelige ekonomiske
og handelsmeessige samarbejde.
Der havde veeret en markant een
dring i holdninger og var stadig
betydelige muligheder for eget
samarbejde, f.eks. om store pro
jekter af fcelles interesse vedre
rende rastoffer, energi, transport
samt videnskabelig og teknolo
gisk forskning.

En reekke talere fra vestlige,
neutrale og alliancefri lande erin
drede om den solidaritet, som
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kredsen af CSCE-Iande, som var
ekonornisk hejt udviklede, skyld
te udviklingslandene, og de stet
tede tanken om en ny ehonomisk
uerdensorden. Lande som Jugo
slavien, Rumrenien og Malta un
derstregede behovet for kapital
ouerfersler fra de rige tit de min
dre uduiklede lande og for alle
landes lige adgang til den teknolo
giske udviklings resultater.

Belgien, der bekleedte for
mandsposten i EF i sidste halvar
af 1977, omtalte EF's enske om
at uduikle samhandel og samar
bejde med alle lande bade i og
uden for Europa. Den belgiske re
preesentant erindrede om, at Ita
liens ministerproesident Moro i sin
tid underskrev slutakten ogsa pa
EF's vegne , og bekrreftede EF's
vilje til at medvirke til iveerksset
telsen af alle slutaktens bestem
melser indenfor dettes kompeten
ce.

Tjekkoslouakiet fandt, at en
udvikling af forbindelserne mel
lem EF og COMECON ville tjene
slutaktens formal.

AlIe vestlige og neutrale lande
understregede den uvurderlige be
tydning af slutaktens bestemmel
ser om menneskelige kontakter.
Disse havde tilf0rt afspeendingen
en ny og dynamisk dimension.
Der havde veeret fremskridt, men
der var ogsa meget tilbage at ud
rette. Forbundsrepublikken
Tyskland, for hvilken navnlig pro
blemerne vedrerende adskilte fa
milier er af den sterste betydning,
kunne veerdseette de hidtil gjorte
fremskridt , iseer med hensyn til



fri beveegelighed, familiegenfore
ning, beseg hos familiemedlem
mer, eegteskaber og rejsevilkar.
Sovjetunionen og andre estlande
understregede de stedfundne
fremskridt med hensyn til menne
skelige kontakter, men tilfejede,
at samarbejde pa dette ornrade
forudsatte neje respekt for stater- .
nes suvereenitet, for princippet
om ikke-indgriben i indre anlig
gender og for ethvert lands love
og forordninger. Rumeenien sag
de, at ved Iesningen af humanitee
re spergsmal matte ansvaret over
for samfundet ogsa tages i be
tragtning.

Vestlige og neutrale lande ud
talte, at nok havde der veeret
.fremskridt pa informationsomrd
det, men de var for begreensede.
Flere estlige lande understregede
ogsa her de stedfundne frem
skridt og tilfejede, at den aben
hed, deres lande tilsagde, gjaldt
objektiv information og autenti
ske kulturelIe veerdier.

Sammenhoengen mellem sik
kerhed i Europa og i Middelhavs
omrddet omtaltes bade af de vest
lige og alliancefri Middelhavslan
de samt af visse andre vestlige lan
de . Alle disse lande fremhrevede
betydningen af en videre udvik
ling af samarbejdet i overensstem
melse med slutakten melIem
CSCE-Iandene og de ikke-delta
gende Middelhavslande. Malta an
lagde som sa ofte nogle ret vidtga
ende synspunkter og erindrede
om det maltesiske forslag om et
euro-arabisk statsforbund samt
kreevede tilbagetrrekning af alle

fremmede fliidestyrker fra Mid
delhavet.

Balkanlandene talte alle posi
tivt om deres indbyrdes samarbej
de, hvorved Bulgarien lagde veeg
ten ps.tosidet samarbejde.

Vestlige, neutrale og alliancefri
lande samt Rumamien fremheeve
de betydningen af CSCE-proces
sens oidereferelse og behovet for
konkrete beslutninger fra Beo
grad-medet med dette mal for
0je.

2.2. Danmarks indlreg i abnings
debatten
I det danske indleeg blev malet for
opfelgningen af sikkerhedskonfe
rencen beskrevet saledes: at gore
Europa til et sikrere og bedre sted
at leve for alle dets folk, for bor
geme i alle de deltagende lande.
Derefter fremhrevedes sikker
hedskonferencens opfelgning
som en betydningsfuld og orga
nisk del af afspsendingsprocessen.

Efter en omtale af den almin
delige internationale udvikling si
den 1975 hed det, at der i det sto
re og hele var sket fremskridt pa
alle de omrader, som deekkes af
sikkerhedskonferencens slutakt.
Fremskridtene havde imidlertid
veeret uensartede og meget stod
tilbage, fer slutakten kunne siges
at vsere gennemfert. Dette var
dog ikke overraskende kun to ar
efter topmedet i Helsingfors og i
betragtning af forskelIen mellern
samfundssystemerne i de delta
gende lande.

I en gennemgang i hovedtreek
af virkeliggerelsen af slutaktens
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enkelte dele udtaltes det fra
dansk side bl.a., at det var nod
vendigt seerligt at omtale menne
skerettighedsprincippet pa grund
af stedfundne begivenheder i del
tagende stater. Den danske rege
ring havde gentagne gange ud
trykt sin dybe bekymring over
foranstaltninger truffet mod per
soner eIler grupper, fordi de for
fregtede deres synspunkter med
hensyn til spergsmal angaende
menneskerettigheder og funda
mentale frihedsrettigheder. Den
ne bekymring blev delt af den
danske offentlighed. Danske rege
ringers politik - indadtil og udad
til - havde til stadighed veeret at
fremme menneskets rettigheder i
alle henseender, ekonomiske og
sociale savel som borgerlige og po
litiske.

Det var den danske regerings
hab, at alle lande pa medet og
fremover ville bestreebe sig pa at
drefte sadanne spergsmal pa en H
gefrem og saglig made. Dette kun
ne fremme savel menneskerettig
hederne som afspoendingen, der
er livsvigtig ikke kun for staterne,
men for alle deres borgere.

Pa det ehonomishe omrade
havde der veeret en reekke frem
skridt, som Danmark i overens
stemmelse med sin traditionelt
abne politik havde segt at bidrage
til. Fra dansk side var man imid
lertid skuffet over udviklingen i
samhandelen.

EF spillede en positiv roIle i
sikkerhedskonferencens opfelg
ning.

Den danske regering var til-
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freds med, at FN's ekonomiske
kommission for Europa havde til
passet sit arbejdsprogram til den
betydningsfulde roIle, som var
forudset i sikkerhedskonferen
cens slutakt.

Behandlingen af menneshelige
kontakter og information i sik
kerhedskonferencens slutakt var
en international nydannelse. Der
var gjort nogle fremskridt pa disse
omrader, og i visse tilfeelde, f.eks.
vedrerende familiegenforening,
vigtige fremskridt. Der var imid
lertid fortsat meget tilbage at ud
rette pa disse omrader, Mange af
bestemmelserne vedrerende men
neskelige kontakter og informa
tion var af sserlig betydning for
den nedbrydning af skrankerne i
Europa, som var en forudsretning
for afspeendingen. Den danske
regering habede derfor pa sterre
og hurtigere fremskridt pa disse
omrader,

Danmark tillagde videreferel
sen af sikkerhedskonferencens
opfelgning stor betydning. I Dan
mark havde efterlevelsen af slut
akten veeret overvaget af et inter
ministerielt udvalg, som i sin be
retning gay udtryk for, at slutak
tens gennemferelse i Danmark i
vid udstreekning var et spergsmal
om at ga videre efter allerede geel
dende retningslinier. Den danske
regering havde ievrigt bl.a. god
kendt et forslag om oprettelse af
et internationalt pressecenter i
Kebenhavn.

Afslutningsvis udtaltes det fra
dansk side, at mededeltagerne
matte behandle de foreliggende



problemer til bunds. Det var et
spergsmal om trovrerdighed. De
matte behandle uoverensstem
melser pa en made, som ikke ska
dede afspeendingen. Det var et
spergsmal om sund fornuft. De
matte serge for, at medet blev vel
lykket. Dette beted ikke, at der
kunne ventes sensationelle resul
tater, men der matte streebes efter
fremskridt, ogsa selv om de var
beskedne, pa den vej, som sikker
hedskonferencens slutakt havde
udstukket.

2.3. Fortsatte debatter om slutak
tens gennemfCj)relse
Da abningsdebatten var afsluttet,
indledtes en generaldebat for luk
kede dere. Den varede en uge.
Derefter indledtes debatter om
gennemferelsen af slutaktens en
kelte dele i underordnede arbejds
organer.

Disse gentagne debatter matte
af gode grunde felge samme ret
ningslinier som abningsdebatten
og fik derfor i udstrakt grad gen
tagelsens karakter. Der skete en
vis uddybning og konkretisering
af synspunkterne, bl.a. ved frem
leeggelsen af en lang reekke forslag
til vedtagelser fra Beograd-medet.

Dreftelserne om tillidskabende
[oranstaltninger tilferte ikke me
det noget veesentligt nyt. Dreftel
serne om de ehonomishe spergs
mal var maske de mest konstruk
tive, idet der blev en vis konkret
udveksling af synspunkter, i hvil
ken der ogsa indgik gensidig kritik
og svar derpa i en saglig atmosfse
re. Pa kulturens og uddannelsens

omrdder kandet meden visforenk
ling siges, at debatten afspejlede,
at i vest la tyngdepunktet pa den
enkeltes deltagelse i samarbejdet
og den sterst mulige abenhed for
dette, i est pa samarbejdet mel
lem institutioner og organisatio
ner og dets omfang. Trods gentag
ne forseg herpa fra vestlig side var
det ikke muligt at etablere en dia
log vedrerende spergsmal om
menneskelige kontakter og infor
mation. Pa disse omrader var der
en rrekke sporadiske sammen
sted, ssedvanligvis med udgangs
punkt i vestlig kritik af utilstreek
kelig gennemferelse af slutaktens
bestemmelser eller vestlige forslag
vedrerende disse bestemmelsers
gennemgerelse fremover.

Men det var navnlig pa menne
sherettighedsomradet; at en ud
dybning og konkretisering af
synspunkterne nedvendigvis mat
te fere til en optrapning af est
vest diskussionen. Det var igen
USA, der ferte an, og diskussio
nen blev derfor ikke mindst pree
get af nogle voldsomme ameri
kansk-sovjetiske sammensted,
Hver for sig veebnede med prin
cipperne om menneskerettighe
der og om ihhe-indgriben i indre
anliggender gik de to supermagter
10S pa hinanden med en kampiver
og sans for det dramatiske, som
selv med den bedste vilje vanske
ligt kunne fortolkes som et udslag
af omsorg for sikkerhed og samar
bejde i Europa.

Alt i alt var stemningen derfor i
hvert fald ikke forbedret, da Beo
grad-medet omkring midten af
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november skulie ga over til at be
handle de mange fremlagte for
slag til tekster, som stateme en
skede indfejet i rnedets afslutten
de dokument. Og alierede da gav
Sovjetunionen i et indleeg i ple
narmede et klart fingerpeg om, at
den sovjetiske holdning med hen
syn til, hvilke forslag der kunne
godkendes, ville blive meget re
striktiv.

2.4. De mange forslag
Der var neesten 100 af dem, hvor
af ea. en trediedel fra vestlige lan
de, ea. en trediedel fra estlige Ian
de (bortset fra Rumcenien) samt
ea. en trediedeI fra de neutrale og
aliiancefri Iande og Rumcenien.
Og dette er maske stedet at erin
dre om, at afgerelser i CSCE-pro
cessens meder ikke kan trceffes
ved afstemninger, men alene ved
consensus. Dette betyder, at en
afgerelse er truffet, nar forman
den i et mede kan konstatere, at
ingen deltager tilkendegiver, at
han har en indvending, som er til
hinder for afgerelsen. Alie skal
altsa vcere indforstaet med, at af
gerelsen trceffes, uden at der dog
foreligger et egentligt ensternmig
hedskrav.

Det er et system, som har
meget vcesentlige fordele. Blandt
andet skulle det forhindre vedta
gelsen af beslutninger, som ikke
har rod i den politiske virkelig
hed. Dets rette funktion forud
seetter forneden ansvarsbevidst
hed hos alie mededeltagere. Men
det er naturligvis et system, som
under alie omstcendigheder er
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vanskeligere og mere tidkrcevende
at arbejde med end et afstem
ningssystem.

En meningsfuId behandling af
sa mange forslag med henblik pa
nogIe konkrete vedtageIser inden
for den tidsramme, man var ble
vet enige om for Beograd-modet,
var derfor alIerede i sig seIv en for
midabel opgave. De givne politi
ske vilkar gjorde ikke opgaven let
tere.

2.41. Forslag vedrerende principdekla
rationen

Vedrerende principdekIarationen
var der to vestlige forslag. Det ene
indeholdt en bekrceftelse af det 7.
princip om menneskerettigheder
og fundamantale frihedsrettighe
der. Det andet var knyttet til den
bestemmelse i det 9. princip, som
bekrcefter blandt andet institutio
ners, organisationers og enkelt
personers relevante og positive
rolie som medvirkende til opruiel
sen af mtilene for staternes samar
bejde, og til den bestemmeIse i
det 7. princip, som bekrcefter den
enkeltes ret til at kende og udeve
sine rettigheder pa menneskeret
tighedsomradet. Ifelge dette for
slag, som reprcesenterede en ud
bygning af principdeklarationens
bestemmelser, havde institutio
ner, organisationer og enkeltper
soner ret til at bista regeringeme
med gennemferelsen af slutak
tens bestemmeIser, herunder til at
gere opmeerksom pa manglende
gennemferelse.

Begge disse forslag var uantage
lige for Sovjetunionen og de an-



dre estlande. Det ferste, fordi de i
den foreliggende sammenheeng
ikke ved deres accept af noget for
slag vedrerende menneskerettig
hederne ville give indtryk af at ac
ceptere berettigelsen af den frem
komne kritik eller af at give efter
for pression. Det andet fordi det
dels indebar en rendring af prin
cipdeklarationen, dels greb lige
ind pa et vresentligt punkt i dissi
dentproblematikken.

For taktiske formals skyld
fremsattes fra estlig side forskelli
ge forslag vedrerende retten til ar
bejde, ligeret for kvinder og be
tydningen af ikrafttrredelsen af
FN-konventionerne om menne
skerettigheder (som USA indtil
nu ikke har kunnet ratificere pe.
grund af delstaternes selvbestem
melse pa mange menneskerettig
hedsomrader).

Ievrigt forela der forskellige
andre estlige forslag med en mere
eller mindre handgribelig tilknyt
ning til principdeklarationen,
f.eks . om sikkerhedsbeskyttelse
for udsendte repreesentanter,
udenlandske statsborgere og in
ternationale arrangementer, om
fremme af tosidede politiske kon
sultationer, om udbredelse af
slutaktens tekst, om forbud mod
krigspropaganda, om at forhindre
fascistiske, revanchistiske og neo
nazistiske organisationers virk
somhed, om slutaktens gennem
ferelse og udvikling af traktat
meessige forbindelser og om opta
gelse af principdeklarationen i
landenes interne lovgivning.

Schweiz fremsatte et konkret

forslag vedrerende det ekspert
mede om fredelig biloeggelse af
tvister mellem stater, som skulle
afholdes i henhold til slutakten.

Jugoslavien fremsatte forslag
vedrerende fremme af nationale
mindretals rettigheder og vilkdr.

2.42. Forslag vedr~rende tillidskaben
de foranstaltninger og visseaspekter af
sikkerhed og nedrustning

Der blev fremsat konkrete forslag
vedrerende tillidskabende foran
staltninger af vestlige lande og af
neutrale og alliancefri lande.

Det vestlige forslag gik navn1ig
ud pa at seenke styrkeloftet for
militeermanevrer, der skulle gives
forhandsunderretning om, fra
25.000 til 10.000 mand, at ege
udvekslingen af observaterer og
forbedre disses arbejdsvilkar og at
indfere forhandsunderretning om
sterre militeere bevregelser. Der
var som hidtil ikke fuldsteendig
enighed mellem de vestlige lande
og den reelle betydning af de til
lidskabende foranstaltninger, og
iseerFrankrig stillede sig skeptisk
i sa henseende.

De neutrale og alliancefri lan
des forslag gik bl.a. ud pe., at sam
menheengende mindre manevrer
skulle betragtes som en helhed og
altsa som en tilsvarende sterre
manevre, at staterne skulle over
veje forhandsunderretning om
mindre manevrer positivt, at ob
servaterer skulle have bedre ar
bejdsvilkar, at der skulle gives for
handsunderretning om sterre mi
liteere bevregelser, og at der skulle
tilstreebes sterre abenhed i mill-
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tsere anliggender, f.eks. med hen
syn til militeere budgetter.

Disse forslag fra vestlig, neutral
og alliancefri side var snrevert
knyttet til bestemmelserne i slut
akten, som udtrykkeligt forud
seetter, at de oprindeligt vedtagne
foranstaltninger kunne udvides.

Et rumoensh forslag indeholdt
ogsa bestemmelser om forhands
underretning om sterre militeere
bevregelser, men gled derefter
gradvis uden for slutaktens ram
mer med bestemmelser om for
handsunderretning om selvsteen
dige luft. og flademanevrer; afkald
pa multinationale manevrer neer
andre staters grrenser og afkald pa
at oprette nye militrere baser og
ikke ege stationeringen af frem
mede tropper i europreiske stater.

Et soujetisk "aktionsprogram
med henblik pa at befreste mili
teer afspeending i Europa" forud
satte, at der ikke skete nogen vi
dereudvikling af de egentlige til
lidskabende foranstaltninger,
som var fastlagt i slutakten. I 0V
rigt var det ikke knyttet til kon
krete bestemmelser i slutakten og
gik ud pa, at de deltagende lande i
overensstemmelse med forslag fra
Warszawapagt-medet i Bukarest i
1976 dels skulle indga en traktat
om ikke ferst at benytte kerneva
ben (forkastet allerede tidligere af
de vestlige lande i NATO pa grund
af den estlige overlegenhed i Eu
ropa pa de konventionelle styr
kers omrade), dels blive enige om,
at militrere og politiske grupper
og alliancer, der konfronterede
hinanden i Europa, ikke ville op-
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tage nye medlemmer (ogsa for
leengst forkastet af de vestlige lan
de, fordi det var i strid med prin
cipdeklarationens bestemmelse
om, at det star enhver stat frit for
at veere medlem af en alliance,
fordi dets reekkevidde var uklar
(EF?), og fordi man ikke enskede
at blokere et eventuelt fremtidigt
enske fra Spanien om at indtreede
i NATO). Videre var der en be
stemmelse om stop for militeer
manevrer med deltagelse af over
50-60.000 mand og om at se med
sympati pa et eventuelt enske fra
staterne pa Middelhavets sydkyst
om at udstrrekke bestemmelserne
om tillidskabende foranstaltnin
ger til dette omrade.

De forskellige spergsmal, som
rejstes i aktionsprogrammet kun
ne dreftes under "srerlige frelles
konsultationer mellem alle delta
gerstater i CSCE" (uacceptabelt
for de vestlige lande, der sa dette
som et propagandaforum).

Endelig var der pa nedrust
ningsomradet et forslag fra de
neutrale og alliancefri lande,
hvorefter CSCE-staterne ville til
skynde til verdensomsprendende
nedrustningsforanstaltninger ba
de i FN og i andre fora og ville
stette FN's seerlige nedrustnings
samling i 1978 og dens fortsrettel
se, to bulgarshe forslag henholds
vis om stette til FN's srerlige ned
rustningssamling og forberedel
serne til en verdensnedrustnings
konference og om behovet for at
bestrrebelser pa at mindske mili
teer konfrontation og fremme
nedrustning ikke foregreb nogen



Situation [ra dbningen at Beograd-honferencen d. 4/101977.
Sava-kongres-centret, hvor honferencen holdtes, har pd hver at sine 4 etager en
honference-sal. Den sterste, der ses her, kan rumme 400 deliagere anbragt ved
borde med tolke-ankeg.
Saua-kongres-centret indeholder ogsa et pressecenter, der kan betjene 250 jour
nalister.

parts sikkerhedsinteresser, samt
et rumoensh forslag om at fryse de
deltagende landes militaerbudget
ter pa 1977- eller 1978-niveauet
(urealistisk, bl.a. pa grund af for
skellen i forfatningsmressige pro
cedurer samt ekonomiske og fi
nansielle systemer i de forskellige
lande).

2.43. Forslag vedrerende ekonomiske
problemer

Vestlige lande fremlagde forslag
vedrerende bedre ekonomisk og
handelsmeessig information (re
gelmeessig, nogenlunde aktuel, i
absolutte sterrelser og harmonise
ring af statistiske tabeller), bedre
arbejdsvilkar for forretnings
mamd i udlandet, bedre etable-

ringsmuligheder i udlandet for
sma og mellemstore firmaer, for
bedringer ved forberedelse og
gennemferelse af industrielle
samarbejdsprojekter og fremme
af direkte kontakter mellem vi
denskabsmeend og teknologer i de
forskellige lande. Norge fremlag
de et arbejdspapir vedrerende
miljesarnarbejde og et eventuelt
mode pa hejt niveau herom inden
forECE.

Soujetunionen og andre estlan
de fremlagde forslag vedrerende
de tre af Brezhneu foreslaede eu
ropeeiske konferencer om hen
holdsvis energi, milje og transport
(et miljemede forberedes allerede
af ECE), udveksling af ekono
misk og handelsmeessig informa-
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tion, fremme af samhandel og
ekonomisk samarbejde i bred al
mindelighed og lettelse for den in
ternationale handel med medicin
og medicinske instrumenter.

Rumoenien havde ogsa her sine
egne forslag. De vedrerte afhol
delse af et ekspertmede om alle
staters adgang til videnskabens og
teknologiens resultater, om
CSCE-Iandenes aktive deltagelse i
dialogen med udviklingslandene
for at skabe en ny international
ekonomisk orden, om oprettelse
af et europeeisk center for indu
strielt samarbejde (for udveksling
af oplysninger om industrielt
samarbejde, fremme af overfers
len af tekniske fremskridt og ny
teknologi m.v.) og om landbrugs
samarbejde (iseer vedrerende be
skyttelse og bedst mulig anven
delse af vandforekomster og
jord).

Sa var der et nordisk og etjugo
slavisk forslag om at styrke ECE's
rolle i det regionale ekonomiske
samarbejde i Europa. Der var tre
estrigshe forslag henholdsvis om
lettelser og forbedringer for for
retningsforbindelser, bedre eko
nomisk og handelsmeessig infor
mation og begreensning af krav
om modkeb m.v., om en vidtga
ende udbygning af energisamar
bejdet i Europa og om en al-euro
peeisk plan for indenlandske
vandveje. De fire neutrale lande
foreslog, at relevante tekstuddrag
fra slutakten blev indfojet i frem
tidige tosidede aftaler om ekono
misk, videnskabeligt, teknologisk
og miljesamarbejde.
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Jugoslavien fremlagde forslag
om fremme af udveksling af infor
mation om industrielt samarbej
de, eventuelt organiseret inden
for ECE, og om en ensartet frem
gangsmade ved gennemferelsen af
frellesprojekter inden for viden
skab og teknologi.

Groehenland, Italien, Jugosla
vien, Portugal, Spanien og Tyr
kiet fremlagde et forslag om for
bedring af fremmedarbejdernes
vilkar.

2.44. Forslag vedrerende sikkerhed og
sarnarbejde i Middelhavsomradet
Fra Maltas side forela et omfat
tende arbejdspapir, der gav ud
tryk for den opfattelse, at der ik
ke som forudsat i slutakten var
blevet iveerksat en dialog mellem
de deltagende og de ikke-delta
gende Middelhavsstater. Yderme
re var sikkerheden i Middelhavs
omradet forringet siden 1975,
bl.a. fordi fremmede magter
(USA og Sovjetunionen) havde
fundet det nedvendigt at styrke
deres flade- og luftstyrker i omra
det.

For at rette op herpa matte den
forudsete dialog iveerkseettes og
leegges i faste rammer. Til dette
formal burde der oprettes en sta
ende komite for sikkerhed og
samarbejde i Middelhavsomradet
med alle Middelhavslande som
medlemmer. Komiteen skulle be
skeeftige sig med allehande sikker
heds- og samarbejdsspergsmal og
rapportere til CSCE's opfelg
ningsmeder, der skulle optage



dens rapporter pa dagsordenen.
Til komiteen skulle knyttes et
sekretariat bestaende af en repree
sentativ gruppe Middelhavslande
og de to supermagter og med ud
evende befejelser i henseende til
arrangement af komiteens regel
meessige meder og iveerkseettelse
af dens beslutninger.

Maltas regering var beredt til at
huse komiteen og dens sekretatiat
iMalta.

Dette forslag var selvsagt uigen
nemferligt og formentlig ikke ac
ceptabelt for noget andet delta
gende land i Beograd-medet.

Frank rig, Italien, Jugoslauien,
Portugal, Spanien og Tyrkiet
fremlagde et forslag, hvorefter
der skulle finde et ekspertmede
sted i Malta om fremme af samar
bejdet mellem de deltagende og
de ikke-deltagende Middelhavs
lande pa forskellige ekonomiske,
videnskabelige og kulturelle om
rader,

Endvidere anbefalede dette
forslag de direkte interesserede
stater at fortsrette bestrrebelseme
pa at virkeliggere slutaktens mal
seetninger, og navnlig ved afhol
delsen pa et passende tidspunkt af
et mode organiseret af Middel
havslande.

Ogsa dette forslag gik videre,
end en rrekke vestlige og en rrekke
estlige lande var villige til at ac
ceptere. De var iseer betrenkelige
ved enhver beslutning, der rum
mede risiko for, at Mellemestkon
flikten og eventuelle andre
sprrengfarlige problemer i Middel
havsomradet kunne blive inddra-

get i CSCE-processen, hvilket
kunne blive til ubodelig skade for
denne.

2.45. Forslag vedrl&rende menneskelige
kontakter og information
Det var i beslutningeme pa disse
to omrader, at man fandt de vee
sentlige nydannelser inden for
den del af Helsingfors-slutakten,
der kom til at hedde kuru 3 - og
inden for hele slutakten for den
sags skyld. De fremlagte forslag
viste, hvorledes de vestlige lande
pa baggrund af de indhestede er
faringer enskede at presse for vi
dere fremskridt pa den nye vej,
medens de estlige lande fandt, at
der forelebig var nok - ja, maske
mere end nok - at tage fat pa alle
rede i slutaktens bestemmelser, og
deres forslag gjaldt derfor enten
mere traditionelle former for in
temationalt samarbejde pa disse
omrader eller den velkendte form
for meget generelt beskrevne akti
viteter til fremme af fred m.v.

Med hensyn til menneskelige
kontakter var der uestlige forslag
vedrerende behandlingen af an
segninger om familiebeseg, fami
liegenforening og regteskaber:
bedre oplysninger til ansegerne,
velvillig og hurtigere behandling
og lavere omkostninger. Danmark
var medforslagsstiller til alle disse
forslag og fremlagde selv to af
demo

Pauestolen, der i forbindelse
med principdeklarationen havde
fremlagt et srerligt forslag om for
anstaltningeme til fremme af mu-
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lighederne for religions- og tros
udevelse, fremlagde her et forslag
om egede muligheder for kontak
ter, meder og informationsud
veksling mellem religiose trosret
ninger, organisationer og deres re
prsesentanter.

De estlige lande havde forslag
vedrerende kontakter mellem un
ge arbejdere om spergsmal af in
teresse for unge mennesker, ved
rerende meder mellem unge om
ungdommens bidrag til afspeen
ding og nedrustning, vedrerende
pan-europeeiske ungdomsaktivi
teter om ungdomsproblemer, kul
tur, kunst, skabende og professio
nel virksomhed og skulptur, ved
rerende fremme af sportssamar
bejde samt vedrerende offentlige
meder til forsvar for fred, sikker
hed og venskab mellem folkene.

Pa informationsomriidet frem
lagde Schweiz et omfattende for
slag om et ekspertmede, der skul
le beskeeftige sig med dels forbe
redelsen af en europeeisk konven
tion om journalisters arbejdsvil
kar i udlandet, dels foranstaltnin
ger til eget spredning af trykt in
formation. Forslaget, der gik
langt videre end slutakten, var
uacceptabelt for de estlige lande.

Fra uestlige lande forela der
forslag om uhindret tilfredsstillel
se af efterspergslen efter uden
landske aviser og tidsskrifter,
journalisters ret til at indfere og
udfere deres referencemateriale,
veern for journalister mod udvis
ning pi!. grund af deres reportager
og oprettelse af udlandspresse
sammenslutninger. Danmark var
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medforslagsstiller til alle disse for
slag.

Der forela et estligt forslag om
tilskyndelse til massemedier og
journalister til at udeve deres er
hverv med ansvarsbevidsthed, sa
ledes at det tjente fredens og den
gensidige tillids heje mal, samt
om forskellige konkrete foran
staltninger til gennemferelse her
af.

Jugoslauien fremlagde et for
slag om samarbejde mellem pres
sebureauer.

Om de vestlige forslag vedre
rende menneskelige kontakter og
information gjaldt i almindelig
hed, at de blev erkleeret for uac
ceptable af de estlige lande, navn
lig under henvisning til, at de gik
uden for slutakten.

For de vestlige lande var de est
lige forslag enten uacceptable,
f.eks. hvis de som informations
forslaget forudsatte censur, eller i
hvert fald uden interesse.

2.46. Forslag vedrlllrende kultur og un
dervisning

Forbundsrepublikken Tyskland
fremlagde forslag om det allerede
i slutakten forudsete ekspertme
de vedrerende et europeeisk "vi
denskabeligt forum" .

De evrige forslag frembed ikke
megen interesse. De var enten for
specielle (fortrinsvis vestlige) eller
for almindelige (fortrinsvis estli
gel. To eksempler vil illustrere
det. Et fransk forslag: afholdelse
af et symposium for fagleerere for
at definere hvad unge mennesker
burde vide om Europas geografi



og nyere historie. En paragraf i et
polsk forslag: fremme af sterre
kendskab til seeregne kulturelle
veerdier i alle deltagende stater.

Der var ogsa et jugoslavisk for
slag om at erkleere 1980 for et
kulturelt samarbejdsar mellem
CSCE-staterne og i den anledning
ivrerksrette en lang reekke omfat
tende aktiviteter.

2.47. Forslag vedrerende den videre
optl&lgning at CSCE

Der forela et dansk og et ru
moensh forslag herom.

Det danske forslag, der var ud
arbejdet i samarbejde med de an
dre uestlige lande, tog udgangs
punkt i de deltagende staters til
sagn i slutakten om at viderefere
CSCE-processen. Med henblik
herpa skulle det besluttes at af
holde opfelgningsmede nr. 2, og
det skulle finde sted iMadrid. Det
skulle i princippet tilrettelregges
ligesom Beograd-medet, formalet
hermed var navnlig at sikre, at der
blev en selvstrendig debat om den
videre opfelgning og et passende
antal arbejdsorganer til at tage sig
af fremlagte forslag og debatten
om demo Ud fra disse forudsret
ninger var det kun nedvendigt
med et kort forberedende mode
umiddelbart inden det egentlige
Madrid-mode. Under indtryk af
Beograd-medets videre forleb
samt andre landes holdning ac
cepterede man imidlertid fra vest
lig side efterhanden en svagere
binding til Beograd-medets tilret
telreggelse og dermed behovet for

et tidligere og noget leengere for
beredende mede.

Fra vestlig side enskede man i
evrigt allerede fra ferste feerd at
holde muligheden aben for en vee
sentlig eendring i forhold til Beo
grad-medet: afholdelsen af en del
af Madrid-medet pa politisk plan,
f.eks. ved deltagelse af udenrigs
ministre i abningsdebatten, i ved
tagelsen af det afsluttende doku
ment og i afslutningsdebatten.
Dette skete ved en bestemmelse i
det danske forslag, hvorefter
vrertlandets, altsa Spaniens rege
ring forud for det neeste mode
skulle konsultere direkte med alle
de andre deltagende landes rege
ringer om reprresentationsniveau
et.

Det rumoenshe forslag adskilte
sig navnlig fra det danske pa tre
punkter: det forpligtede CSCE
staterne til at holde periodiske
opfelgningsmoder med nogenlun

-de regelmeessige mellemrum
(hvor tankegangen bag det danske
forslag var, at staterne vedkendte
sig, at de ville holde flere fremtidi
ge meder, men at hvert mede traf
den konkrete beslutning om tid
og sted m.v. for det neeste), det
tildelte beslutningerne vedreren
de tilrettelreggelsen af Beograd
medet en lidt mindre bindende
karakter for tilrettelreggelsen af
Madrid-medet, og det gik hand
fast ind pa spergsmalet om eks
pertmeder, afhvilke det forudsat
te afholdt et antal i tiden mellem
Beograd og Madrid.

Sidstneevnte element i det ru
mrenske forslag afspejlede Ru-
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meeniens samt nogle neutrale og
alliancefri landes enske om en vis
institutionalisering af CSCE-pro
cessen, en tanke, der imidlertid
ikke ned stette hverken i est elIer
i vest. Fra vestlig side enskede
man bl.a. ikke en slags organisa
tion, der kunne gribe forstyrren
de ind i det eksisterende vestlige
samarbejde og dermed i veerste
fald fore til en forrykkelse (mod
est) af balancen i Europa.

2.48. Forslag til Beograd·mlbdets til 
kendegivelser om slutaktens gennem
flbrelse

Hvis det var meget vanskeligt at fa
eje pa en feellesneevner for de
mange forslag til fremadrette be
slutninger fra Beograd-medet, sa
var det desto klarere, at der i hvert
fald ikke eksisterede en sadan frel
lesnrevner, mu det kom til vurde
ringen af den hidtidige gennemfe
relse af slutakten.

Der forela et ret omfattende
vestligt forslag, som indeholdt en
sadan vurdering for hvert enkelt
af slutaktens hovedemner. Om
principdeklarationen hed det, at
visse af dens principper ikke var
blevet fuldstrendigt overholdt, og
at medet i denne forbindelse hav
de haft en grundig og abenhjertig
meningsudveksling om menne
skerettighedsprincippet. Forhol
det melIem regeringerne havde i
almindelighed udviklet sig posi
tivt, men organisationer og en
keltpersoner havde i visse tilfrelde
ikke kunnet spille den rolIe, som
tilkom dem ifelge slutakten. Alle
principper var af grundleeggende
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betydning, og ethvert tilfrelde af
ikke-opfyldelse skadede udviklin
gen af normale og venskabelige
forhold melIem staterne.

De tillidskabende foranstalt
ninger havde ifelge det vestlige
forslag i nogen grad tjent deres
formal, men der var store forskel
le i den made, pa hvilken de var
blevet ivrerksat. Saledes havde
nogle stater veeret liberale og givet
forhandsunderretning om manev
rer under slutaktens styrkeloft
samt givet observaterer ved mili
teermanevrer alle nedvendige fa
ciliteter.

Om nedrustning hed det, at der
ikke var gjort noget vresentligt
fremskridt, men at visse betyd
ningsfulde spergsmal (SALT) nu
fremstod i et noget gunstigere lys.

Samhandelen havde udviklet
sig, men alle muligheder var langt
fra udnyttede. Staterne matte be
streebe sig yderligere pa at gen
nemfere slutaktens bestemmelser
pa egen hand, ikke mindst til
fremme af forretningsforbindel
sers vilkar og med henblik pa til
grengeligheden af ekonomisk og
kommerciel information.

Pa videnskabens og tehnologi
ens omrade var det nedvendigt at
ege de direkte kontakter melIem
videnskabsmrend og specialister.
De deltagende stater hilste det ar
bejde velkommen, der blev gjort
inden for ECE med henblik pa
eventuel afholdelse af et miljeme
de pa hejt plan. Der var uligevregt
pa transportomrddet i Europa. De
deltagende stater var bekymrede
over den negative indflydelse,



som den intemationale ekonomi
ske udvikling havde haft pa visse
omrader for fremmedarbejderne,
det allerede indledte samarbejde
mellem modtager- og oprindelses
stater matte videreferes og ud
bygges. De deltagende stater aner
kendte ECE's vserdifulde rolle i
slutaktens gennemferelse pa det
multilaterale omrade. Uduihlings
landenes interesser matte til sta
dighed haves for 0je, og der eksi
sterede endnu ikke en frelles
fremgangsmade i forseget pa at
lese udviklingslandenes proble
mer (lass: efter vestlig opfattelse
yder de estlige industrilande ikke
nok).

I Middelhavsomrddet havde
man bemeerket sig bestreebelser
pa at fremme en gunstig udvikling
(lEgypten-Israel), men man ud
trykte ogsa bekymring over den
fortsatte speending i omradet. Der
havde veeret visse positive resulta
ter af CSCE-Iandenes bidrag til de
ikke-deltagende Middelhavslan
des ekonomiske udvikling (lees:
EF's samarbejde med disse lan
de).

Pli omradet menneshelige kon
takter havde der veeret visse frem
skridt, ikke mindst vedrerende fa
miliebeseg, familiegenforening og
eegteskaber, men de deltagende
stater var ogsd beteenkelige ved
det store antal sager, som ude
stod. Trods visse forbedringer var
der endnu betydelige restriktio
ner for udrejse fra visse stater.

Pa informationsomrddet havde
der kun veeret beskedne frem
skridt. Der var gjort noget for at

forbedre journalisters arbejdsvil
kar i udlandet, men der udestod
meget pa dette omrade.

Pa kulturens og undervisnin
gens omrader var der visse frem
skridt i det officielle samarbejde
mellem landene, men der var sta
dig hindringer for kontakter og
kommunikation mellem enkelt
personer, der beskreftigede sig
med disse omrader,

Dette uestlige forslag blev af
vist af de esttig» lande, der beteg
nede det som uegnet selv som ar
bejdsgrundlag.

De neutrale og alliancefri lande
fremlagde pa omtrent samme tid,
dvs. i december 1977, et forslag
til de tre ferste afsnit i et samlet
afsluttende dokument. Heri inde
holdtes felgende bemeerkninger
om slutaktens hidtidige gennem
ferelse: der var pa medet udtrykt
afvigende synspunkter herom,
der var konstateret opmuntrende
fremskridt, men mangler, heron
der tilfzelde af ikke-opfyldelse,
der krrevede yderligere foranstalt
ninger, eksisterede stadig, kon
klusionen var, at meget udestod,
f0r slutaktens bestemmelser var
helt gemmenfert, og at stateme
derfor var besluttet pa at fortseet
te deres bestreebelser pa slutak
tens fuldsteendige gennemferelse.

Det var menigen, at disse gene
relle bemeerkninger skulle supple
res med forholdsvis kortfattede
bemrerkninger i de enkelte afsnit
af et afsluttende dokument om
slutaktens gennemferelse pa de
enkelte omrader. Disse yderligere
bemeerkninger var indarbejdet i et
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Ved Beograd-medets start var der smil og munterhed mellem chefforhandlerne
for stormagterne.
Det er (tu) Arthur Goldberg (USA) og (th) Yuli Vorontsov (USSR).

samlet uofficielt forslag, som de
neutrale og alliancefri lande frem
lagde den 1. februar 1978. Devar
ganske kortfattede og :havde 
dog ikke pa det ekonorniske om
rade - en mere positiv drejning
end det vestlige forslag.

Dette var bl.a. for om muligt at
fa en konkret forhandling om det
te indslag i et afsluttende doku
ment med Sovjetunionen og de
andre estlande, der i medets 10b
viste sig at veere neermest allergi
ske over for tanken om i et afslut
tende dokument at have nogen
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form for negative bemrerkninger
om slutaktens hidtidige gennem
ferelse.

Et soujetisk samlet forslag til
Beograd-rnedets afsluttende do
kument, som blev fremlagt i mid
ten af januar 1978 indeholdt da
ogsa kun positive og fremadrette
de bemrerkninger om slutaktens
gennemferelse, der ievrigt - i
overensstemmelse med den sovje
tiske tese fra abningsdebatten 
indirekte blev gjort afhrengig af
afsprendingens videreferelse.



2.5. Status over Beoqrad-rnedets
1977-fase
Dette var altsa stort set det samle
de grundlag, pa hvilket de 35 sta
ter ved medets genoptagelse den
17. januar 1978 skulle forsege at
na til enighed om, hvorledes me
det skulle afvikles, herunder med
hensyn til indholdet af det afslut
tende dokument, der skulle ved
tages, inden medet kunne sluttes.

Det var ingen let opgave, navn
lig ikke med tanke pa de vestlige,
neutrale og alliancefri landes en
ske om , at det afsluttende doku
ment skulle veere rimeligt omfat
tende, indholdsrigt og afbalance
ret i overensstemmelse med slut
akten.

Forudsretningeme for at opfyl
de dette enske var i hvert fald ik
ke tilstede pa forhand, og det var
ikke let at se, hvorledes de kunne
tilvejebringes. Dertil var de mange
forslag alt for uensartede. Havde
arsagen hertil alene veeret mang
lende erfaring i tilrettelreggelsen
af et mede som Beograd-medet,
der jo var det ferste i sin art, sa
kunne det maske veeregaet,

Men de mange forslag afspejle
de i yid udstreekning steerkt afvi
gende eller diametralt modsatte

politiske holdninger. De pegede i
alle mulige forskellige retninger,
ikke mod et muligt faelles sam
lingspunkt. De var i et vist omfang
fremsat med forskellige formal
for eje. De kunne langt fra alle
opfattes som alvorligt mente op
leeg til en beslutning i enighed
mellem alle mededeltagere. Nogle
bade vestlige og estlige forslag
kunne kun opfattes som marke
ringer af standpunkter, ikke som
forhandlingsoplreg. En reekke est
lige forslag matte bade efter tids
punktet for deres fremseettelse og
efter deres indhold opfattes som
taktiske med det hovedformal at
neutralisere vestlige og neutrale
forslag. Og denne estlige taktik
hentede swedes styrke fra de vest
lige, neutrale og alliancefri landes
selvskabte problem: deres egne
forslags store antal var i sig selv en
heemsko for en formaIstjenlig for
handling om et afsluttende doku
ment efter deres enske.

Nar man hertil leegger den al
mindelige (stort set darlige) poli
tiske stemning omkring medets
forleb, vil man forsta, hvorfor det
endte med, at ensket om et noget
mere omfattende afsluttende do
kument ikke lod sig opfylde.



KAPITEL 3:

Forlebet af Beograd
rnedets 1978-fase

3.1. Begyndelsen til enden
Det blev de foran beskrevne van
skeligheder, der kom til at domi
nere billedet straks fra Beograd
medets genoptagelse den 17. ja
nuar 1978.

Bestreebelserne matte derfor
koncentreres om at sege tilveje
bragt en helhedslesning gennem
en forhandling, som gjaldt et sam
let afsluttende dokument.

To mulige metoder var enten
parallelle forhandlinger om de
vigtigste emner pa grundlag af al
lerede fremlagte forslag eller for
handlinger pa grundlag af samlede
forslag til et afsluttende doku
ment.

Fra uestlig side prevede man
den ferstneevnte metode, idet
man i et forseg pa at lette arbejdet
fremlagde tekster, der sammen
fattede de fleste foreliggende for
slag i overensstemmelse med slut
aktens systematik underafsnit for
underafsnit, og som tog et vist 
ret begreenset - hensyn til andre
landes standpunkter og forslag.

Det hjalp imidlertid ikke. Sou
jetunionen og de andre estlande
blokerede forslag vedrerende
menneskerettighederne og vedre
rende preecisering af de tilsagn,
der indeholdes i Helsingfors-slut-

38

akten om menneskelige kontak
ter, information og tillidskabende
foranstaltninger. Parallelt hermed
segte de at vinde terreen ved at
seette ind pa de omrader, hvor det
isoleret betragtet var muligt at
etablere enighed om positive og
fremadrettede almindelige politi
ske tekster, der imidlertid tabte
deres mening eller blev misvisen
de, hvis de blev lesrevet fra sam
menheengen med konkrete be
slutninger og med tilkendegivel
ser vedrerende slutaktens hidtidi
ge gennemferelse.

Hovedveegten i den 0stlige tak
tik i denne fase af Beograd-medet
la imidlertid pa den sidstneevnte
af de ovenfor omtalte to metoder:
en forhandling koncentreret om
kring forslag til et samlet afslut
tende dokument. En sovjetisk ud
gave af et sadant forslag blev
fremlagt allerede pa det ferste
mede efter arbejdets genoptagel
se. Det var ganske kort og forbigik
endog i tavshed alle tidligere estli
ge forslag undtagen de sovjetiske
vedrerende "seerlige feelles kon
sultationer" om sikkerhed og til
lidskabende foranstaltninger pa
det militeere omrade, vedrerende
de tre europeeiske konferencer
om energi, milje og transport og



vedrerende beskyttelse af ud
sendte repreesentanter, udenland
ske statsborgere og internationale
arrangementer. Det godkendte
Madrid som stedet for neeste me
de.

Der fremkom i lebet af den f01
gende maneds tid nogle revidere
de udgaver af dette sovjetiske for
slag. Dets politiske tendens for
blev imidlertid ueendret, og tilf0j
elsen af en efterhanden ret lang
reekke tekstafsnit vedrerende for
skellige emneomrader inden for
slutakten bidrog ikke til at skabe
nogen form for balance i forsla
get, ej heller selv om der i nogle
enkelte tilfeelde var taget hensyn
til vestlige, neutrale og alliancefri
forslag pa de ekonomiske og kul
turelle omrader. Tveertimod kun
ne visse formuleringer vedrerende
menneskelige kontakter og infor
mation opfattes som indskreen
kende i forhold til Helsingfors
slutakten.

Fremleeggelsen af savel det op
rindelige som de reviderede sovje
tiske forslag ledsagedes af erklee
ringer om, at det var og ville for
blive formalslest at forsege at re
digere det afsluttende dokument
pa grundlag af de mange forslag,
fremsat bade af Sovjetunionen og
af andre lande, der ikke kunne ac
cepteres fra den ene eller den an
den side, og som derfor ikke kun
ne vedtages under en concensus
procedure. Dette var udtryk for
en fast position som resultat af
indgaende overvejelser i Moskva.

Fra vestlig samt neutral og al
liancefri side kunne man ikke for-

svare umiddelbart at tage disse
sovjetiske tilkendegivelser bogsta
veligt, og man besluttede sig der
for til at forkaste det sovjetiske
forslag og, som fer omtalt, allige
vel gere et forseg pii at fa arbejdet
tilrettelagt som parallelle for
handlinger om (alle) de vigtigste
emner pa grundlag af allerede
fremlagte forslag, herunder de
vestlige samleforslag. Men denne
frerngangsmade forte altsa ikke til
det enskede resultat.

Dermed ville man dog heller ik
ke sIll sig til tals fra vestlig samt
neutral og alliancefri side, og man
matte derfor overveje, hvilke an
dre muligheder der bestod. Resul
tatet heraf blev et initiativ af 1.
februar 1978 fra de neutrale og
alliancefri landes side i form af
uofficielle forslag til det afslut
tende dokuments afsnit om em
nerne i slutaktens forskellige dele.
Det var meningen, at disse forslag
sammen med det tidligere af de
neutrale og alliancefri lande frem
satte forslag til de ferste afsnit i et
afsluttende dokument (se oven
for i afsnit 2.47) skulle danne
grundlag for et samlet afsluttende
dokument.

Der forela en meget kraftig
vestlig tilskyndelse til dette initia
tiv fra de neutrale og alliancefri
landes side, medens de estlige lan
de inden dets fremkomst indtog
en forsigtig og tildels tvetydig,
men ikke afvisende holdning.

Da forslagene af 1. februar la
pa bordet, kunne man konstatere,
at de pa veesentlige punkter ikke
svarede til de vestlige fordringer,
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at de pa veesentlige punkter gik
videre, end de estlige lande havde
erkleeret sig rede til at acceptere,
samt at de la neermere de vestlige
udgangspositioner end de estlige,

De uestlige lande erkleerede sig
rede til at forhandle pa grundlag
af det samlede neutrale og allian
cefri kompleks af forslag, altsa
forslaget fra december og forsla
gene af 1. februar. Allerede 0St

landenes forste reaktioner tydede
pa, at de fandt initiativet af 1. fe
bruar utilfredsstillende, men de
accepterede at deltage i forhand
linger, i hvilke det samlede neu
tralt-alliancefri forslagskompleks
indgik.

Det viste sig imidlertid ret hur
tigt, at der ikke dermed var til
vejebragt nogen reel eendring i
forhandlingssituationen. De estli
ge lande fastholdt ikke at ville
drefte de emneomrader, som tid
ligere havde givet anledning til
vanskeligheder, altsa navnlig en
seerskilt omtale af menneskeret
tighederne samt en preecisering af
slutaktens tilsagn pa omraderne
menneskelige kontakter, infor
mation og tillidskabende foran
staltninger. Forskellige vestlige
forseg pa ved konkrete amdrings
forslag at fa en alsidig forhandling
i gang blev derfor blot slag i luf
ten.

Man var derfor ikke kommet
langt ind i februar maned, fer
tvivlen begyndte at melde sig: var
der overhovedet en realistisk mu
lighed for at na til enighed om et
meningsfuldt og substantielt af
sluttende dokument?
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3.2. Nrestsidste runde
Soujetunionen lagde nu seerlig
energi i sine bestreebelser pa at fa
etableret stykkevis enighed om
sporadiske tekster af fortrinsvis
generel, positiv og fremadrettet
karakter for derigennem at leegge
op til et kort afsluttende doku
ment med en sadan poIitisk ten
dens. Denne taktik modsatte man
sig imidlertid med held fra uestlig
side.

Omkring midten af februar
kom det til et internt uestligt in
termezzo, idet Frank rig tog et en
sidigt initiativ i form af et globalt
officielt forslag til et afsluttende
dokument. Fra fransk side blev
det tilkendegivet, at dette forslag
skulle tjene til enten at bringe for
handlingerne ud af dedvandet el
ler at konstatere manglende mu
lighed for at na til enighed om et
substantielt afsluttende doku
ment.

Indholdsmeessigt var det fran
ske forslag et forseg pa inden for
en samlet lesning at bevare de vig
tigste vestlige positioner, men det
var i en sa tillempet form, at de
andre vestlige lande fandt det van
skeligt fuldt ud at stette forslaget.
I sit forseg pa ved indremmelser
til Sovjetunionen og de andre est
lande at etablere et forhandlings
grundlag kom det franske forslag
ogsa til at indebeere visse sveekkel
ser i forhold til de neutrale og alIi
ancefri landes forslag, og det satte
naturligvis disse lande i en lidt
akavet situation.

De estlige lande valgte imidler
tid at stort set ignorers det fran-



ske forslag, og det kom ikke til at
ssette sig blivende spor hverken i
Beograd-medets forhandlinger, i
det vestlige samarbejde eller i de
vestlige landes samarbejde med de
neutrale og alliancefri lande.

Lige over midten af februar er
kendte man fra vestlig side, at be
strrebelserne pa at na til enighed
om et substantielt afsluttende do
kument var definitivt slaet fejl.

I denne situation fandt de vest
lige lande det enskeligt ved et
vestligt frelles forslag at markere
deres opfattelse af, hvorledes et
substantielt og afbalanceret af
sluttende dokument kunne have
veeret udformet. Efter dreftelser
blandt de Ni og i NATO-kredsen
fremlagde NATO-landene (bort
set fra Frankrig) ogIrland den 21.
februar 1978 et globalt forslagtil
afsluttende dokument, hvori de
vestlige positioner fastlagdes, del
vis under hensyntagen til accepta
ble forslag, fremsat af andre lan
de, herunder navnlig de neutrale
og alliancefri lande, men ogsa est
landene. Forslaget indeholdt for
sa vidt intet nyt, som det var en
syntese af de vestlige landes op
rindelige officielle forslag. Dan
mark og USA introducerede det
vestlige feelles forslag med frem
heevelse af, at det ikke ville have
veeret det ideelle afsluttende do
kument, men et acceptabelt resul
tat af Beograd-medets arbejde.
Sovjetunionen og de eurige est
lande reagerede i verbalt voldsom
form mod forslaget, der derefter
forlod scenen og forsvandt ud i
kulissen, hvor allerede Sovjet-

unionens, de neutrale og alliance
fri landes, samt Frankrigs forslag
befandt sig.

Dermed var der ryddet op til
sidste runde.

3.3. Sidste runde
Og nu var situationen blevet u
overskuelig - man kunne sige spe
get.

Sovjetunionen og de andre est
lige lande - bortset fra Rumee
nien - neerede intet seerligt enske
om et omfattende og indholdsrigt
afsluttende dokument. Hvis det
kunne opnas uden veesentlige
modydelser, sa de dog gerne, at
det afsluttende dokument kom til
at indeholde bestemmelser af al
men politisk karakter med positiv
tendens samt om de af Brezhnev
foreslaede tre europeeiske konfe
rencer om energi, milje og trans
port. Med hensyn til den fortsatte
CSCE-proces enskede de sa lidet
forpligtende bestemmelser som
muligt og et langt tidsrum mellem
Beograd-medet og medet i Ma
drid. Og sa enskede de i hvert fald
en hurtig afslutning pa Beograd
medet.

De alliancefri lande - og Ru
moenien - havde ensket et for
holdsvis omfattende og indholds
rigt dokument og lagde seerlig
veegt pa vedtagelser af almen poli
tisk - bl.a. vedrerende nedrust
ning - og ekonomisk karakter
samt vedrerende tillidskabende
foranstaltninger. De enskede
steerkest mulige forpligtelser med
hensyn til den fortsatte CSCE
proces, medet i Madrid afholdt
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inden for ca. 2 ar efter Beograd og
ekspertmeder i den mellemliggen
de tid. De havde tilsyneladende
intet imod at fortsrette Beograd
medet.

De neutrale lande arbejdede
ogsa i denne fase af Beograd-me
det sneevert sammen med de alii
ancefri lande og havde sammen
faldende synspunkter med demo
Men de delte ogsa de vestlige
grundsynspunkter i nogle veesent
lige henseender, f.eks. med hen
syn til menneskerettigheder og
kurv 3. Dette var et dilemma for
demo

De uestlige lande havde ogsa
ensket et forholdsvis omfattende
og indholdsrigt slutdokument,
men de var ubetinget imod et do
kument, der ikke afspejlede Hel
singfors-slutaktens indre sam
menheeng og balance. I den fore
liggende situation beted det, at
hvis et afsluttende dokument in
tet kunne komme til at indeholde
om menneskerettighederne og in
tet meningsfuldt om menneskeli
ge kontakter og informations
spredning, sa ville man fra vestlig
side modseette sig, at det kom til
at indeholde konkrete vedtagelser
om andre af slutaktens emneom
rader, Her gjaldt det om ikke at
forrykke slutaktens balance til
ugunst for afspeendingens menne
skelige dimension. I evrigt enske
de man fra vestlig side en bekreef
telse af staternes tilsagn i slutak
ten samt beslutninger, der sikrede
CSCE-processens videreferelse og
afholdelsen af medet i Madrid. Og
man neerede betrenkelighed ved
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at fortseette Beograd-medet me
get lamgere, idet alt tydede pa, at
en sadan forleengelse ikke ville
skabe nye forhandlingsmulighe
der, men blot medfere nye belast
ninger for est-vest forholdet og til
og med en risiko for vanskelighe
der i samarbejdet mellem de vest
ligelande.

Dertil kom, at selv om der til
principbeslutningen om at slutte
medet senest i midten af februar
var knyttet betingelserne om ved
tagelse af det afsluttende doku
ment og fastseettelse af tid og sted
for neeste mede, sa indebar dette
ikke, at nogen i god tro kunne til
retteleegge sin forhandlingsdelta
gelse saledes, at den efter sit sigte
matte forudsrette en veesentlig
forleengelse af medet.

I denne situation besluttede de
neutrale og alliancefri lande sig til
pany at sege at spille en formid
lende rolle med henblik pa at ska
be enighed om et afsluttende do
kument, denne gang af begreenset
omfang.

Men nu var opgaven blevet
yderst vanskelig, fordi en Iesning,
der kunne samle enighed, forud
satte afkald bade pa omfangsrige
politiske tilkendegivelser og pa
neesten enhver konkret beslut
ning vedrerende enkeltsporgsmal.
Det viste sig, at kollektivt var de
neutrale og alliancefri lande ikke i
stand til at drage konsekvensen
heraf.

Resultatet blev, at Jugoslavien
med en vis, men ingenlunde fuld
steendig opbakning fra de andre
neutrale og alliancefri landes side



Fra Warszawapagt-landene kom bl.a. disse 4 delegationschefer, som fra venstre
til heire er:
Yuli Vorontsov (USSR), R. Dvorak (Tjekkoslovakiet), Stephan Staikov (Bulga
rien) og Ernst Krabatsch (DDR).

fremlagde et uofficielt forslag til
et afsluttende dokument, der
imidlertid langt fra tog hensyn til
den i slutakten indbyggede balan
ce, og hvis almenpolitiske formu
leringer desuden kun ville have
mening som del af et mere omfat
tende og indholdsrigt slutdoku
ment. Bl.a. var der brede politiske
formuleringer vedrerende ned
rustning, fredelig bileeggelse af
tvister (af hensyn til Cypem) og
problemer i Middelhavsomradet,
en almindelig hensigtserklrering
om ekspertmeder om energi i

ECE's regi samt beslutninger om
ekspertmeder vedrerende militee
re anliggender, Middelhavsproble
mer og information (det schweizi
ske forslag) samt om udbredelse
af Helsingfors-slutakten via mas
semedieme (uacceptabelt for lan
de, hvis regeringer ikke kan dirige
re massemediemes nyhedsfor
midling).

Forhandlingeme omkring det
uofficielle jugoslaviske forslag var
da ogsa resultatlese. De vestlige
lande ville under ingen omsteen
digheder acceptere et forslag, der
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ved sin manglende hensyntagen
til vresentlige dele af slutakten og
dermed til dens indre balance
kunne fere til en kurseendring for
hele CSCE-processen. Samtidig
blev det med tiltagende hyppig
hed mere end antydet fra sooje
tisk side, at det jo ogsa kunne vise
sig, at en vedtagelse alene om tid
og sted for neeste mode var den
eneste mulige udgang pa Beograd
medet.

Dette betragtede man fra vest 
lig side ogsa som en hejst util
fredsstillende lesning. Det ville
betyde en fiasko til skade for den
videre CSCE-proces og maske for
afspeendingen, og man var derfor
overbevist om, at der stadig var
grundlag for at na til enighed om
visse beslutninger af almindelig,
men vresentlig karakter inden for
rammeme af et kort og balanceret
afsluttende dokument.

I de sidste dage af februar be
sluttede de vestlige lande sig der
for til at skeere igennem og tage
initiativet. Det skulle ske ved
fremlreggelsen af et forslag til et
kort afsluttende dokument, hvis
to vigtigste formal var at fastsla
visse vresentlige konklusioner, der
kunne drages af Beograd-rnedet,
og at holde de deltagende stater
fast ved Helsingfors-slutakten og
CSCE-processen.

Det blev Danmark i egenskab
af formand for de ni EF-Iande,
som fremlagde dette forslag . Det
havde tre hovedpunkter: der var
blevet udtrykt afvigende syns
punkter med hensyn til det om
fang i hvilket slutakten var gen-
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nemfert, og det anerkendtes, at
meningsudvekslingen herom i sig
selv havde veeret veerdifuld for op
naelsen af sikkerhedskonferen
cens mill; de deltagende stater be
krreftede deres beslutning om at
gennernfere alle slutaktens be
stemmelser fuldt ud; de bekreefte
de ogsa at ville fortsrette CSCE
processen og ville holde det neeste
mede i Madrid i 1980. Endelig in
deholdt det danske forslag ogsa
bestemmelser om de to ekspert
meder vedrerende fredelig bileeg
gelse af tvister og vedrerende det
sakaldte "videnskabelige forum",
der allerede var truffet beslutning
om i selve Helsingfors-slutakten.

I forste omgang blev det dan
ske forslag fremlagt uofficielt. Pa
vestligt hold gjorde man sig hab
om, at det i betragtning af situa
tionens abenlyse alvor ville veere
tilstrrekkeligt med en sadan min
dre handfast fremgangsmade, der
i sig selv burde gore det lettere for
al1e med en vis smidighed at gere
de betydelige indrernmelser, som
var uomgrengeligt nedvendige,
hvis man skulle na til enighed.

Underhandskonsultationer,
som Danmark i sin dobbelte egen
skab af EF-formand og forslags
stiller foretog med USA og Sov
jetunionen samt de neutrale og al
liancefri lande og Rumrenien, fer
te imidlertid ikke til det enskede
resultat, idet nogle af de neutrale
og alliancefri lande samt Rumee
nien fastholdt deres forestillinger
om i det afsluttende dokument at
fa indfejet bestemmelser, som la
uden for det omrade, hvor der var



realistisk mulighed for at na til
enighed. Rumoenien havde til og
med overrumplende fremlagt et
eget forslag med sterre faktuelle
og almenpolitiske afsnit og be
stemmelser om fern ekspertme
der.

Efter yderligere konsultationer
mellem Danmark, Sovjetunionen
og USA blev der under dreftelser
mellem de vestlige lande enighed
om, at en afklaring af situationen
var nedvendig, og at en officiel
fremlreggelse af det danske for
slag ville tjene dette formal.

Den 2. marts fremlagde Dan
mark derfor sit forslag officielt
der var da tilfejet et ekspertmede
om samarbejde pa visse ekonomi
ske, videnskabelige og kulturelle
omrader med de ikke-deltagende
Middelhavslande - og efter to
degns intensive forhandlinger til
alle sider fremlagde Danmark den
4. marts sit forslag i dets endelige
udformning. Der var indarbejdet
nogle formuleringer, som i et vist
omfang tilgodesa ensker fra Jugo
slavien, Rumrenien og 0strig
uden vresentlige amdringer i tek
sten. En fremhrevelse af den be
tydning, som alle landene tillagde
afspeendingen, henviste ogsa til de
vanskeligheder og hindringer, der
havde vseret, og i tilslutning hertil
understregedes det, at gennemfe
relsen af Helsingfors-slutaktens
bestemmelser var vresentlig for af
speendingens udvikling.

Det havde ikke vreret nogen let
forhandling. Navnlig var de neu
trale og alliancefri lande samtRu
moenien af den opfattelse, at de

matte give afkald pa unedvendigt
meget - en opfattelse, der ikke
deltes af de uestlige lande, som
selv havde mattet lade et stort an
tal forslag liggefor at tilvejebringe
grundlag for et afsluttende doku
ment, som tilgodesa det mest vre
sentlige, og en opfattelse, som
heller ikke deltes af de estlige lan
de.

Danmarks forslag af 4. marts
blev da ogsa i Iebet af selve det
mede, hvori det blev fremlagt,
godkendt af 34 af de 35 deltagen
de stater.

Det var - som ssedvanlig 
Malta, som skabte vanskeligheder
indtil det sidste. Fra maltesisk si
de forlangtes, at det foreslaede
Middelhavs-ekspertmede skulle
have et generelt mandat, ogsa om
fattende politiske og sikkerheds
meessige spergsmal. Dette var uac
ceptabelt for de andre deltagende
lande.

Under konsultationer savel pa
Beograd-medet som i Valletta
blev det gjort klart for Malta, at
dets krav var uigennemferlige, og
i lebet af den 8. marts kom et
kompromis i stand. Det bestod i,
at der i det danske forslag blev
indarbejdet et maltesisk een
dringsforslag, hvori det konstate
redes, dels at ekspertmedets be
grrensede mandat faldt inden for
rammerne af slutaktens kapitel
om Middelhavet, dels at spergs
mal vedrerende sikkerheden i
Middelhavsomradet ville blive
dreftet pa Madrid-medet i 1980.

Nogle vestlige lande neerede en
vis betrenkelighed ved den opnae-
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de kompromislesning, idet de
frygtede, at den kunne abne mu
lighed for, at spergsmal vedreren
de sikkerheden i Middelhavsom
radet ville blive optaget som et
selvstamdigt punkt pa dagsorde
nen for opfelgningsmedet i Ma
drid. Flertallet af vestlige lande
lagde imidlertid vregt pa, at det
maltesiske rendringsforslag kun
bekrreftede indholdet af slutak
tens kapitel om Middelhavet, og
det blev udslaggivende. I forbin
delse med vedtagelsen af det mal
tesiske rendringsforslag udtaltes
fra dansk side for alle tilfreldes

skyld, at rendringsforslaget inde
bar, at spergsmal vedrerende sik
kerheden i Middelhavsomradet
ville blive behandlet i Madrid,
som de var blevet behandlet pa
Beograd-medet (dvs. i taler af de
delegationer, der matte enske
det).

Den 8. marts 1978 vedtog Beo
grad-medet ved consensus det
danske forslag som sit afsluttende
dokument, og den 9. marts 1978
afsluttedes medet officielt, efter
at reprresentanter for alle 35 del
tagende stater havde talt i afslut
ningsdebatten.



KAPITEL 4:

Beograd-m0dets udfald

4.1. Det afsluttende dokuments
indhold
Efter en kort beskrivende indled
ning om Beograd-medets forleb
fulgte en paragraf, i hvilken de
deltagende stater understregede
den betydning, som de tillagde af
spcendingen, der var fortsat siden
Helsingfors-slutaktens vedtagelse
uanset vanskeligheder og hindrin
ger. I denne forbindelse under
stregede stateme CSCE's rolle,
idet gennemferelsen af slutaktens
bestemmelser var vresentlig for
udviklingen i afspeendingsproces
sen.

Derefter omtaltes, at medet
havde haft den i slutakten forud
sete dybtgdende meningsuduehs
ling, samt at stateme understrege
de den politiske betydning af
CSCE og pany bekrreftede deres
regeringers beslutning om unilate
ralt, bilateralt og multilateralt
fuldstrendigt at gennemfere alle
slutaktens bestemmelser.

Det anerkendtes, at den sted
fundne meningsudveksling i sig
selv var et vrerdifuldt bidrag til
opmielsen af de mal, som CSCE
havde sat, selvom afvigende syns
punkter var blevet udtrykt moo
hensyn til det omfang, i hvilket
slutakten var gennemfert indtil
da.

De deltagende stater havde og
sa behandlet foreleg vedrerende
de ovenfor omtalte problemer og
vedrerende afholdelsen af yderli
gere opfelgningsmeder, men det
havde ikke vreret muligt at mi til
enighed om et antal af de forslag,
der var blevet forelagt.

I overensstemmelse med slut
aktens bestemmelser og deres be
slutning om at fortscette den mul
tilaterale CSCE-proces ville de
deltagende stater afholde yderli
gere meder meliem deres repree
sentanter. Det nreste af disse me
der ville blive afholdt iMadrid be
gyndende tirsdag den 11. novem
ber 1980, og forud for dette skul
le der i september afholdes et for
beredende mede i Madrid.

Derefter fulgte bestemmelser
om tre ekspertmeder: om fredelig
bilreggelse af tvister i Montreux i
Schuieiz i oktober 1978, om for
beredelse af det sakaldte "viden
skabelige forum" i Bonn i For
bundsrepublikken Tyskland ijuni
1978 og om samarbejde med de
ikke-deltagende Middelhavslande
om visse ekonomiske, videnska
belige og kulturelie spergsmal i
Valletta iMalta i februar 1979.

Disse forskellige ekspertmeder
skulle rapportere om deres arbej
de til de deltagende staters rege-
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ringer, og resultaterne af ekspert
mederne skulle tages i betragt
ning under Madrid-medet.

Sluttelig anmodedes Jugosla
viens regering om at oversende
det afsluttende dokument til
FN's generalsekretrer, UNESCO's
generaldirekter, ECE's eksekutiv
sekretrer og de ikke-deltagende
Middelhavslandes regeringer, og
mededeltagerne udtrykte deres
dybe taknemmelighed over for
Jugoslaviens folk og regering.

4.2. Afslutningsdebanen
Ligesom i abningadebatten talte
alle de 35 deltagende staters re
prresentanter i afslutningsdebat
ten. Men der var forskelie i de to
debatters indhold.

Medens staternes synspunkter
pa den internationale situation i
almindelighed var et mrerkbart
indslag i abningsdebatten, spille
de de ikke samme rolie i afslut
ningsdebatten. I betragtning af
det intense begivenhedsforleb og
de mange vanskeligheder, som
havde preeget Beograd-medet ind
til det sidste, var det dog ikke
overraskende, at det var selve me
det og de dertil direkte knyttede
problemer, som optog sindene
mest.

I begge debatter var der fra alle
sider en stort set positiv helheds
vurdering af CSCE-processen og
dens fremtidsudsigter. I denne
helhedsvurdering indgik en erken
delse af de vanskeligheder, hvor
med bade CSCE-processen og af
speendingen i almindelighed u
undgaeligt var forbundet. Men
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denne erkendelse kom klarere
frem for selve CSCE-processens
vedkommende i afslutningsdebat
ten.

Og sa var der en tydeligere hon
frontation mellem Sovjetunionen
og USA i afslutningsdebatten end
i abmngsdebatten - helier ikke
forbavsende i betragtning af Beo
grad-medets forleb, hvoromJugo
slavien sagde, at en restriktiv
holdning pa den ene side og over
drevne forventninger pa den an 
den havde genoplivet den ideolo
giske rivaliseren. Ievrigt indgik
der naturligvis i afslutningsdebat
ten en hel del gentagelser fra ab
ningsdebatten. Disse er stort set
udeladt i det felgende.

Pa nogle punkter blev der ud 
trykt sammenfaldende opfattel
ser fra alle sider, vestlig, estlig,
neutral og alliancefri: det var af
den sterste betydning og et meget
positivt treek, at Helsingfors-slut
akten bestod uantastet som
CSCE-processens faste funda
ment, og at alle staterne i fselles
skab havde gentaget deres tilsagn
om at gennemf'ere slutakten, af
speendingen matte videreferes, og
denne savel som CSCE-processen
var af langsigtet karakter, det var
nedvendigt, at staterne indbyr
des, bl.a. gennem deres tosidede
forbindelser, forberedte medet i
Madrid bedre, hvorved nogle
fremhrevede, at man i betragtning
af den korte tid mellem Helsing
fors og Beograd havde stilet for
hejt i Beograd, og at man nu mat
te drage nytte af de i Beograd ind
hestede erfaringer, det var bekla-



geligt, men ikke af afgerende be
tydning, at Beograd-medet ikke
havde kunnet vedtage et rimeligt
indholdsrigt afsluttende doku
ment, tveertimod havde Beograd
medet opfyldt sine veesentligste
formal, hvorved man fra estlig si
de navnlig henholdt sig til mere
genereIle bemeerkninger vedre
rende afspeendingens og CSCE
processens videreferelse, medens
man fra uestlig og neutral side
hreftede sig ved, at meningsud
vekslingen om slutaktens gen
nemferelse, dreftelsen af de man
ge forslag, det fornyede tilsagn
om slutaktens gennemf'erelse og
sikringen af CSCE-processens
fortsrettelse tilsammen matte til
skynde til nye fremskridt pa den
vej, som slutakten havde afstuk
ket; nogle talere fra de forskellige
grupper vurderede da ogsa Beo
grad-medet som et positivt ele
ment i den internationale udvik
ling, andre mente, at det var for
tidligt at drage endelige konklu
sioner. Jugoslauien og Rumoenien
anlagde neermest en negativ vur
dering, og Jugoslavien udpegede
alliancerne som de hovedansvarli
ge (hvorved det ma veeretilladt at
erindre om den norske konstate
ring i abningsdebatten, hvorefter
de eksisterende alliancer var et
livsvigtigt element i det europee
iske sikkerhedssystem og havde
en central roIle at spille i afspeen
dingsbestrrebelserne) .

Ligesom i abningsdebatten var
der ogsa i afslutningsdebatten ek
sempler pa , at talerne sagde stort
set det samme, men mente noget

helt forskelligt. For eksempel gay
talere fra alle lejre udtryk for, at
det stred mod slutakten og dens
indre sammenhseng at udskille en
kelte dele til seerskilt behandling
og overse andre. Men i virkelighe
den deekkede denne formel over
afvigende holdninger, som stater
ne i Beograd-medets 10b havde
indtaget med hensyn til navnlig
afsprendingens forudsretninger,
menneskerettigheder, enkeltper
soners roIle i CSCE-processen, vis
se militeere og nedrustnings
spergsmal, menneskelige kontak
ter og information.

NAr det kom til staternes syns
punkter pa de enkelte emner in
den for Helsingfors-slutakten, var
de naturligvis i udstrakt omfang
en gengivelse eIler afspejling af de
i medets 10b fremlagte forslag el
ler tilkendegivne holdninger til sa
danne forslag. I det store hele er
sadanne synspunkter ikke medta
get i det felgende.

En reekke talere fremhrevede,
at deres landes forslag, selvom de
ikke havde kunnet vedtages pa
Beograd-medet, stadig la pa bor
det og ville indga som et led i de
res udenrigspolitiske bestrsebelser
fremover og eventuelt pa medet i
Madrid.

For sa vidt angik Helsingfors
slutaktens principdeklaration,
stod diskussionen pany i menne
skerettighedernes tegn. Bade fra
uestlig og neutral samt fra estlig
side blev det fremhrevet, at prin
cipdeklarationen ifelge sin egen
tekst udgjorde et sammenheen
gende hele, og at der derfor ikke
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kunne vrages og veelges mellem
principperne eller tilleeggesenkel
te af disse en sterre betydning el
ler anden karakter end de evrige,
Men af de uestlige og neutrale lan
de blev dette grundsynspunkt ud
lagt saledes: en dreftelse af over
holdelsen af det 7. princip om
menneskerettighederne kunne ik
ke afvises som en indblanding i
indre anliggender eller som i 0V
rigt uforenelig med principdekla
rationen, hvis nogle stater fandt,

at dette princip var blevet kram
keto De eetlig« lande udlagde
grundsynspunktet saledes: man
kunne ikke tage et enkelt princip,
for eksempel det 7., ud til seerskilt
behandling lesrevet fra de andre
principper, herunder det 1. om
staternes suvereenitet og det 6.
om ikke-indgriben i indre anlig
gender. I det store hele tog de est
lige lande kraftigere til genmeele i
afslutningsdebatten end i ab
ningsdebatten og tilfejede, at lyk-

Helsingfors-slutaktens princip nr. 1 vedrerende forbindelser
ne mellem de deltagende stater

Suversen ligeberettigelse, respekt for de med suversenitet forbundne
rettigheder

De deltagende stater vii respektere hverandres suveraane ligeberetti
gelse og egenart savel som alle de rettigheder, der er forbundet med og
omfattet af deres suveraanitet, herunder lsesr enhver stats ret til retlig
Iigestilling, til territorial integritet og til frihed og politisk uafhaangig
hed. De vii ogsa respektere enhver af de andre deltagende staters ret
til frit at vaalge og udvikle sit politiske, sociale, ekonornlske og kultu
relle system, savel som dens ret til at fastsestte sine love og bestem
melser.

Inden for folkerettens rammer har alle de deltagende stater lige ret
tigheder og pligter. De vii respektere hverandres ret til at udforme og
varetage deres forbindelser med andre starer, som de selv ensker, i
overensstemmelse med folkeretten og med anden i naarvaarende de
klaration. De er af den opfattelse, at deres graanser kan amdres i over
ensstemmelse med folkeretten, ved fredelige midler og ved overens
komst. De har ogsa ret til at tilhers eller ikke tilhere internationale
organisationer, at vaare eller ikke vesre deltagere i tosidede eller flersi 
dede traktater, herunder ret til at vaare eller ikke veere deltager i alli
ancetraktater, de har ogsa ret til neutralitet.
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Helsingfors-slutaktens princip nr. 6 vedrerends forbindelser
ne mellem de deltagende stater

Ikke-indgriben i indre anliggender

De deltagende stater vii afholde sig fra enhver indgriben, direkte eller
indirekte, individuel eller kollektiv, i de indre eller ydre anliggender,
der falder inden for en anden deltagende stats egen jurisdiktion, uan
set deres indbyrdes forbindelser.

De vii f(lllgelig afholde sig fra enhver form for vrebnet intervention
eller trussel om sadan intervention mod en anden deltagende stat,

De vii Iigeledes under alle omstrendigheder afholde sig fra enhver
anden handling, der indebrerer militrer eller politisk, ekonomlsk eller
anden tvang, som tager sigte pa i egen interesse at underlregge sig en
anden deltagende stats udevelse af de rettigheder, der er forbundet
med dens suverrenitet, og saledes at sikre sig fordele af nogen art.

F(lllgelig vii de blandt andet afholde sig fra direkte eller indirekte bi
stand til terrorvirksomhed eller til undergravende eller anden virksom
hed, som tilsigter voldelig omstyrtning af en anden deltagende stats
styre.

keligvis havde Helsingfors-slutak
ten vist sig at kunne modsta alle
forseg pa propagandistisk udnyt
telse, pa indgriben i andre landes
indre anliggender og pa opnaelse
af ensidige fordele.

Med hensyn til tillidskabende
[oranstaltninger og de i slutakten
behandlede nedrustningsaepehter
fremhrevede man fra estlig side
det sovjetiske aktionsprogram og
et forslag fra DDR om forbud
mod neutronbomben samt bekla
gede, at sadanne forslag ikke hav
de kunnet vedtages, nar de dog
var langt mere betydningsfulde
end de begreensede (tillidskaben
de) foranstaltninger, som visse an-

dre lande havde lagt sa megen
veegt pa og enskede udbygget ud
over slutaktens rammer.

Fra vestlig og neutral side blev
det gjort geeldende, at de tillidska
bende foranstaltninger havde en
vigtig funktion at udfylde, og
med deres begrrensede og realisti
ske sigte kunne de blive et betyd
ningsfuldt ferste skridt henimod
mere vidtrrekkende resultater
med hensyn til militeere begrams
ninger og nedrustning. Det var i
hvert faId forkert at gere det bed
ste til det godes fjende, og der
matte erindres om, at slutakten i
selve sin tekst udtrykkeligt forud
sa en udvikling og udvidelse af de
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tillidskabende foranstaltninger.
Kommentarerne til emnerne i

slutaktens kapitel om ehonomi
ske, uidenskabelige, teknologiske
og miljeproblemer, tydede pa, at
det under andre omsteendigheder
ikke ville veere stedt pa store van
skeligheder at na til enighed om
forskellige konkrete beslutninger
pa disse omrader.

Nar det kom til spergsmalene
om menneskelige kontakter og in
formation, rummede afslutnings
debatten ingen nye aspekter, men
det var selvsagt emner, hvis betyd
ning blev frernheevet i de vestlige
og neutrale landes indleeg,

Med hensyn til Middelhaus
problemerne udtrykte de delta
gende Middelhavslande i alminde
lighed tilfredshed med det resul
tat, der var opnaet med vedtagel
sen af et ekspertmede om visse
ekonomiske, videnskabelige og
kulturelIe problemer i Malta i
1979. Malta fandt ikke dette re
sultat tilfredsstillende, men habe
de, at Madrid-medet vilIe vise sig
langt mere progressivt med hen
syn til Middelhavs-problemerne,
hvis inddragelse i CSCE-processen
Malta ville forfelge utrsetteligt.

Som tidligere omtalt var der
udbredt tilfredshed med det af
sluttende dokuments bestemmel
ser om CSCE-processens fortseet
telse, herunder medet i Madrid i
1980. Nogle vestlige lande samt
0strig mente, at en af de erfarin
ger, man burde drage af Beograd
medet, var den, at staterne i Ma
drid burde veere repreesenteret pa
politisk niveau ved regeringsmed-
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lemmer under en del af medet,
for eksempel i forbindelse med
abningsdebatten, vedtagelsen af
medets afsluttende dokument og
afslutningsdebatten.

4.3. Danmarks indlceg i afslut
ningsdebatten
Danmarks repraesentant gennem
gik medets hovedformal og kon
staterede, at disse trods alt var
blevet opfyldt i tilfredsstillende
omfang. Der havde veeret en dybt
gaende meningsudveksling,
blandt andet om slutaktens gen
nemferelse, som havde vist, at der
ikke var en enig vurdering af, i
hvilket omfang denne gennemfe
relse havde fundet sted. Der var
pa en meget ligefrem made blevet
droftet emner som menneskeret
tighederne, det enkelte menne
skes rolIe inden for rammerne af
Helsingfors-slutakten, menneske
lige kontakter og informations
spredning. Denne meningsud
veksling havde veeret nyttig, fordi
den gay et klarere billede af de
forskellige opfattelser. Efter
dansk opfattelse var dette en erfa
ring, som burde lette den vide re
gennemferelse af slutakten, og
det kunne ikke heevdes, at kon
krete henvisninger til gennemfe
relsen af slutakten pa bestemte
omrader skulIe veere en indblan
ding i andre landes indre anliggen
der.

Debatten viste, at der var gjort
fremskridt, men ogsa at der end
nu var langt igen, ikke mindst in
den for de humaniteere omrader.
Derfor havde man fra dansk side



I I
I

Den danske delegation ved Beograd-konferencen ses her med (fra helre) chefen
for delegationen , ambassader Skjold G. Mellbin, ministemid Vagn Egebjerg og
ambassaderiidNiels Dyrlund.

lagt veegt pa at fa gennemfert ved
tagelser om positive skridt, der
kunne tjene til en bedre gennem
forelse af slutakten. Danmark
havde sammen med de evrige EF
lande og andre vestlige stater del
taget i fremlceggelsen af en lang
reekke forslag, blandt andet ved
rerende menneskerettighederne,
det enkelte menneskes rolle inden
for rammerne af slutakten og
menneskelige kontakter. Der
knyttede sig fra dansk side ogsa
stor interesse til forslag vedreren
de militeere tillidskabende foran
staltninger, bedre arbejdsvilkiir

for journalister, informations
spredning samt bedre kontaktmu
ligheder og udveksling af oplys
ninger pa det kommercielle omra
de.

Imidlertid viste det sig trods al
le bestrcebelser ikke muligt at fa
vedtaget et forholdsvis omfatten
de og velafbalanceret afsluttende
dokument. Det var derfor Dan
mark havde fremlagt sit forslag til
et kort afsluttende dokument.
Fra dansk side havde man vceret
overbevist om, at deltagerstater
nes fcelles ansvar krcevede en mal
bevidst bestrcebelse pa at na til
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enighed om et afsluttende doku
ment, som i hvert fald kort afspej
lede Beograd-medets forleb, fast
slog nogle fa, men veesentlige,
konklusioner og frem for alt sik
rede CSCE-processens viderefo
relse.

Det nu vedtagne afsluttende
dokument var stort set identisk
med det danske forslag og opfyld
te de nsevnte krav. Frem for alt
viste det, at CSCE-processen fort
seetter. Staterne havde bekrreftet
deres vilje til at gennemfere slut
akten, og der var blevet besluttet
et nyt mede i Madrid i 1980.

Danmark bekleedte i forste
halvar af 1978 formandsposten i
EF. Den danske reprresentants
godkendelse af det afsluttende
dokument var derfor afgivet i
hans dobbelte egenskab af Dan
marks reprresentant og af repree
sentant for EF-formandskabet.
Dette indebar en forsikring til alle
andre deltagere i medet om, at EF
ville gennemfere medets beslut
ning - savel som Helsingfors-slut
akten - pa de omrader, som hen
herte under EF's kompetence.

CSCE-processen var en orga
nisk del af afspeendingen, som for
sin del pavirkedes af begivenheder
over hele verden. Seerlige proble
mer blev behandlet i andre orga
ner, f.eks. vedrerende militasre
begreensninger, militeere reduk
tioner og nedrustning. Frem
skridt pa disse omrader var vee
sentlige for afspeendingen,

Det var blevet sagt, at afspeen
dingen havde tre dimensioner: en
politisk, en militeer og en menne-
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skelig. CSCE-processens seerken
de var den fremtrredende plads,
den gay til den menneskelige di
mension.

Ved Beograd-medets afslut
ning matte man sperge, om det
havde bidraget til afsprendingens
fremme. Spergsmalet var vigtigt,
fordi der ikke var noget fornufts
meessigt alternativ til afspeendin
gen. Spergsmalet matte vel besva
res med et ja. Medet havde ikke
opnaet alle de tilsigtede resulta
ter, men der havde veeret en aben
hjertig debat, de mange fremlagte
forslag og de indhestede erfarin
ger ville vrere af veerdi for de del
tagende landes regeringer, CSCE
processen fortsatte, og ferst og
fremmest var Helsingfors-slutak
tens autoritet ikke blevet antastet
fra nogen side.

4.4. Vurdering af Beograd-m\l)
detsresu Itat
Hvorledes var det sa ud fra en hel
hedsbetragtning gaet med opfyl
delsen af Beograd-medets for
mal?

Som det vil erindres, skulle me
det ifelge slutakten for det ferste
gennemfere en dybtgaende me
ningsudveksling om, hvorledes
det var gaet med gennemferelsen
af slutaktens bestemmelser, og
hvad der i det hele taget var sket
som resultat af CSCE. En sadan
meningsudveksling havde fundet
sted, den havde veeret abenhjer
tig. Landene havde vurderet de
stedfundne fremskridt, og de lan
de, der enskede det , havde pape-



get, hvor der efter deres opfattel
se var mangler i slutaktens gen
nemferelse og behov for forbed
ringer. Alt dette var i god overens
stemmelse med slutaktens ord
Iyd, Men det ville naturligvis have
veeret en afgjort fordel, hvis me
ningsudvekslingen havde fundet
sted i en mere saglig og mere til
lidsfuld atmosfsere.

Ifelge slutakten skulle det un
der den neevnte meningsudveks
ling ogsa dreftes, hvad der kunne
og burde geres for at opna yderli
gere fremskridt efter de retnings
linier, som var blevet afstukket
med konferencens arbejde og ved
tagelser, og ifelge vedtagelserne
pa det forberedende mode skulle
Beograd-medet behandle forslag
vedrerende de forskellige emner
samt vedtage et afsluttende doku
ment. Der havde veeret den forud
sete fremadrettede dreftelse, den
havde veeret formalstjenlig 
omend ogsa den havde veeret be
sveeret af mange polemiske ind
slag - og den var blevet suppleret
ved behandlingen af de mange
fremlagte forslag. Men neesten in
gen af disse forslag blev vedtaget,
og dermed fik deres behandling
langt fra sin fulde mening. Pa det
te punkt blev det vedtagne formal
med Beograd-medet altsa ikke
opfyldt. Og det var den iejnefal
dende mangel ved det afsluttende
dokument, som medet i evrigt
vedtog som foreskrevet.

Sa skulle medet fastleegge ram
merne for afholdelsen af yderlige
re meder og dermed sikre CSCE
processens fortsrettelse. De ned-

vendige beslutninger herom var
truffet.

Helhedsbilledet kunne saledes
ingenlunde begrunde de rent ne
gative vurderinger, der fremkom
fra forskellige sider i den vestlige
offentlighed umiddelbart efter
Beograd-medets afslutning. M0
det havde dog tjent de fleste af
sine vresentlige formal og dertil
befsestet Helsingfors-slutaktens
autoritet. Og selv om virkninger
ne af Beograd-medet af gode
grunde ikke kunne gores op lige
med det samme, sa matte man
have lov til at antage, at dreftel
serne pa medet havde haft en sti
mulerende virkning pa alle de del
tagende lande - bade i vest og i
est - med hensyn til muligheder
ne og behovet for den fortsatte
virkeliggerelse af slutaktens be
stemmelser under den videre
CSCE-proces, der nedvendigvis
ma veeregradvis og langsigtet.

Hvis man sammenligner Beo
grad-medets resultat med stater
nes egne politiske malseetninger
for medet, saledes som de er be
skrevet oven for i afsnit 1.33, vil
man se, at ingen stat eller gruppe
af stater fik sine ensker fuldt ud
opfyldt, men at de alle fik noget
med hjem fra Beograd. Dette bur
de ikke veere overraskende. Og
det var neeppe de vestlige lande,
der havde mindst grund til at veere
tilfredse.

I debatten i de vestlige lande
efter Beograd-medet indgik den
spekulation, at de estlige lande i
og med vedtagelsen af Helsing
fors-slutakten og dens udtrykkeli-
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ge principper om suvereenitet og
greensemes ukrrenkelighed havde
opnaet, hvad de enskede med
CSCE; de matte derfor formodes
fremover at ville anlregge et sa sta
tisk synspunkt pi!. CSCE's opfelg
ning, at de vestlige lande kunne fa
lidet eller intet ud af den pa de
omrader, hvortil de knyttede vee
sentlige og konkrete interesser,
altsa ikke mindst inden for de
menneskelige kontakters ornrade
ikurv 3.

En sadan spekulation er neeppe
berettiget. Beograd-medets for -

10b kan i hvert faId ikke begrunde
den - dertil var det antagelig alt
for steerkt pavirket af aktuelle
faktorer. Man ma have lov til at ga
ud fra, at alle CSCE-stater har en
sa vresentlig interesse i CSCE-pro
cessens videreferelse, at de inden
for ret vide rammer ogsa er villige
til at medvirke til at opna de korn
promisvilkar, som er uomgeenge
ligt nedvendige for at opretholde
alle staters aktive deltagelse i
CSCE-pracessen. For uden en sa
dan deltagelse kan CSCE-proces
sen ikke averleve som en faktor af
betydning far afspamdingen.



KAPITEL 5:

Undervejs til Madrid

Beograd-medet var det ferste i sin
art - ud fra en synsvinkel et obli
gatorisk og vanskeligt eksperi
ment, uundvserligt for den fort
satte CSCE-proces og dermed af
betydning for selve afspeendings
politikkens videreferelse, med alt
hvad deraf felger politisk, mili
teert og menneskeligt.

Af de foregaende kapitler
fremgar det, at Beograd-medet
stort set fik et tilfredsstillende ud
fald, men at det i sit forleb ikke
just var noget hejere diplomatisk
skoleridt, og at dets konkrete ved
tagelser var meget fa. Heraf f01
ger, at erfaringerne fra Beograd
kan blive et veerdifuldt hjeelpe
middel ved tilrettelreggelsen af
fremtidige CSCE-opf01gningsm0
der, uanset at Beograd-medet ik
ke uden videre ber danne skole
for disse kommende rneder.

Neeste station pa vejen er Ma
drid 1980. Og selv om det ikke er
praktisk muligt at have endegyldi
ge forestillinger om tilrettelreggel
sen af et mode mere end to at ud i
fremtiden, sa er det ikke for tid
ligt at pabegynde overvejelserne
herom.

Hovedsynspunktet ma veere
dette: staterne kan naturligvis ik
ke forventes at mede op med

identiske standpunkter i Madrid
og pa felgende meder, men der
ma gores en overbevisende indsats
for, at de for fremtiden meder op
med nogenlunde sammenfalden
de opfattelser af det politiske sce
nario, inden for hvilket deres me
ninger skal medes og brydes og
enighed seges om nogle konkrete
vedtagelser med sigte pa Helsing
fors-slutaktens videre gennemfe
relse og CSCE-processens udvik
ling og videreferelse i det hele ta
get.

Pa den ene side vil det ikke gav
ne nogen, hvis nogen deltagende
stat feler sig kaldet til i sine krav
eller i sin kritik - hvor berettige
de de end matte foles - at ga sa
offensivt til veerks, at alvorlige
sammensted bliver det uundgaeli
ge resultat. Pa den anden side vil
det hel1er ikke gavne nogen, hvis
kommende opfelgningsmeder
hovedsagelig bliver en udveksling
af intetsigende almindeligheder,
medens de reeelle problemer, der
foreligger og vil komme til at fore
ligge i den videre CSCE-proces,
bliver forbigaet i tavshed.

Det er ikke noget tilfrelde, at
Helsingfors-slutakten foreskriver,
at der skal afholdes opfelgnings
meder for at gennemfere en dybt-
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gaende meningsudveksling bade
om gennemferelsen af slutaktens
bestemmelser, og hvad der i det
hele taget er sket som resultat af
CSCE, og om hvad der kan og ber
geres for at opna yderligere frem
skridt. Dette er udtryk for en er
kendelse af, at hvis man mener
noget og vil noget med CSCE-pro
cessen, sa nytter det ikke at stikke
hovedet i busken, nar de uundgae
lige problemer melder sig. Men
der er mange mader at gore tinge
ne pa,

CSCE-processen har fra tid til
anden sat steerke felelser i gang af
den gode grund, at den har lukket
op for behandlingen af visse felel
sesladede problemer pa en helt ny
made i det intemationale sam
kvem. Men ogsa sadanne proble
mer og - ikke at forglemme - de
grundlreggende menneskelige in
teresser, som slutakten ensker at
tilgodese i nogle af sine konkrete
bestemmelser, er i en politisk
sammenheeng bedst tjent med at
blive behandlet med overleeg og
proportionssans. Og her er der i
ferste reekke et hensyn at tage til
de mange - de mange, som uden
egen skyld elIer andel deri star
over for alvorlige menneskelige
problemer pa grund af Europas
nuveerende politiske struktur.

Det drejer sig altsa om at finde
en balance: de reelIe og veesentlige
problemer ma tages op, ikke for
at stille dem i relief, men for at
sege deres lesning elIer gradvise
formindskelse pa grundlag af Hel
singfors-slutakten. Forhabentlig
vil det vise sig muligt at finde den-
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ne balance bade i opleegget til Ma
drid-modet og under selve medet,
hvis vigtigste midler er den dybt
gaende meningsudveksling og
eventuelIe konkrete beslutninger.

Det vil naturligvis spille en rolIe
for Madrid-medets forleb, hvorle
des det gar med den videre gen
nemferelse af slutakten. Og her er
der forelebig tale om en ukendt
faktor. Der kan ikke veere tvivl
om, at stateme ber forstrerke de
res bestrrebelser pa at fortsrette
og forbedre gennemforelsen af
slutakten, og maske ville det ikke
skade, hvis de herved koncentre
rede opmzerksomheden lidt mere
indadtil og lidt mindre udadtil.
Begge dele kunne bidrage til, at
Madrid-medet kunne afvikles i en
saglig og tillidsfuld atmosfsere,
selv om der langt fra er enighed pi!.
alle punkter. Og dermed kunne
man bl.a. gore sig hab om et bedre
udbytte af den dreftelse om af
speendingens menneskelige di
mension, som er bade legitim og
nodvendig.

Beograd-medets forleb ma ha
ve givet et ganske godt indtryk af,
hvor der ber seettes (mere) ind, og
hvor det vil veere intemationalt
virkningsfuldt at gere det - samt
af de greenser for udviklingens
tempo og muligheder, hvis eksi
stens det ikke nytter at overse.
Beslutningeme fra den interparla
mentariske konference om euro
peeisk samarbejde og sikkerhed i
Wien 2.-9. maj 1978 er maske et
tegn pa, at denne antagelse er rig
tig.

Den almindelige intemationale



Fra tibningen af Beograd-medet i oktober 1977 ses forrest den vesttyske delega
tion med (i midten) statssekretcer Gunther van Well og (til venstre) delegations
chefen, ambassader Per Fischer. Til heire bag delegationen star (med front mod
keseren) chefen for den danske delegation, ambassader Skjold G. Mellbin i sam
tale med sin franske kollega ambassader Andreani.

udvikling i tiden indtil Madrid
medet viI naturligvis ogsa spille en
roile for dets forleb, f.eks. udvik
lingen pa det militeere og nedrust
ningsomradet og i relation til kon
flikter uden for Europa. Ogsa det
te er forelebig en ukendt faktor,
om hviIken der dog kan siges sa
meget, at det i de nrevnte hense
ender gerne skuile se noget bedre
udend idag.

Et ganske srerligt spergsmal er
det, hvilke forslag man skal fore
stille sig fremlagt i Madrid med
henblik pa konkrete vedtagelser
til indfejelse i Madrid-medets af
sluttende dokument? Spergsma-

let lader sig af indlysende arsager
ikke besvare i enkeltheder pa nu
vrerende tidspunkt. Men der fore
ligger dog et klart fingerpeg: langt
frerre end i Beograd, og mere
midtpunktsegende.

Det er i det foregaende omtalt,
hvorledes der inden for Beograd
medets tidsramme ikke engang
var praktisk - endsige politisk 
mulighed for at foretage en me
ningsfuld behandling af de mange
foreliggende forslag. Madrid-me
det viI neeppe blive tilrettelagt
med henblik pa at vare lrengere
end Beograd-medet. Altsa ma an
tall et af forslag reduceres kraftigt.
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Det er tillige ovenfor omtalt - i
afsnit 2.5 - hvorledes de mange
forslag pa Beograd-medet pegede
i alle mulige forskellige retninger
og i et vist omfang var fremsat
med forskellige formal for eje.
Ogsa dette ma seges undgaet i Ma
drid, hvis man vil gere sig hab om
at fa nogle konkrete vedtagelser
vedrerende emner hentet fra Hel
singfors-slutakten igennem, og
det bliver under alle ornsteendig
heder forholdsvis fa.

Men en sa stram selvdisciplin
med hensyn til antal, emnevalg og
rsekkevidde for fremlagte forslag
vil formentlig forudseette, at sta
terne har rimelig grund til at anta
ge, at nogle efter hver deres opfat
telse meningsfyldte forslag kan
fere til konkrete vedtagelser. Og
det vil igen forudszette ikke alene
en vis politisk positiv indstilling
fra alle sider, men ogsa rent prak
tisk at staterne inden Madrid kon
sulterer indbyrdes - bade inden
for og pa tveers af allianceme og
grupperne - for at udforske, hvor
der er behov for at seette ind, og
hvor der er en almindelig forstael
se for at gore det, uden at der der
for pa forhand behever at veere
enighed om den neerrnere ud
formning af det endelige resultat.

Det er selvsagt alt for tidligt at
udpege egnede emner til behand
ling i forslag pa Madrid-medet,
endsige at gere sig forestillinger
om indholdet af sadanne forslag. I
nogen grad vil afgerelsen heraf jo
ogsa afheenge af en endnu ukendt
fremtidig udvikling. Men sand
synligvis ber det tilstreebes at
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komme helt ned pa et en-cifret
antal forslag. Under alle omsteen
digheder ber de ogsa rimeligt re
flektere balancen i slutakten 
uden at det derfor ma overses, at
der nok vil komme mest udbytte
ud af forslag vedrerende egnede
emner hentet fra de bestemmelser
i kurv 2 (ekonomiske og besleeg
tede spergsmal) og kurv 3, som
indeholder tilsagn om konkrete
praktiske foranstaltninger.

Og sa ma der naturligvis ogsa i
Madrid treeffes de fornodne be
slutninger for CSCE-processens
videreferelse, ikke mindst om det
neeste optelgningsmede efter Ma
drid. I denne forbindelse ma det
overvejes, om ikke den rette poli
tiske forstaelse af det i Helsing
fors-slutakten nedfreldede rota
tionsprincip ma tilsige, at dette
neeste mode finder sted i en ho
vedstad i et land, som tilherer en
af de to store alliancer (NATO og
Warszawapagten) inden for
CSCE-kredsen. Det ma dog pa
forhand erkendes, at pa den ene
side praktiske og pa den anden si
de politiske problemer kan vise
sig at hindre en sadan beslutning.

Det vil neeppe forelebig vise sig
muligt pa meder som dem i Beo
grad og Madrid at na til enighed
om en specifik vurdering af slut
aktens gennemferelse pa ornrader
af betydning, og forslag sigtende
hertil vil derfor neeppe tjene no
get fornuftigt formal. Vurderin
gen af slutaktens gennemferelse
ma fremsta som et resultat af den
debat, som ingen kan unddrage
sig. Den frelles erkendelse af , at



der her foreligger afvigende opfat
telser, har i sig selv en vis veerdi,
Og det skal nok vise sig, at selv om
der ikke er enighed om at formu
lere vurderingen i en tekst, sa viI
mededeltagerne tage en hel del
sammenfaldende indtryk med
hjem fra en sadan debat.

Det ma antages, at hvis Madrid
medet kan fin de sted delvis pa po
litisk plan, jfr. ovenfor i afsnit 4.2
om den herom fra vestlig og neu
tral side fremsatte tanke, sa viI
dette, alt andet lige, ege chancer
ne for et positivt udfald. Bl.a.
kunne man forestille sig, at den
dybtgaende meningsudveksling
om Helsingfors-slutaktens hidti
dige gennemferelse fik sit tyngde
punkt i en debat med deltagelse af
udenrigsministrene i medets be
gyndelse og saledes fik politisk
slagkraft uden at blive en fortle
bende belastning for medet i alle
dets faser. En sadan ordning ville
ikke fere til, at denne meningsud
veksling blev uforholdsmeessigt
begreenset, for ogsa i de pafelgen
de fremadrettede dreftelser, her
under om fremlagte forslag, ville
spergsmal vedrerende slutaktens
hidtidige gennemferelse uundgae
ligt indga.

Og med hensyn til Madrid-me
dets udfald ma det vsere tilladt at
antage, at deltagelse af regerings
medlemmer i dets afsluttende fa
se viI virke som en tilskyndelse tu
alle om at vise den fornedne for
handlingsvilje og smidighed til at
na til enighed om et tilfredsstil
lende afsluttende dokument, der

ogsa indeholder nogle konkrete
vedtagelser.

Maske kan det foran skitserede
sigte for Madrid-medet forekom
me for beskedent. Det er det dog
neeppe. For det forudseetter, at
der finder en dybtgaende me
ningsudveksling sted i overens
stemmelse med slutakten, saledes
at denne fortsat bliver gennem
fert pa dette vigtige punkt. Det
forudseetter, at Madrid-medet i si
ne vedtagelser fastholder, hvad
der blev opnaet i Beograd, og des
uden gar noget leengere end Beo
grad-medets afsluttende doku
ment. Og det forudseetter yderli
gere sikring af CSCE-processens
videreferelse, bl.a. ved en beslut
ning om det neeste opfelgnings
mede efter Madrid.

Med de nu gjorte erfaringer er
der god grund til at erindre om, at
CSCE-processen er et langsigtet
forehavende, ligesom den afspeen
ding, af hviIken den er en uadskil
lelig og vresentlig bestanddel. Der
kan kun gores fremskridt, hvis der
eksisterer et vist mal af indbyrdes
forstaelse. Og som USA's delega
tionschef Arthur Goldberg sagde
under en kongreshering efter
Beograd-rnedet: "Begyndelsesha
stigheden er ikke sa vigtig som
fortsatte fremskridt" .

Der er ikke forelebig brug for
sa mange nye beslutninger. Hel
singfors-slutakten er i sig selv et
meget veerdifuldt intemationalt
dokument, og der er endnu langt
igen, f0r dens bestemmelser er
gennemfert eller dens muligheder
udtemt. Forseg pa at fa gennem-
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fort for mange eller for vidtreek
kende konkrete vedtagelser i til
knytning til slutakten kan true
den indre sarnmenheeng og balan
ce, som er afgerende forudseet
ninger for dens politiske beere
kraft. Slutakten er til syvende og
sidst CSCE-processens hovedhjer-

nesten og dens opretholdelse og
gennernferelse dermed af veesent
lig betydning for afspeendingens
videreforelse.

Og derom ber bestreebelserne
derfor ferst og fremmest koncen
treres i den fortsatte CSCE-pro
ces.



Bilag

Msluttende dokument fra Boo
grad-medet 1977 af repreesentan
ter for de deltagende stater i Kon
ferencen om sikkerhed og samar
bejde i Europa, holdt pa grundlag
af bestemmelseme i slutakten
vedrerende konferencens opfelg
ning.

(Uofficiel oversrettelse)

Reprresentanteme for de delta
gende stater i Konferencen om
Sikkerhed og Samarbejde i Euro
pa, udpeget af disse staters uden
rigsministre, medtes i Beograd fra
4. oktober 1977 til9. marts 1978
i overensstemmelse med bestem
melseme i slutakten vedrerende
konferencens opfelgning.

Deltagerne modtog et budskab
fra Den Socialistiske Federative
Republik Jugoslaviens preesident,
Josip Broz Tito, og paherte et
indlseg af hr. Milos Minic, vice
preesident for Det federale Ekse
kutivrad og federal udenrigsmini
ster for Den Socialistiske Federa
tive Republik Jugoslavien.

Der blev ydet bidrag (til me
dets arbejde) af felgende ikke-del
tagende Middelhavsstater: AIge
riet, Egypten, Israel, Libanon,
Marokko, Syrien og Tunesien.

De deltagende staters reprse-

~sentanter understregede den be
tydning, de tilleegger afspeendin
gen, som er fortsat siden vedtagel
sen af slutakten pa trods af van
skeligheder og forhindringer. I
denne sarnmenheeng understrege
de de CSCE's roIle, idet gennem
fcrelsen af slutaktens bestemmel
ser er veesentlig for denne proces'
udvikling.

De deltagende staters repree
sentanter havde en dybtgaende
meningsudveksling bade om gen
nernferelsen af slutaktens be
stemmelser og lesning af de opga
ver, konferencen har defineret og
i sammenhamg med de spergsmal,
som denne har behandlet, om ud
bygningen af deres gensidige for
bindelser, forbedringen af sikker
heden og udviklingen af samarbej
det i Europa samt om udviklingen
af afspsendingsprocessen i fremti
den.

De deltagende staters repree
sentanter understregede den poli
tiske betydning af Konferencen
om Sikkerhed og Samarbejde i
Europa og bekreeftede deres rege
ringers beslutning om fuldtud at
gennemfere alle slutaktens be
stemmelser ensidigt, tosidigt og
flersidet.

Det blev erkendt, at menings-
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udvekslingen i sig selv udger et
vrerdifuldt bidrag til opnaelsen af
CSCE's mal, selvom forskellige
synspunkter blev udtrykt med
hensyn til omfanget af den hidti
dige gennemferelse af slutakten.

De gennemgik ligeledes forslag
vedrerende de ovenstaende
spergsmal og definitionen af eg
nede modaliteter for afholdelsen
af andre meder i overensstemmel
se med bestemmelserne i slutak
tens kapitel vedrerende konferen
cens opfelgning,

Der blev ikke opnaet enighed
om en rrekke af de forslag, der
blev forelagt pa medet.

I overensstemmelse med de re
levante bestemmelser i slutakten
og med deres beslutning om at
fortsrette den multilaterale pro
ces, der blev indledt ved CSCE, vi!
de deltagende stater holde yderli
gere meder mellem deres repree
sentanter, det andet af disse me
der vil blive afholdt i Madrid be
gyndende tirsdag den 11. novem
ber 1980.

Et forberedende mede vi! blive
afholdt i Madrid begyndende tirs
dag den 9. september 1980 for at
trreffe beslutning om egnede
modaliteter for hovedrnedet i Ma
drid. Dette vi! ske pa basis af slut
akten savel som de evrige relevan
te dokumenter vedtaget under
CSCE-processen. *)

Det blev ligeledes besluttet at
afholde, inden for rammerne af
CSCE'3 opfelgning, felgende me
der af eksperter fra de deltagende
stater:
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I overensstemmelse med det i
slutakten indeholdte mandat og i
henhold til forslaget herom fra
Schweiz' regering vil et ekspert
mede blive indkaldt i Montreux
den 31. oktober 1978 for at fort
srette undersegelsen og udarbej
delsen af en almindeligt accepta
bel metode til fredelig bilreggelse
af tvister med sigte pa at fuld
steendiggere eksisterende meto
der.

Efter indbydelse af Forbunds
republikken Tysklands regering
vi! det i slutakten forudsete eks
pertmede med henblik pa forbe
redelsen af et "Videnskabeligt
forum" finde sted i Bonn, begyn
dende den 20. juni 1978. Repree
sentanter for UNESCO og De for
enede Nationers ekonomiske
kommission for Europa vi! blive
indbudt til at fremlregge deres
synspunkter.

Efter indbydelse fra Maltas re
gering vi! et mede af Middelhavs
eksperter blive indkaldt den 13.
februar 1979 i Valletta. Dets man
dat vi! veere, inden for rammerne
af Middelhavskapitlet i slutakten,
at overveje mulighederne for og
midlerne til at fremme konkrete
initiativer tU gensidigt fordelag-

*) De evrige relevante dokumen
ter vedtaget under CSCE-proces
sen er:
De afsluttende anbefalinger fra
Helsingfors-konsultationerne, be
slutningerne fra det forberedende
mede til Beograd-medet 1977;
neerveerende afsluttende doku
ment.



tigt samarbejde vedrerende for
skellige ekonomiske, videnskabe
lige og kulturelle omrader udover
andre initiativer vedrerende de
ovennrevnte emner, som allerede
er undervejs, De ikke-deltagende
Middelhavsstater viI blive indbudt
til at bidrage til dette medes ar
bejde. Spergsmal vedrerende sik
kerhed viI blive dreftet pa Ma
drid-medet.

Varigheden af mederne mel
lem eksperterne ma ikke over
skride 4-6 uger. De viI udarbejde
konklusioner og anbefalinger og
sende deres rapporter til de delta
gende staters regeringer. Meder
nes resultater vil i beherigt om
fang blive taget i betragtning pa
Madrid-medet.

Alle de ovenfor nrevnte meder
viI blive afholdt i overensstem
melse med paragraf 4 i slutaktens
kapitel om "Konferencens op
felgning" .

Den Socialistiske Federative
Republik Jugoslaviens regering
anmodes om at fremsende neer
vrerende dokument til De forene
de Nationers generalsekretrer, til
UNESCO's generaldirekter og til
De forenede Nationers ekonomi
ske kommission for Europa's ek
sekutivsekretrer. Den Socialisti
ske Federative Republik Jugosla
viens regering anmodes ogsa om
at fremsende neerveerende doku
ment til de ikke-deltagende Mid
delhavsstaters regeringer.

De deltagendE! staters reprre
sentanter udtrykte deres dybe
taknemmelighed over for Den So
cialistiske Federative Republik
Jugoslaviens folk og regering for
den udmeerkede tilrettelreggelse
af Beograd-medet og den varme
grestfrihed, der blev vist de i me
det deltagende delgationer.

Beograd, den 80 marts 1978.



Ordliste

allergisk: overfelsorn
alternativ: anden mulighed
aspekt: synspunkt, synsvinkel, si-

de (af en sag)
autentisk: eegte, palidelig
bilateral: tosidet
CMEA, se COMECON

COMECON (COuncil for Mutua!
ECON omic Aid: Radet for gen
sidig ekonomisk bistand) blev
dannet i januar 1949 af Sovjet
unionen, Bulgarien, Polen, Ru
meenien, Tjekkoslovakiet og
Ungarn som et modstykke til
Marshall-hjeelpen og OEEC
(Organization for European
Economic Cooperation: Orga
nisationen for (vest )europreisk
ekonomisk samarbejde). Yder
ligere et antallande er medlem
mer elIer observaterer

consensus: egentlig: samstemmig
hed. Om ordets anvendelse se
afsnit 2.4

CSCE (Conference on Security
and Cooperation in Europe :
Konferencen om sikkerhed og
samarbejde i Europa). Konfe
rencen forberedtes og gennem
fortes i arene 1972-75 i Hel
singfors, Geneve og Helsingfors

DDR (Deutsche Demokratische
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Republik : Tyske demokratiske
republik) 0sttyskland

defUnere:afgrrense,forklare
deklaration: officiel erkleering
de Ni: EF -landene, se EF
dialog: samtale
diametral: modsat
dimension: omfang, sterrelse
diskriminatorisk: hvad angar for-

skelsbehandling (f.eks. mellem
et lands indbyggere og tilflytte
de udlamdinge)

dissident: person af anden ansku
else (her: end statsmagten)

dynamisk : som er i beveegelse,
kraftfyldt, energisk

ECE (Economic Commission of
Europe: FNs ekonomiske
kommission for Europa). Op
rettet 1947, hovedseede i Ge
neve

EF (Europreiske FrelIesmarked).
Medlemmer: Beneluxlandene,
Danmark, Forbundsrepublik
ken Tyskland, Frankrig, Ir
land, Italien og Storbritannien

eksekutivsekretrer: sekreteer med
udevende myndighed

faciliteter: hjeelpemidler, lempel
ser, fordele

faktuel: virkelig, saglig, faktisk
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fascistisk: tilherende fascismen
(politisk beveegelse, der var ved
magten i Italien 1922-43) 
omfatter som samlebegreb og
sa nazismen

FN (Forenede Nationer). Opret
tet 1945

fora: af forum: torv, stad, her: for
samlinger

fundamental: grundleeggende,
vigtig

1. princip i deklarationen om
principper retningsgivende for
forbindelserne mellem de del
tagende stater: Suvereen ligebe
rettigelse, respekt for de med
suvereenitet forbundne rettig
heder. Se ogsa s. 50.

global: verdensomspeendende
harmonisering: en proces der har

til formal at bringe ting i over
ensstemmelse med hinanden
for at fa dem til at fungere sam
men

Helsingfors-konferencen, se
CSCE

homogen: ensartet
humanitrer: menneskevenlig

ideologisk: hvad der har at gere
med en politisk eller filosofisk
beveegelse

identisk: ensbetydende, sammen
faldende

ignorere: lade upaagtet, overse

initiativ: beslutning om igangseet
ning af noget, foretagsomhed

integration: sammensmeltning til
en helhed, optagelse i et feelles
skab

intermezzo: mellemspil (her: inde
midt i hovedforhandlingerne)

interministeriel: egl. mellem-mi
nisteriel, d.v.s. her: et udvalg
med reprresentation for flere
bererte ministerier

intern: indre, indvendig
interparlamentarisk: her: med fle

re parlamenter repreesenteret
introducere: indfere og prresente

re
kernevaben: atom- og brintvaben
kollektiv: omfattende flere, feel

les, samlet
kommerciel: handelsmressig
kommunikation: forbindelse, ud

veksling af meddelelser, ind
byrdes forstaelse

komplikation: forvikling, indvik-
lethed

kompromis: aftale, hvor begge
parter slar af pa deres oprinde
lige fordringer

kompromittere: undergrave, ud
srette for skam, afslere

konfrontation: stille ansigt til an-
sigt, opger, konflikt

konkret: handgribelig, virkelig
konsultativ: radgivende
konsultere med: radsperge, radsla
kontroversiel: omstridt, som ska-

ber uenighed

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

konventionelle styrker: militeere
enheder udstyret med grengse
vaben - .og ikke med atomva
ben
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kurv 1-3: Helsingfors-konferen
cens udtryk for opdelingen af
de emner, konferencen be
skeeftigede sig med. Kurv 1
vedrerer sikkerhed i Europa,
kurv 2 drejer sig om samarbej
de pa de ekonomiske og tekno
logiske omrader samt pa milje
omradet, og kurv 3 handler om
samarbejde pa humaniteere og
andre omrader.Se ogsa s.12-13.

legitim: lovlig, retmeessig
mandat: bemyndigelse
MBFR (Mutual and Balanced

Force Reductions: Gensidige
og balancerede styrkereduktio
ner) , som NATO ferste gang
tog til orde for i 1968

modalitet: made (at veere eller
teenke pa)

multilateral: flersidet
multinational: bestaende af flere

lande
NATO (North Atlantic Treaty

Organization: Den nordatlanti
ske traktats organisation). Op
rettet 1949

neo-nazistisk: ny-nazistisk
neutralisere: gore neutral, ophee

vevirkning
9. princip i deklarationen om

principper retningsgivende for
forbindelserne mellem de del
tagende stater: Samarbejde
mellem stater. Se ogsa s, 20.

niveau: (vandret) plan, hejde

notifikation: officiel meddelelse
fra en stat til en anden

objektiv: upartisk
obligatorisk:tvungen
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pan-europeeisk: al-europeeisk
plenarmede: fuldtallig forsamling

i mede
polemisk: stridsmsessig, stridsly

sten
pragmatisk: saglig, erfaren, klog,

som vedrerer arsagssammen
heenge. Har seerlig relation til
statsanliggender

prioritering: fortrinsret , reekke
felge

procedure: fremgangsmade
progressiv: fremskridtsvenlig,

fremskreden, leengere fremme
proportionssans: sans for forhold

mellem sterrelser (der har no
get med hinanden at gere)

proportionsforvridning: bevidst
gal sammenstilling af sterrel
sesforhold

prreference: forret, forrang

ratificere: godkende eller stadfee
ste en traktat el.lign.

referencemateriale: henvisnings/
oplysningsmateriale

reflektere: give genskin af, tilba
gekaste

regional: som angar et omrade
relevant: som kommer sagen ved,

veesentligt
restriktiv: begrrensende, ind

skramkende
revanchistisk: heevn -, oprejsnings

segende
rotationsprincip: princip, hvoref

ter noget gar pa omgang

SALT (Strategic Arms Limitation
Talks: Forhandlinger om be
greensning af strategiske vaben)



Amerikansk-sovjetiske forhand
linger, der resulterede i en af
tale i 1972 (SALT I)

scenario: udtryk hentet fra scene
og filminstruktion. Her forsta
et som de handlinger og bevee
gelser, der udger vedkommen
de politiske scene

series: alvorlig, veegtig
6. princip i deklarationen om

principper retningsgivende for
forbindelserne mellem de del
tagende stater: Ikke-indgriben
i indre anliggender. Se ogsa s.
51.

specifik.: speciel, karakteristisk
sporadisk: spredt
stationering: anbringelse af frem

mede tropper i et land
statisk: stillestaende, befinde sig i

ligeveegt
struktur: opbygning, ordning
substantiel: veegtig, vresentlig
suvereen: uafheengig
suverrenitet: uafhamgighed, selv

styre
7. princip i deklarationen om

principper retningsgivende for
forbindelserne mellem de delta
gende stater: Respekt for men
neskerettighederne og funda
mentale frihedsrettigheder, her
under tanke-, samvittigheds-,

religions- eller trosfrihed. Se
ogsa s. 19.

symposium: sammenkomst for
andfulde diskussioner

syntese: sammenfatning til en hel
hed

taktisk: udtryk for ledelse af mili
trerstyrker, her forstaet som
anvendelse af en fremgangsma
de, der udnytter foreliggende
situationer - til opnaelse af
bedst mulige resultat

tese: (videnskabelig) pastand
(som udgangspunkt for en
dreftelse)

UNESCO (United Nations Educa
tional, Scientific and Cultural
Organization: De forenede Na
tioners organisation for uddan
nelse, videnskab og kultur) , op
rettet 1946; har hovedseede i
Paris

unilateral: ensidet, ensidig
universalitet: som omfatter alt
upolemisk, se polemisk
Warszawapagten: militeeralliance

oprettet 1955 mellem Sovjet
unionen, Bulgarien, Polen, Ru
meenien, Tjekkoslovakiet,
DDR og Ungarn

verbal: ordmeessig, sagt med ord
visum, visa: pategning pa pas om

indrejsetilladelse til et land
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