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1. Indledning

Strategiske atomvåben er kerne
våben anbragt på langtrækkende
fremføringsmidler , der kan nå fra
kontinent til kontinent. Kun de
to supermagter, USA og Sovjet
unionen, har atomvåben anbragt
på sådanne langtrækkende frem
føringsmidler. Diskussionen om
betydningen af lighed med hensyn
til disse våben går derfor alene på
det tosidede amerikansk-sovjeti
ske forhold.

I debatten i USA om forhand
lingerne med Sovjetunionen om
begrænsning af strategiske atom
våben, de såkaldte SALT-forhand
linger, spiller lighedskravet en stor
rolle. Også i sovjetiske udtalelser
har kravet om ligestilling med USA
en fremtrædende plads. For Sov
jetunionen dokumenterer 12 års
SALT-forhandlinger USA's nød
tvungne erkendelse af Sovjetuni
onens ligestilling. Denne anerken
delse er for Sovjetunionen funda
mental for enhver frugtbar for
handling om begrænsning af stra
tegiske atomvåben.

Det begyndte i 1972
I De forenede Stater begyndte
debatten om paritetsprincippet

(lighedsprincippet) i 1972,daden
foreløbige aftale om begrænsning
af offensivestrategiske kernevåben
tillod russerne at have flere ra
ketter end USA. Sovjetunionen
kunne have 1618 landbaserede
raketter (ICBM) og 950 ubådsba
serede raketter (SLBM) anbragt
på 62 ubåde. For USA blev de
tilsvarende tal fastsat til 1054,
710 og 44. Der fastsattes forskel
lige udskiftningsmuligheder, men
det afgørende var, at Sovjetunio
nen kunne have flere raketter end
USA.

Denne aftale blev mødt med
stærk kritik i USA. Mange men
te, at det var forkert af den ame
rikanske regering at gå med til, at
russerne måtte have flere raketter
end USA. Det amerikanske Senat
vedtog derfor, at en ny SALT-af
tale skulle baseres på princippet
om paritet mellem USA og Sov
jetunionen.

Overfor kritikerne blev SALT
aftalen forsvaret med, at antallet
af raketter blot var en egenskab
ved et lands kernevåbenstyrke .
Der var andre mindst lige så vigti
ge egenskaber, og i nogle af disse
andre henseender havde USAover
vægt .

Det var imidlertid svært for
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Var undertegnelsen af den første SALT-aftale udtryk for USAs erkendelse af
egen svaghed? Og hvorledes forholder det sig i denne henseende med den anden
SALT-aftale, der undertegnedes i juni 1979 i østrig, hvor præsident Carter og ge
neralsekretær Leonid Brezhnev mødtes

den amerikanske regering og dens
tilhængere at trænge igennem med
dette synspunkt. Kravet om lige
stilling har en umiddelbar appel,
som er svær at afvise - selv på et
område som strategiske atomvå
ben. For den amerikanske rege
ring blev det en indenrigspoli
tisk nødvendighed at få en aftale,
der direkte udmøntede det ab
strakte ligestillingsprincip i antal
raketter og fly.

Da de to supermagter i novem
ber 1974 indgik den såkaldte Vla-
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divostok-aftale, var det derfor en
sejr for den amerikanske rege
ring i forhold til dens interne kri
tikere. Det blev aftalt, at grundla
get for en ny SALT-aftale skulle
være lighed mellem de to super
magter med hensyn til antallet
af interkontinentale fremførings
midler til kernevåben, d.v.s. i
modsætning til den første SALT
aftale var langtrækkende bombe
fly inkluderet . Der blev fastlagt
en overgrænse på 2400 fremfø
ringsmidler til hver part .



2. Strategiske atomvåben

Strategiske atomvåben omfatter
offensive og defensive langtræk
kende kernevåben.

Offensive våben er hos begge
supermagter sammensat på en må
de, som benævnes "triade" (tre
klang) som udtryk for, at der er
tre forskellige slags fremførings
midler: landbaserede raketter
(ICBM), ubådsbaserede raketter
(SLBM) og bombefly. ICBM og
SLBM er ballistiske missiler, d.
v.s. at de følger et projektils
bane efter affyringen (se tegnin
gen i 3.4.). De nye fladbanemis
siler falder uden for denne tra
ditionelt anvendte inddeling. De
omtales i afsnit 4.

Defensive våben er forsvarsvå
ben mod de offensive våben. De
omfatter aktivt og passivt forsvar.
Aktivt forsvar er våben rettet mod
hver af "triaden"s dele: raketfor
svar (BMD), anti-ubåds-krigsførel
se (ASW) og luftforsvarsanlæg til
beskyttelse mod angreb med
bombefly. Passivt forsvar er orga
nisatoriske og fysiske foranstalt
ninger til at beskytte civilbefolk
ningen mod kernevåbenangreb, f.
eks. evakueringsplaner og beskyt
telsesrum. Passivt forsvar kaldes
også civilforsvar.

Afskrækkelsesrollen
De forskellige synspunkter i de
batten i USA om paritet (lige
lighed) har som regel forbindel
se med, hvilken afskrækkelsesrol
le disse våben tillægges .

I mange år var det den helt do
minerende opfattelse, at traditio
nelle forestillinger om at vinde el
ler tabe en atomkrig var uden me
-ning. Kernevåben kunne ikke bru
ges til at udkæmpe en krig i gam
meldags forstand; ingen kunne
vinde en sådan krig. Langtræk
kende atomvåben kunne derfor
kun bruges psykologisk til at af
holde (afskrække) andre fra at
bruge våbnene ved truslen om
gengældelse.

Ideen med denne form for af
skrækkelse er, at det i en spændt
situation skal være klart for en
modstander, at atomkrig også for
vedkommende selv vil give enor
me menneskelige og materielle
tab. En omfattende fysisk brug
af disse våben vil gøre alle til ta
bere, og i den yderste nødssitua
tion skal netop denne erkendel
se afholde enhver fra at begynde
en kernevåbenkrig.

I debatten om paritet hævder
fortalerne for denne opfattelse,
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at formel talmæssig ligestilling
mellem den amerikanske og den
sovjetiske kernevåbenstyrke i sig
selv er af mindre betydning for
styrkernes hovedformål, nemlig
at virke afskrækkende, d.v.s. krigs
forebyggende mellem de to super
magter.

Ny form for afskrækkelse
I de seneste år er denne (næsten
fuldstændige) enighed i USA for
svundet. Det er nu et udbredt
synspunkt, at strategiske atomvå
ben også bør tillægges en militær
funktion i en krig, og at man ik
ke alene bør koncentrere sig om
afskrækkelse før en krig.

Betingelsen for altid at have en
effektiv afskrækkelse af Sovjet
unionen er, at De forenede Sta
ter udvikler evnen til at overleve
og klare sig i en atomkrig; nogle
amerikanske kommentatorer ta
ler direkte om, at USA bør være i
stand til i givet fald at vinde en
atomkrig.

Et centralt argument herfor er,
at Sovjetunionen aldrig har delt
den traditionelle opfattelse, at
kernevåben kun kan have en af
skrækkelsesrolle via truslen om
gengældelse. Overfor Sovjet er
det derfor kun afskrækkende og
dermed krigsforebyggende, hvis
man selv er i stand til at udkæm
pe en atomkrig. Ifølge denne op
fattelse er nødvendigheden af
mindst talmæssig ligestilling med
Sovjetunionen en betingelse for
effektiv afskrækkelse.

Sovjetunionens opfattelse

Sovjetunionen taler ikke om af
skrækkelse på samme måde som
USA. Et af problemerne ved
SALT-forhandlingerne er netop
den forskellige sprogbrug (eller
begrebsramme), der anvendes af
de to supermagter. Russerne
fremhæver i stedet betydningen
af "lige sikkerhed" 0 .1.

Dog synes Sovjetunionen i hø
jere grad at have sympati for sidst
nævnte tankegang, d.v .s. at også
afskrækkelse ved atomvåben af
hænger af evnen til at udkæmpe
en krig. I mange sovjetiske skrif
ter er det en selvfølge, at en atom
krig kan vindes af Sovjet; det
nævnes også, at en sådan krig vil
betyde store tab for Sovjetunio
nen, men selve forestillingen om
sejr fastholdes.

Det er især med henvisning til
disse sovjetiske skrifter, at den
nye opfattelse i USA er blevet
den nu dominerende.

I opfattelsen af selve afskræk
kelsesrollen for strategiske atom
våben har De forenede Stater der
for nærmet sig Sovjetunionen, og
for begge supermagter er kravet
om ligestilling med hensyn til dis
se våben nu vitalt.

En oversigt over de forskellige
måder at opgøre de to supermag
ters kernevåbenstyrker på vil be
lyse indholdet af ligestillingsprin
cippet og give mulighed for bedre
at vurdere de forskellige opfattel
ser.



3. Offensive våben:
»trladen«

Med hensyn til "triaden" kan man
opstille seks forskellige mål for
lighed (paritet).

3.1. Antal fremføringsmidler
Den mest almindelige måde at
angive en supermagts atomvåben
styrke på er ved antallet af raket
ter og fly. I tabel 1-3 er oplyst
USA's og Sovjetunionens langt
rækkende raketter og fly.

I oversigten over Sovjetunio
nens flystyrke er ikke medregnet
det meget omtalte Backfire-fly,
det anses ikke for at være et langt
rækkende bombefly (se nedenfor
under 3.2.).

Tabel 1: Antallandbaserede raketter

For De forenede Stater er det
samlede antal langtrækkende
fremføringsmidler 2000. For Sov
jetunionen er det 2504.

Sovjets kernevåbenstyrke størst
Målt i antallet af fremføringsmid
ler (raketter og fly) har Sovjetuni
onen da en større kemevåbenstyr
ke end USA.

Det fremgår, at USA var først
med at udvikle langtrækkende ra
ketter. Siden Poseidon-ubådene
kom til i 1971, har USA udviklet
en ny rakettype, nemlig Tri
dent-raketten i 1980, som skal
deployeres på en del Poseidon-

første antal første antal
gang raket- gang raket-

USA deploy- ter USSR deploy- ter
eret eret

Titan II 1962 52 55-11 1966 520

Minuteman II 1966 450 SS-13 1968 60

Minuteman III 1970 550 55-17 1975 150

SS-18 1975 308

55-19 1975 360

lait 1052 lait 1398
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Tabel 2: Antal ubådsbaserede raketter

første antal antal første antal antal
gang ubåde raket- gang ubåde raket-

USA deploy· ter USSR deploy. ter
eret eret

Polaris 1964 5 80 Yankee 1969 28 478

Poseidon 1971 20 320 Delta 1973 og

Trident 1980 12 200 1978 34 472

lait 37 600 lait 62 950

Tabel 3' Antal bombefly

første antal første antal
USA gang de- fly USSR gang de- fly

ployeret ployeret

B·52 1956 348 Bear 1956 100

Bison 1956 56

lait 348 lait 156

ubåde. Det samlede antal land
og ubåds-baserede raketter har si
den 1967 ligget fast på henholds
vis 1054 og 656, dog er det de
sidste par år faldet til 1052 og
600.

Siden den første SALT-aftale
blev indgået i 1972, har Sovjet
unionen udviklet fire nye raket
typer. De nye landbaserede raket
ter SS-17 , SS-18 og SS-19 har
afløst ældre rakettyper.På samme
måde har de nye Delta-ubåde af
løst ældre ubåde. Antallet af sov
jetiske landbaserede raketter var
stadig stigende indtil 1976. De
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seneste år har det været faldende.
Antallet af ubådsbaserede raketter
har været stigende hele tiden.

Med hensyn til nye ubåde har
USA for flere år siden besluttet
at anskaffe Trident-ubådene. I
1979 besluttede præsident Carter
at iværksætte produktionen af
den mobile, landbaserede MX-ra
ket. Afhængig af Reagan-admini
strationens endelige beslutning
om dens basering, vil den for
mentlig kunne tages i brug i mid
ten af 80'erne. Hvad angår den
kommende raketudvikling i Sov
jetunionen, kendes den ikke. Ale-



ne den faktiske anskaffelse af ra
ketter kan iagttages.

Ældst i supermagternes våben
arsenaler er bombeflyene, som
næsten alle stammer fra midten
af 50'erne. USA's styrke af bom
befly har været stadig faldende
siden begyndelsen af 60'erne -fra
430 til 348. Sovjetunionens styr
ke af bombefly har også været
faldende - fra 190 til 156.

Målt i antallet af fremførings
midler har der altså ikke været
tale om en entydig oprustning (el
ler nedrustning) af de to super
magters kernevåbenstyrker i 70'
erne - jfr. også SALT-l-aftalen
(se afsnit 1).

Styrkernes sammensætning
USA's og Sovjetunionens kerne
våbenstyrker er forskelligt sam
mensat med hensyn til vægtfor
delingen på de enkelte led i "tri
aden".

Af tabel 1-3 (ovenfor) ses, at
De forenede Stater har lagt stør
re vægt på bombefly end Sovjet
unionen. Det vil også fortsat gæl
de, selvom præsident Carter i
1977 besluttede, at enhver pro
duktion af det supersoniske B-l
bombefly til afløsning af B-52'er
ne skulle standses. Sovjetunionen
har til gengæld lagt betydelig stør
re vægt på landbaserede raketter.

De enkelte led i ''triaden'' kan
hver have forskelligt formål. En
landbaseret raket har en flyvetid
fra affyringen til målet på ca. 30
minutter; en ubådsbaseret raket
har en flyvetid på ca. 15 minut
ter. Et bombeflys flyvetid fra star
ten til målet er derimod adskilli
ge timer.

Bombefly kan derfor kun være
en trussel mod civile mål. Kun
ICBM og muligvis SLBM (se ne
denfor under 3.3.) kan virke som
en trussel mod den anden parts
landbaserede raketter, idet begge

Den russiske SS-ll interkontinentale raket (ICBM) på Den røde plads i Moskva

9



p,! .•

I
Den amerikanske interkontinentale ra
ket TitanII (ICBM)

parter vil ræsonnere, at der vil
være rigelig tid til, at modparten
kan anvende våbnene, længe før
de angribende fly når frem.
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Af de amerikanske bombefly
holdes ca. 40% i en slags perma
nent alarmtilstand på deres baser.
En endnu større del kan i kortere
kriseperioder holdes i flyvende a
larmtilstand. Det skete under Cu
ba-krisen i 1962. De er da umu
lige at uskadeliggøre i større om
fang ved selvet ekstremt overra
skelsesangreb.

At holde flyene i luftbåren a
larmtilstand er meget dyrt, men
vil i en krise være et effektivt
signal til modparten om, at man
betragter situationen som yderst
alvorlig. Dette led i "triaden" er
derfor, hvad man kalder et ef
fektivt krisestyringsinstrument.

Den nye SALT-aftale: højst 2250
fremføringsmidler
Som omtalt i indledningen blev
den første aftale om begrænsning
af offensive strategiske styrker
(SALT I i 1972) alene fastlagt
ved antallet af raketter, mens
Vladivostok-aftalen i 1974 fast
satte det samlede antal fremfe
ringsmidler. d.v.s. både raketter
og fly.

SALT II-aftalen, indgåeti 1979,
er ikke ratificeret af USA. Rea
gan-administrationen afviser den
som ensidigt til Sovjets fordel,
nen foreløbig synes de to super
magter uformelt at ville overhol
de den, indtil en ny er indgået.

Aftalen fastlægger en over
grænse på 2250 fremføringsmid
ler til interkontinentale kernevå
ben, d.v.s, lidt under Vladivos
to k-aftalens overgrænse. Også
fladbanemissiler affyret fra flyer



inkluderet heri; Vladivostok-afta
len var uklar på dette punkt. Sov
jetunionen ma da nedskære sin
raketstyrke med ca. 250, medens
USA har plads til en mindre udvi
delse. Med hensyn til antallet af
fremføringsmidler betyder den
nye SALT-aftale således en virke
liggørelse af ligestillingskravet.

En supermagts atomstyrke kan
imidlertid måles på mange andre
måder. At gøre det i antallet af
raketter og flyer blot den hyp
pigst anvendte og umiddelbart
mest overskuelige. Om antallet af
fremføringsmidler så er et relevant
udtryk for det, man ønsker at må
le - effektiv afskrækkelse og lige
sikkerhed - er en anden sag.

3.2. Fremføringsmidlernes række
vidde
En raket siges at være interkonti
nental, hvis den har en rækkevid
de på mindst 6436 km (4000 mi
les). Et bombefly har interkonti
nental rækkevidde, hvis det kan
flyve mindst 9700 km (6000 mi
les) (flyet skal jo helst kunne fly
ve både frem og tilbage).

Tabel 4: Ubådsraketternes rækkevidde

USA
km

Landbaserede raketter og bombe
fly

Næsten alle landbaserede raket
ter har en rækkevidde i størrelses
ordenen 10-12.000km. Afstanden
fra de kendte raketaffyringssilo
er til de sandsynlige mål i USA
og Sovjetunionen er 9-11.000 km.

De amerikanske bombefly har
en betydelig længere rækkevidde
(16-20.000 km) end de russiske
bombefly (11-13.000 km). De
sovjetiske fly kan imidlertid nemt
stationeres på baser i Sovjetunio
nen indenfor rækkevidde af de
sandsynlige mål. Det omstridte
sovjetiske Backfire-fly har til sam
menligning en rækkevidde på ca.
9.000 km, d.v.s. lidt under den
nedre grænse for langtrækkende
bombefly.

Ubåds-missiler
Rækkevidden for interkontinen
tale fremføringsmidler har imid
lertid først og fremmest politisk
relevans for missiler, der er an
bragt på ubåde, af den simple

USSR
km

Polaris

Poseidon

4 .600

4.600

Yankee

Delta

3.200

8.000
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Amerikansk George Washington-klasse ubåd med 16 siloer til Polaris missilet
(SLBM)

grund, at ubådene jo er bevægeli
ge. Raketternes rækkevidde behø
ver derfor ikke være over en be
stemt længde for at være langt
rækkende , og en forøgelse af mis
silrækkevidden kan derfor give u
bådene større bevægelsesmulighe
der på havene .

Den betydeligt forøgede ræk
kevidde for de planlagte ameri
kanske, Trident-ubåde (Trident I:
6.400 km; Trident II: 9.700 km)
og de eksisterende russiske Delta
ubådes raketter, sammenlignet
med Polaris-,Poseidon-og Yankee
ubådenes raketter, gør det muligt
at lade ubådene bevæge sig på
langt større havområder og stadig
bevare muligheden for, at raket
terne kan nå modpartens landom
råde .

Det er beregnet, at Trident l
og Trident II-ubådenes raketter
vil give de nye ubåde henholdsvis
ca . 4 gange og ca. 18 gange så
meget havområde at bevæge sig
på. De første 3 Poseidon-ubåde,
udstyret med de nye Trident-ra
ketter, blev operationelle i 1980,
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og 9 flere (op til 12, ju]. tabel 2)
følger i disse år. En helt ny ubåd
med Trident II raketter er plan
lagt til senere i 80'erne.

Også for de russiske Delta-ubå
de er der tale om en meget bety
delig forøgelse af det havområ
de, der kan benyttes. For nylig
har Sovjetunionen søsat en ny
strategisk ubåd, som benævnes
Typhoon (ikke indføjet i tabel
len); denne ubåd er betydeligt
større end de kommende ameri
kanske Trident-ubåde.

Havområdernes placering
Derimod er de absolutte tal for
det anvendelige havområde sva
rende til en given missilrækkevid
de forskellig for de to supermag
ter af simple geografiske årsager.
Alene sådanne forhold gør det
meningsløst at tale om fuldstæn
dig lighed i denne henseende.

Man kan sige, at Sovjetunio
nens udstrækning og beliggenhed
sammenlignet med De forenede
Staters beskytter landet en smule .
De sovjetiske ubåde er på den an-



den side handicappet af en langt
dårligere adgang til det åbne hav.
Kun de på Kola-halvøen baserede
ubåde har fri adgang til det åb
ne hav.

Trident- og Delta-ubådene kan
da patruljere nær egne kyster
langt fra modpartens kyster. De
behøver ikke passere den vigtige
Grønland - Island -Storbritannien
åbning, for at deres raketter kan
nå modpartens landområde. Det
er af betydning, fordi denne åb
ning er tilstrækkelig snæver til, at
modparten kan opspore og følge
ubåde med det formål at kunne
uskadeliggøre dem, før de kan
bruges.

Missilrækkevidde og krigsfare
Følgen af den stærkt forøgede
rækkevidde er, at ubådene bliver
langt sværere at bekæmpe ved
anti-ubåds-krigsførelse. Tilbøjelig
heden til hurtigt at bruge de u
bådsbaserede missiler i højspænd
te krisesituationer vil være min
dre; der vil ikke være samme angst
for, at ubådene kan opspores og

uskadeliggøres ved en overraskel
sesaktion.

Derved kan ubåds-komponen
ten af den strategiske "triade" i
endnu højere grad få en gengæl
delsesrolle i modsætning til en
meget usikker såkaldt "første-an
grebs"-rolle.

Man kan konkludere, at den
teknologiske udvikling i denne
henseende har givet større mulig
heder for at undgå atomkrig, da
en supermagt ikke af angst for
egne styrkers sårbarhed behøver
at overreagere i en krisesituation.

3.3. Raketternes nøjagtighed
En rakets nøjagtighed måles i CEP
(Circular Error Probability - cir
kel-fejlsandsynlighed). CEP er mål
for cirklens radius. En lav CEP be
tyder større præcision end en høj.

Vurderingerne af raketters nøj
agtighed er meget usikre. I end
nu højere grad end ved missilers
andre egenskaber er der tale om
gætterier. Fra flere sider i USA
har private eksperter understre
get, at raketterne aldrig er blevet

Tabel 5: Landbaserede raketters nøjagtighed

USA USSR

Titan II

Minuteman II

Minuteman "'

1 km

400 m

180-200 m

SS-ll

88-13

SS-17

SS·18

88·19

flere km

flere km

450 m

180m

·250 m
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Tabel 6: Ubådsbaserede raketters nøjagtighed

USA USSR

Polaris

Poseidon

Trident

1 km

450 m

350m

Yankee

Delta

flere km

450 m

testet under realistiske forhold.
Jordens tyngde og luftmodstan
den i atmosfæren gør derfor, at
de officielle, meget hemmelig
holdte vurderinger af raketters
nøjagtighed er særdeles usikre.
Tallene i tabel 5 og 6 må da tages
med de største forbehold.

Nøjagtigheden tiltager
Raketters nøjagtighed er øget me
get siden raketalderens begyndel
se.

Fra 1954 til 1970 antages CEP
at være reduceret med en faktor
på ca. 20, d.v.s. at raketternes
sandsynlige træfsikkerhed er ca.
tyvedoblet i en 16-årsperiode, og
nøjagtigheden øges til stadighed.
Forbedringen af rakettemes nøj
agtighed er mest markant for Sov
jetunionen, idet de amerikanske
raketter hele tiden har haft stor
træfsikkerhed.

I tabel 5 er angivet, at CEP for
de amerikanske Minuteman III
raketter bedømmes til 180-200
m. Ved anvendelse af forskelli
ge teknisk meget avancerede sy
stemer kan CEP måske reduceres
helt ned til 125 m. Det nye mo
bile landbaserede raketsystem MX
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forventes at ville få en CEP på
65-100 m.

Det fremgår af tabel 5, at nog
le af de sovjetiske landbaserede
raketter har samme nøjagtighed
som de amerikanske Minuteman
III.

De ubådsbaserede raketter vur
deres generelt til at have mindre
nøjagtighed end de landbaserede
raketter (sammenlign tallene i ta
bel 5 og 6), men også nøjagtighe
den af SLBM antages at øges år
for år.

Måltyper og nøjagtighed
Betydningen af en rakets nøjag
tighed er ikke særlig stor, hvis må
let er en by; 1-2 km 's nøjagtighed
spiller ingen rolle for en bombes
virkninger på en storby. En høj
nøjagtighed er derimod væsentlig,
hvis målene er beskyttede militæ
re mål, f.eks. nedgravede kom 
mandocentre og raket-siloer.

Heraf følger, at ubådsbaserede
raketter primært kan bruges til at
true civile mål, mens landbasere
de raketter først og fremmest
kan true modpartens beskyttede
militære anlæg.

Af de amerikanske raketstyr
ker har først og fremmest Minute-



man III en evne til at ødelægge
modpartens militære mål (en så
kaldt "counter-force"-kapacitet),
men også Poseidon-raketterne og
de nye Trident-raketter har en
kapacitet til at ramme beskytte
de militære mål.

Af de sovjetiske raketstyrker
har især de landbaserede SS-18
og SS-19 raketter en sådan kapa
citet til at ødelægge modpartens
militære mål.

Den større sårbarhed for de
landbaserede raketter som følge
af den større nøjagtighed skulle
være af størst vigtighed for Sov
jetunionen, da de har en større
del af deres strategiske styrker i
form af landbaserede raketter
sammenlignet med USA (se oven
for under 3.1.).

At de landbaserede raketters
sårbarhed tværtimod alene frem
hæves af USA hænger sammen
med flere forhold: for det første
er de amerikanske landbaserede
raketters sårbarhed et relativt nyt
problem; for det andet forskellen
mellem de to supermagters kerne
våbendoktriner: egne raketstyr
kers usårlighed er af større betyd
ning for USA end for Sovjetunio
nen; for det tredje er russerne ge
nerelt meget imod offentligt at
vedkende sig egne styrkers sårbar
hed i nogen henseende; for det
fjerde den totale mangel påoffent
lig debat i Sovjetunionen.

Alt dette kan dog godt betyde,
at den sovjetiske politiske og mi
litære ledelse alligevel er optaget
af problemet i deres interne råd
slagninger. Et fornuftigt gæt er,

at det er et centralt problem også
for den sovjetiske forsvarsledelse.
Når de nøje følger den amerikan
ske debat, kan de ikke undgå at
drage paralleller til egen situation;
desuden analyseres russernes pro
blem nøje i mange vestlige skrif
ter.

Præcision og krigsfare
Følgen af udviklingen i raketter
nes præcision er, at begge super
magters mulighed for at ramme
og uskadeliggøre militære mål er
langt større i dag end for nogle få
år siden.

Det kan også udtrykkes på den
måde, at de teknologiske mulighe
der for begrænsede (d.v.s. målene
er alene militære) atomkrige er
øget stærkt. Det har også her be
tydning, at en regerings mulig
heder i det hele taget for kontrol
leret og begrænset brug af de land
baserede missiler er meget større
end for en tilsvarende brug af de
ubådsbaserede raketter. De psy
kologiske muligheder er så uhånd
gribelige, som de altid har været.

Den teknologiske udvikling har
i denne henseende øget faren for
atomkrig ved, at en regering over
reagerer i en spændt situation på
grund af angst for egne landbase
rede styrkers sårbarhed. Den øge
de træfsikkerhed virker derved
modsat raketternes øgede række
vidde.

Man kan da ikke generelt sige,
at den våbenteknologiske udvik
ling øger faren for atomkrig - så
nemt er det ikke. Der er ikke no
gen entydig sammenhæng mel-
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1. MRV

2.MIRV

3. MARV

4. Cruise-missil
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... (Fra Bertel Heurlin: Hvorfor våben?)

lem den teknologiske udvikling
og faren for atomkrig. Det fun
damentale problem er, at tekno
logiske ændringer er så vanskelige
at forudberegne og kontrollere,
denne usikkerhed forøges af, at
der er tale om to formelt selvstæn
dige stater, der er gensidigt af
hængige.

Det eneste, man kan sige med
sikkerhed, er, at i visse henseen
der øger den teknologiske udvik
ling faren og i andre henseender
formindsker den. Raketternes
større træfsikkerhed har øget fa
ren for atomkrig, ubådsraketter
nes øgede rækkevidde har mind
sket faren for atomkrig. Samlet
set er der dog ingen tvivl om, at
raketternes større træfsikkerhed
er den vigtigste udviklingstendens.

Det bør understreges, at der
tales om muligheder. Den tekno
logiske udvikling enebestemmer
ikke et våbensystems rolle (eller
faren for atomkrig), men våben
teknologien øver indflydelse her-

på i et samspil med sådanne fak
torer som den almindelige inter
nationale spænding og indenrigs
politiske forhold.

3.4. Antal sprængladninger
En raket kan medføre en eller fle
re sprængladninger ( "warheads").
Hvis raketten kan medføre flere
sprængladninger, frigøres disse
fra moderraketten undervejs mod
målene.

En MRV-raket (Multiple Re-en
try Vehicle) spreder sprænglad
ningerne tilfældigt inden for et
givet geografisk område. Mere ud
viklet er MIRV-raketten (Multi
ple Independently targetable Re
entry Vehicle), de enkelte spræng
ladninger rettes hver for sig mod
et bestemt mål. Mest teknologisk
udviklet er MARV-raketten (Ma
noeuvrable Re-entry Vehicle),
hvor de enkelte sprængladninger
kan manøvreres individuelt efter
frigørelsen fra moderraketten.

Tabel 7: Antal sprængladninger på de landbaserede raketter

USA USSR

Titan II 1 55-11 1 eller 3 (MRV)

Minuteman II 1 55-13 1

Minuteman III 3(MIRV) 55-17 1 eller 4 (MI RV)

55·18 1 eller 8 (MI RV)

55 -19 1 eller 6 (MIRV)
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Raketangreb på ICBM-base

I
En raket • • •med eet •
sprænghoved

O •• • •
• • • •1 silo ramt

II
En raket • • • •med

0000010 MRV

• •• 0t)0 •
O O

• • • •1 silo ramt

III
En raket • ~ <'med •
10 MIRV O

• O
~ I;) c.•

• .0 t) ~5 siloer ramt

En ICBM-base på 13 siloer udsat for tre tænkte angreb:

I: Angreb med en raket med et sprænghoved - kraftigt og præcist.
II: Angreb med en raket med 10 MRV.
III: Angreb med en raket med 10 MIRV.
(FraBertel Heurlin:Hvorfor våben?)
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Tabel 8: Antal sprængladninger på ubådsbaserede raketter

USA

Polaris

Posetdon

Trident

3(MRV)

10 (MIRV)

8 (MIRV)

USSR

Yankee

Delta

1 eller 3 (MIRV)

1 eller 3 (MIRV)

Af tabel 7 og 8 ses de to supermagters besiddelse af MRV- og MIRV-raketter. In
gen raketter er endnu MARV-et, men det har været på tale i forbindelse med Tri
dent-ubådene.

Tabel 9: Samlet antal sprængladninger
(ca.)

Civile og militære mål
Betydningen af antallet af spræng
ladninger afhænger af flere fakto
rer. Det samlede antal sprænglad
ninger har først og fremmest be
tydning for kapaciteten til at ram
me ikke-beskyttede civile mål, d.
v.s. byer. Raketter udstyret med
mere præcise MIRV-sprænglad
ninger udgør dog i første række
en trussel mod modpartens land
baserede raketter. Dette fremgår
af tegningen s. 18.

Af tabel 9 ses de to supermag
ters samlede antal sprængladnin
ger i 1981 (omtrentlige tal).

USA har flere sprængladninger
end Sovjetunionen. Overvægten
skyldes først og fremmest USA's
større vægt på ubådsbaserede
MIRV-raketter, d.v.s. Poseidon-

USA

9500

USSR

7000

•

og de nye Trident-raketter. Sov
jetunionen har ca. 5000 af sine
7000 sprængladninger på landba
serede raketter (ICBM).

De sidste par års ændring er
primært en voldsom stigning i an
tallet af sovjetiske sprængladnin
ger fra ca. 3200 til ca. 7000, mens
antallet af amerikanske spræng
ladninger er steget med ca. 1000
til omkring 9500.

Begrænsning af MIRV-raketter
En begrænsning af detosupermag
ters besiddelse afantallet af MIRV
raketter blev i 1974 fastsat i VIa
divostok-aftalen som en del af
rammen for en ny SALT-aftale.
Af det samlede antal fremførings
midler måtte højst 1320 være ra
ketter udstyret med MIRV.

Dette tal er fastholdt i den nye
SALT-aftale. Yderligere er det
specificeret, at af disse 1320 må
højst 1200 være landbaserede og
ubådsbaserede rakettermed MIRV
(om resten, d.v.s.120,seafsnit 4).
Af de 1200 må højst 820 være
landbaserede raketter med MIRV.
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Tabel 10: Sprængkraften pli sprængladninger anbragt pli landbaserede raketter

USA

Titan II

Minuteman II

Minuteman III

5-10 MT

1-2 MT

170 eller

350 KT

USSR

SS-11

55 ·13

55-17

55-18

55 ·19

100-300 (MRV) KTeller 1·2 MT

1 MT

900 KT (MIRV) eller 5 MT

2 MT (MIRV) eller 18-25 MT

1·2 (MIRV) eller 5 MT

Tabel 11: Sprængkraften på sprængladninger anbragt på ubådsbaserede raketter

USA

Polaris

Poseidon

Trident

200 KT

50 KT

100 KT

USSR

Yankee

Delta

1-2 MT eller i KT ·klassen

1-2 MT

Denne lidt omstændelige ud
formning af grænserne for antal
let af sprængladninger giver for
skellige kombinationsmuligheder.

3.5. Sprængkraft
En sprængladnings sprængkraft
("yield") angives som traditionel
kemisk sprængkraft i tons TNT
(trotyl). 1 megaton (MT) er ligen
million tons TNT. 1 kiloton (KT)
er lig tusind tons TNT.

Atombomber og konventionelle
bomber
Man får et indtryk af, hvilken
sprængkraft de eksisterende bom
ber har, når man ser på tabel 10
og 11 og samtidig får oplyst, at
samtlige krigsførende lande i lø-
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bet af 2. verdenskrig nedkastede
bomber med en sprængladning
på ialt 7 MT. De 7 MT svarer til
sprængkraften hos blot en af de
kraftigste amerikanske raketter i
dag, Titan II, men er betydeligt
mindre end sprængkraften hos
nogle af de sovjetiske 88-18 ra
ketter. Nogle af de russiske raket
ter har en sprængladning med en
sprængkraft svarende til ca. 3 gan
ge den samlede sprængkraft hos
alle de i 2. verdenskrig nedkaste
de bomber (18-25 MT mod 7 MT).

Til sammenligning kan det og
så oplyses, at den første atom
bombe over Hiroshima i 1945
havde en sprængkraft på 20 KT,
d.v.s. under halvdelen af spræng
kraften hos de mindste bomber,



Russisk 88-9 interkontinental raket (/CBM). Den er i løbet af de seneste dr ud
skiftet med 88-18

man har i dag, nemlig de ameri
kanske Poseidon - ubåds -spræng
ladninger. Sprængkraften ved en
bombe står i direkte forhold til
det radioaktive nedfald og den
radioaktive stråling. Store bom
ber i megatonsklassen giver stor
stråling og nedfald, mindre kraf
tige bomber giver mindre stråling
og nedfald.

Ødelæggelseskraft
I andre henseender er en bombes
virkning derimod ikke proportio
nal med dens størrelse målt i
sprængkraft. Dens umiddelbare
ødelæggelseskraft er først og
fremmest resultatet af trykbøl
gen, og denne virkning stiger ikke
proportionalt med en stigning i
sprængkraft.

0delæggelseskraften måles i
megaton ækvivalent (forkortes
EMT).

Mange små bomber (d.v.s.lille
sprængkraft) har samme ødelæg
gelseskraft som en stor, selvom
de små bomber sammenlagt har
mindre sprængkraft. For de helt
store bomber gælder i endnu hø
jere grad, at en forøgelseafspræng
kraften ikke giver en tilsvarende
forøget ødelæggelseskraft. Dette
er en af grundene til, at mange i
USA advarer mod at overdrama
tisere betydningen af de meget
kraftige (stor sprængkraft) sovje
tiske S8-17, SS-18 og 88-19 ra
ketter.

Den ovenfor anvendte ligestil
ling af den samlede sprængkraft
hos de i 2. verdenskrig nedkaste
de bomber og sprængkraften hos
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en atombombe i dag angiver da
ikke samme fysiske ødelæggelses
kraft. Den samlede ødelæggelses
kraft hos de i 2. verdenskrig ned
kastede bomber var betydeligt
større end ødelæggelseskraften
hos en atombombe med en til
svarende sprængkraft.

Men: en vigtig forskel, nar man
sammenligner virkningerne af den
samlede bombelast i 2. verdens
krig med virkningerne af en af de
største atombomber brugt i dag,
er naturligvis den radioaktive strå
ling og det radioaktive nedfald.

EMT, præcision og beskyttelse af
raketsiloer
Ækvivalent megaton (EMT) er et
udtryk for evnen til at ødelægge
ubeskyttede civile mål, ikke for
evnen til at uskadeliggøre militæ
re mål som raketsiloer.

For at ødelægge raketsiloer er
raketternes nøjagtighed langt vig
tigere. En fordobling af præcisio
nen, d.v.s, en halvering af CEP,
svarer til en ottedobling afspræng
kraften.

Evnen til at ødelægge raketsi
loer afhænger imidlertid også af
raketsiloernes modstandskraft.
Den måles i psi, d.v.s. "pounds
per square inch" (pund pr. kva
drattomme) .

De fleste amerikanske Minute
man-siloer bedømmes til at være
i stand til at modstå et tryk på
2000 psi. Siloerne til de sovjeti
ske ICBM antages at have endnu
større evne til at modstå presset
fra en atombombesprængning.
Siloforstærkninger har imidlertid
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deres overgrænse selv i de mest
favorable geologiske omgivelser.
En beskyttelse af siloer til at kun
ne modstå et tryk pa 3000 psi
antages at være maksimum.

En sådan beskyttelse er meget
kostbar - selv i betragtning af
det iøvrigt kostbare materiale. I
USA antages det at ville koste ca.
15 millioner dollars at give en si
lo mulighed for at modsta et pres
på 3.000 psi. Det bliver 7,5 mil
liarder dollars (ca. 40 milliarder
kr.) for at give halvdelen af den
amerikanske landbaserede raket
styrke den maksimale beskyttelse,
og så bedømmes denne endda at
være meget usikker.

Flere ladninger, mindre spræng
kraft og større præcision
De forenede Stater har gradvis be
væget sig i retning af flere spræng
ladninger med mindre spræng
kraft, anbragt pa mere præcise
raketter. Siden 1980harudviklin
gen dog gået i retning af spræng
ladninger med større sprængkraft
på nye eller eksisterende raket
ter.

Sprængkraften hos alle Minute
man III raketter var indtil 1980
meget mindre end hos de fire år
ældre Minuteman II - 170 KT
mod 1-2 MT. På samme måde
havde Poseidon-raketterne lavere
sprængladninger end Polaris-ra
ketterne - 50 KT i forhold til
200 KT.

I 1980 begyndte USA imidler
tid at udstyre en del Minuteman
III med den kraftigere Mk-12A
sprængladning på 350 KT j det er



Tabel 12: Vægten af de landbaserede raketter (kg)

USA USSR

Titan II

Minuteman "

Minuteman III

3400

450-675

675·900

55-11

55-13

55-17

55-18

55-19

675- 900

450

2700

7300-9000

4500-6000

Tabel 13: Vægten af de ubådsbaserede
raketter (kg)

3.6. Vægt
Den totale vægt af hvad et mis
sil kan medføre, betegnes i den

kanske våbenanskaffelser viser, at
også USA nu finder sprængkraf
ten mere betydningsfuld end for
få år siden.

Meget tyder dog på, at russer
ne stadig tillægger sprængkraften
større betydning, end amerikaner
ne gør. I 50'erne talte man i USA
om "a bigger bang for a buck"
(større brag pr. dollar). Det til
svarende russiske udtryk siges at
være "more rub ble for a rubel"
(flere murbrokker pr. rubel)!

hensigten, at godt halvdelen af
Minuteman III raketterne skal
have Mk-12A. Også de nye Tri
dent-raketter har ladninger med
større sprængkraft, nemlig 100
KT.

Samlet set er sprængkraften i
de amerikanske strategiske styr
ker siden 1960 dog faldet med
ca. 50%. Denne udvikling afspej
ler ovennævnte sammenhæng
mellem sprængkraft, ødelæggel
seskraft og nøjagtighed. Nedgan
gen i sprængkraft viser på en m å
de de teknologiske "fremskridt"
- i hvert fald de teknologiske for
andringer.

Man kan selvfølgelig godt gæt.
te på, at russernes raketter vil gen
nemgå den samme udvikling med
nogle års forsinkelse, d.v.s. efter
hånden blive udstyret med spræng
ladninger med mindre spræng
kraft. Men som tidligere nævnt må
man passe på ikke uden videre at
antage, at de teknologiske mulig
heder enebestemmer et lands vå
benanskaffelse. Udviklingen af de
russiske SS-18 raketter tyder ik
ke herpå, og de seneste ameri-

USA

Polaris 450

Poseidon 900

Trident 1350

Yankee

Delta

USSR

675

675 og 2250
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3,7

3,2

0,5

USSR

1,1

0,4

1,5

USA

Tabel 14: Samlet missil-vægt i 1976
Imill, kg)

ICBM

SLBM

Specielt de store russiske SS
18 raketters særlige egenskaber 
stor sprængkraft, stigende træf
sikkerhed og MIRV - skaber en
fundamental usikkerhed, som net
op SALT-forhandlingerne skulle
have bidraget til at hindre. Den
ne udvikling sideløbende med
SALT har skabt usikkerhed om
Sovjets hensigter med egen raket
oprustning.

Heroverfor advarer nogle ame
rikanske strategiske forskere 
men stadig færre - mod at skabe
en unødvendig og skadelig panik
stemning. Også SALT II aftalen
fra 1979 har stor værdi, netop
fordi den af- og begrænser usik
kerheden; ingen SALT aftale kan
fjerne usikkerheden.

Tidligere var der enighed om,
at de store og tunge sovjetiske ra
ketter først og fremmest afspejle
de en tilbagestående teknologisk
kunnen.

engelsksprogede litteratur som
"throw-weight" (kaste-vægt), her
oversat ved vægt. En rakets vægt
inkluderer vægten af sprænglad
ninger, gennemtrængningsmidler
og hrændstof.

Af tabel 12 og 13 ses, at de
sovjetiske raketter er karakterise
ret af en meget høj vægt sammen
lignet med de amerikanske. De rus- lait
siske raketter er meget store. Det -1- _

gælder især SS-18 og SS-19.
Med en given teknologi bestem

mer missil-vægt, hvor mange
sprængladninger med en given
sprængkraft et missil kan medfø
re. Forbedringer i teknologien gi
ver mulighed for, at et missil kan
medføre flere sprængladninger
med større sprængkraft.

Strid om Sovjets hensigter
Tabel 14 angiver raketternes sam
lede vægt i 1976, og tallene er ik
ke i det væsentlige ændret siden.

Betydningen af den store russi
ske overvægt i de landbaserede
raketters samlede vægt i sammen
hæng med Sovjetunionens tekno
logiske fremskridt med hensyn til
raketnøjagtighed har været meget
diskuteret i USA gennem de se
nere år. Denne uligevægt er en af
de vigtigste årsager til den nu ud
bredte skepsis overfor værdien af
nedrustningsforhandlinger med
Sovjet.



4. Offensive våben:
fladbanemissiler

Fladbanemissiler (cruise missiler)
kan lignes med førerløse fly. De
bevæger sig med en fart, der ligger
under lydens hastighed og forla
der ikke atmosfæren. Fladbane
missilet bevæger sig nær jordens
overflade - helt ned til 150 m's
højde (se tegningen i 3.4.). Her
ved vil det blive opdaget meget
sent af et radaranlæg, som ikke
kan "se" under horisonten.

Ideen bag fladbanemissilet er
ikke ny. Den kan spores tilbage
til 2. verdenskrig, f.eks. den tyske
V-l bombe. Både USA og Sovjet
unionen har også i mange år haft
kortdistance-fladbanemissiler de
ployeret på skibe eller fly.

Indtil for få år siden var der i
midlertid ingen teknologiske mu
ligheder for at give langdistance
fladbanemissiler den nødvendige
nøjagtighed , og der var også an
dre hindringer for at udvikle lang
distance-fladbanemissiler. De sid
ste ti års teknologiske fremskridt
har imidlertid gjort det muligt at
løse mange af disse problemer.

Disse teknologiske fremskridt
er især sket i USA. Som sædvan
lig ved man meget mindre om
den sovjetiske våbenudvikling.
Den almindelige bedømmelse er
dog, at russerne er begyndt at

løse nogle af de samme teknolo
giske problemer, men er nogle ar
bagefter USA.

Stor præcision
Kursen på et fladbanemissil kor
rigeres under flyvningen ved hjælp
af en slags affotograferinger af
jordoverfladen, som sammenlig
nes med den jordoverflade, der
på forhånd er indprogrammeret
på et computersystem. Derved
kan der hele tiden foretages æn
dringer i kursen, så den nøje sva
rer til den på forhånd beregnede
og ønskede.

På denne måde kan et fladba
nemissil få en meget stor nøjag
tighed. Det antages f.eks., at et
fladbanemissil affyret fra et fly
og med en rækkevidde på mere
end 2400 km vil have en CEP
på 30 m. Det er en meget betyde.
lig forbedring i forhold til det
mest nøjagtige ballistiske missil i
dag (se tabel 5 og 6).

Politiske virkninger
De politiske virkninger af de to
supermagters anskaffelse af flad
banemissiler er usikre.

Den store nøjagtighed kan be-
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tyde, at faren for "første-angreb"
bliver større. F.eks. vil et fladba
nemissil med CEP på 30 m have
en effektivitet mod militære mål,
der er ca. 50 gange større end de
amerikanske Minuteman In raket
ter. Herved får fladbanemissilet
en ustabiliserende indvirkning på
den strategiske balance: en super
magt vil være mere angst for egne
landbaserede raketters sårbarhed
og vil dermed blive mere tilbøje
lig til i højspændte kriser at af
fyre disse, før de bliver ramt og
uskadeliggjort af modpartens flad
banernissiler.

På den anden side skulle flad
banernissilets lave hastighed gøre,
at det er uanvendeligt til "før
ste-angreb". En regering må an
tage, at modparten vil have rige
lig tid til gengældelse, før raket
siloerne - som da er tomme 
bliver ramt. Der vil da vanskeli
gere kunne opstå situationer, hvor
"første-angreb" kan forekomme
fordelagtigere for en af parterne.
Ud fra den betragtning vil flad
banemissilerne have en stabilise
rende virkning på krisesituatio
ner.

Alt i alt må man konkludere,
at de politiske virkninger af an
skaffelse af fladbanemissiler er
meget usikre, og usikkerheden er
større end normalt ved våben
teknologiske forandringer - hvor

usikkerheden iøvrigt kan være
stor.

En egenskab ved fladbanemissi
let er der dog enighed om: det er
langt billigere end andre inter
kontinentale fremføringsmidler .
Alene heri ligger en opfordring til
at anskaffe sig disse missiler i ste
det for ballistiske missiler og fly.

Indflydelse på SALT
Ved forhandlingerne om en SALT
II-aftale har et af de mest om
stridte problemer været, hvilke be
grænsninger der skulle være for
anskaffelse af fladbanemissiler.
Sovjetunionen har ønsket snævre
grænser, mens USA har villet ud
nytte sin teknologiske overlegen
hed på dette område. Man kan
derfor konkludere, at den nye
udvikling af fladbanemissiler har
givet store problemer i SALT
forhandlingerne.

I den nye SALT-aftale er det
bestemt, at overgrænsen på 1320
fremføringsmidler udstyret med
MIRV inkluderer bombefly med
fladbanemissiler. Desuden er de
ployering af fladbanemissiler af
fyret fra jordoverfladen, de så
kaldte Ground-Launched-Cruise
Missiles (GLCM) og fladbanemis
siler affyret fra skibe, de såkaldte
8ea - Launched - Cruise - Missiles
(SLCM) ikke tilladt de nærmeste
år .



5. Defensive våben

5.1. Aktivt forsvar
Aktivt forsvar omfatter våben ret
tet mod hver komponent i "tria
den", d.v.s. raketforsvar (BMD),
anti-ubåds-krigsførelse (ASW) og
luftforsvarsanlæg mod bombefly.

Vigtigste rustningskontrolaftale
Som led i SALT-aftalen fra 1972
gennemførtes ABM-traktaten, der
begrænsede ariti-raket-raketter til
to anlæg af en vis størrelse i hver
supermagt. I 1974 blev det aftalt,
at USA og Sovjetunionen kun
måtte bygge hver et ABM-anlæg.
De to stater var enige om, at de
teknologiske muligheder for at
opbygge effektive raketforsvars
systemer mod interkontinentale
raketter var ret begrænsede.

ABM-traktaten er en af de
mest betydningsfulde rustnings
kontrolaftaler - uden at overdri
ve kan man påstå, at det er den
vigtigste rustningskontrolaftale af
alle de mange aftaler, der er ble
vet indgået siden prøvestopafta
len (TBT) i 1963.

Traktaten havde ikke nogen
nedrustningsvirkning afbetydning
på de eksisterende våbenarsenaler,
men den har hindret et offen
sivt-defensivt våbenkapløb mel
lem USA og Sovjetunionen med

den deraf følgende fundamentale
usikkerhed - en usikkerhed der
kunne få skæbnesvangre konse
kvenser. Derved er der også spa
ret enorme ressourcer.

Selvom man kun kan fast
slå noget sådant hypotetisk, er
(næsten) alle iagttagere enige her
om. Traktatens specifikke ud
formning og rolle fremhæves og
så som forbillede for andre frem
tidige rustningskontrolaftaler. De
sidste par år er denne vurdering
af ABM-traktaten imidlertid æn
dret hos mange amerikanske kom
mentatorer, jvf. det følgende.

ABM-traktaten tillod fortsat
forskning i og udvikling af ABM
systemer. En nærliggende grund
hertil var, at det vil være næsten
umuligt at regulere sådanne akti
viteter i en traktat, hvis overhol
delse skal kunne kontrolleres ved
nationale midler. De store forsk
ningsmæssige bestræbelser fore
tages også, fordi en part derved
kan få indsigt i modpartens mu
lige succes i forsøgene på at ud
vikle effektive ABM-systemer.

Ændret vurdering af raketforsvar
I de sidste par år er der sket en
fundamental omvurdering af stra
tegisk raketforsvar. ABM-trakta-
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ten formaliserede supermagternes
gensidige sårbarhed som grundlag
for den strategiske balance, men
både teknologisk og moralsk er
der nu tvivl om det rigtige i en så
dan politik.

Forudsætningen for at gensi
dig sårbarhed kan virke efter hen
sigten, er - for det første - at
begge parter viser tilbageholden
hed i udviklingen af offensive vå
ben, så modpartens gengældelses
styrker ikke trues. Sovjetunionens
ICBM-udvikling efter 1972 truer
USA's gengældelsesevne, siger
mange amerikanere, og der er nu
udbredt enighed om, at russerne
aldrig har accepteret teorien om
den gensidige sårbarheds fredsbe
varende værdi.

For det andet var en af forud
sætningerne for ABM-traktaten,
at raketforsvarssystemer var tek
nologisk umulige. Også dette er
(måske) ved at ændres; forskel 
lige andre former for BMD-sy
stemer - f.eks. laser-stråler og sa
tellit-baserede systemer - er ved
at blive udviklet, og der er et po
litisk pres i og mod Reagan-ad
ministrationen for, at USA skal
udnytte disse muligheder for at
beskytte i hvert fald de ICBM,
hvis gengældelsesevne Sovjets ra
ketudvikling gør usikker.

Det moralske argument
Hertil kommer en stærk moralsk
aversion mod afskrækkelse base
ret på truslen om ødelæggelse af
modpartens samfund. En sådan
gengældelse vil samtidig medføre
en ufattelig katastrofe også for
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De forenede Stater og være ens
betydende med selvmord.

Som nævnt i indledningen er
USA nu meget mere optaget af,
hvad der kan gøres for at begræn
se ødelæggelserne i en atomkrig
end for ved truslen om gengæl
delse at afskrække mod selve kri
gen, og i den sammenhæng er
ABM-traktaten en fejltagelse. De
forenede Stater er ved at opgive
teorien om den gensidige sårbar
heds fredsbevarende værdi.

Heroverfor hævder mange, at
den gensidige sårbarhed ikke er
et resultat af et politisk valg, men
af atombombens blotte eksistens.
Det moralske argument vender
sig derfor imod et raketforsvar,
som vil skabe en illusion om, at
atomvåben rationelt kan bruges
fysisk.

Den amerikanske diskussion
om dette bliver mere og mere om
fattende. I 1982 skal der ifølge
ABM-traktaten være en ameri
kansk sovjetisk konference til
gennemgang af traktaten, og ved
den lejlighed vil USA rejse nogle
af de spørgsmål, som den beskrev
ne udvikling har gjort aktuelle.

På længere sigt vil USA må
ske opsige ABM-traktaten; det
bør dog bemærkes, at traktaten
ikke forbyder BMD-systemer ba
seret på andre fysiske principper
end anti-raket-raketter, og en for
mel opsigelse kan derfor blive u
nødvendig.

Anti-ubåds-krigsførelse
Det andet led i aktivt forsvar er
anti-ubåds-krigsførelse. Både USA



Russisk Delta-klasse ubåd med 12 siloer til SS-N-8 (SLBM)

og Sovjetunionen bruger betyde
lige beløb på forskning i ASW. De
amerikanske udgifter er 5-8 milli
arder dollars årligt alt efter, hvad
man regner til ASW.

Også i denne forbindelse er en
af begrundelserne for forsknings
aktiviteten den indsigt, man der
ved kan få i modpartens forsøg
på at udvikle en effektiv ASW.
Den ene stats manglende indsigt i
den anden stats interne aktivite
ter virker ekspanderende på de
militære udgifter.

Problemerne forbundet med
en effektivanti-ubåds-krigsførelse
er imidlertid enorme. De nye ty
per strategiske ubåde, de eksi
sterende sovjetiske Delta og de
planlagte amerikanske Trident,
kan bevæge sig mere og mere lyd
løst i neddykket tilstand i længe
re og længere tid, og de kan be
nytte større og større havområ
der sammenlignet med de gamle
(se ovenfor under 3.2.).

Strategisk ASW er endvidere
specielt vanskelig, fordi en meget
stor del af modpartens ubåde skal

uskadeliggøres på en gang - i lø
bet af få minutter - for at gøre
gengældelsen "acceptabel". Selv
en enkelt strategisk ubåd kan an
rette ufattelige ødelæggelser af
modpartens byer.

Den amerikanske anti-ubåds
krigsførelse (ASW) er den mest
avancerede af de to supermag
ters mod den mindst avancerede
ubådsstyrke. I de senere år er
USA's ASW-kapacitet udviklet
meget, og i løbet af BO'eme er
der mulighed for, at den sovjeti
ske ubådsflåde bliver sårbar over
for et amerikansk overraskelses
angreb. Det er relevant, fordi
USA i modsætning til tidligere
ikke lægger begrænsninger på
egen ASW.

Sovjetunionen har imidlertid
gode muligheder for at imødegå
en sådan udvikling, idet dens Del
ta-ubåde (se afsnit 3.2.) er ud
styret med raketter, som kan nå
USA helt fra Barentshavet nær
de store sovjetiske flådehavne på
Kolahalvøen, hvor amerikansk
ASW er langt sværere at gennem-
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føre. Hvis Sovjet øger antallet af
Delta-ubåde i dette hav i en stor
politisk krise, vil den mere effek
tive amerikanske ASW være min
dre farlig.

Forsvar mod bombefly
Luftforsvar mod bombefly er me
get forskelligt udviklet i Sov
jetunionen og De forenede Stater.
Det amerikanske luftforsvar er
blevet stadig mindre de sidste 15
år. Det eksisterende system er
kun i stand til at give et kort var
sel om luftangreb og ikke til at
give virkelig beskyttelse mod stør
re angreb med bombefly.

Sovjetunionen harderimodfast
holdt og udvikler stadig et om
fattende luftforsvar bestående af
såvel jord-til-luft raketter som
jagerfly. Det anses dog kun for
at have lille effektivitet i tilfæl
de af større luftangreb.

5.2. Passivt forsvar (civilforsvar)
Det amerikanske civilforsvar har
hele tiden været ret begrænset. I
60 'erne blev en udbygning af ci
vilforsvaret betragtet som direk
te ustabiliserende på balancen. I
70'erne er det blevet ofret lidt
større interesse. I efteråret 1978
bekendtgjorde præsident Carter
en stærk udvidelse af det ameri
kanske civilforsvarsprogram. De
årlige udgifter hertil skulle stige
med ca. 50% fra 95 til 140 mil
lioner dollars. Også Reagan-admi
nistrationen udvider det ameri
kanske civilforsvar.

30

Det sovjetiske civilforsvar har
været omfattende siden midten
af 50'erne, og til forskel fra det
amerikanske har det en høj or
ganisatorisk placering i den sov
jetiske regering. Civilforsvarsøvel
ser, f.eks. i skolerne, spiller en
stor rolle. Også efter at de ame
rikanske planer fra efteråret 1978
og senere måtte være virkeliggjort,
vil det sovjetiske civilforsvar være
langt større end det amerikanske.

Usikkerhed om Sovjets civilfor
svar
Om den reelle effektivitet af Sov
jetunionens civilforsvar er der stor
uenighed. Tidligere bedømte de
fleste iagttagere de sovjetiske ci
vilforsvarsbestræbelser til at være
ret ineffektive, og at de derfor ik
ke skulle virke ustabiliserende på
balancen. Men denne vurdering
er vigende.

Det viste sig bl.a., da det ame
rikanske CIA i 1978 offentlig
gjorde en rapport om det sovje
tiske civilforsvar. Dens konklu
sion var, at der ikke var skabt af
gørende usikkerhed om den stra
tegiske balances stabilitet. Det
var imidlertid symptomatisk, at
store dele af medierne hæftede
sig ved de punkter i rapporten,
der kunne føre til den modsatte
konklusion.

Den store uenighed hænger og
så sammen med, at der er en ret
begrænset offentligt tilgængelig
viden om omfanget af det russi
ske civilforsvar. Mange års mang
lende interesse for civilforsvar i al
almindelighed har medvirket her-
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til. I den sammenhæng kan den
pludselige interesse for sovjetisk
civilforsvar give en stærk støtte
til nogle amerikanske gruppers til
bøjelighed til at overdramatisere
ethvert sikkerhedspolitisk pro
blem.

Der er heller ikke enighed om
betydningen af et eventuelt effek
tivt sovjetisk civilforsvar.

Hvad betyder "effektivt" i den
forbindelse? Hvilke konsekvenser
har det, hvis det bliver klart, at
Sovjetunionen i tilfælde af atom
krig kan begrænseantallet afdræb
te til en lille del af tallet i USA?
Vil den strategiske stabilitet, som
bl.a. ABM-traktaten har betydet,
da forsvinde? Skal man fortolke
et effektivt sovjetisk civilforsvar
som led i en afskrækkelsesdok
trin, der inkluderer truslen om at
kunne undgå katastrofale ødelæg
gelser i en atomkrig?

Spørgsmålene er omfattende,
og deres besvarelse har store kon
sekvenser.

Civilforsvar og SALT
Usikkerheden om det sovjetiske
civilforsvar er et af stridspunk
terne i den amerikanske debat
om SALT.

Enkelte er begyndt at tale om
et "civilforsvars-gab" mellem Sov
jetunionen og USA på samme må
de , som man omkring 1955 tal-

te om et "bombefly-gab" og om
kring 1960 om et "raket-gab".

Der er ingen tvivl om, at der
er stor forskel på omfanget af
civilforsvars-foranstaltningerne i
de to supermagter - for så vidt
kan man godt tale om et "ci
vilforsvars-gab" som en kendsger
ning i modsætning til de tidli
gere "gab", der begge viste sig at
være illusioner. Det afgørende er
imidlertid, om forskellen har no
gen som helst betydning for den
strategiske balance, og om den i
sig selv kan være noget argument
mod SALT-aftalen.

Mange advarer mod at forfalde
til katastrofeagtige udlægninger
af det omfattende sovjetiske civil
forsvar som et led i en bevidst og
gennemtænkt atomkrigsførelses
doktrin. Russerne har ikke et så
overfladisk forhold til en krigs li
delser.

Den traditionelle fortolkning
er, at Sovjetunionen belært af hi
storiske erfaringer tillægger en
hver forsvarsforanstaltning stor
værdi, uanset om den kan være
effektiv eller ej og uanset de mu
lige konsekvenser for den strate
giske balance.

Denne traditionelt domineren
de opfattelse har imidlertid været
vigende de seneste år i USA. Den
omfattende modstand mod den
nye SALT-aftale er et symptom
herpå.



6. Perception

I afsnit 2 blev det omtalt, at de
forskellige opfattelser i debatten
om lighed på kernevåben som re
gel har forbindelse med, hvilken
afskrækkelsesrolle der tillægges
disse våben.

"Som regel" hentyder til, at
der de seneste år er fremkommet
yderligere en fortolkning af stra
tegiske atomvåbens politiske rol
le; denne fortolkning går under
betegnelsen "perception". Opfat
telsen er egentlig ikke ny - den
har kunnet konstateres både hos
Sovjetunionen og blandt ameri
kanske kommentatorer i mange
år - men i 70'erne er fortolknin
gen blevet mere systematiseret og
har fået langt større tilslutning
blandt politikere og forskere i
USA.

Betydn ingaf perception
Perception står for iagttagelse el
ler opfattelse.

Perceptionsteorierne i faget in
ternational politik tager udgangs
punkt i politikernes almindelige
indtryk af de storpolitiske magt
forhold i forsøget på at forstå
deres adfærd i international poli
tik.

Mere specifikt går perceptions
teorierne med hensyn til strate-
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giske atomvåben ud på følgende:
I de statslige beslutningstageres
opfattelser indgår nogle ret enkle
forestillinger om den politiske
betydning af supermagternes fak
tiske antal strategiske kernevåben,
som regel udtrykt i antallet af
fremføringsmidler .

Ifølge perceptionsteorierne er
sådanne forestillinger især frem
trædende i lande, der ikke selv
har strategiske atomvåben. For
holdet mellem USA's og Sovjet
unionens antal af fremføringsmid
ler til strategiske atomvåben ta
ges som tegn på de to supermag
ters vilje til at varetage egne og
allieredes interesser i konflikter,
som direkte eller indirekte berø
rer den anden supermagt.

Det er ligegyldigt, om andre
landes indtryk er forkert eller
ej. Det afgørende er, hvordan
magtforholdene opleves. Konflik
terne behøver heller ikke være mi
litære, ja vil kun i meget sjældne
tilfælde være det, men konse
kvensen er, at strategiske kerne
våben har politisk betydning ud
over selve afskrækkelsesrollen.

Perception og afskrækkelse
Perceptionsteorier er på flere må
der meget forskellige fra afskræk-



kelsesteorier med hensyn til op
fattelsen af strategiske kernevå
bens rolle i international poli
tik.

De oprindelige afskrækkelses
teorier er hovedsagelig udformet
af rustningskontroleksperter i
60'erne ud fra den tankegang, at
strategiske atomvåben alene har
(og alene bør have) en afskræk
kelsesrolle. Ifølge afskrækkelses
teoretikerne skal man da passe
på ikke at bruge det prestige-la
dede ord perception til at gøre en
blanding af banaliteter og fritsvæ
vende påstande til dybsindighe
der.

Særligt kontroversielt er det,
når nogle perceptionsteoretikere
illustrerer deres tankegang ved at
fremhæve den generellebetydning
af amerikansk overlegenhed ("su
periority").

Den tidligere amerikanske
udenrigsminister Henry Kissinger
udtalte engang sin mening om
kravet om amerikansk overlegen
hed - og dermed om perceptions
teorierne - overfor Sovjetunio
nen i ret klare vendinger; på en
pressekonference i Moskva i juli
1974 efter et topmøde mellem
Nixon og Brezhnev sagde Kissin
ger: "Hvad i alverden er strate
gisk overlegenhed? Hvad betyd
ning har det politisk, militært,
operationelt ... Hvad kan det bru
ges til?"

Heroverforhævderperceptions
teoretikerne, at strategiske atom
våben har betydning i normale
fredstider for et lands udenrigs
politik i al almindelighed. Den

amerikanske overlegenhed i 50 'er
ne og 60'erne var en vældig styr
ke for USA og dets allierede. Det
er ligegyldigt, hvordan ameri
kanske politikere og deres rådgi
vere synes, det er og bør være.
Som hos rustningskontrolteoreti
kere er forskellige opfattelser af,
hvordan det faktisk forholder sig
blandet med forskellige opfattel
ser af, hvordan det bør være.

Man kan konkludere, at per
ceptionsteorierne giver lighed 
eller fraværet heraf - på strate
giske atomvåben en helt anden
og umiddelbar betydning, endhvis
man alene holder sig til afskræk
kelsestankegangen. SALT-for
handlingerne bliver meget svære
re, end de er i forvejen.

Perception og SALT
Perceptionsteoretikernes tanke
gang er det centrale kritikpunkt
for de amerikanske politikere,som
mener, at det var forkert i 1972
at gå med til, at russerne måtte
have flere raketter end USA. Kri
tikken bundede ikke så meget i,
at de amerikanske atomvåben
skulle miste deres afskrækkelses
værdi, hvis USA ikke måtte have
lige så mange raketter som Sov
jetunionen. Den sammetankegang
ligger bag en del af modstanden
mod den nye SALT-aftale. Man
mener derimod, at USA generelt
har givet sig på så mange punkter
i forhandlingerne, at aftalen vil
virke negativt på andre landes al
mindelige opfattelse af De forene
de Staters styrke og vilje til at va
retage egne interesser og støtte
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allierede i stridigheder med Sov
jetunionen. Den nye SALT-aftale
vil bidrage til den generelle svæk
kelse af USA's position i storpo
litikken.

Dette er også en væsentlig
grund til, at Reagan-administra
tionen afviser SALT II-aftalen.
Ved at være langt mere standhaf
tig overfor russerne i de kommen
de forhandlinger kan USA hjælpe
til at vende de storpolitiske styr
keforhold.

Der er her en overraskende pa
rallel til Sovjetunionens traditio
nelle argument, at der sker en
langsom og varig ændring af styr
keforholdet mellem de socialisti
ske og de kapitalistiske lande til
de førstes fordel. Alle begivenhe
der udlægges som led i en altom-

fattende sammenhæng, der af
mange amerikanske politikere og
forskere fortolkes meget pessimi
stisk.

Det er karakteristisk for denne
stemning, at tidligere udenrigs
minister Henry Kissinger i løbet
af de seneste år er kommet med
udtalelser, som tyder pa enighed
i denne vurdering. Således har
Kissinger i dag en anden opfattel
se af strategisk overlegenhed end
i 1974.

Som et symbol på den nye
amerikanske politik har Reagan
administrationen til at lede
SALT-forhandlingerne udpeget
folk, der er kendt som fremtræ
dende fortalere for denne særlige
perceptionsteori.



7. Konklusioner

I afsnit 3-5 blev det vist, hvorle
des lighed på strategiske kerne
våben kan måles. Der er også gi
vet en kort omtale af to forskel
lige opfattelser af, hvad der kan
være formålet med en eller anden
form for lighed (afskrækkelse og
perception).

Ikke et mål for lighed
Det er ikke muligt at afveje de
forskellige egenskaber ved en su
permagts strategiske kernevåben
styrke til et mål for lighed. Der
er ikke en entydig sammenhæng
mellem afskrækkelse og alle de
forskellige egenskaber gennemgå
et i afsnit 3.1. - 3.6., og det vil
være komplet meningsløst at kræ
ve, at der skal være lighed i hen
seende til alle de omtalte egenska
ber. Der er da heller ikke nogen,
der har fremsat et sådant krav.

Det, man kan konkludere, er,
at nogle egenskaber er mere re
levante for afskrækkelse end an
dre, men der er ikke en egenskab,
hvor talmæssig lighed er afgøren
de for afskrækkelsens effektivitet.

Med hensyn til perceptions-op
fattelsen har først og fremmest
antallet af raketter som det mest
"synlige" og umiddelbart nem
mest forståelige været fremhævet

som mål for den nødvendige lig
hed. Enkelte andre egenskaber har
dog også lejlighedsvis været nævnt
som vigtige for andre landes al
mindelige indtryk af de storpoli
tiske magtforhold ; det gælder især
raketternes vægt.

Konklusionen er da, at ligheds
kravet ikke uden videre giver en
klar retningslinje for en super
magts våbenanskaffelser eller ind
holdet. af en tosidet rustnings
kontrolaftale som SALT.

Teknologiske forandringer, atom
våbenpolitik og krigsfare
Den klareste konklusion er, at de
teknologiske forandringer i sam
menhæng med supermagternes
atomvåbenpolitik i visse henseen
der øger krigsfaren og i andre
henseender nedsætter den.

De ubådsbaserede raketters
øgede rækkevidde og ubådenes
stærkt forbedrede egenskaber i
andre henseender øger den strate
giske stabilitet. I modsætning her
til betyder USA's forbedrede an
ti-ubådskrigsførelse større fare
for, at en storpolitisk krise eska
lerer til atomkrig; især har den
ændrede amerikanske opfattelse
af det meningsfulde i effektiv an
ti-ub ådskrigsførelse denne virk-
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ning. På samme måde gør de land
baserede raketters øgede træfsik
kerhed balancen mere usikker i
den forstand, at angsten for egne
land baserede raketters sårbarhed
kan øge tilbøjeligheden til hurti
gere at affyre raketterne i en
spændt situation. Især har Sovjet
unionens SS-18 raketter en me
get ustabiliserende virkning.

Det er imidlertid vigtigt at væ
re opmærksom på, at den øgede
krigsfare ikke er en følge af, at
nogen ønsker atomkrig. Udviklin
gen er det samlede resultat af
flere formelt uafhængige staters
beslutninger, og iøvrigt anerken
des det her givne ræsonnement
om, hvad der giver øget krigsfa
re, ikke af Sovjetunionen og med
den nye amerikanske politik hel
ler ikke i USA's regering. I ste
de argumenteres der med, at eg
ne våbenanskaffelser altid nedsæt
ter krigsfaren.

På samme måde må man ikke
forfalde til det argument, at talen
om en begrænset atomkrig skyl
des, at den amerikanske regering
ønsker en atomkatastrofe. USA's
opfattelse er, at kun ved at åbne
for muligheden af såkaldt begræn
sede gengældelsesoptioner med
atomvåben kan man troværdigt
forebygge, at russerne misbruger
deres nukleare overvægt; som ud
viklingen har været, kan en atom
krig bedst undgås ved denne dok
trin i fredstid. Man kan være ue
nig i denne bedømmelse - men
det er noget andet.

Det tredje led i "triaden", det
interkontinentale bombefly, har
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en gengældelsesrolle, som den
teknologiske våben udvikling og
supermagternes politik ikke sy
nes at kunne ændre i de kommen
de år; dog er betydningen af den
såkaldte "i smug"-teknologi iUSA
- hvorved forstås, at et angriben
de fly bliver umuligt at opfange
på modpartens radarskærme
vanskelig at vurdere.

Hvad er strategiske våben?
Den teknologiske udvikling har
sløret skellet mellem strategiske
våben (som afgrænset i 1. Indled
ning) og andre våbentyper. Sov
jetunionen har altid holdt på, at
alle våben, som kan nå en super
magt, er strategiske; det gælder
derfor også de planlagte ameri 
kanske Pershing II raketter og
cruise-missiler, som skal deploye
res i Vesteuropa fra 1983-84, men
ikke de russiske SS-20 raketter
og Backfire-fly.

Denne strid om, hvad der er
"strategiske" atomvåben, kan ik
ke afgøres objektivt. Det er klart,
at det for russerne er ligegyldigt,
om en raket mod mål i Sovjetuni
onen affyres fra det amerikanske
fastland (incl. USA's strategiske
ubåde) eller fra Vesteuropa. For
Vesteuropa er SS-20 og Backfire
det samme, hvad enten russerne
kalder dem strategiske eller ej.

Enhver inddeling i våbentyper
har et vist mål af vilkårlighed over
sig. I løbet af 70'erne er dette
definitionsproblem imidlertid i
meget højere grad blevet et poli
tisk problem, idet den v åbentak
nologiske udvikling har udvisket



Præsident Ronald Reagan omgivet af til venstre forsvarsminister Caspar Weinber
ger og til højre general Bernard Rogers, den øverstkommanderende for de allie
rede styrker i Europa. Foto: Nordisk pressefoto A/S

de tidligere klare skel mellem
langtrækkende fremføringsmid
ler, mellemdistanceraketter (euro
strategiske våben) og såkaldt tak
tiske atomvåben. Ikke mindst be
tyder udviklingen af fladbanemis
siler, at skellene bliver uklare.

Hele denne udvikling giver ek
stra problemer med at bevare
"stabiliteten".

Stabilitet
Faren for atomkrig er ikke, at
nogen planlægger og starter den
som et mål i sig selv. De politi
ske ledelser i både USA og Sov
jetunionen viser ofte, at de fuldt
ud er klare over, hvilke forfær
delige våben, de råder over.

Ej heller skal man overdrama
tisere faren for menneskelige og
tekniske fejltagelser. Sådanne

kan afgjort ikke udelukkes, og
der indtræder da også tit uheld
med begrænsede virkninger; såle
des har der i de sidste to år væ
ret tre offentligt kendte fejlalar
mer i De forenede Stater om et
russisk raketangreb (om der har
været nogen i Sovjetunionen, vi
des ikke). Faren ved sådanne fejl
nedsættes imidlertid af, at der er
foretaget mange foranstaltninger
mod større uheld og disses videre
katastrofale følger både af super
magterne i fællesskab og hver for
sig.

Faren ligger på andre områder:
For det første er den tanke

gang, at en kernevåbenkrig kan
udkæmpes og måske endda vin
des, blevet meget mere populær
i USA. Tidligere var det alene i
Sovjetunionen, at denne forestil-
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ling var udbredt i militære og an
dre kredse; f.eks. siger mange
sovjetiske skrifter, at en atomkrig
kan vindes af de socialistiske lan
de.

Et af argumenterne for den
nye opfattelse i USA er netop, at
Sovjetunionen selv tror på en så
dan sejr. Som nævnt er det rig
tigt, at mange russiske skrifter
argumenterer således, men det er
naturligvis noget andet, hvorledes
disse tilkendegivelser kan forkla
res, og især hvilke konsekvenser
andre må drage heraf.

For det andet øges faren for
atomkrig ved visse aspekter af
den våbenteknologiske udvikling.
I en mere og mere alvorlig stor
politisk krise, hvor parterne ser
en umiddelbar fare for militære
konflikter, som berører deres vi
tale interesser, kan der opstå en

fundamental følelse af usikker
hed hos supermagterne for egne
strategiske styrkers sårbarhed.
Samspillet mellem de to parters
forventninger kan da betyde, at
de vil være mere tilbøjelige til at
foretage panikhandlinger.

Farerne ved en sådan katastro
fal udvikling udspringer altid af
konkrete politiske problemer et
eller andet sted på kloden (f.eks.
i Den persiske Golf eller Østeuro
pa); den våbenteknologiske udvik
ling må betragtes i relation til så
danne problemer samt i forbindel
se med den dominerende opfattel
se af, hvad man overhovedet kan
bruge atomvåben til.

Med udgangspunkt i sådanne
sammenhænge kan man bruge
udtrykket "stabilitet" og sige, at
de seneste års udvikling har væ
ret ustabil.
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Ordliste

ABM: Anti Ballistic Missile (anti
raket-raket)

ABM-traktaten: traktat om be
grænsning af ABM-systemer.
Det er den første del af SALT
aftalerne af 1972, indgået i
Moskva mellem Sovjet og USA

BMD: Ballistic Missile Defense
(raketforsvar)

CEP: Circular Error Probability.
Vedrører sandsynligheden for
fejlnedslag indenfor en om 
kreds, og er således mål for en
rakets nøjagtighed

abstrakt: løst fra eller med ringe CIA: Central Intelligence Agency
forbindelse med virkeligheden; (den amerikanske regerings
begrebsmæssig centrale efterretningstjeneste)

aggressiv: angrebs- eller kamply
sten, udfordrende

anti-raket-raket, se ABM

aspekt: synspunkt, synsvinkel, si
de (af en sag)

ASW: Anti Submarine Warfare
(an ti-u båds-krigsførelse)

avanceret: fremskreden, højt ud
viklet

aversion: stærk modvilje

Backfire: sovjetisk fly, der kan
armeres med atomvåben. Ræk
kevidde 5400 km

ballistik: læren om projektilers
(raketters) bevægelse
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computersystem: datamaskine-sy
stem

counter-force-kapacitet: evne til
at ødelægge modpartens (be
skyttede) militære mål

cruise-missil: amerikansk raket,
der flyver ved hjælp af en jet·
motor i meget lav højde, og
som er særdeles nøjagtig i sit
nedslag. Rækkevidde 2500 km

defensiv: forsvarsmæssig (modsat
offensiv)

deployere: udfolde, udbrede, egl.
formere linie

doktrin: læresætning, teori



ekspandere: udvide sig, udbrede
sig

ekstrem: yderliggående

EMT: Equivalent MegaTon (me
gaton ækvivalent), d.v.s. hvad
der svarer til megaton (i spræng
kraft)

eskalere: udvide sig gradvis, stige

evakuering: flytning af civilbe
folkningen

fladbanemissil: raket, der bevæ
ger sig i lav højde over jorden
(eks. cruise missil)

fundamental: grundlæggende, vig
tig

GLCM: Ground-Launched-Cruise
Missile (fladbanemissil, affyret
fra jordoverfladen)

hypotetisk: noget antaget, betin
get (problematisk, tvivlsomt)

ICBM: Inter-Continental Ballistic
Missile (interkontinental balli
stisk raket)

liSS: The International Institute
for Strategic Studies, London

implicere: indvikle, indblande,
være delagtig i

ineffektiv: uvirksom, utilfredsstil
lende

inkludere: indbefatte, omfatte,
medregne

interkontinental: mellem konti
nenterne (fastlandene)

intern: indre, indvendig

irrelevant: betydningsløs, uved
kommende

kapacitet: evne (til at rumme),
dygtighed

kernevåben: atom- og brintvåben

kiloton: 1000 tons

komponent: enkelt led (af sam
virkende kræfter), bestanddel

kontroversiel: omstridt, som ska
ber uenighed

konventionel: almindelig, sædvan
lig

konventionelle våben: alle andre
våben end kernevåben, kemi
ske og bakteriologiske våben

KT: kiloton

laser-stråler: lysstråler med stor
gennemslagskraft (LASER =
Light Amplification by Stimu
lated Emission of Radiation)

MARV: MAnoeuvrable Re-entry
Vehicle. Et avanceret MIRV
system (se MIRV), hvorefter
den enkelte sprængladning kan
få retningskorrektioner efter
frigørelse fra moder-raketten

medier: aviser, radio og TV
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megaton: 1 million tons

MIRV: Multiple Independently
Targetable Re-entry Vehicle
(raket, der indeholder flere
sprængladninger, som hver for
sig kan dirigeres mod mål, der
ligger flere hundrede kilometer
fra hinanden)

missil: selvbevægeligt projektil
(raket)

MRV: Multiple Re-entry Vehicle
(raketter, der hver indeholder
flere sprængladninger, som
uden individuel styring spredes
over et mindre område; altså
"primitiv" form for MIRV (se
denne))

MT: megaton = 1 million tons

nuklear: som har med atomspalt
ning at gøre (nukleare våben)

offensiv: angrebsmæssig (modsat
defensiv)

operationel: kan virke, fungere

option(er): valgmulighed(er)

paritet: ligelighed, ligeberettigelse

patruljere: afsøge et område

perception: iagttagelse, opfattelse,
sanseindtryk

permanent: vedvarende
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potentiel: om det mulige, men ik
ke virkeliggjorte. iboende. Ev
ne, kraft

prestige: anseelse

proportional: forholdsmæssig

psi: pounds per square inch (pund
pr. kvadrattomme ), udtryk for
sprængkraft (i relation til ra
ketsiloer)

ratificere: godkende/stadfæste en
traktat

rationelt: fomuftmæssigt

reducere: indskrænke, nedsætte

relevans: som kommer sagen ved

relevant: som kommer sagen ved,
væsentligt

ressourcer: hjælpekilde(r), reser
ve(r)

ræsonnere: tænke, overveje, slut
te

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

silo: egentlig underjordisk kom
kammer. Her brugt om de cy-



lindriske beholdere, der - ned
gravet i jorden - rummer a
tomraketter, klar til affyring

SIPRI: Stockholm International
Peace Research Institute
(Stockholms internationale
fredsforskningsinstitut )

SLBM: Submarine Launched Bal
listic Missile (ub ådsbaseret stra
tegisk raket)

SLCM: Sea-Launched-Cruise-Missi
le (fladbanemissil, affyret fra
skib)

specifik: speciel, karakteristisk

stabilisere: gøre fast, varig

stationere: anbringe, placere (om
tropper)

strategi: langsigtede planer for,
hvad der skal opnås med en
kamp

supersonisk: egl, overlyd. om fly,
der flyver hurtigere end lyden

symptomatisk: kendetegnende

TBT: Test Ban Treaty (prøve
stopaftalen)

teste: prøve, undersøge

TNT: trotyl

triade: egl, treklang, her anvendt
om 3 slags fremføringsmidler :
a) ICBM, b) SLBM og c) bom
befly

trotyl: navn på et sprængstof

USSR: Unionen af Socialistiske
SovjetRepublikker (Sovjetuni 
0nen)

Warhead: sprænghoved på raket

V-l-bombe: V står for Vergeltung
= gengældelse. Nazi-Tyskland
benyttede betegnelsen ved an
greb især på London under 2.
verdenskrig

vital: livsnødvendig, livskraftig

Vladivostok-aftalen: 11974 aftal
te USAs præsident Ford og
Sovjets første partisekretær
Brezhnev i Vladivostok, at der
efter SALT I-aftalen skal indgås
en ny, gældende til 1985. Et
ledende princip skal være lig
hed mellem parterne og lige
sikkerhed for begge, møntet
ud i bl.a. antal raketter

yield: egl. udbytte, her spræng
kraft

ækvivalent: være lige med, svare
til
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Indledning

Den første atombombe i verden
blev bragt til eksplosion i New
Mexico ørkenen i juli 1945. Det
var et eksperiment, der skulle
godtgøre, om det forarbejde, der
var sket under 2. Verdenskrig,
havde ført til det ønskede resul
tat. Det havde det. Derfor blev
der i august 1945 nedkastet to
atombomber mod henholdsvis
Hiroshima og Nagasaki for at
bringe den 2. Verdenskrig til en
hurtig afslutning. Det lykkedes.
Det har siden været diskuteret,
om det var prisen værd. Ikke ale
ne var antallet af ofre forfærden
de højt - det havde dog været li
geså højt ved de massive allierede
bombeangreb mod bl.a. Hamburg
og Dresden i de sidste faser af kri
gen i Europa - men strålingsef
fekten fra disse nye og ukendte
våben har i enkelte tilfælde varet
ved op til vore dage.

Det kan heroverfor argumente
res, at en amerikansk invasion af
de japanske hovedøer, som man
var langt fremme med planer om,
ville have kostet endnu langt fle
re ofre på begge sider. En gavnlig
virkning havde anvendelsen af dis
se første atombomber i hvert fald.
De er den dag i dag et skræmmen
de eksempel på, hvilke virkninger

disse våben kan forårsage. I dag
har vi endnu langt kraftigere vå
ben end de atombomber, som
blev anvendt mod Japan i august
1945. Ikke blot er sprængkraften
mangedoblet, men man har fået
fremføringsmidler, som kan trans
portere atomare sprængladninger
fra det ene kontinent til det an
det i løbet af et lille antal minut
ter. De skal ikke længere som hid
til føres frem med flyvemaskiner,
men kan nu føres frem med raket
ter (missiler).

Flere sprængladninger/
sprænghoveder
Allerede for mere end ti år siden
opgav de to supermagter at lave
stadig større og kraftigere atoma
re sprængladninger. Det gav sim
pelthen ikke nogen mening at la
ve dem stærkere end de typer,
der var blevet prøvesprængt i lø
bet af 1960'erne. I stedet har man
koncentreret sig om at gøre frem
føringsmidlerne mere præcise.
Man er også i stand til at lade en
raket føre flere sprængladninger
frem imod flere mål.

Krigsforebyggelse?
Vor viden om disse våbens enor
me ødelæggelseskraft virker
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skræmmende. Den virker også Kendsgerningen er, at vi ikke har
krigsforebyggende. Man vil imid- haft nogen atomkrig siden 1945,
lertid aldrig med sikkerhed kun- og at der ikke har været anvendt
ne sige, hvor effektiv en krigsfo- atomvåben til krigsformål siden
rebyggelse disse våben egentlig august 1945. Bevidstheden om,
er. Ville vi have haft en tredie ver- hvad det store antal atomvåben i
denskrig uden disse atomvåben? verden i dag i givet fald kan an
Ingen kan sige det med sikkerhed. rette af ødelæggelser, udløser i-

midlertid fra tid til anden store
Sovjets mobile 55-20 missil debatter og kraftige reaktioner

med krav om, at disse ødelæggel
sesvåben bliver totalt afskaffet.

Atomvåbendebatten
Siden 1981 har vi haft den måske
heftigste debat overhovedet om
atomvåben - fremfor alt i Vest
europa og i USA. Det er langt fra
den første debat af den art, vi
har oplevet. Debatten er ofte
kommet i bølger. Det som har
udløst de sidste års kraftige de
bat, har dels været Sovjetunio
nens massive oprustning, og her
under opstillingen af de meget

~ . omtalte SS-20 raketter, dels NA-
\\ TOs såkaldte dobbeltbeslutning

fra december 1979. Den går ud
',,:::: ~ på, at der fra slutningen af 1983

opstilles 572 såkaldte mellemdi
stance-raketter, bl.a. som modfor
holdsregel mod de sovjetiske SS
20 raketter, med mindre der for-
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inden opnås enighed om en be
grænsning eller afskaffelse af den
ne type våben.

For og imod mellemdistance
raketterne
Derfor drejer de følgende spørgs
mål og svar sig hovedsagelig om
de emner, der er blevet aktualise
ret af debatten i de sidste par år,
herunder den stærke diskussion
for og imod opstillingen af NA
TOs mellemdistance-raketter. Sva
rene foregiver ikke i alle henseen
der at være hundrede procent ob
jektive og neutrale . Det er ganske
enkelt ikke muligt. Selvom man
udelukkende holder sig til rent
faktuelle oplysninger, er valget af
de oplysninger, man giver, et sub
jektivt valg.

Svarene foregiver heller ikke at
være udtømmende. Der er skre
vet mange tusinde sider om atom
våben og atomkrig. De kan ikke
opsummeres på få sider. Det føl
gende er imidlertid et forsøg på i
kort og anskuelig form at redegø
re for de væsentligste problemer,
som knytter sig til den aktuelle
debat om atomvåben og raketter
i Europa.

Data:
type: totrins hypersonisk ballistisk raket
længde: 10m
diameter: 1 m
vægt: 7.200 kg
drivmiddel : fast, hydroxyltermineret po
Iybutadæn

Pershing II

Raket
hoved:

længde: 4,2 m
vægt: 1.362 kg
rækkevidde: 1.800 km
nyttelest: nukleart
sprænghoved med
variabel, lav spræng
kraft, eksploderende
ved jordoverfladen
eller under jorden.
Konventionelt
højeksplosivt spræng
hoved kan anvendes.

trin 2:

længde: 2,4 m
vægt: 2.388 kg,

heraf
drivmiddel-
vægt: 2.181 kg

trin 1:

længde: 3,4 m
vægt: 3.450 kg,

heraf
drivmiddel-
vægt: 3 .217 kg

Kilde: International Defence Reuieui )
no. 8/1979. _L-",__....r--
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1. Er der fare for atomkrig?

Ja. Det er en fare, som verden vil
leve med, sålænge den eksisterer.
Atomvåben er kommet ind i ver
den og kan ikke totalt afskaffes.
Man kan teoretisk forestille sig,
at det internationale system æn
dres radikalt og de mere end 150
suveræne lande underlægges en
verdensmyndighed, som er udru
stet med sit eget politi og sin egen
militære styrke af en sådan stør
relse, at ingen gruppe af stater er
stærk nok til at kunne sætte sig
op imod den. Det vil imidlertid
ikke kunne realiseres så langt ud i
fremtiden, det overhovedet er
muligt at se.

Vold - konflikt - atomkrig

Sålænge der er vold i verden, kan
den udvikle sig til konflikter. Så
længe der er suveræne stater i ver
den, kan de føre krig imod hinan
den. Der eksisterer i dag et stort
antal atomvåben - ingen ved hvor
mange, men tallet løber op i må
ske halvtreds tusinde, hvis vi tæl
ler alle atomare sprængladninger
med.

Der vil altid være en risiko for,
at en væbnet konflikt kan udvik
le sig til en atomkrig.
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Midler mod atomkrigen

Der har været mange krige og
konflikter siden 1945. Ingen af
dem har udviklet sig til atomkri
ge. I virkeligheden er faren for en
atomkrig måske ikke synderligt
stor sammenlignet med de krigs
farlige situationer, man har ople
vet tidligere i historien, hvor de
ofte er udløst i åben krig. Men
vor viden om, hvor store ødelæg
gelser en atomkrig vil kunne an
rette, og den trussel de vil være
imod civilisationens fortsatte ek
sistens, gør os ganske særligt agt
pågivende overfor faren. De sid
ste års kraftige debat betyder der
for ikke nødvendigvis, at faren
for en atomkrig er rykket nærme
re. En række politiske handlinger
og beslutninger og fremstillingen
af nye typer atomvåben har imid
lertid skærpet indtrykket af, at vi
lever med faren for en atomkrig.
Det forklarer også de mange til
kendegivelser imod atomvåben
og kravene om disse våbens af
skaffelse.

Det egentlige mål må naturlig
vis være at forhindre en atomkrig.
Kravet om våbnenes totale afskaf
felse er imidlertid ikke det mest
egnede middel til at nå dette mål.



2. Kan atomvåben afskaffes?

Teoretisk er svaret ja. I virkelig
heden er svaret nej. Selvom man
forestillede sig, at alle stater ind
gik en aftale om at afskaffe atom
våben, ville man ikke kunne være
sikker på, at aftalen blev over
holdt. Og selvom den faktisk
blev overholdt, kunne man ikke
tilintetgøre den viden, der har ført
til produktionen af atomvåben i
det store antal, som vi kender i
dag.

5 eller 7 atom-magter
En krig i en verden, hvor der for
modes ikke at være atomvåben,
vil derfor hurtigt kunne udvikle
sig til en krig med atomvåben.

USAs og Sovjets kernevåben 1982

Det er ikke muligt at skabe så
danne kontrolforanstaltninger,
der gør det umuligt for et land at
lave atomvåben.

Der er i dag fem atom-magter
(USA, Sovjetunionen, Storbritan
nien, Kina og Frankrig) og mu
ligvis syv (Indien og Israel). Der
kan meget vel tænkes at komme
flere til efterhånden.

En ikke-sprednings-aftale
Antallet af nye atomvåben-mag
ter er dog ikke vokset så stærkt,
som man forudså for 10-15 år si
den. Tre af de fem atomvåben
magter har med tilslutning fra
langt de fleste af verdens lande

USA Sovjet
landbaserede missiler 1052 1398
ubådsbaserede missiler 520 969
bombefly 376 150

1948 ca, 2517
USA har gennemsnitlig flest sprænghoveder
pr. missil. Tallene er henholdsvis ialt 9268 ca. 7300

Sovjet har gennemsnitlig størst spræng-
kraft pr. missil. I megaton er tallene ialt 3752 ca. 6100

Kilde: The Military Balance 1982-83. InternationalInstitute forStrategic Studies,
London 1982.
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indgået en aftale om ikke-spred
ning af atomvåben. Et antal lan
de som i givet fald vil kunne lave
atomvåben, har imidlertid nægtet
at underskrive aftalen, fordi de
store atomvåben-magter ikke har
villet gennemføre kraftige ind
skrænkninger i deres atomvåben
arsenaler. Der.er også en frygt i
visse lande for, at aftalen kan
stille sig hindrende i vejen for en
fredelig udnyttelse af atomener
gi. Om dette er et oprigtigt ment
argument eller et skinargument,
der skal dække over en eventuel
vilje til at fremstille egne atomvå
ben, er svært at afgøre.

Antallet af våben må holdes nede

Fordi atomvåben ikke kan afskaf
fes i det internationale system, vi
har i dag - og som vi må forven
tes at have endnu i mange år - er
problemet at lære at leve med
dem, at hindre deres spredning til
stadig flere lande og at holde de
res antal nede på det niveau, hvor
de formodes at have den størst
mulige krigsforebyggende effekt.
Det er naturligvis lettere sagt end
gjort. Det er imidlertid ikke no
get utopisk mål, sådan som en
verdensregering eller en aftale om
afskaffelse af alle atomvåben er .

Udviklingen inden for det samlede antal af strategiske fremførings
midler (missiler og bombefly) hos NATO-landene og USSR

4000

3000
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1000
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1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Figuren viser,at Sovjetunionen har knap dobbelt så mange strategiske fremførings
midler som NATO-landene. Antallene har i den betragtede periode været
omtrent konstante, om end der er en tendens til et langsomt fald hos NATO
landene.
Kilde: P.L. ølgaard: Strategiske atomvåben. DUP/-hæfte 1983/2. Samfunds

videnskabeligt forlag, 1983.
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3. Hvor mange atomvåben
skal der til for at
afskrække fra krig?

Hvis der var en international
enighed eller bare en amerikansk
sovjetisk enighed herom, ville det
være nemmere at leve med atom
våben og alligevel føle sig tryg.
De to supermagter står for om
kring 90% af de atomvåben, der
eksisterer i dag. De har imidlertid
til dato ikke kunnet enes om, hvad
der er nok. Derfor har de overfor
sikret sig ved hver for sig at have
så mange atomvåben af så mange
forskellige typer, at de mener at
kunne afskrække modparten fra
at begynde en atomkrig.

Mistillid bag kapløbet
Som følge af den teknologiske
udvikling, den gensidige mistillid
og den begrænsede viden, parter
ne har om hinanden og især om
hinandens hensigter, sker der en
stadig udvikling af disse våben.
Vi kalder det atomvåben-kaplø
bet.

Der er tale om et kapløb, men
det gælder i dag ikke så meget
antallet af våben og de enkelte
våbens sprængkraft, men snarere
udviklingen af nye typer fremfø
ringsmidler, baser og sprænglad
ninger. I samlet sprængkraft er
der siden midten af 1960'erne
sket en halvering. Forestillingen

om, at supermagterne blot øger
deres våbenarsenaler år for år er
urigtig.

Det fælles mål
Det siges ofte, at supermagterne
har fem-seks gange flere atomvå
ben end nødvendigt for at kunne
tilintetgøre modparten. Underti
den citeres de enorme beløb, der
hvert år anvendes til rustningsfor
mål. Tallene bliver ofte brugt for
at vise galskaben i, hvad der fore
går. De to supermagter og de an
dre atomvågen-magter har imid
lertid alle det mål tilfælles, at de
stræber efter at forebygge en
atomvåbenkrig. Ingen af dem
planlægger en bevidst udløsning
af en atomvåbenkrig.

Våbenmængden en
overforsikring
Når de to supermagter besidder
et så stort antal atomvåben, som
tilfældet er, skyldes det deres øn
ske om at overbevise hinanden
om, at det ikke kan betale sig at
udløse en krig, og at en krig i gi
vet fald ville kunne udvikle sig til
en atomkrig. Denne overforsikring
har til dato utvivlsomt spillet en
vigtig rolle i retning af at forebyg
ge en ny storkrig.
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Alligevel er det forståeligt, at
der er en betydelig utryghed som
følge af eksistensen af det meget
store antal atomvåben i verden.

SALT-I aftalen et loft
Atomvåben-magterne har derfor
også i mange år forhandlet med

hinanden for at nå til enighed om,
hvad der er nok for at bevare den
bedst mulige krigsforebyggelse.
Den vigtigste aftale var den så
kaldte SALT-I aftale, der for en
række - men langt fra alle - ty
per atomvåben fastlagde et loft,
som atom-magterne var enige om
ikke at gennembryde. Det var i-

SALT II-aftalens loft 1979 og status 1982 vedrørende strategiske
atomvåben

SALT-II Status 1982

Antal fremføringsmidlera USA } max 2400/2250b 2142
USSR 2498

Antal MIRV-
raketter
samt fly med kryds- USA

} max 1320 1084
togtmissiler USSR 1700 (?)

Antal MI RV-raketter USA Imax 1200
1070

(interkont. + ubåde) USSR 1700 (?)

Antal interkontinentale USA
} max 820

550
MI RV-raketter USSR 768

a) Omfatter interkontinentale, landbaserede og ubådsraketter samt langtrækken
de bombefly.

b) Antallet 2400 skulle gælde ved aftalens ikrafttræden, antallet 2250 pr. 1/1
1981.
USA 's antal af fremføringsmidler inkluderer 254 B-52-bombefly i reserve og
på lager(i mølpose). En del af disse vil ikke kunne gøres {lyveklar, idet man
til vedligeholdelse af de operationelle B-52-fly har fjernet dele fra dem.
USSR's antal af fremføringsmidler er eksklusive 39 SS-N-5-raketter i ældre
diesel-ubåde.
USA 's antal MIRV-rakette r og fly med krydstogtmissiler inkluderer 14 B
52-fly med krydstogtmissiler med rækkevidde over 600 km. USSR har ingen
fly af denne type.

Kilde: P.L. ølgaard: Strategiske atomvåben. DUP/-hæfte 1983/2. Samfundsvi
denskabeligt forlag, 1983 .
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midlertid et meget højt loft, og
på tidspunktet for aftalens indgå
else betød den ikke nogen egent
lig nedrustning. Derimod havde
aftalen muligvis den effekt, at
den bidrog til at dæmpe fremstil
lingen af stadig flere atomvåben.

Det bør bemærkes, at SALT-!
aftalen kun begrænser antallet af
fremføringsmidler og ikke antal
let af sprænghoveder. De to su
permagter har altså inden for af
talens rammer kunnet fortsætte
udviklingen og udstationeringen
af flerhovede raketter.

Den vigtigste del af SALT-! af
talen var imidlertid de to super
magters enighed om ikke at an
skaffe sig store raketforsvarssyste
mer, der kunne skabe tvivl om, at
parterne ville være i stand til at
øve gengæld, hvis en af dem star
tede en atomkrig. Oprindelig var
russerne imod en sådan begræns
ning af disse forsvarssystemer. Da
de blev klar over, at de ikke ville
være i stand til at fremstille ef
fektive forsvarssystemer, indvilli
gede de i en aftale, der begrænse
de sådanne systemer til at beskyt
te først to og siden et enkelt mål
i hjemlandet.

Effektive forsvarssystemer
overvejes
På det sidste er der dukket for
slag op i Amerika om, at man på
længere sigt måske påny skulle
interessere sig for effektive raket
forsvarssystemer, så man ikke be
høvede at basere krigsafskrækkel
sen på vished for, at man kan til
føje modparten et ødelæggende
slag, efter at modparten har an
grebet først.

SALT-II ikke godkendt af USA
Indtil videre står SALT-! aftalen
midlertid fortsat ved magt. SALT
II aftalen, som blev underskrevet
men aldrig ratificeret af USA, søg
te også at lægge et loft over for
skellige typer atomvåben. Den in
ternationale spænding, som vok
sede efter den sovjetiske invasion i
Afghanistan, gjorde imidlertid
amerikanerne mere tøvende over
for aftalen, hvis indhold der tilli
ge var megen utilfredshed med.
Mange følte, at den gav russerne
flere fordele på USAs bekostning,
og at balancen mellem de to su
permagter ville blive betænkeligt
forrykket til Sovjetunionens for
del.



4. Er der ikke en rimelig
atomvåben-balance mellem
de to supermagter?

Svaret herpå kan kun gives af de ikke nytte, at alle andre forsik
to supermagter. Medmindre de er rer, at balancen er fyldestgøren
nogenlunde enige om, at en så- de. Det er formålet med de to lan
dan balance eksisterer, kan det des forhandlinger, som de for ti-

Udviklingen inden for det samlede antal strategiske atomsprænglad·
ninger hos USSR og NATO-landene

D USA • USSR
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- -

8000
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Figuren viser, at hos NATO-landene har antallet været nogenlunde konstant om
end med lidt faldende tendens. Sovjetunionen havde ved periodens begyndelse
kun ca. halvt så mange ladninger som NATO, men i kraft af en meget kraftig ud
bygning af USSR's strategiske atomvåbenstyrker overstiger USSR's antal af stra
tegiske sprængladninger i dag NATO's.

Kilde: P.L. ølgaard: Strategiske atomvåben. DUP/-hæfte 1983/2. Samfundsvi
denskabeligt forlag, 1983.
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den føres i flere sammenhænge i
Geneve og andetsteds, at forsøge
at nå til enighed om, hvordan
denne balance gøres mest tilfreds
stillende set fra begge parters syns
punkt. Der kan ikke opstilles no
gen objektive regler for, hvad der
udgør en tilfredsstillende balan
ce.

Cuba-krisens følger
Når Sovjetunionen har oprustet
så kraftigt i en længere årrække,
som tilfældet er, skyldes det gi
vetvis, at den sovjetiske ledelse
har anset den hidtidige balance i
forhold til USA for ganske util
fredsstillende. Udfaldet af Cuba
krisen i 1962, da Sovjetunionen
- overfor USAs faste holdning 
måtte fjerne de opstillede atom
våben-raketter på Cuba, var utvivl
somt medvirkende til at forøge
den sovjetiske oprustning, både

hvad angår den sovjetiske flåde,
og hvad angår omfanget af det
sovjetiske atomvåbenarsenal.

Er der ligevægt?
I løbet af 1960'erne og 1970'er
ne ændredes balancen mellem de
to supermagter da også fra at væ
re præget af en umiskendelig ame
rikansk overlegenhed til en høje
re grad af balance. I de sidste 5
10 år har man talt om, at der ek
sisterer en ligevægt eller en pari
tet mellem de to supermagter.
Hvis der eksisterer en sådan lige
vægt, er det kun for de såkaldt
strategiske våbens vedkommende.
Der er mange andre typer atom
våben. Det er dette forhold, der
har gjort situationen mere kom
pliceret og herunder skabt den
heftige debat om raketterne i Eu
ropa.



5. Hvad er strategiske og
hvad er taktiske
atomvåben?

Hvis der eksisterede enighed om
præcise definitioner for de for
skellige typer våben, ville for
handlingerne om rustningskontrol
og nedrustning utvivlsomt være
lettere end de er. Fremstillingen
af stadig nye typer atomvåben,
og især fremføringsmidler, har i
midlertid gjort definitionerne me
re usikre. For USA er et strategisk
atomvåben et våben, som affyret
fra Sovjetunionen kan ramme mål
i USA - eller som fra USA kan
ramme mål i Sovjetunionen.

Hvad er strategiske våben?
Definitionen er dog ikke helt en
tydig, og i Sovjetunionen er der
en tendens til at anlægge en an
den vurdering. Her opfatter man
våben, som kan ramme mål i Sov
jetunionen, som strategiske uan
set hvorfra de måtte blive affyret.
Det viser straks uenigheden om,
hvilke våbentyper der skal med i
hvilke forhandlinger.

- og taktiske våben?
Taktiske atomvåben er sædvan
ligvis defineret som våben til brug
på selve kamppladsen. Også den
ne definition er imidlertid lidet
præcis. Der er atomvåben, f.eks.
sprængladninger til artilleripjecer,
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som har en meget kort rækkevid
de, og som er udpræget "taktiske".
Andre har en noget længere ræk
kevidde og vil kunne nå mål ind
til flere hundrede kilometer bag
en egentlig frontlinie. Er disse
våben også taktiske? De er gan
ske vist ikke strategiske, men der
af følger ikke nødvendigvis, at de
er taktiske.

- eller mellemdistance-våben?
Man opererer derfor også med
begrebet mellemdistance-våben.
Det er heller ikke entydigt, men
det ligger dog i selve ordet, at man
her ikke opererer med interkonti
nentale strategiske våben, så lidt
som man opererer med taktiske
kortdistance-våben. En raket med
en rækkevidde på 1000-1500 ki
lometer eller måske endog helt
op til 3000 kilometer kan være
et mellemdistance-våben, uden at
det nødvendigvis er et strategisk
våben.

Er definitionen afhængig af,
hvilke formål det pågældende vå
ben skal tjene? At ramme mod
partens produktionscentre, kom
mandocentraler og baser for inter
kontinentale raketter er oplagte
strategiske mål. Man talte under
2. Verdenskrig om de allieredes



"strategiske bombning" af Tysk
land.

Strategisk funktion, men alligevel
taktiske?
Vanskeligheden fremgår af den
diskussion, der det sidste års tid
er opstået omkring de britiske og
franske atomvåben. De defineres
af de pågældende lande og af USA
som klart strategiske, fordi de
har en strategisk funktion. De
skal afskrække Sovjetunionen fra
et angreb mod de to lande ved
fra især neddykkede atomubåde
at kunne ramme mål, herunder
byer, i selve Sovjetunionen. Våb
nene er derfor alt andet end tak
tiske. Alligevel insisterer Sovjet
unionen på at inddrage dem i for
handlingerne om mellemdistance
raketter i Europa (se svaret på
spørgsmål 6J.

START-forhandlingerne
I virkeligheden er de fleste atom
våben kortdistance-våben. Det
kan derfor synes ejendommeligt,
at disse våben til dato ikke har
været genstand for egentlige for
handlinger. I mange år var kun de
såkaldt strategiske atomvåben
genstand for forhandlinger imel
lem de to supermagter. Siden
1981 har mellemdistance-raket
terne i Europa også været gen
stand for forhandlinger. De før
ste kaldtes oprindelig SALT-for
handlinger. Nu kaldes de START
forhandlinger (Strategic Arms Re
duetion Talks).

Mellemdistance-våbnene i Eu
ropa blev oprindelig kaldt TNF

(Theatre Nuclear Forces), hvor
det engelske ord theatre står for
område. Man anvendte også be
tegnelsen LR(Long Range)TNF
for at adskille dem fra raketter
med en kortere rækkevidde. I de
sidste par år er man gået over til
at anvende betegnelsen INF (In
termediate range Nuclear Forces).

To sæt forhandlinger i Geneve
Der føres to sideløbende sæt for
handlinger, begge i Geneve, om
henholdsvis de strategiske våben
(START) og mellemdistance-våb
nene (INF). Begge forhandlinger
føres kun imellem USA og Sovjet
unionen. For især INF-forhand
lingernes vedkommende er der i
midlertid tale om en nær kontakt
til de øvrige NATO-lande, der
gennem et koordinationsudvalg
nøje følger forhandlingernes for
løb med mulighed for at påvirke
dem.

Hvadskal med i forhandlingerne?
I betragtning af de uklare defini
tioner er det måske ikke så mær
keligt, at der til stadighed har væ
ret uenighed om, hvilke typer vå
ben der egentlig skulle inddrages
i forhandlingerne. Under SALT
forhandlingerne var det således
en vanskelighed, at russerne insi
sterede på, at man også inddrog
de fremskudte amerikanske baser
i Europa og i Middelhavet, hvor
fra der kan sendes flyvemaskiner
udrustet med atomvåben. Disse
våben typer kom dog ikke ind i
SALT-log SALT-II.
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6. Hvad er baggrunden for
røret om netop mellem
distance-våbnene?

Russerne har i en snes år haft mel
lemdistance-raketter rettet mod
mål i Vesteuropa. Når der først i
de seneste år er blevet særligt rø
re om dem, skyldes det to for
hold. Det ene er, at den strategi
ske våbenbalance mellem de to
supermagter som nævnt er ændret
fra amerikansk overlegenhed til
en formodet balance (paritet).
Med denne ændring kan der ikke
længere være tale om, at en ame
rikansk overlegenhed, der nu er
forsvundet, vil kunne opveje den
sovjetiske overvægt i mellemdi
stance-våben i Europa.

SS-20 mod Vesteuropa
Den anden årsag er, at Sovjetunio
nen fra midten af 7O'erne begynd
te at udvide og tildels udskifte de
hidtidige mellemdistance-våben
med nye og forbedrede typer, de
såkaldte SS-20 raketter. De er
hver udrustet med tre sprænglad
ninger, og over 250 af dem er ret
tet imod mål i Vesteuropa. Op
stillingen af disse våben er fore
gået uden afbrydelse i de sidste
7-8 år.

Uenighed om balancen
Vestmagterne har ingen tilsvaren
de mellemdistance-raketter i Eu-
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ropa. Russerne siger, at der er en
nogenlunde balance også af den
ne våbentype i Europa og henvi
ser - foruden til de franske og
britiske atomvåben - også til de
ubådsplacerede amerikanske ra
ketvåben, og til amerikanske fly,
som kan medføre atomvåben.
Russerne sagde imidlertid også
for 3-4 år siden, at der var en så
dan balance, og i mellemtiden
har de stærkt udvidet antallet af
deres SS-20 raketter, mens der
ikke er opstillet nye vestlige
atomvåben i Vesteuropa. Hvis
der var balance for 4 år siden,
kan der derfor ikke være balance
i dag.

Neutronbomben
Den vesttyske forbundskansler
Helmut Schmidt henledte i en se
nere meget omtalt tale i Institut
tet for strategiske Studier i Lon
don i efteråret 1977 opmærksom
heden på opbygningen af de nye
sovjetiske raketvåben og foreslog,
at der blev truffet vestlige mod
forholdsregler. Talen var medvir
kende til at sætte overvejelser i
gang om, hvad der er betegnet
som moderniseringen af atomvåb
nene i Vesteuropa, en proces, der
havde ledt til heftig debat i 1977,



Neutronbomben sammenlignet med et standard-atomvåben

Neutronbomben giver den sam
me militære virkning som et 10 gan
ge så stort standard-atomvåben. For
selve målet vil den radioaktive strå
ling være nøjagtig den samme, men
sidevirkningerne som følge af tryk
og varme effekt reduceres væsentligt
såvel over for civile som egne styr
ker.

Standard-fissionsvliben

Medens standard-atomvåbnet er
et fissionsvåben - d. v.s. at dets ener
gi frigøres ved spaltning af tunge
atomkerner - er neutronbomben
en mini-brintbombe, hvor energien
fremkommer i forbindelse med sam
mensmeltning af lettere kerner, ini
tieret ved en meget høj varmegrad.

Neutronbomben

reststrå li ng 10%

initialstrålinq 5%

Heststrå
Iing5%

Figuren viser, at i neutronbom
ben flyttes den procentvise andel af
energiudviklingen fra tryk- og var
mevirkning til initialstråling, d.v.s.
den stråling, der udsendes i det før·
ste minut efter eksplosionen. Be
mærkelsesværdigt er, at reststrålin
gen (der af neutronstrålingen redu
ceres på jordoverfladen under nul
punktet som gamma- og betastrå
ling) halveres. Dette skyldes, at der
er tale om hurtigere neutroner.

Ved et standard-atomvåben frem
kommer en 3-dobbelt virkning, om
end for de mindre våben med den
radioaktive stråling som den mest
betydende.

Personer i nærheden af eksplo
sionsstedet vil dø af 3 virkninger,

der hver for sig ville være tilstræk
kelige:
1) afden radioaktive stråling,
2) af 3. grads forbrændinger,
3) af trykvirkninger (lungebrist, slag

fra nedfaldende genstande, styrt
mod faste genstande).
For at opnå en ønsket militær

effekt (en given tabsprocent med en
given sandsynlighed) kan der altså
med en neutronbombe anvendes et
betydeligt mindre våben. Dette for
hold er det heltcentrale ibedømmel
sen af neutronbomben, men dette
oplyses kun sjældent.

Kilde: ABC-våben ogDanmark. FOV
1980.
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Uddrag af communiquået om NATOs dobbeltbeslutning

(Udenrigs- og forsvarsministrenes
møde i Bruxelles d. 12. december
1979)

Dobbeltbeslutningen drejer sig
om

1) en modernisering af Europas
forsvar gennem opstilling af landba
serede missilsystemer, og - sammen
kædet dermed -

2) forhandlinger mellem USA og
Sovjetunionen om mellemdistance
våben.

Det officielle cornrnunlquå siger
herom:

........ . ministrene har besluttet at
modernisere NATOs LRTNF* se
nem en indsættelse i Europa af ame
rikanske landbaserede systemer om
fattende 108 Pershing ll-rnlssller til
erstatning for de nuværende arneri 
kanske Pershing l-A samt 464 land
baserede krydsermissiler (GLCM),
alle med en sprængladning pr. missil.
Alle de lande, som p.t, deltager i
den integrerede forsvarsstruktur, vil
deltage i programmet: missilerne vil
blive stationeret i udvalgte lande, og
visse støtteomkostninger vil blive
afholdt over NATOs eksisterende
almindelige finansieringsarrange
menter. Programmet vil ikke forøge
NATOs afhængighed af nukleare vå
ben . I denne forbindelse var mini
strene enige om, at som en integre
rende del af TNF-moderniseringen
vil 1.000 amerikanske nukleare
sprængladninger blive trukket tilba
ge fra Europa snarest muligt.
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.... ..... at foreslå Sovjetunionen
at indlede forhandlinger snarest mu
ligt i overensstemmelse med følgen
de retningslinier, som er blevet ud
arbejdet på grundlag af intensive
konsultationer inden for Alliancen:

A. Enhver fremtidig begrænsning af
amerikanske systemer, som primært
er beregnet til taktiske opgaver, bør
ledsages af passende begrænsninger
af sovjetiske taktiske systemer.

B. Begrænsninger af amerikanske og
sovjetiske langtrækkende taktiske
nukleare systemer bør forhandles
bilateralt inden for rammerne af
SALT III under en skridt-for-skridt
fremgangsmåde.

C. Det umiddelbare formål med dis
se forhandlinger bør være etablering
af aftalte begrænsninger på ameri
kanske og sovjetiske landbaserede
langtrækkende taktiske nukleare
missilsystemer.

D. Enhver aftalt begrænsning pådis
se systemer skal være i overensstem
melse med princippet om lighed
mellem parterne. Begrænsningerne
bør derfor udformes som de jure-lig
hed såvel i henseende til lofter som
til rettigheder.

E. Enhver aftalt begrænsning skal
kunne verificeres på fyldestgørende
måde.

*d.v.s. NATOs længererækkende
mellemdistance-raketter.



da det blev overvejet at introdu
cere den såkaldte neutronbombe
i Vesteuropa.

Forslaget om fremstilling af
netop dette våben blev dengang
opgivet af USA og førte til mis
forståelser imellem Vesteuropa
og USA. Siden har præsident
Reagan taget planen om neutron
våbnet op igen og givet ordre til
at fremstille det. Spørgsmålet om
våbnets eventuelleplaceringi Vest
europa er imidlertid ikke blevet
aktualiseret påny på baggrund af

Cruise-missil

den debat og stærke modstand,
der kom til udtryk i 1977.

Dobbeltbeslutningen i dec. 1979
Neutronvåbnet var dog ingenlun
de det eneste og heller ikke det
mest betydningsfulde våben, som
det overvejedes at indføre i Vest
europa til styrkelse af NATOs for
svar, idet våbnet overvejende blev
diskuteret som et middel til at
opveje den store sovjetiske over
legenhed i antallet af kampvogne
(i forholdet 3-1). For at skabe en

Betegnelse: Tomahawk
Anvendelse: Såvel ubåds- og skibs

baseret som landbaseret.
Data:

længde: 6,25 m
raketmotor: fast brændstof, tryk
ca. 7000 Ibs.
cruisemotor: turbofan, tryk ca.
300 Ibs.
hastighed: ca. 870 km/t
rækkevidde

mod skibsrnål: ca. 500 km
mod landrnål: ca. 2500 km

sprænghoved
konventionelt: 545 kg hØj
eksplosiv

nukleart: 'IN 80
styresystem:

inertinavigationssystem, der
tilføres impulser fra et indbyg
get terrænsammenligningssy
stem.

Missilet svarer nogenlunde til det
sovjetiske SS-N-7.

En version (AGM-l09) til brug
for det amerikanske flyvevåben
er under udvikling.

Kilde: Jane's Weapons Systems og Aviation Week and Space Technology, dec.
1979.
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mere overbevisende forbindelse i
mellem NATOs konventionelle
og taktiske atomvåbenstyrker i
Europa og USAs strategiske atom
våbenarsenal og for at imødegå
den sovjetiske rakettrussel fra de
nye SS-20 raketter blev det der
for besluttet at planlægge opstil
lingen af 572 mellemdistance-ra
ketter i Vesteuropa. Det var den
såkaldte dobbeltbeslutning i de
cember 1979, der i lighed med al
le andre NATO-beslutninger blev
truffet med tilslutning af alle de
lande, der er knyttet til fællesfor
svaret. Det betød, at Frankrig ik
ke var medansvarlig for beslutnin
gen, fordi Frankrig står udenfor
fællesforsvaret i NATO. Både un
der præsident Giscard d'Estaing
og Francois Mitterand har Fran
krig dog klart givet udtryk for
støtte til NATOs dobbeltbeslut
ning .

Det hedder dobbeltbeslutning,
fordi beslutningen om en opstil
ling udtrykkeligt blev kædet sam
men med forslaget om at åbne
forhandlinger med Sovjetunionen
om mellemdistance-våbnene. Op
stillingen af de 572 amerikanske
mellemdistance-raketter, herun
der 108 såkaldte Pershing-II ra
ketter i Tyskland, blev gjort be
tinget af, at der ikke var opnået
resultater i forhandlingerne med
Sovjetunionen om mellemdistan
ce-våbnene.

Opstillingen af de 572 mellem
distance-våben, der for de 464
krydsermissilers vedkommende
skulle placeres i henholdsvis Stor
britannien, Italien, Tyskland, Hol-
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land og Belgien, forudsås at finde
sted over mindst en 5-årig perio
de, begyndende omkring årsskif
tet 1983/84.

Fredsgruppernes mål
Det lange mellemrum mellem be
slutningen i december 1979 og
den forudsete opstilling af ame
rikanske mellemdistance-raketter
i Europa - stadig under den for
udsætning, at der ikke blev op
nået resultater under forhandlin
gerne med Sovjetunionen - har
været med til at udløse den hefti
ge debat om disse mellemdistan
ce-våben. De har været et mål for
mange fredsgruppers agitation.
Der har været fremført det argu
ment, at uanset hvor mange atom
våben russerne havde, og hvor
mange raketter de stillede op,
havde Vesten atomvåben nok og
skulle ikke have flere. Det er
endvidere sagt, at Vesten ved at
afstå fra at opstille disse mellem
distance-våben kunne medvirke
til at bremse for atomvåben-kap
løbet.

Pres for at forhandle
Heroverfor er det blevet fremført,
at Sovjetunionen ikke vil lade sig
påvirke af ensidige vestlige hand
linger, og at den sovjetiske beslut
ning om opstilling af de nye SS
20 raketter er truffet på et tids
punkt, da man i Vesten var over
bevist om, at man omsider havde
fået afspænding i øst-Vest forhol
det (Helsingfors-konferencen i
1975).

Det anføres endvidere, at NA-



Folketingsbeslutningen af
26. maj 1983

(Forslaget fremsat af socialdemokra
tiet. Det blev vedtaget med 83 stem
mer mod 70; 2 stemte ikke)

Idet folketinget henviser til
sin dagsorden af 8. februar 1983
bl.a. om, at INF-forhandlingerne
i Geneve føres frem til et resul
tat, som gør NATOs opstilling af
nye mellemdistancevåben over
flødig, og

idet folketinget tilkendegiver
sin støtte til forhandlinger om
gensidig fastfrysning og nedbyg
ning på globalt plan af alle typer
kernevåben og deres fremførings
midler, pålægges regeringen ved
kommende NATO-møder at
fremføre følgende:
1. Vesten bør være indstillet på

om nødvendigt at forlænge
forhandlingsperioden vedrø
rende INF med fastsættelse af
en ny tidsfrist.

2. Mens der forhandles, må in
gen opstilling eller forberedel
se til opstilling finde sted, så
ledes at de nuværende mellem
d istanceraketter fastfryses.

3. De franske og de britiske ker
nevåben må tælles med, og
INF- og START-forhandlin
gerne bør sammenkobles,
hvorfor en fastfrysning også
af de strategiske kernevåben
bør gennemføres.

4. Det første mål må være sådan
ne reduktioner af de sovjeti
ske 55-20 raketter, at en op
stilling af de vestlige raketter
undgås.
Tinget går derefter over til næ

ste sag på dagsordenen.

TOs dobbeltbeslutning har været
nødvendig for at tvinge Sovjet
unionen til forhandlingsbordet,
og at der ikke er nogen udsigt til
at få gennemført en reduktion el
ler eventuel fjernelse af de sovje
tiske mellemdistance-raketter,
medmindre NATO holder fast på
sin beslutning.

Endelig siges det, at NATO
ved at undlade at gennemføre be
slutningen fra december 1979 vil
le gøre selve alliancen utroværdig
og dermed øge risikoen for om
ikke et åbent sovjetisk angreb, så
i hvert fald et øget sovjetisk pres
på Vesteuropa.

Raketmodstand og politisk
opposition
Modstanden imod de nye mellem
distance-raketter har været stor
og fremkaldt politiske problemer
i flere lande. Valgresultaterne i
Forbundsrepublikken Tyskland
og i Storbritannien i foråret og
sommeren 1983 viste imidlertid,
at agitationen ikke havde givet
flertal for de partier, som gik imod
opstillingen af disse raketter. Det
var heller ikke tilfældet i Italien,
som ligeledes havde valg i 1983.

Den heftige debat fortsætter
dog, og raketproblemet anses for
at være særlig påtrængende i Vest
tyskland, hvor det store opposi
tionsparti Socialdemokratiet i no
gen tid har bevæget sig i retning
af en modstand imod opstillingen
af de vestlige raketter og dermed
en fravigelse af det standpunkt,
som havde ført den socialdemo
kratiske forbundskansler Helmut
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Schmidt til i 1977 at efterlyse
vestlige modforholdsregler. Poli
tisk er situationen stadig uafkla
ret i Holland og Belgien, men her
bliver stationeringsproblemet
først aktuelt senere.

Folketingsbeslutningen 26. maj
1983
Delvis som en udløber af den
modstand, der eksisterer imod
NATOs atomvåbenplaner i en
række - omend ikke alle - vest
europæiske socialdemokratier, og
delvis som et resultat af regerings
ændringen i september 1982 er
de danske socialdemokraters
holdning blevet skærpet. Med til
slutning af partier, der er mod
standere af dansk sikkerhedspoli
tik, gennemførte folketinget d.
26. maj 1983 således en beslut
ning, der gik ind for indtil videre
at udsætte opstillingen af de vest
lige raketter, mens forhandlinger-

ne i Geneve om mellemdistance
våbnene skulle fortsætte . Selvom
det blev sagt i folketinget, at den
ne flertalsbeslutning, som de fire
regeringspartier modsatte sig,
skulle ses indenfor dobbeltbeslut
ningens rammer - af sammegrund
undlod regeringen at drage parla
mentariske konsekvenser af fol
ketingsbeslutningen - blev denne
danske tilkendegivelse dog mod
taget med megen kritik i NATO
kredse.

På ministermøderne i NATO i
sommeren 1983 blev beslutnin
gen om at fastholde fristen for
henholdsvis forhandlingerne i Ge
neve og opstillingen af de forud
sete mellemdistance-våben be
kræftet. Derfor ventes de første
krydsermissiler at blive opstillet i
Storbritannien og Italien inden
årets udgang. De første Pershing
II raketter skal efter planen op
stilles i Vesttyskland i begyndel
sen af 1984.

SALT l-aftalens loft 1972 og status 1982

USA
1972 1982

Sovjet
1972 1982

Landbaserede raketter (ICBM)
Ubådsbaserederaketter (SLBM)
Atomubåde
langdistance-bombefly

1054
710
44

450

1052
520

32
348

1618
950

62
155

1398
950

62
156



7. Bør de franske og britiske
atomvåben ikke
medregnes i Geneve?

Jo, og det er de også blevet. Ser
man på tallene for SALT-I afta
len fra 1972, vil man se, at der
ikke er nogen præcis balance i
antallet af tilladte interkontinen
tale strategiske raketter for de to
supermagter. Der var en klar sov
jetisk overvægt. Der blev anført
forskellige grunde til denne over
vægt. Det blev således påpeget, at
Sovjetunionen rent faktisk havde
flere strategiske raketter end USA
på det tidspunkt SALT-I aftalen
blev indgået, og at det var et vig
tigt resultat af SALT-I aftalen, at
den forhindrede en yderligere
vækst i det sovjetiske raketarse
nal.

144 britiske og franskeatomvåben
Fra sovjetisk side blev der imid
lertid ikke lagt skjul på, at man
fandt et argument for det større
antal sovjetiske raketter i eksi
stensen af de britiske og franske
atomvåben, som i 1972 udgjorde
ialt 144 raketter. Samtidig med
SALT-aftalens underskrivelse blev
der afgivet en ensidig erklæring
fra sovjetisk side, der direkte hen
viste til de franske og britiske
atomvåben. Erklæringen var ensi
dig derved, at USA ikke kunne
tilslutte sig den. USA havde hele

tiden tilkendegivet, som det også
gør i dag, at USA ikke kan for
handle på Storbritanniens og
Frankrigs vegne.

- der er talt med i SALT-I aftalen
Det sovjetiske forslag, der blev
fremsat første gang i september
1982 og gentaget siden i flere ver
sioner, går ud på, at Sovjetunio
nen skal have lige så mange mel
lemdistance-raketter i Europa,
som Frankrig og Storbritannien
har i dag, mens der derimod ikke
må opstilles nye amerikanske mel
lemdistance-raketter. De to stær
keste argumenter imod dette sov
jetiske forslag er, at de franske og
britiske atomvåben som nævnt
allerede er talt med i SALT-I af
talen. Endvidere er de franske og
britiske atomvåben strategiske og
ikke langtrækkende taktiske
atomvåben. De britiske og fran
ske atomvåben tjener udelukken
de til at afværge et eventuelt an
greb mod fransk og britisk terri
torium, og er til forskel fra ame
rikanske atomvåben ikke bereg
net til også at støtte andre lande
mod angreb. Den franske og bri
tiske afvisning af det sovjetiske
forslag gør det umuligt for USA
at indlade sig på forhandlinger
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med Sovjetunionen om at ind
drage de franske og britiske atom
våben i forhandlingerne om mel
lemdistance-våben. USA har tilli
ge hele tiden haft det principielle
synspunkt, at USA ikke kan for
handle om våbensystemer, som
det ikke selv har kontrol over.

Det er også blevet anført imod
det sovjetiske forslag, at det ville
indebære et sovjetisk krav om at
have lige så mange atomvåben
som den øvrige verden tilsammen.
En sådan holdning fra sovjetisk
side vil gøre det utænkeligt, at
USA nogen sinde vil ratificere en
ny rustningskontrolaftale med
Sovjetunionen. Endelig siges det,
at de franske og britiske atomvå
ben næsten udelukkende består
afubådsbaserederaketvåben. Der
ved adskiller de sig fra de landba
serede raketvåben, og det er så
danne som de sovjetiske SS-20
raketter og de planlagte ameri
kanske Pershing-II raketter og
krydsermissiler.

Forhandlinger USA, USSR +
Frankrig og England?
Det må derfor anses for lidet tæn-

keligt, at der i en eventuel aftale
om mellemdistance-våben kan bli
ve tale om at medregne de fran
ske og britiske atomvåben. Man
kan derimod snarere forestille sig,
at de franske og britiske atom
styrker kan inddrages, hvis og når
de to sideløbende atomvåbenfor
handlinger i Geneve slås sammen.
I en samlet opgørelse over de to
supermagters og de to modståen
de alliancesystemers raketvåben
ville det være logisk at inddrage
de franske og britiske våben. Det
måtte dog forudsætte, at de to
vesteuropæiske lande under en
eller anden form blev knyttet di
rekte til forhandlingerne.

De franske og britiske atomvå
ben står overfor en modernise
ring i de kommende år, som vil
indebære en væsentlig forøgelse
af antallet af atomsprænghoveder,
omend ikke nødvendigvis af frem
føringsmidler. Det er utænkeligt,
at de to europæiske atomvåben
magter ville afstå fra denne for
længst besluttede modernisering
som følge af en eventuel aftale
indgået imellem de to supermag
ter.



8. Hvilke forhandlingsmulig
heder er deri Geneve?

Det har ikke skortet på forslag og
udspil fra de to supermagter si
den INF-forhandlingerne blev ind
ledt i Geneve. USA lancerede i en
tidlig fase ideen om en såkaldt
nul-option. Den betød, at Sovjet
unionen ved at fjerne sine mel
lemdistance-raketter ville gøre
det overflødigt for NATO at op
stille de 572 amerikanske mellem
distance-raketter. Dette forslag er
opretholdt, selvom USA siden

har erklæret sig villig til at indgå
mellemløsninger eller midlertidi
ge løsninger ved opstilling af et
begrænset antal mellemdistance
våben på begge sider.

Sovjets forslag: 162 raketter
Sovjetunionen har foreslået at
skære sine egne raketter ned til
det antal raketter, som Storbri
tannien og Frankrig i 1983 råde
de over , d.v.s. helt præcist 162. I

Generalsekretær
Yuri Andropou un
der et møde i Kreml,
juni 1983. Foto:
Lehtikuva Dy, Hel
sinki
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august 1983 erklærede generalse
kretær Andropov, at de sovjetiske
raketter, der ville blive fjernet
som led i en nedrustningsaftale,
rent faktisk ville blive tilintetgjort.
Denne præcisering tjente til at
fjerne en frygt for, at de sovjeti
ske mellemdistance-raketter i gi
vet fald blot ville blive overført
til østlige dele af Sovjetunionen,
hvorfra de kunne nå mål i bl.a.
Kina og Japan.

Sovjetunionen fastholdt endnu
i september 1983 sit forslag om
en aftale på basis af antallet af
britiske og franske atomvåben
overfor lige så mange sovjetiske.

Nitze-Kvitsinsky-aftalen

En helt tredie forhandlingsmulig
hed fremgik af den uformelle og
forsøgsvise underhåndsaftale,
som de to supermagters cheffor
handlere i Geneve, amerikaneren
Paul Nitze og russeren Yuli Kvit
sinsky , nåede frem til i somme
ren 1982. Det blev siden oplyst,
at denne uformelle forståelse var
blevet opnået under en spadsere
tur i skovene i Jurabjergene, og
derfor er der siden henvist til Nit
ze-Kvitsinsky samtalerne og deres
uformelle resultat som "spadsere
turen-i-skoven aftalen".

Chefforhandlerne i Geneve ved drøftelserne om kernevåbenbegrænsning i Euro
pa. Til venstre Paul Nitze (USA) og til højre Yuli Kvitsinski (Sovjet). Foto: Key
stone
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- men den blev afvist
Offentligheden og de øvrige NA
TO-lande fik først kendskab til
den opnåede forståelse adskillige
måneder efter. Da var den blevet
afvist af regeringerne i både Wash
ington og Moskva. Omstændighe
derne omkring den uformelle af
tales indgåelse og årsagerne til
dens forkastelse er aldrig blevet
fuldt opklaret. Det vides imid
lertid, at aftalen ville indebære,
at de franske og britiske atomvå
ben ikke skulle regnes med. Heri
kan have været et afgørende mo
tiv for russerne til at forkaste af
talen. Endvidere forudså aftalen,
at der ikke skulle opstilles de sær
lige Pershing-II raketter i Tysk
land, men kun de såkaldte kryd
sermissiler.

Sovjet mod Pershing-II
Pershing-II raketterne er i lighed
med de interkontinentale raket
ter såkaldte ballistiske raketvå
ben, der flyver med overlydsha
stighed og i givet fald vil kunne
nå sovjetiske mål på kort tid (6
13 minutter). Meget tyder på, at
russerne lægger megen vægt på,
at netop denne type raketter ik
ke opstilles i Vesteuropa.

Det fremgik endvidere af den
uformelle Nitze-Kvitsinsky-afta
le, at der skulle indføres et loft
på højst 225 atomladninger på
hver side. Det ville i praksis be-

tyde, at Sovjetunionens SS-20 ra
ketter rettet mod mål i Vesteuro
pa skulle nedskæres til kun 75,
idet hver SS-20 raket har 3 styr
bare atomladninger.

Sympati for Nitze-Kvitsinsky
aftalen
Der er ikke meget, som tyder på,
at supermagterne i tiden siden
"spadsereturen-i-skoven" harnær
met sig grundlaget for en aftale
efter de nævnte retningslinier.
Sovjetunionen modsætter sig sta
dig enhver opstilling af amerikan
ske mellemdistance-raketter og
truer med opstilling af nye atom
våbenraketter i Østeuropa, hvis
NATO begynder at opstille de
amerikanske mellemdistance-ra
ketter.

Fra mange sider i Vesteuropa
og fra flere sider i USA uden for
regeringen er der imidlertid hyp
pigt givet udtryk for sympati for
Nitze-Kvitsinsky-"aftalen" fra
1982. Det er en udbredt opfattel
se, at hvis det kommer til en afta
le imellem USA og Sovjetunio
nen, vil den i store træk følge
mønstret i 1982-forståelsen imel
lem de to supermagters cheffor
handlere.

I efteråretl983 forberedte USA
et nyt kompromis-forslag, der for
udså en aftale om 300 amerikan
ske og 100 sovjetiske raketter
(som hver har tre sprængladnin
ger).



9. Kan atomvåbenfri zoner
dæmpe atomvåben
kapløbet?

Modviljen mod atomvåben giver
sig mange udslag. Mange kommu
ner og byer i en række vestlige
lande har erklæret sig "atomvå
benfri". Der er sædvanligvis in
gen dybere militær begrundelse
for sådanne erklæringer, der sna
rere er ment som en støtte til be
vægelsen mod atomvåben og som
et udtryk for afsky over atomvå
ben.

Der er politisk og militært me
re alvor bag planer om at oprette
atomvåbenfri zoner. De kan give
god mening og eventuelt være med
til at modvirke en spredning af
atomvåben, hvis to forudsætnin
ger opfyldes: Landene i det fore
slåede atomvåbenfri område skal
selv være indstillet på ikke at
fremstille eller modtage atomvå
ven - og atomvåbenmagterne skal
være indstillet på at respektere
en aftale og afstå fra at levere
atomvåben til lande i området.

Atomvåbenfri zoner
Alligevel kan det vise sig at være
af meget begrænset værdi, at et
antal lande erklærer sig atomvå
benfri. De vil ikke kunne forhin
dre, at der anvendes atomvåben
mod deres territorium eller - me
re sandsynligt - henover deres
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territorium. Derfor er det en illu
sion at tro, at en ensidig erklæ
ring om atomvåbenfrihed i sig selv
tjener til at sikre verdensfreden
for en kommune, et land eller en
større region.

Det er derimod et positivt
træk, hvis et land forpligter sig til
ikke selv at fremstille atomvåben
og underkaster sig de internatio
nale kontrol- og inspektionsregler,
som gælder i henhold til trakta
ten mod spredning af atomvåben.
Dette er heldigvis tilfældet i de
fleste lande.

De nordiske lande er uden
atomvåben
For lande, der er med i en allian
ce baseret på en atomvåben-af
skrækkelse, er det imidlertid ikke
så enkel en sag at erklære sig
atomvåbenfri under alle forhold.
Disse lande kunne risikere at
svække eller unddrage sig den
krigsfore byggende beskyttelse,
der ligger i atomvåben-afskræk
kelsen.

Det er da også dette argument,
som er blevet anvendt imod pla
nerne om at gøre Norden til en
traktatsikret atomvåbenfri zone.
Et andet argument mod disse pla
ner er, at ingen af de nordiske lan-



Demonstrationer for
fred og mod atomvå
ben er almindelige i
store dele af verden.
Foto: Mellemfol
keligt Samvirke

de besidder atomvåben, og at de
eneste atomvåben i området er
sovjetiske. Det er ikke realistisk
at forestille sig, at Sovjetunionen
under effektiv kontrol ville fjerne
atomvåben i det område, der geo
grafisk måtte betegnes som det
nordiske område, herunder Kola
halvøen. Tilstedeværelsen af sov
jetiske ubåde i Østersoen udrustet
med atomvåben gør også planen
om en nordisk atomvåbenfri zo
ne uaktuel.

Separat nordisk zone?
Det er derimod ikke utænkeligt,

at der som led i, hvad der beteg
nes som "tillidskabende foran
staltninger" kunne indføres be
grænsninger i tilstedeværelsen og
opstillingen af atomvåben. Det er
imidlertid ikke realistisk og for
dansk sikkerhed næppe betryg
gende at operere med planer om
en separat nordisk zone, som kun
ne svække Danmarks og Norges
tilknytning til den atlantiske alli
ance. Det ville være tilfældet, hvis
de to nordiske NATO-lande ene
af alle medlemmer af den atlan
tiske alliance indgik separate af
taler med Sovjetunionen om en
særlig status.
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10. Kan der føres begrænset
atomkrig i Europa?

Svaret er nej. Man kan i mere teo
retiske overvejelser naturligvis
godt operere med den tanke, at
der under en eventuel væbnet
konflikt i Europa bliver affyret
et enkelt atomvåben uden at det
nødvendigvis fører til den totale
atomkrig. Men selvom man fore
stillede sig, at man fra NATOs si
de affyrede et enkelt atomvåben
for at overbevise en øst fra kom
mende angriber om, at man i gi
vet fald var rede til at anvende
kernevåben, så er selve forestillin
gen om en "begrænset atomkrig"
i Europa ikke realistisk.

Atomkrigellerkapitulation - en
utroværdig afskrækkelse
Når tanken alligevel ikke altid af
vises kategorisk i officielle tilken
degivelser - og flere sådanne til
kendegivelser er undertiden lidet
heldigt formuleret - hænger det
sammen med ønsket om at ud
nytte atomvåbnenes krigsforebyg
gende virkning mest muligt.

Hvis man fastholdt det syns
punkt, at der i enhver konflikt
situation - selv i den mest be
grænsede - kun kan vælges mel
lem ubegrænset atomkrig eller
omgående kapitulation, kunne
krigsfaren tænkes at øges, for en
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sådan form for afskrækkelse er
ikke troværdig. Det er da også
mange år siden, at NATO-allian
cens officielle strategi ophørte
med at være den såkaldte massive
gengældelse og i stedet blev det
såkaldte fleksible svar.

Også denne strategiske opfat
telse kan være behæftet med svag
heder, for den har utvivlsomt væ
ret med til at skabe en frygt for,
at der i Vesteuropa eventuelt kun
ne tænkes udkæmpet en såkaldt
begrænset atomkrig. Det har igen
ført til en forøget modvilje imod
atomvåben og til krav om deres
afskaffelse.

Begrebet "begrænset atomkrig"
meningsløst
Hvad er i det hele taget begrebet
"begrænset atomkrig"? I hvilken
henseende er den begrænset? Hvis
den betyder, at der kun anvendes
atomvåben i Europa og ikke an
dre steder i verden, vil den med
sikkerhed ikke føles særligt be
grænset af europæerne selv. Be
grebet er derfor meningsløst. Hvis
en eller begge parter i en konflikt
situation begynder at anvende
atomvåben, vil enhver forudsigel
se og planlægning om den videre
krigsførelse i praksis være betyd
ningsløs.



Slutning

En britisk professor med strategi
og historie som speciale blev en
gang spurgt, om han ville holde
foredrag om, hvordan han fore
stillede sig en atomkrig ville blive
ført og eventuelt vundet. Han be
takkede sig. Der er ingen trovær
dige fremstillinger af, hvordan en
atomkrig kan udkæmpes og vin
des.

Så er det lettere at beskrive de
rædsler, der med sikkerhed vil
blive resultatet af en hvilkensom
helst atomkrig. Sådanne skildrin
ger indgår som led i kampagnen
mod atomvåbenoverhovedet.Men
en sådan kampagne giver ingen
mening, hvis den leder til den op
fattelse, at atomvåben kan afskaf
fes. Det kan de ikke.

Måske er det endog for optimi
stisk at tro, at atomvåben kan fo
rebygge andre krige end atomvå
benkrige. Frygten for, at atomvå
ben eventuelt kan blive brugt i en
hvilkensomhelst større krig, der

involverer atomvåbenmagterne,
har dog utvivlsomt en afdæmpen
de virkning hos de beslutningsta
gere, der har ansvaret for krig el
ler fred.

Men kan en atomkrig ikke
komme ved en fejltagelse? Det
kan teoretisk ikke udelukkes.
Derfor sættes der mange kræfter
ind for at forhindre, at en krig
opstår enten ved en politisk fejl
vurdering eller en teknisk fejlta
gelse. Derfor er supermagterne
trods deres dybe uoverensstem
melser enige om at være i gensi
dig kontakt, hvis der alligevel
skulle ske et teknisk uheld, hvor
i atomvåben er indblandet.

Derfor er begrebet krisestyring
så vigtigt. Efter at verden har le
vet i 38 år med atomvåben uden
atomkrig, er der derfor grund til
at tro, at faren for en atomkrig
kan afværges.

Men faren for det vil altid væ
re der.



Ordliste

arsenal : opbevaringssted for krigs
materiel

artilleripjece: skyts (f .eks . en ka
non), der er anbragt i en dreje
lig konstruktion (affutage)

atlantisk alliance, se NATO

atom: grundbestanddel af et stof
atomar: vedrørende atomer
ballistik: læren om projektilers

(raketters) bevægelse
base: støttepunkt, station eller

installation (samling af instal
lationer) hvorfra en styrke ope
rerer og/eller får sine forsynin
ger

definition : forklanng
dobbeltbeslutningen af december

1979, se side
faktuel: virkelig , saglig, faktisk
fleksibelt svar: afpasset svar - en

andel af NATOs strategi
fremføringnniddel : raket/missil

Helsingfors-konferencen, se Hel
sinki-aftalerne af 1975

Helsinki-aftalerne af 1975: Ken 
ferencen om sikkerhed og sam
arbejde i Europa Rennemførtes
1973·75 efter forberedende
drøftelser i Helsingfors 1972·
73. Konferencens slutdoku
ment undertegnedes i Helsing
fors . Dokumentets indhold
(Helsinkiaftalernel drejer sig
om sikkerhed i Europa (kurv
l l, om samarbejde vedrørende
økonomi, videnskab, teknologi
og miljø (kurv 11) samt om
menneskelige kontakter, infor
mation og udvekslinger (kurv
III)

illusion: indbildning, blændværk

INF: lntermediate Nuclear Forces
(mellemdistance kernevåben
styrker) . De har været holdt
uden for både SALT· og
MBFR -forhandlingerne, men er
nu et selvstændigt forhand
lingsemne mellem USA (i kon 
sultation med NATO) og USSR

insistere: holde fast ved
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interkontinental : mellem verdens
dele (kontinenter)

invasion: egentlig indtrængen i et
land , men bruges også bredere:
invasion af turister

involvere: indbefatte, berøre, in
debære, inddrage

kompromis: aftale, hvor begge
parter slår af på deres oprinde 
lige fordringer

kontinent: fastland
konventionel: almindelig, sædvan

lig
koordinationsudvaJg: en gruppe

af særligt sagkyndige, der har
til opgave at side- eller sarnord
ne forskellige eller modstriden
de forhold

krydsennissil : egentlig cruise mis
sil, der er en amerikansk raket,
der flyver ved hjælp af en jet
motor i meget lav højde, og
som er særdeles nøjagtig i sit
nedslag . Rækkevidde 2.500
km

LRTNF: Long Range Theatre
Nuclear Force (langtrækkende
område/skueplads atom-styr
ke/våben), se også TNF

massiv gengældelse: USAs politi
ske doktrin (teoril om at slå
igen med mindst samme kraft
som angriberen. Den byggede
på den kendsgerning, at USA i
en periode (fra slutningen af 2.
verdenskrig til begyndelsen af
50'erne) havde monopol på
atomvåben, og at dette forhold
var tilstrækkeligt til at forhin 
dre sovjetisk fremtrængen . Da
Sovjetunionen havde opbygget
SIt eget atomvåben, ændrede
USA i begyndelsen af 60'eme
sin politik til " afpasset imøde
gåelse" (flexible response),
hvilket blev godkendt af NA
TO i midten af 60 'eme

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

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

missil : selvbevægeligt pro jektil
(raket)

NATO: North Atlantlc Treaty
Organization (Den nordatlanti·
ske traktats organisation) op 
rettet i 1949. Medlemslande:
Belgien, Canada, Danmark,
Forbundsrepublikken Tysk·
land, Frankrig, Grækenland,
Holland, Island, Italien, Lu
xembourg, Norge, Portugal,
Spanien, Storbritannien, Tyr
kiet og USA

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

objektiv: upartisk, saglig
operere: virke, handle
opposition: modstand
option(er) : valgmulighed(er)
paritet: ligelighed, ligeberettigelse
Pershing-If-raket: amerikansk ra-

ket til atomladning. Rækkevid·
de 1.800 km

raket, se missil
ratificere: godkende eller stadfæ

ste en traktat el. lign.
region : område
SALT : Strategic Anns Limitation

Talks (forhandlinger om be
grænsnmg af strategiske vå
ben) . Amerikansk-sovjetiske
forhandlinger, der resulterede i
en aftale i 1972 (SALT l) og
yderligere en (SALT 11)i 1979,
hvilken sidste endnu ikke er
ratificeret af USA

skinargument: et argument, der
giver udseende af at være no 
get , det ikke er - og som vil
kunne narre

sprænghoved: det egentlige



sprænglegeme (atombombenl
sprængladningen), der er an
bragt i et fremføringsmiddel
(raket/missil)

58-20: sovjetisk raket til atom
ladning med flere sprænghove
der . Rækkevidde 5.400 km

START: STrategic Arms Beduc
tion Talks (forhandlinger om
reduktion af strategiske våben)
har i 1982 afløst SALT [Stra
tegic Arms Limitation Talks) .
De feres meUem Sovje t og USA

stationering af raketter: placering
af raketter (evt . i et fremmed
land)

strategiske våben : våben, der skal
anvendes mod fjendens krigs-

forsyning og krigsproduktion,
f.eks. ved bombardementer af
fabrikker og befolkningscentre

strilingseffekt: den virkning som
den radioaktive stdling fra en
atombombesprængning har på
mennesker og omgivelser

subjektiv: personlig, individuel
(vilk4rlig, partisk) - modsat
objektiv

supermagt: egentlig ovennagt
(bruges normalt om USA og
Sovjet)

suveræn: uafhængig
taktisk: udtryk for ledelse af mi

litærstyrker under anvendelse
af en fremgangsmåde, der ud
nytter foreliggende situationer

- til opnåelse af bedst muligt
resultat

territorium: område tilhørende
en stat (bruges om både land-,
hav- og luftomr4de)

tillidskabende foranstaltninger:
Helsinki-afta1ernes kurv l, se
denne

TNF: Theatre Nuc1ear Force (om
råde/skueplads atom...tyrke/vA·
ben) . Anvendes om de atomra
ketter (ialt 572), hvis place
ring i Europa blev besluttet på
NATOs ministerrådsmode i de
cember 1979 (den såkaldte
dobbeltbeslutning)

utopisk: uopnåelig
zone: bælte, område

- - - - -- - - -'
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Som alle andre selvstændige lande
fører Danmark sikkerhedspolitik.
Sikkerhedspolitik i snæver for
stand vil være den forsvarspolitik,
der føres med sigte på at skabe
forudsætningerne for at holde
territoriet frit for militære aktio
ner, siges det i den store danske
redegørelse Problemer omkring
dansk sikkerhedspolitik (Seiden
faden-rapporten) fra 1970.

Derefter hedder det: "Men her-

udover vil det være en væsentlig
bestræbelse for sikkerhedspoli
tikken at tilvejebringe de bedst
mulige betingelser for, at natio
nen indenfor sine grænser bevarer
friheden til at indrette sig, som
den selv ønsker det. Sikkerheds
politik kan således komme til at
indeholde elementer af både
udenrigspolitik, forsvarspolitik
og økonomisk politik."

1. Folketinget
bag udenrigspolitikken
Efter den anden verdenskrig har
der til stadighed været et stort
flertal i Folketinget bag den førte
sikkerhedspolitik. Lige efter kri
gen formuleredes indstillingen fra
alle sider i viljen til at undgå en
gentagelse af besættelsesårene 
"Aldrig mere en 9. april"-ogud
af modstandskampen mod den
nazistiske besættelsesmagt vok
sede en mere positiv indstilling
over for dansk forsvar. Den har
blandt andet givet sig udslag i op
rettelsen (i 1949) af det statslige
danske hjemmeværn, der igen
nem mange år har kunnet opret
holde en samlet frivillig styrke på
ca. 70 .000 medlemmer.

Det var også besættelsen og

frygten for en aggression fra det
stalinistiske Rusland sidst i
40'erne, der lagde grunden til en
bredere forståelse for dansk delta
gelse i en vestlig forsvarsalliance.
Da forhåbningerne om at realisere
et internationalt sikkerhedssy
stem under stormagternes ledelse
i FN hurtigt bristede, og da de
skandinaviske forsvarsforhand
tinger 1948-49 endte resultatløst,
fulgte Danmark Norge ind i At
lantpagten, som undertegnedes
den 4. april 1949.

Partierne og NATO
I de forløbne 25 år har der ikke
været optræk til et brud med den
sikkerhedspolitik, der i første
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PARTIGRUPPERINGEN I FOLKETINGET
Folketingsåret 1973-74 (2. samling)

Follietingets sammensætning
Socialdemokratiet 47
Det radikale venstre 20
Det konservative folkeparti 16
Danmarks retsforbund 5
Socialistisk folkeparti 11
Danmarks kommunistiske parti 6
Centrum-demokraterne 14
Kristeligt folkeparti 7
Venstre, Danmarks liberale parti 22
Fremskridtspartiet 27
De uafhængige 1

Uden for ovennævnte partier:
Valgt i Grønland 2
Valgt på Færøerne 1
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række hviler på dansk medlems
skab af NATO. Det radikale Vens
tre, som i 1949 stemte imod be
slutningen om at gå ind i Atlant
pagten, har siden 1957 deltaget i
flere koalitionsregeringer, der har
understøttet NATO-politikken,
og partiet har deltaget i forsvars
forligene i 1960 og 1973.

Der kan være nuancer partier
ne imellem, herunder især om
kring forsvarspolitikken. Men i
sikkerhedspolitikken er der bred
enighed mellem de fire partier
(Socialdemokratiet, Venstre,
Konservative og Radikale Vens
tre). I det folketing, der udgik af
valget den 4. december 1973, slut
ter desuden Centrumsdemokra
terne og Kristeligt Folkeparti
samt flertallet af Fremskridtspar-
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tiets medlemmer fuldt ud op bag
sikkerhedspolitikken og den øvri
ge danske udenrigspolitik.

Regeringens udenrigspolitik
For den daværende socialdemo
kratiske regering udtalte statsmi
nister Anker Jørgensen ved Fol
ketingets åbning i oktober 1973
utvetydig støtte til NATO-med
lemsskabets bevarelse. Det sam
me gjorde Venstre-regeringens
statsminister Poul Hartling i sin
tale den B.januar 1974 i Folketin
get, hvorunder han om udenrigs
og forsvarspolitikken sagde :

"Der har hidtil stået et stort
flertal i Folketinget bag hovedli
nierne i den danske udenrigspoli
tik. Regeringen vil søge denne
brede enighed bevaret. Når det



gælder Danmarks europæiske po
litik, vil regeringen således fort
sætte den linie, som den forrige
regering lagde efter vor indtræden
i EF. I denne forbindelse vil rege
ringen bidrage til, at principbe
slutningerne fra topmødet i Kø
benhavn (december 1973) bliver
ført ud i livet. Regeringen lægger
den største vægt på Danmarks
deltagelse i det europæiske samar
bejde. Regeringen finder det i
overensstemmelse med grundlæg
gende danske interesser og med
den samarbejdsvilje, der har en
lang tradition i dansk udenrigspo
litik, at yde vor aktive medvirken
til udviklingen af et fællesskab i
samarbejdet mellem nationerne.
Det er en selvfølge for regeringen,
at den fortsætter tidligere danske
regeringers indsats for, at det næ
re samarbejde mellem de nordiske
lande fastholdes og udvides.

Regeringen betragter medlems
skabet af FN som en afgørende
faktor i dansk udenrigspolitik.

Danmarks sikkerhedspolitik vil
fortsat hvile på vort medlemsskab
af NATO. Samarbejdet i denne
organisation er en vigtig forud
sætning for den afspænding, som
i disse år er et frem trædende træk
i forholdet mellem øst og Vest.
Hertil kommer, at NATO er et na
turligt forum for det nære og til
lidsfulde politiske samarbejde
mellem en række europæiske sta
ter og vore partnere på den anden
side Atlanterhavet: USA og Cana
da. Forsvarspolitikken vil fortsat
blive baseret på det forlig, der
blev afsluttet i foråret 1973."

Statsminister Poul Hartling

I Folketinget repræsenterer
først og fremmest kommunister
ne (6 medlemmer) og SF (11
medlemmer) oppositionen mod
dansk sikkerhedspolitik. Derud
over er der enkelte modstandere
af NATO-medlemsskabet inden
for den radikale og socialdemo
kratiske folketingsgruppe sam t i
Fremskridtspartiet og Retsfor
bundet.

Men valget i december 1973
ændrede ikke den kendsgerning,
at der fortsat er mere end to tre
diedele af Folketingets medlem
mer bag den hidtidige udenrigspo
litik og herunder bag sikkerheds
politikken. En opsigelse af NA
TO-medlemsskabet er ikke aktuel
i dansk politik og forventes heller
ikke at blive det. Noget andet er,
at de ydre forudsætninger for
dansk sikkerhedspolitik kan være
i færd med at ændre sig.
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2. Seidenfaden-rapporten

Det var erkendelsen af disse ydre
ændringer, som i væsentlig grad lå
bag KVR-regeringen Baunsgaards
beslutning om i 1968 at lade
dansk sikkerhedspolitik under
kaste en nærmere undersøgelse.
Afspændingen mellem øst og
Vest var ved at blive et mere do
minerende træk i det storpolitis
ke billede - for en tid dog afbrudt
af Warszawapagt-landenes besæt
telse af Czekoslovakiet i august
1968 - og fra 1969 ville med
lemsskabet af Atlantpagten for
første gang kunne opsiges. Var
der for Danmark et andet og mere
tiltrækkende alternativ? Kunne

Ambassadør, dr. Gunnar Seidenfaden
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der eventuelt skabes et nordisk
forsvarsforbund 20 år efter at for
handlingerne herom var brudt
sammen?

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

Redegørelsen er på 375 sider
plus 192 sider i et bilagsbind. Det
siges i forordet, at udvalget ikke
har set det som sin opgave at
fremkomme med anbefalinger
med hensyn til, hvilken politik
Danmark bør følge, men alene at
fremlægge "et mest muligt fuld
stændigt informationsgrundlag
om de faktiske forhold og sådan
ne synspunkter, som kan antages
at være relevante for overvejelser
om Danmarks sikkerhedspolitik."

Rapporten fremtrådte som en
betænkning, alle medlemmerne.
uanset deres synspunkter havde
kunnet godtage. Hvert enkelt
medlem kunne dog ikke nødven
digvis tages til indtægt for alle for
muleringer, hed det i forordet. Et
eller to af medlemmerne var
kendt som modstandere af dansk



Russiske tropper besætter Tjekkoslovakiet i august 1968
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PROBLEMER OMKRING
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NATO-medlemsskab, og udval
gets fonnand havde lagt vægt på
at finde formuleringer, alle med
lemmer af udvalget havde kunnet
godtage.

FN og NATO
Den første halvdel af redegørelsen
gennemgår de to supermagters
konfrontation, endvidere Vest
og Østeuropa, Mellemøsten, Ki
na, den tredie verden og Sydøst
asien (Vietnam).

Anden del behandler først det
internationale sikkerhedspolitis
ke samarbejde og Danmarks del
tagelse . Det drejer sig om FN og
herunder FNs midler til oprethol
delse af fred og sikkerhed og årsa
gerne til, at FN ikke alene kan væ
re det instrument, Danmark støt
ter sig til i sin sikkerhedspolitik.
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Dernæst gennemgås Atlantpag
tens hovedbestemmelser, den mi
litære bistandsforpligtelse, NA
TOs struktur, de udenrigspolitis
ke rådslagninger og endelig Dan
marks særlige forhold til NATO .

Herunder anføres, at der i mod
sætning til situationen i en række
andre NATO-lande ikke er statio
neret allierede styrker på dansk
territorium (Grønland undtaget).
Om atompolitikken siges, at det
er dansk politik, at der ikke må
findes kernevåben indenfor dansk
område, og det nævnes, at man
fra dansk side har pålagt sig en vis
tilbageholdenhed med hensyn til
militære NATO-øvelser på dansk
område eller med dansk deltagel
se. Det danske synspunkt er, siges
det, at "en vis øvelsesaktivitet
med udenlandske styrker på og
omkring dansk område er en nød
vendig forudsætning for, at mili
tær hjælp udefra - af hvilken for
svaret af Danmark i en given situ
ation vil afhænge - kan blive ef
fektiv." Samtidig lægges der vægt
på, at det ikke med nogen rimelig
hed skal kunne hævdes, at øvel
serne har en provokerende karak
ter.

Efter omtalen af Danmarks
forhold til NATO omtales ned
rustningsbestræbelserne og af
spændingsbestræbelserne mellem
øst- og Vesteuropa samt debatten
om en europæisk sikkerhedskon
ference.

Det følgende kapitel i anden
del omhandler Danmarks militær
geografiske plads. Herunder refe
reres omverdenens opfattelse af



Danmarks betydning samt den
vurdering, der er indhentet fra
fem udenlandske eksperter. Den
fulde ordlyd af eksperternes vur
dering er sammen med en grundig
indføring i øst-vest konfrontatio
nens oprindelse og udvikling af
professor Erling Bjøl (medlem af
udvalget) indeholdt i bilagshin
det.

Allianceogneutralitet
Tredie og sidste kapitel i anden
del er rapportens vigtigste. Det
beskriver begreberne alliance og
neutralitet og belyser, hvad der
kaldes optionsproblematikken
herunder Danmarks stilling i NA
TO, en alliancefri status for Dan-

FN-bygningen i New York

mark og de særlige problemer,
som en overgang fra alliancemed
lemsskab til neutralitet ville rejse.

Endelig omtales, hvilke fremti
dige muligheder der eventuelt kan
blive tale om for Danmark at tage
stilling til, herunder et skandina
visk forsvarsforbund, et vesteuro
pæisk forsvarssamarbejde, en fæl
leseuropæisk sikkerhedsordning
og endelig en mindre alliance som
eksempelvis en Nordsøalliance,
hvis NATO opløses. Det påpeges i
dette kapitel, at Danmark under
de givne omstændigheder af de
anførte muligheder kun kan væl
ge mellem fortsat NATO-med
lemsskab eller alliancefrihed, det
vil sige benytte sig af opsigelses-
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muligheden og gå ud af Atlant
pagten. Hvad vil det betyde, hvis
Danmark valgte at gå ud?

Det siges i rapporten, at vans
keligheden er, at mens man ved
fremstillingen af NATO-med
lemsskabet arbejder med en be
stående situation og derfor kan
belyse situationen med konkret
materiale, vil en tilsvarende frem
stilling af Danmark som alliance
frit land nødvendigvis få en mere
abstrakt karakter. Andre tænkeli
ge sikkerhedspolitiske løsninger
end NATO-medlemsskab og alli
ancefrihed synes at forudsætte, at
der sker forandringer i verden om 
kring Danmark, og at der dannes
nye kombinationer, man fra
dansk side må tage stilling til,
medvirke til eller tage afstand fra,
siges det.

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

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

Ganske vist kunne tilliden til,
at den alliancefri status under
fredsforhold skulle kunne videre
føres som neutralitet under krig,
styrkes ved, at Danmark opnår
traktatmæssige garantier for, at
en sådan neutralitet vil blive re
spekteret. Der kan tænkes 1) en
ensidig garanti fra USA (med eller
uden ledsagelse af andre NATO
lande), 2) en ensidig garanti fra
Sovjetunionen (med eller uden
ledsagelse af andre Warszawapagt
lande) eller 3) en fælles garanti fra
begge supermagter. Hertil bemær
ker rapporten, at det drejer sig om
løsninger, der ikke bare er afhæn
gige af Danmarks eget valg, men
også af andre landes holdninger.
Endvidere ville garantier, der kun
omfattede løfter om at respektere
neutraliteten, ikke indeholde
mere end generelle folkeretslige
forpligtelser.

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



EF-LANDE

~

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

Omvendt kunne man fremføre,
at en isoleret dansk udtræden af
NATO ville være et skridt i af
spændingens tjeneste, idet et så
dant dansk skridt i sovjetisk per
spektiv kunne opfattes som en
mindskelse af truslen mod Sovjet
unionen. Men det kunne modvir
kes, hvis de allierede fortolkede
den danske unddragelse af allian
ceforsvarets forpligtelse som en
forøgelse af truslen mod resten af
alliancen og udbyggede deres fæl
les allianceforsvar. I så fald kunne
det føre til øget krigsfare, siger
rapporten.

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

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

I det følgende og afsluttende
afsnit om de tænkelige fremtidige
valgmuligheder siges det om et
skandinavisk forsvarsforbund, at i
det tilfælde NATO i det store og
hele har bevaret sin nuværende
karakter, er det næppe sandsyn
ligt, at Sverige eller Norge ville
tage initiativet til dannelsen af et
skandinavisk forsvarsforbund.
Det kan dog ikke udelukkes, siges
det på den anden side, at tanken
om et skandinavisk forsvarsfor
bund ville kunne få politisk aktu
alitet, hvis der indtraf væsentlige
ændringer i de nuværende inter
nationale forudsætninger.

Hvis NATO smuldrer
I tilfælde af opløsningstendenser i
alliancerne, ville en skandinavisk
løsning af Danmarks sikkerheds
problem fra et dansk synspunkt
formentlig aftegne sig som en at
traktiv mulighed, ikke mindst
hvis alternativet var en bilateral



dansk-tysk militæralliance. Men
selv i så fald ville muligheden af et
skandinavisk forsvarsforbund
kun være realistisk, hvis det blev
accepteret af begge supermagter.
Det siges videre, at Danmark ikke
uden videre kan forlade NATO
med henblik på at "tilbyde" Sve
rige og Norge et neutralitetsfor
bund. Det danske forsvar ville ik
ke kunne yde væsentlige bidrag til
forsvaret af de skandinaviske
lande.

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

Hvis NATO smuldrer, ville
Norge formentlig først overveje
en skandinavisk løsning, såfremt
en bredere Atlanterhavsløsning
ikke kunne lade sig gennemføre.
Norge ville i givet fald lægge vægt
på at få løst problemerne omkring
kommunikation og varsling i
Nordatlanten (Danmark ville ha
ve tilsvarende problemer på grund
af Grønland). Selv med dette pro
blem løst ville Norge formentlig
ønske så åbent et forbund som
muligt i forholdet til den vestlige
verden. Sverige ville på sin side an
tagelig ligesom i 1948-49 insistere
på, at et skandinavisk forsvarsfor-

bund skulle være en udstrækning
af svensk neutralitet.

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

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

Selvom rapportens forfattere
ikke drog entydige konklusioner
af deres arbejde, gik det igennem
de fleste kommentarer - som det
også fremgik af de fem udenlands
ke eksperters vurdering i bilaget
til rapporten - at der ikke i den
foreliggende situation er et sik
kerhedspolitisk alternativ for
Danmark til fortsat medlemsskab
af Atlantpagten.
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3. Nye signaler
i storpolitikken

Siden Seidenfaden-rapportens
færdiggørelse og udgivelse er der
yderligere sket en række ændrin
ger i den storpolitiske situation,
herunder også i Europa. De er ik
ke af en art, der har fået regerin
gen og Folketinget til at gå ind for
en ændret sikkerhedspolitik. Men
da dansk udenrigspolitik i vid ud
strækning er en tilpasningsproces
til omstændigheder, som er skabt
af andre og større magter, vil æn
dringer i storpolitikken også kun
ne medføre ændringer i dansk sik
kerhedspolitik, uanset om sådan
ne ændringer ønskes af den dans
ke regering og af Folketingets
flertal.

På mindst fire områder er der i
de senere år sket eller er ved at ske
betydningsfulde ændringer i det
hidtidige politiske og økonomis
ke verdensbillede.
Tilnærmeisen USA-Sovjetunio
nen
Disse fire områder omfatter for
det første det ændrede forhold
mellem de to supermagter USA
og Sovjetunionen.

Militært er de blevet langt mere
jævnbyrdige end før. De er fortsat
langt de stærkeste magter i ver
den, og i de senere år har de ind
gået en række aftaler, der især har
til hensigt at formindske risikoen
for en atomkrig mellem dem.
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Det ændrede forhold mellem
supermagterne giver dem tillige
forbedrede muligheder for i fæl
lesskab at bringe farlige kriser el
ler konflikter rundt om i verden
under kontrol, sådan som det ske
te under den fjerde mellemøstlige
krig i efteråret 1973.

Atlantiske vanskeligheder
Det andet område gælder forhol
det mellem USA og Vesteuropa.
Den nordatlantiske alliance for
bliver i kraft - den er indgået på
ubestemt tid og har kunnet opsi
ges med et års varsel siden 1969 
men økonomisk og handelsmæs
sigt er situationen i 1970'erne
langt fra, hvad den var sidst i
1940'erne, da USA måtte hjælpe
Vesteuropa økonomisk på fode
gennem Marshall-planen.

Selvom de stærkt forhøjede
oliepriser fra slutningen af 1973
har fremkaldt større vanskelighe
der for Vesteuropa end for det
næsten olie-selvforsynende USA,
står de vesteuropæiske lande og
herunder Danmark i en økono
misk langt stærkere position end
for 25 år siden. De ni EF-lande
tegner sig for en langt større del af
verdenshandelen end USA, og i
flere henseender er USA og Vest
europa blevet økonomiske riva
ler.
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Også politisk er der opstået fle
re meningsuoverensstemmelser
uanset alle vesteuropæiske NA
TO-landes ønske om at bevare al
liancen med USA og de ameri
kanske styrker i Europa.

EF-landenes samarbejde
Det tredie forhold er udvidelsen
af EF og udbygningen af de ni EF
landes samarbejde, herunder på
det politiske område. Det sidste
ligger uden for de felter, som er
fastlagt i EF-traktaten. Men de

fleste EF-lande ser en snævrere
sammenhæng end Danmark hidtil
har gjort mellem det økonomiske
samarbejde og det udenrigspoli
tiske samarbejde om udenrigspo
litikken. Det foregår på grundlag
af regelmæssige indbyrdes råd
slagninger (konsultationer) mel
lem både ministre og embeds
mænd.

I forbindelse med det politiske
samarbejde er det ofte blevet
drøftet, om der også er basis for et
udvidet vesteuropæisk forsvars-
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samarbejde mellem de ni EF-lan
de. I forvejen samarbejder de otte
af dem inden for rammerne af
NATO. Kun Irland er ikke med
lem af den atlantiske alliance.

Afspændingen
Det fjerde område, hvor der i de
senere år er sket betydningsfulde
ændringer, gælder den europæ
iske afspænding. Efter at der var
indgået en række tosidede (bilate
rale) aftaler mellem Forbundsre
publikken (Vesttyskland) på den
ene side og flere østeuropæiske
lande med Sovjetunionen i spid
sen på den anden, indledtes i juni
1973 den europæiske sikkerheds-

og samarbejdskonference og i ok
tober samme år forhandlingerne i
Wien om gensidige styrke-reduk
tioner i Centraleuropa.

Det er på disse forhandlinger
og i de fortsatte tosidede forbin
delser mellem østlige og vestlige
lande at det mere afspændte for
hold er på konstant prøve.

Sovjetunionen og afspændingen
I Vesten foregår der til stadighed
en debat om, hvorvidt afspæn
dingspolitikken blot er en mere
eller mindre forbigående fase i
sovjetisk politik.

På den ene side taler oprethol
delsen af meget omfattende sov-

De amerikansk -sovjetiske forhandlinger om en begrænsning af det strategiske
rustningskapløb (SALT) startede i Wien i 1969 og er siden fortsat i Geneve.
Her hilser den daværende amerikanske delegationsleder Gerard Smith i 1971 på
den sovjetiske delegationsleder Semjonov.
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jetiske militære styrker - og af
et højt militært beredskab også i
de andre Warszawapagt-Iande 
for det synspunkt, at man fra øst
lig side ingenlunde udelukker an
vendelsen af væbnet magt, hvis
det formodes at kunne fremme
sovjetiske interesser. Der peges i
den forbindelse på besættelsen af
Czekoslovakiet i 1968.

På den anden side gør den sov
jetiske konflikt med Kina, og Sov
jetunionens og andre østeuro
pæiske landes behov for vestlig
kapital og teknologi, efter mange
vestlige sagkyndiges opfattelse de
nuværende sovjetiske ledere al
vorligt interesseret i et stabilt og
mere afspændt forhold til de vest
lige lande.

Energikrisen
Det er muligt, at energikrisen er
en fem te faktor, der måske bliver
den vigtigste for vurderingen af
forudsætningerne for de sikker
hedspolitiske forhold i verden. De
olieproducerende lande har med
deres flerdobling af prisen på rå
olien, hvis kendte reserver knap
kan dække behovet dette århun
drede ud med den hidtidige stig
ning i forbruget, vist vejen for an
dre råstofproducerende udvik
lingslande. Det er derfor tænke
ligt, at der i de kommende år vil
ske meget store kapitaloverførsler
fra de højt udviklede industrilan
de til et antal råstofproducerende
lande, som gennemgående er øko
nomisk meget svagere udviklede
end landene i Europa og Nord
amerika.

Fra et boreskib er boret på vej mod
havbunden i den danske del af konti
nentalsoklen i Nordsøen godt 200 km
vest for Esbjerg

Det er for tidligt at afgøre, hvil
ke virkninger det kan få i en større
sikkerhedspolitisk sammenhæng.
For Danmark synes det vigtigste i
den forbindelse foreløbig at være,
hvordan de øst-vestlige relationer
vil udvikle sig i denne situation,
og om det vesteuropæiske samar
bejde fremfor alt i EF vil udbyg
ges eller blive kastet ud i alvorlige
vanskeligheder.

Der er behov for en fælles ener
gipolitik, som især USA har taget
til orde for. Bliver den ikke til no
get, vil det kunne få konsekvenser
for den planlagte udvidelse af bå
de det atlantiske samarbejde og
især EF-landenes samarbejde på
mange andre felter.
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4. Fra Cubakrisen til SALT

Der er ingen uenighed i Danmark
om, at dansk sikkerhedspolitik er
afhængig af begivenhederne både
i Danmarks umiddelbare nærhed
og af den globale udvikling. Der
for har det ændrede forhold mel
lem de to supermagter også inte
resse under en dansk synsvinkel.

Ændringen kan føres tilbage til
Cubakrisen i efteråret 1962. Ind
trykket af, at USA og Sovjetunio
nen dengang var i fare for at kom
me ud i en åben konflikt med hin
anden, var med til at skabe en er
kendelse i både Washington og
Moskva af, at de måtte søge at
undgå, at en sådan situation kun
ne indtræffe. Med de masseøde
læggelsesvåben, de hver for sig rå
der over, kunne det betyde hele
civilisationens undergang, hvis
der udbrød atomkrig mellem
dem.

Den første aftale blev indgået
allerede i 1963. Den kaldtes afta
len om "den varme linie" og den
skal sikre en uforstyrret forbin
delse - først via fjernskriver siden
via satellit - mellem de to landes
hovedstæder. Derefter fulgte an
dre aftaler, som mere direkte har
til hensigt at formindske risikoen
for en kernevåben-krig. Således
blev der vedtaget et forbud mod
atomforsøg i atmosfæren, på jor
den og under vandet (men ikke
under jorden, fordi der er uenig
hed om kontrollen).
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Derefter fulgte en aftale, der
forbyder opsendelse af masseøde
læggelsesvåben i det ydre rum og
til andre planeter.

Så kom traktaten om ikke
spredning af kernevåben, som
skal forebygge, at lande med ker
nevåben giver sådanne våben til
lande, der ikke har dem, - og for
hindre at ikke-atomvåbenmagter
fremstiller deres egne atomvåben.

SALT I
I 1972 blev indgået den hidtil må
ske mest betydningsfulde aftale
mellem USA og Sovjetunionen
om en begrænsning af det strate
giske rustningskapløb. Aftalen,
der kaldes SALT I (SALT = Stra
tegic Arms Limitation Talks,
d.v.s. de strategiske våben-be
grænsnings-forhandlinger), be
grænser de to supermagters ret til
at besidde raketværnssystemer
(eller anti-raket-raketter), De til
lades kun et meget lille antal hver.
Ved hjælp af observationssatellit
ter kan det kontrolleres, om afta
len overholdes.

Desuden blev der som led i
SALT I indgået en femårig aftale,
som lægger et loft over antallet af
offensive raketter, som USA og
Sovjetunionen må besidde. I hen
hold til denne femårige aftale må
Sovjetunionen have ca. 600 flere
interkontinentale raketter end
USA. Baggrunden herfor var den
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kendsgerning, at USA på tids
punktet for aftalens indgåelse var
Sovjetunionen teknisk overlegen,
især med hensyn til raketter med
flere individuelt styrbare ladnin
ger (de såkaldte MIRVs = Mul
tiple Independently Targeted Re
Entry Vehicles).

Denne talmæssige, sovjetiske
overlegenhed har dog rejst krav i
USA om, at der i en ny aftale mel
lem de to supermagter bliver tale
om større jævnbyrdighed, fordi
det må forventes, at russerne i lø
bet af få år også vil kunne udstyre
deres langdistanceraketter med
individuelt styrbare ladninger. En
ny aftale - SALT II - er nu gen
stand for amerikansk-sovjetiske

a

Den sovjetiske leder Leonid
Brezhnev og den amerikanske
præsident Nixon undertegner
aftalen om atomvåben, Wash
ingtonjuni 1973.

forhandlinger, og udenrigsminis
ter Kissinger har udtrykt håb om,
at den vil kunne indgås i 1974.

Undervejs mod SALT II
I juni 1973 indgik USA og Sovjet
unionen under generalsekretær
Leonid Bresjnevs besøg i Washing
ton en betydningsfuld aftale om
forhindring af kernevåbenkrig.
Der er også indgået andre aftaler i
de sidste år mellem de to lande,
herunder om et udvidet rumfarts
samarbejde og om øget økono
misk samkvem. Handelen mellem
de to lande er vokset betydeligt.

Men indflydelsesrige kredse i
USA herunder i kongressen for
langer, at Sovjetunionen til gen-
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gæld for store amerikanske kre
ditter skal give udrejsetilladelse til
alle sovjetiske jøder, der ønsker at
forlade Sovjetunionen. Der har
også været talt om muligheden af
på tilsvarende måde at søge at
presse Sovjetunionen til at indfø
re større frihed inden for landets
egne grænser.

USAssikkerhedsgaranti
Den amerikanske regering har
fastholdt, at de indgåede aftaler
med Sovjetunionen intet ændrer i
USAs forpligtelser over for de eu
ropæiske medlemmer af NATO,
og at Atlantpagten fortsat er en
hovedhjørnesten i USAs udenrigs
politik. Men det bliver dog i sti
gende grad diskuteret, om ikke
troværdigheden af den amerikan
ske garanti af Vesteuropas og her
under Danmarks sikkerhed ikke i
det lange løb kan blive undergra
vet af det udvidede samarbejde
mellem USA og Sovjetunionen
om blandt andet en forhindring af
kernevåbenkrig.

Fra dansk side er der aldrig
hverken officielt eller uofficielt
udtrykt frygt for, at det nye su
permagt-samarbejde skulle føre
til en svækkelse af USAs sikker
hedsgaranti. Tværtimod ser man
dette samarbejde som en velkom
men udvikling, der bidrager til at
betrygge verdensfreden.

Modsat er der fra fransk side 
officielt fremført af udenrigsmi
nister Michel Jobert på NATOs
udenrigsministermøde i decem
ber 1973 - sat et spørgsmålstegn
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ved troværdigheden af den ameri
kanske sikkerhedsgaranti i lys af
den amerikansk-sovjetiske aftale
fra 1973. Dette franske syns
punkt blev straks detaljeret imø
degået af udenrigsminister Henry
Kissinger med henvisning til, at
den nævnte aftale på ingen måde
forbød atomkrig eller udelukke
de, at Amerika med kernevåben
kom sine allierede til undsætning,
hvis disse blev udsat for angreb.
Aftalen derfor snarere forøgede
end forringede troværdigheden af
USAs garanti, erklærede Kissin
ger.

Troværdighed ogafskrækkelse
Til denne fransk-amerikanske
uenighed er at sige, at det afgøren
de spørgsmål fra et sikkerhedspo
litisk synspunkt er, hvilken værdi
den amerikanske sikkerhedsga
ranti tillægges af Warszawapag
tens lande. Det er kun disse lande,
som militært er i stand til at true
de vesteuropæiske lande.

Det skal derudover tilføjes, at
hvis lederne i Warszawapagt-Ian
dene overhovedet skulle omgås
med tanker om at true eller angri
be vesteuropæiske lande, er det
næppe nødvendigt, at de overbe
vises 100 pct. om, at USA omgå
ende vil gå i krig på et hvilketsom
helst angrebet europæisk NATO
lands side. Det er formentlig lige
så afgørende, om der blandt de
østlige ledere er så stor tvivl om
USAs reaktion, at de alene af den
grund afstår fra at overveje mili
tære aktioner mod et eller flere



Udenrigsminister Henry Kissinger styrker sig under en briefing, han giver pres
sen om Mellemøsten,

vesteuropæiske lande. Er tvivlen
tilstrækkelig stor, har den vestlige
alliances krigsforebyggende "af
skrækkelse" virket efter hensig
ten.

Atlantsamarbejdet nyformuleres
Debatten om alliancefællesska
bets og den amerikanske sikker
hedsgarantis troværdighed er kun
een side af de ændrede forhold
mellem USA og Vesteuropa. Fra
amerikansk side blev der i begyn
delsen af 1973 lagt op til at gøre
1973 til "Europas år". Udenrigs
minister Henry Kissinger tog i en

tale i april til orde for en nyvurde
ring af hele det atlantiske samar
bejde. Han foreslog et nyt "atlan
tisk charter" (ikke som fejlagtigt
citeret en ny Atlantpagt), hvoref
ter hele detatlantiske samarbejde
militært, politisk og økonomisk
skulle udbygges og tilpasses de
ændrede forhold i verden. Men
ved udgangen af 1973 måtte Kis
singer konstatere, at "Europas
år" var blevet en skuffelse. For
holdet mellem USA og Vesteuro
pa var ikke blevet tilfredsstillende
afklaret.

Arbejdet henned gik videre i
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1974 blandt andet på et møde i
februar 1974 om energikrisen. I
adskillige måneder blev der endvi
dere med udgangspunkt i Kissin
gers tale i april 1973 arbejdet på
udformningen af to erklæringer
af betydning for det fremtidige
samarbejde mellem USA på den
ene side og de fleste vesteuropæis
ke lande på den anden. Den ene er
en erklæring af de ni EF-lande og
USA . Den anden erklæring er ud
arbejdet af alle 15 NATO-lande.
Erklæringernes hensigt er at iden
tificere og bevare det atlantiske
samarbejde på en række områder
herunder det sikkerhedspolitiske,
men ikke på dette område alene.

AmerikaogEF
Det er dog langtfra givet, at erklæ
ringerne i sig selv kan slå bro over
de opståede modsætninger mel
lem EF -landene og USA. De har
deres rod i de mange ændringer af
både økonomisk og politisk ka
rakter, der er sket i de senere ar.

Handelsmæssigt føler USA sig
udsat for forskelsbehandling (dis
krimination) blandt andet på
landbrugsområdet. For andre va
rer føler USA sig ringere stillet i
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sammenligning med de lande, der
som de associerede udviklingslan
de i Afrika og en række alliancefri
industrilande i Vesteuropa (som
Sverige og Norge) har særlige fri
handelsaftaler med EF.

Politisk kommer problemerne
især af, at USA føler sig sat uden
for de politiske rådslagninger mel
lem de ni EF-lande, der -som be
skrevet i det følgende - er blevet
væsentligt udvidet i de seneste år.

Krigen i Mellemøsten i oktober
1973 viste også den nye afstand
mellem USA og Vesteuropa.
Amerikanerne bebrejdede euro
pæerne, at de stillede sig neutralt i
en konflikt af væsentlig betyd
ning for Europas egen sikkerhed.
Omvendt bebrejdede en række
vesteuropæiske lande USA alar
meringen af de amerikanske styr
ker stationeret blandt andet i Eu
ropa, fordi den fandt sted uden
forudgående konsultation med de
vesteuropæiske regeringer.

Også tiden efter krigen og ener
gikrisen, som blev udløst af de
arabiske landes oliepolitik, viste
en noget forskellig stillingtagen
fra henholdsvis USAs og en række
vesteuropæiske landes side.



5. Europa-politik
og sikkerhedspolitik

Under den mangeårige Vietnam
krig var Danmark blandt de lande,
som ved flere lejligheder kritisere
de amerikansk Vietnampolitik
indtil ophøret af det amerikanske
Vietnam-engagement. Uanset
denne kritik har skiftende danske
regeringer med støtte af et stort
folketingsflertal støttet bevarel
sen og udbygningen af samarbej
det med USA på det hidtidige
grundlag inden for NATO. Det er
ofte betonet fra officiel dansk si
de, at der ikke er et sikkerhedspo
litisk alternativ til et atlantisk sik
kerhedssystem med amerikansk
deltagelse, en indstilling i overens
stemmelse med de konklusioner,
der måtte uddrages af Seidenfa
den-rapporten fra 1970.

Denne danske indstilling kom
hyppigt til udtryk under debatten
før og efter tilslutningen til EF fra
1. januar 1973. Udfra flere moti
ver har de danske regeringer mod
sat sig, at der blev drøftet sikker
hedspolitik og især forsvarspoli
tik andre steder end i NATO.

Motiverne har været både in
denrigspolitiske og udenrigspoli
tiske. De indenrigspolitiske skyld
tes et ønske om forud for EF-af
stemningen i oktober 1972 ikke
at skabe et indtryk af meget vidt
gående forpligtelser også i politisk
henseende ved tilslutning til EF.

Derfor betonedes så stærkt for
skellen mellem forpligtelserne i
henhold til EF-traktaten og det
(traktatligt) uforbindende uden
rigspolitiske samarbejde uden for
traktaten.

Davignon-rapporten
Det udenrigspolitiske samarbejde
mellem de ni EF-lande er baseret
på den såkaldte Luxembourg- el
ler Davignon-rapport (opkaldt ef
ter det belgiske udenrigsministe
riums politiske direktør). Den be
skriver samarbejdets formål så
dan: "at sikre en bedre gensidig
forståelse af de store problemer i
den internationale politik gen
nem regelmæssig indbyrdes un
derretning og rådslagning, og at
styrke deltagernes solidaritet gen
nem en harmonisering af deres
synspunkter, og - hvor det fore
kommer ønskeligt og muligt 
fælles handling."

Rådslagningerne foregår regel
mæssigt mellem udenrigsminis
trene og mellem de politiske afde
lingschefer for de ni landes uden
rigsministerier. Den anden udgave
af Davignon-rapporten, underti
den kaldet Københavns-rappor
ten (fordi den blev vedtaget, mens
Danmark beklædte EF -formands
skabet i andet halvår af 1973) for
udser hyppigere møder mellem
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både ministre og embedsmænd.
Efter topmødet i København i de
cember 1973 regnes der også med
to topmøder om året. På embeds
mandsplan er kontakten meget
hyppig.

Europa-union i 1980
Det foreløbige mål for de ni EF 
landes samarbejde blev angivet på
topmødet i Paris i oktober 1972,
endnu inden Danmark var blevet
medlem, men efter at den danske
befolkning ved folkeafstemnin
gen den 2. oktober havde sagt ja
til dansk EF-medlemsskab. Det
hed i topmødets communique, at
de samlede indbyrdes forbindel
ser, som består mellem Det euro
pæiske Fællesskabs medlemmer,
inden 1980 skal omdannes til en
europæisk union.

Hvad der helt konkret ligger i
udtrykket union er ikke blevet
præcist defineret. Men det angiv
ne mål har været vejledende både
for vedtagelsen af den anden rap
port i 1973 om det udenrigspoli
tiske samarbejde (Københavns
rapporten) og for erklæringen om
den europæiske identitet, som
blev offentliggjort i december
1973.

I den første hedder det: "Det
forekommer nødvendigt for Eu
ropa at indtage sin stilling i inter
nationale anliggender som en di
stinkt enhed, specielt under hen
syn til de internationale forhand
linger, som vil have en afgørende
indflydelse på den internationale
balance og på Det europæiske
Fællesskabs frem tid."
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I identitetserklæringen siges:
"De forandringer, der er sket i
verden, og den stigende samling af
magt og ansvar hos et meget lille
antal stormagter, indebærer, at
Europa, hvis det ønsker at blive
hørt og at spille den rolle i verden,
som det har krav på, må slutte sig
sammen og i stigende grad tale
med en stemme."

Udvidelsen af det udenrigspoli
tiske samarbejde har imidlertid
ikke medført nye traktatmæssige
forpligtelser. Samarbejdet foregår
altså ikke på et "overstatsligt"
grundlag, som ville muliggøre, at
et flertal kunne nedstemme et
mindretal. Det er der mulighed
for i henhold til selve EF-trakta
ten på visse nærmere angivne om
råder, skønt der i praksis aldrig er
blevet gjort brug af denne mulig
hed.

Samarbejde i og uden for EF-trak
taten
Danmarks ønske om at lade sik
kerhedspolitikken forblive i NA
TO fremgik allerede af den
danske kommentar til Davignon
rapporten i 1970 (under Bauns
gaard-regeringen). Det hed i den
danske kommentar : "Som emne
for konsultationer er i rapporten
angivet "alle vigtige udenrigspoli
tiske spørgsmål". Den danske re
gering går dog ud fra, at menings
udvekslinger om militærpolitiske
spørgsmål skal finde sted i NATO
bl.a. som følge af USAs og Cana
das medlemsskab. "

I Svaret fra de seks (oprindeli
ge) EF-lande til kandidatlandet



I december 1973 mødtes stats- eller regeringscheferne fra EFs ni medlemslande
i København. Mødet holdtes i Bella-eentret. Yderst til venstre ses den belgiske
statsminister og yderst til højre den britiske premierminister.

Danmark blev det kort fastslået,
at regeringerne skal kunne rådslå
med hinanden i alle vigtige uden
rigspolitiske spørgsmål.

Den danske skillelinie mellem
sikkerhedspolitik og anden form
for udenrigspolitik er knap blevet
forstået endsige værdsat af de øv
rige EF-lande. Sprogligt har der
også været nogen forvirring om
kring spørgsmålet.

Forsvarspolitik og EF
Helt enkelt er det den danske
holdning, at forsvarsspørgsmål
som hidtil skal varetages og drøf
tes alene i NATO. Uviljen mod at
tage egentlige militærpolitiske
spørgsmål op i EF skyldes igen bå
de inden- og udenrigspolitiske
motiver. At behandle sådanne

spørgsmål kunne udlægges som
om EF-fællesskabet pålagde med
lemslandene nye forpligtelser, og
i Danmark skabe indrepolitiske
vanskeligheder især i kredse, der
står tøvende eller endog afvisende
over for EF-medlemsskabet. Det
gælder således et mindretal i so
cialdemokratiet og Det radikale
Venstre.

Udenrigspolitisk er der fra
dansk side udtrykt ængstelse for,
at planer om et rent europæisk
forsvarssamarbejde kunne styrke
de kredse i USA, der ønsker at løs
gøre Amerika fra det atlantiske
sikkerhedspolitiske samarbejde
og formindske de amerikanske
styrker i Vesteuropa.

Denne sidste opfattelse er an
dre EF-lande dog ikke enig i. De
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EF-bygningen i Bruxelles

ser et udvidet vesteuropæisk for
svarssamarbejde som en styrkelse
af NATO-samarbejdet og kun på
længere sigt som en mulig erstat
ning, hvis NATO-samarbejdet på
grund af en ændret amerikansk
holdning svækkes eller opløses.
Også USA har gennem årene taget
til orde for et øget europæisk for
svarssamarbejde.

USA ogeuropæisk forsvar
Den amerikanske forsvarsminis
ter James Schlesinger sagde her
om i december 1973: "Hvis Euro
pa ønsker at udvikle sig i retning
af en større sammensmeltning af
de enkelte europæiske landes for
svarsbestræbelser, tror jeg det vil
le være fordelagtigt både fra Eu-
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ropas synspunkt og fra alliancens.
Hvad angår Europas større uaf
hængighed er det et valg, de en
kelte europæiske lande selv må
træffe. Men for nærværende yder
USA henved to trediedele af alli
ancens samlede ressourcer og for
syner alliancen med en atom-pa
raply og udstyrer den med en ef
terretnings- og rekognoscerings
virksomhed. Europa kunne u
tvivlsomt i løbet af et tiår eller
mere udvikle sig i retning af for
svarsmæssig uafhængighed. Men
på kort sigt er det ikke en mulig
hed, som står åben for Europa."

Et udvidet og separat vesteuro
pæisk forsvarssamarbejde har of
te været diskuteret - som beskre
vet nedenfor - i den europæiske
debat. Men konkrete forsvarspro-



blemer har hidtil ikke været be
handlet i EF-sammenhæng.

Derimod har flere sikkerheds
politiske emner været behandlet
- også med dansk billigelse. Såle
des foregik der et intensivt forbe
redelsesarbejde inden for de Ni
forud for den senere omtalte kon
ference om sikkerhed og samar
bejde i Europa. Efter flere forgæ
ves forsøg blev de ni EF-landes
fælles holdning til Mellemøsten
nedfældet i en siden ofte diskute
ret erklæring den 6. november
1973.

EF set fra Peking ogMoskva
Det kan også noteres, at EF-sam
arbejdet udefra undertiden vurde
res i en større strategisk sammen
hæng. Folkerepublikken Kina ser
således med stor sympati på frem
komsten af et stærkt og uafhæn
gigt EF, der med Pekings øjne
kunne blive en nyttig modvægt
over for de to supermagter og
også i militærpolitisk henseende
- være med til at opveje Sovjet
unionens magt. Den kinesiske
indstilling fremgår også af, at
Kina i de sidste år gang på gang er

Amerikanske f~ldskærmssoldaterunder en NATO-øvelse i Vesttyskland
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fremkommet med alvorlige ad
varsler mod sovjetiske afspæn
dingstoner.

Omvendt ser Sovjetunionen
udfra sine interesser med stor
uvilje på, at EF-landenes samar
bejde udvides til også at omfatte
forsvarspolitik. Især vender Sov
jetunionen sig stærkt imod tan
ken om en fælles vesteuropæisk
atomstyrke, der også ville omfat
te Forbundsrepublikken Tysk
land.

Europæisk atomstyrke
Den stærke sovjetiske modstand
er en, men kun en af årsagerne til,
at en fælles-europæisk atomstyr
ke foreløbig er ganske uaktuel og
måske aldrig bliver aktuel. Før
den kunne blive en realitet, ville
den forudsætte en langt større po
litisk sammensmeltning i Vesteu
ropa end der foreløbig er udsigt
til.

End ikke forslagene om eller
tilløbene til et nærmere samarbej
de mellem Storbritannien og
Frankrig på kernevåben-området
har hidtil ført nogen vegne. Det
skyldes både Frankrigs holdning
til NATO og den svage grad af po
litisk integration.

Europæisk identitet
At alle ni EF-lande anerkender
forsvarsproblemets betydning
fremgår af det før omtalte doku
ment om europæisk identitet fra
december 1973. Heri siges om
forsvaret:

"De ni, der har fredens bevarel
se som et af deres væsentlige mål,
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vil aldrig nå dette, hvis de forsøm
mer deres egen sikkerhed. De af
dem, der er medlemmer af Den at
lantiske Alliance (kun Irland er
ikke medlem) er af den opfattel
se, at der ikke for tiden er noget
alternativ til den sikkerhed, som
USAs kernevåben og tilstedevæ
relsen af de nordamerikanske
styrker i Europa frembyder, og de
er enige om, at Europa, i betragt
ning af at det militært er relativt
sårbart, bør overholde sine for
pligtelser og til stadighed søge at
råde over et tilst rækkeligt forsvar,
hvis det ønsker at bevare sin uaf
hængighed. "

Frankrigs holdning
Heri ligger, at EF-landene - Fran
krig indbefattet - ikke ønsker et
brud med USA. De vil heller ikke
udvikle et forsvarssamarbejde ad
skilt fra USA uden for NATOs
rammer. Hvad angår det sidste
punkt er Frankrigs holdning siden
landets udtræden af det integrere
de NATO-samarbejde i 1966 dog
uklar. Men selv Frankrig - der i
realiteten har opretholdt det mili
tære samarbejde med NATO på
enkelte områder - har klart ud
talt sig for en bevarelse af de ame
rikanske styrker i Vesteuropa og
for at opretholde den atlantiske
alliance.

Vesttysklands syn
Den danske holdning er på dette
punkt helt klar. Den er i øvrigt i
fuld overensstemmelse med den
tyske. I den vesttyske forsvars
hvidbog fra januar 1974 siges det



utvetydigt, at "for Forbundsre
publikkens og de andre EF-landes
sikkerhed er USAs atomare be
skyttelse af livsvigtig betydning
og kan i overskuelig tid ikke er
stattes. Kun i lyset heraf kan Eu
ropas politiske integration videre
føres." Det er bemærkelsesvær-

digt, at i den omfattende fremstil
ling af vesttysk sikkerhedspolitik
findes der ingen steder nogen hen
visning til selv tænkbare bestræ
belser på efterhånden at øge Eu
ropas selvstændighed gennem en
forringelse af afhængigheden af
USA.

6. Europahær
og EF-samarbejde
Der har flere gange også fra offi
ciel side i EF-landene været udtalt
ønske om, at det stadig nærmere
samarbejde mellem EF-landene
også omfattede sikkerheds- og
forsvarspolitikken, men det er ik
ke sket under former, der kunne
udlægges som ønske om et brud
med den hidtidige NATO-linie.

Forbundskansler Brandt cite
res undertiden for udtalelser her
om. Men det har altid vist sig, at
han vil fastholde alliancesamar
bejdet med USA. Hans forslag om
også at inddrage sikkerhedspro
blememe i et større fælles ansvar i
Europa har været udtryk for hans
vilje til at fremhæve, hvor vidt
gående han gerne ser den europæ
iske integration.

Forud for den danske folkeaf
stemning blev en udtalelse af
Brandt om "europæiske solda
ter" i 1980 eller senere meget ci
teret. Men sammenhængen viste,
at Brandt som svar på et spergs-

mål kun havde sagt, at han intet
skræmmende så i dette perspek
tiv. Han har siden gjort det klart,

Ehu. forbundskansler Willy Brandt
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at han ikke forventer etableret
nogen Europahær - et i øvrigt
uklart begreb.

Betegnelsen blev i sin tid an
vendt om Det europæiske For
svarsfællesskab (EDC = European
Defence Community) , som de
seks senere EF-lande indgik en
traktat om i 1952 for at inddrage
Vesttyskland i det vestlige for
svarssamarbejde uden at skabe en
national tysk hær. Frankrig - der
var initiativtageren til projektet 
fik imidlertid betænkeligheder
ved en så vidtgående militær inte
gration (som de Gaulle var en for
bitret modstander af) og forkas
tede i 1954 EDC-traktaten, der
ikke siden har været aktuel.

En dansk deltagelse i forsvars
fællesskabet var dengang ikke for
udset og knap drøftet, idet Stor
britannien ikke ønskede at være
med - hvilket i øvrigt kan have in
flueret Frankrigs negative hold
ning i sidste fase. Men debatten
omkring EDC øvede en vigtig ind
flydelse også i Danmark i begyn
delsen af 1950'erne ved at skabe
større forståelse for nødvendighe
den af et vidtgående vesteuropæ
isk samarbejde.

USAs styrkeri Europa
De europæiske landes vilje til uan
set deres voksende indbyrdes
samarbejde at ville fastholde alli
ancefællesskabet med USA er 
som det allerede er set - ingen
garanti for dets fortsættelse i den
hidtidige form. Dertil er for man
ge forhold ændret i de senere år .

Vanskeligheden viser sig også
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omkring opretholdelsen af de
amerikanske styrker i Vesteuropa
(i 1974 ca. 310.000, deraf
180.000 i Vesttyskland). Igen
nem flere år har kredse i den ame
rikanske kongres fremsat krav om
nedskæring af styrkerne i Vesteu
ropa. Det er især sket under ledel
se af demokraternes leder i Sena
tet, Mike Mansfield. Flere forslag
om en nedskæring til det halve af
de amerikanske styrker i Europa
er blevet forkastet. Men under de
batterne er der blevet fremsat æn
dringsforslag, der viser et flertal i
Senatet for i hvert fald en vis ned
skæring af styrkerne.

Byrdefordelingen i NATO
I det sidste års tid er ønsket om
amerikanske troppereduktioner
blevet kædet sammen med kravet
om, at europæerne godtgør USA
de valuta-udgifter, som oprethol
delsen af styrkerne betyder. I for
vejen yder Forbundsrepublikken
en vidtgående godtgørelse gen
nem indkøb af amerikanske varer
m.v. for den valuta-udgift, som
styrkerne i Vesttyskland betyder
for USA.

Men som et led i bestræbelser
ne på at tilbagevise kravet om en
sidige amerikanske troppestyrker
har mere NATO-venlige senatorer
med Jackson og Nunn i spidsen
fra efteråret 1973 fået vedtaget et
lovforslag, der forudsætter fuld
europæisk godtgørelse for de
amerikanske valuta-udlæg i Euro
pa. Bliver godtgørelsen mindre
end 100 pct. skal styrkerne i Eu
ropa nedskæres tilsvarende. Der



Det øverste allierede militære hovedkvarter i Europa (SHAPE) i Casteau ved
Moras (Belgien)

er dog indbygget en tidsfrist.
Først når det endelige beløb er
fastsat (og amerikanernes og eu
ropæernes vurdering heraf vari
erer betydeligt), har de allierede i
Europa 18 måneder til at yde
USA den krævede valuta-kom
pensation. Selve troppenedskæ
ringen vil, hvis det mislykkes at få
fuld europæisk kompensation i
løbet af 18 måneder, først starte
efter yderligere seks måneder.

De europæisk-amerikanske
forhandlinger om, hvad der beteg
nes som "byrdefordelingen" i alli
ancen, har således afgørende be
tydning for det fremtidige ameri-

kanske styrkeniveau i Vesteuro
pa. Der er også en forbindelse til
de øst-vestlige forhandlinger om
gensidige styrke-reduktioner (se
herom i det følgende), for hvis
amerikanerne skærer deres styr
ker ned under alle omstændighe
der, betyder det naturligvis en
svækkelse i den vestlige forhand
lingsposition i forhold til Warsza
wapagt-landene.

Eurogruppen
Derudover har amerikanerne i
årevis taget til orde for en øget eu
ropæisk indsats inden for allian
cen. Det er tildels sket inden for
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rammerne af den såkaldte Euro
gruppe, der omfatter de euro
pæiske medlemmer af NATO mi
nus Frankrig, Island og Portugal.
Gruppen, der fra 1974 har den
norske forsvarsminister som for
mand, blev startet på britisk initi
ativ i 1968 og har ført til en række
europæiske forsvarsminister-mø
der i tilslutning til de halvårlige
NATO-ministermøder.

Eurogruppen har blandt andet
de sidste år finansieret et særligt
forsvarsforbedringsprogram kal
det EDIP (European Defence Im
provement Programme), som
også Danmark deltager i. Finan
sieringen gælder især opførelsen
af bombesikre flyhangarer.
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Eurogruppen er også inddraget
i debatten om et udvidet vesteu
ropæisk forsvarssamarbejde i nær
tilknytning til NATO - men på
længere sigt måske som en erstat
ning for det, hvis NATO ophører i
sin hidtidige form. Debatten her
om er dog ikke nået særlig vidt, og
behovet for at finde en erstatning
for NATO anses foreløbig ikke
for synderlig stort. Derimod er
Eurogruppen fortsat en nyttig
ramme for de europæiske NATO
landes indbyrdes overvejelser om
forsvarsproblemer.

Frankrig medvirker ikke i Eu
rogruppen, angiveligt fordi den er
knyttet til NATO. Men som sin
første handling indbød Eurogrup
pens nye formand, den norske
forsvarsminister Fostervold,
Frankrig til at være med - uden
at få en fransk reaktion.

Vestunionen
Derimod har man fra fransk si

de været inde på tanken om at la
de Den vesteuropæiske Union
(WEU: Western European Union)
spille en rolle i de europæiske for
svarsmæssige overvejelser. Men
Vestunionen omfatter kun syv
lande nemlig Frankrig, Storbri
tannien, Forbundsrepublikken
Tyskland, Italien samt Belgien,
Holland og Luxembourg.

Vestunionen, der blev indgået i
1948 forud for Atlantpagten,
blev genoplivet i 1954-55 efter
Frankrigs forkastelse af EDe
traktaten. Den blev rammen om
de rustningsbegrænsninger, der
indførtes i forbindelse med For-
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bundsrepublikken Tysklands op
tagelse i NATO.

Vestunionen har ikke spillet
nogen større rolle, selvom minis
terrådet og den parlamentariske
forsamling holder regelmæssige
møder og herunder drøfter bl.a.
forsvarsmæssige problemer i eu
ropæisk og atlantisk sammen
hæng.

Danmark ogVestunionen
Fra dansk side har der et par
gange efter indbydelse været
sendt observatører til den parla
mentariske forsamlings møder.
Det har været antydet, at Dan
mark - og muligvis Norge og
eventuelt Irland - kunne vente at
blive indbudt til at slutte sig til
Vestunionen. Men der har ikke
fra dansk side været vist interesse
herfor. Formelt rækker Vestuni
onen frem til 1998. Vestunion
traktaten indeholder rent sprog
ligt en mere bindende forpligtelse
for medlemmer end Atlantpagten
gør, og det kunne også blive en
hindring for et eventuelt dansk
medlemsskab.

I den europæiske debat har det
også lejlighedsvis været drøftet,

om man efterhånden kunne træk
ke konkrete forsvarsproblemer
ind i de ovenfor omtalte regel
mæssige EF-rådslagninger mellem
udenrigsministre og embeds
mænd. Det er Danmark som om
talt imod, og tanken har også den
svaghed, at flankelande som Nor
ge og Island mod Nord og Græ
kenland og Tyrkiet mod Syd ville
komme til at stå udenfor.

Selvom der således ikke er ta
get synderligt konkrete skridt til
et mere intensivt vesteuropæisk
forsvarssamarbejde har der i de
sidste år i takt med udbygningen
af EF-samarbejdet udviklet sig en
bred debat om sikkerheds- og for
svarsproblemer. Den har også be
tydning for dansk sikkerhedspoli
tik i betragtning af vort EF-med
lemsskab og Danmarks geogra
fiske placering så nær og som en
del af det europæiske kontinent,
selvom det stadig er uvist, om der
nogensinde bliver etableret et
snævrere vesteuropæisk forsvars
arrangement eller ej. Uanset den
danske reservation heroverfor bør
det betones, at det er en udbredt
opfattelse i adskillige andre EF
lande, at det bliver der.
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7. Afspændingen i Europa

Den fjerde faktor af betydning
for dansk sikkerhedspolitik i disse
år er som nævnt den øst-vestlige
afspænding. I Europa har den fået
sin særlige karakter gennem For
bundsrepublikken Tysklands ud
soningspolitik med de østeuro
pæiske lande.

Denne politik har ført til ind
gåelsen af tosidede aftaler om for
bud mod voldsanvendelse - en
version af den tidligere kendte ik
ke-angrebspagt - mellem Vest
tyskland og en række østlige lan
de, i første række Sovjetunionen.
Siden er fulgt en aftale om Berlin
under medvirken af de fire sejr
herrer fra anden verdenskrig: Sov
jetunionen, USA, Storbritannien
og Frankrig, der vedbliver at have
et særligt ansvar for Berlin og for
det samlede Tyskland.

Der er også sluttet en aftale
mellem Den tyske demokratiske
Republik og Forbundsrepublik
ken om en "normalisering" af for
holdet mellem de to stater. Den
førte til, at også vestlige lande,
herunder Danmark, har optaget
diplomatisk forbindelse med den
østtyske stat DDR.

Sikkerhedskonferencen
Indgåelsen af en tilfredsstillende
Berlin-aftale var de vestlige landes
betingelse for at gå med til det
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sovjetiske forslag om en euro
pæisk sikkerhedskonference. For
Sovjetunionen var det et mål med
denne konference at få bekræftet
alle eksisterende grænser i Europa
- på linie med den tysk-sovjetiske
og den tysk-polske aftale fra 1970
- og formidle et nærmere økono
misk og teknologisk samarbejde,
idet både Sovjetunionen og de
mindre østeuropæiske lande har
behov for udvidet adgang til vest
lig teknologi og vestlige industri
produkter.

Dendanske indstilling
Danmark har fra et tidligt tids
punkt stillet sig positivt over for
tanken om en europæisk sikker
hedskonference - også da stem
ningen inden for Atlantpagten var
overvejende kølig. Efterhånden
som konferencetanken kom nær
mere sin realisation i 1973 har
man imidlertid fra dansk side
advaret mod at gå ud fra, at kon
ferencen i sig selv kunne føre til
en fuldstændig ændring af forhol
dene i Europa.

En konference eller en serie af
konferencer kan måske blive be
gyndelsen til den optøning, der på
længere sigt kan overflødiggøre
både NATO og Warszawapagt
samarbejdet, udtalte daværende
udenrigsminister K.B. Andersen i



februar 1972. Et år senere, da de
forberedende drøftelser til, hvad
der officielt er kaldt Konferencen
om sikkerhed og samarbejde i Eu
ropa (CSCE = Conference on Se
curity and Cooperation in Eu
rope), udtalte udenrigsministeren
sig endnu mere forsigtigt. Konfe
rencens start gav ikke stødet til en
mere liberal sovjetisk holdning
over for det øvrige Østeuropa 
eller over for tanken om et udvi
det menneskeligt samkvem og
mere åbne grænser, som der fra
vestlig side lægges'afgørende vægt
på.

Efter en indledende udenrigs
minister-konference i Helsingfors
i juni 1973 startede det egentlige
kommissionsarbejde på kenferen
cen i Geneve i september og fort
satte efter en [ule- og nytårspause
i 1974 med henblik på en afslut
tende ministerkonference senere
på året. De sikkerhedspolitiske
sider er dog trådt i baggrunden på
konferencen, hvor man fortrins
vis diskuterer principper for sta
ternes indbyrdes forhold, de øko
nomiske relationer og udvidede
kulturelle og menneskelige kon
takter.

Gensidige styrke-reduktioner
De rent militære problemer har si
den 30. oktober 1973 været beo
handlet i Wien på konferencen
om gensidige styrkereduktioner
mellem de syv Warszawapagt·lan
de og 12 NATO-lande (Frankrig,
Portugal og Island deltager ikke).

Konferencen er kommet i
stand på et vestligt initiativ, der

Fhv. udenrigsminister K.B . Andersen

går helt tilbage til NATOs uden
rigsministermøde i Reykjavik i ju
ni 1968. Den er udsprunget både
af de vesteuropæiske landes øns
ke om at modvirke ensidige ame
rikanske tilbagetrækninger fra
Vesteuropa og af samtlige NATO·
landes ønske om at reducere om
fanget af den militære konfronta
tion i Centraleuropa.

Her har udviklingen i de senere
år medført en vis forskydning af
den militære balance i Warszawa·
pagt-styrkernes favør - især for
så vidt angår antallet af kampvog
ne. Styrkeforholdet er pr. 1/1·74
920.000 soldater og 16.500
kampvogne i Warszawapagten og
802.000 og 6.200 kampvogne i
NATO i Centraleuropa.
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Danmark og MBFR
Danmark deltager ikke blot i sik
kerhedskonferencen i Geneve 
hvor det har spillet en aktiv rolle
især i debatten om udvidede men
neskelige kontakter - men også i
drøftelserne i Wien, som fra vest
lig side kaldes MBFR-konferen
cen (MBFR = Mutual and Balan
ced Force Reductions).

De lande, der ligger i det egent
lige reduktionsområde i Central
europa eller har styrker i det, har
en særlig status og spiller den vig
tigste rolle i forhandlingerne. An
dre lande, herunder Danmark og
Norge samt Italien, Grækenland
og Tyrkiet, har status som flanke
lande. Det samme gælder Rumæ
nien og Bulgarien samt - imod de
vestlige landes ønske - også Un
garn. Reduktionsområdet omfat
ter de to Tysklande, Polen,
Czekoslovakiet, Holland, Belgien
og Luxembourg.

Deto forslag i Wien
Ved udgangen af 1973 havde de
to parter fremlagt deres forslag i
Wien. Sovjetunionens går ud på
en nedskæring på 20.000 af styr
kerne på hver side i første fase,
dernæst en 5 pct. 's nedskæring i
1976 og en 10 pct.'s nedskæring i
1977.

Det vestlige forslag går der
imod ind for en indledende 15
pct. 's nedskæring af kun USAs og
Sovjetunionens styrker i Central
europa svarende til 29.000 ameri
kanske og 68.000 sovjetiske sol-
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dater. I anden fase foreslås en
nedskæring, der bringer begge al
liancers styrker ned under
700.000 hver. En sådan nedskæ
ring ville medføre væsentligt stør
re nedskæringer af de østlige end
af de vestlige styrker og resultere i
større styrkemæssig balance.

De vestlige tal er imidlertid ik
ke accepteret af Sovjetunionen,
der også afviser den vestlige ud
lægning af "balancerede" styrke
reduktioner. Når man fra vestlig
side insisterer herpå, sker det
blandt andet som følge af de geo
grafiske forhold, der begunstiger
Sovjetunionen, der kun behøver
at trække sine styrker nogle hun
drede km tilbage, mens USA må
trække sine styrker tilbage over
Atlanten.

For Danmark er det trods lan
dets status som flankeland af ind
lysende forsvarsmæssig interesse,
hvilke militære ændringer der
måtte blive tale om i Centraleuro
pa, der omfatter området op til
Elben. Den danske deltagelse i
forhandlingerne i Wien sker
derfor både udfra ønsket om at få
en øst-vestlig aftale om gensidige
styrkereduktioner i stand og med
virke til, at en sådan aftale ikke vil
skade, men om muligt vil gavne
danske forsvarsmæssige interes
ser.

Det forudses, at styrkereduk
tions-forhandlingerne i Wien vil
blive meget langvarige og måske
ligeså permanente som de to su
permagters drøftelser (SALT)
tegner til at blive.

---- --- ---------



Danmark ognedrustningen
Den danske interesse for nedrust
ningsforanstaltninger har gennem
årene givet sig udslag på flere må
der, og siden 1961 har der eksiste
ret et officielt nedrustningsudvalg
bestående af embedsmænd og po
litikere. Der har dog i overvejende
grad været udvist tilbageholden
hed med særlige danske initiativer
i nedrustningspolitikken.

For de mindre lande synes det
reelle spillerum for initiativer i
forbindelse med nedrustnings
skridt i Europa under de nuvæ
rende forhold snævert, og man
kan ikke se bort fra, at sådanne
initiativer ville kunne virke mod
hensigten, hed det i en rapport i
1967 fra et underudvalg af det
danske nedrustningsudvalg.

Detdanske sikkerhedsmiljØ
Denne holdning er et realistisk
udtryk for erkendelsen af, at
dansk sikkerhedspolitik i alt væ
sentligt er afhængig af landets
omgivelser. Vor sikkerhedspolitik
er, som professor Erling Bjøl har
sagt det, en stadig tilpasning til

ændringer i landets sikkerheds
miljø, d.v.s. den del af omver
denen, der har betydning for dets
sikkerhed.

Hvad der foregår i vor umiddel
bare nærhed er af størst betyd
ning for vor sikkerhed. Derfor
forbliver det dansk-tyske forhold
også i dag - under omstændighe
der, der er helt anerledes og langt
mere tilfredsstillende for os end i
1930'erne - et hovedproblem for
dansk udenrigspolitik, som fhv.
udenrigsminister Per Hækkerup
har udtalt ved flere lejligheder.

At Danmark også efter beske
den evne må være rede til at med
virke ved fjernelse af konfliktmu
ligheder i andre dele af verden,
som Seidenfaden-rapporten
nævner, tilføjes kun for at under
strege sikkerhedsproblemets glo
bale dimension.

Der kan ikke trækkes faste
grænser for sikkerhedspolitikken
hverken geografisk eller indholds
mæssigt. Sikkerhedspolitikken er
i forskellige situationer en større
eller mindre del af vor samlede
udenrigspolitik - men altid en
meget central del.
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Bogliste
Beretning til udenrigsministeren
om nedrustningsudvalgets virk
somhed og den internationale ud
vikling med hensyn til nedrust
ning. Udsendes årligt af udenrigs
ministeriet.
Bjøl, Erling, N.J. Haagerup, Erik
Seidenfaden, Otto Kofoed-Han
sen og Erik Reske-Nielsen: Dan
mark og NATO. Kbh. Gyldendal,
1968.
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Kbh. Danmarks radio, 1970.
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1945. Kilder til belysning af Dan
marks udenrigspolitiske mål
1945-70. Kbh. Gyldendal.

Dansk sikkerhedspolitik 1948·
66. Bd. 1-2, og Udviklingen inden
for NATO 1966-67. Udenrigsmi
nisteriet, 1968.

Ordliste
Aggression. Overfald, angreb.
Alliance (forsvars-) . Forbund af

stater.
Alternativ. Skiftende mellem to

muligheder.
Associeret. Tilsluttet (om løsere

tilknytning) .
Atlantpagten. Forsvarsalliance

(NATO) oprettet i 1949; med
lemslande: Belgien, Canada,
Danmark, Forbundsrepublik
ken Tyskland, Frankrig, Græ
kenland, Holland, Island, Ita-
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Espersen, Mogens og Niels Jørgen
Haagerup: EF og sikkerhedspoli
tikken. Kbh. Det danske Forlag,
1972.

Eurogruppen. NATOs informa
tionstjeneste, 1973.

Hækkerup, Per: Danmarks uden
rigspolitik. Kbh. Fremads forlag,
1965.

Larsen, Knud: Forsvar og politik
1957-1973. Kbh. Gyldendal,
1973.

Problemer omkring dansk sikker
hedspolitik. Bd. 1-2 (Seidenfa
den-rapporten). Udenrigsmini
steriet, 1970.

Reske-Nielsen, Erik og Erik
Kragh: Atlantpagten og Danmark
1949-72. Kbh. Atlantsammen
slutningen, 1972.

lien, Luxembourg, Norge, Por
tugal, Storbritannien, Tyrkiet
og USA.

Attraktiv. Tiltrækkende.

Bilateral. Tosidet.

Centralregionen (AFCENT). Alli-
erede styrker i Centraleuropa
(omfatter styrker fra Canada,
Belgien, Forbundsrepublikken
Tyskland, Holland, Luxem
bourg, Storbritannien og
USA) .



Communique. Officiel meddelel
se.

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

DDR. Deutsche demokratische
Republik (Østtyskland).

Definitiv. Uigenkaldelig.'

Distinkt. Tydelig, klar.

Dominerende. Beherskende.

EDC. European Defence Com-
munity. Det europæiske for
svarsfællesskab med deltagelse
af Belgien, Forbundsrepublik
ken Tyskland, Frankrig, Hol
land, Italien og Luxemboug.
EDe-traktaten undertegnet
1952, forkastet af Frankrig i
1954.

EDIP. European Defence Im
provement Programme (Det
europæiske forsvarsforbed
ringsprogram, vedtaget i 1970;
virker inden for rammerne af
NATO på en forbedring af det
europæiske forsvar med særli
ge medlemsbidrag).

EF. Europæiske Fællesmarked.
Medlemmer: Beneluxlandene,
Danmark, Forbundsrepublik
ken Tyskland, Frankrig, Ir
land, Italien, Storbritannien.

Eurogruppen. Gruppe bestående
af forsvarsministre fra 10 euro
pæiske NATO-lande og af re
præsentanter ved NATO-ho
vedkvarteret (Frankrig, Island
og Portugal deltager ikke). Eta
bleret 1968.

Fase. Stadium, trin.

Global. Verdensomspændende.

Harmonisering. En proces der har
til formål at bringe ting i over
ensstemmelse med hinanden
for at få dem til at fungere sam
men.

Identificere. Fastslå hvem en per
son er; genkende noget som no
get bestående.

Identitet. Lighed, indhold.

Influere. Påvirke.

Insistere. Holde fast ved.

Integration. Sammensmeltning,
fællesskab.

Intensiv. Kraftfuld, ydedygtig.

Kernevåben. Atom- og brintvå
ben.

Koalition(s-regering). Regering
sammensat af medlemmer fra
flere partier.

Kompensation. Erstatning, udlig
ning.

Konfrontation. Møde ansigt til
ansigt.

Konkret. Håndgribelig, virkelig.

Konsultation. Rådslagning.

Kontinent. Fastland.

Kontinental. Som vedrører et
kontinent.

Kontur. Omrids.

Konventionel. Sædvanlig, almin
delig.

Marshall-planen. Økonomisk bi
standsprogram for Europa
1948-51, fremsat af USAs da-
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MBFR. Mutual and Balanced
Force Reductions. Gensidige
og balancerede styrkereduktio
ner, som NATO første gang tog
til orde for i 1968.

MIRV. Multiple Independently
Targetable Re-entry Vehicles.
Raketter, der indeholder flere
sprængladninger, som hver for
sig kan dirigeres mod mål, der
ligger flere hundrede kilometer
fra hinanden.

NATO. North Atlantic Treaty Or
ganization. Den nordatlantiske
traktats organisation, Atlant
pagten.

Neutralitet. Upartiskhed, allian-
cefrihed.

Option. Valgmulighed.

Permanent. Vedvarende.

Realisation. Virkeliggørelse.

Reducere. Nedsætte, indskræn-
ke.

Ressource. Hjælpekilde, reserve
middel.

værende
George

udenrigsminister
Marshall.

SALT. Strategic Arms Limitation
Talks. Forhandlinger om be
grænsning af strategiske våben.

Satellit. Biplanet, drabant (ofte
kunstigt opsendt) .

Separat. Adskilt, særskilt.
Status. Situation, rangmæssig pla

cering.

Strategi. Langsigtet plan for reali
sering af bestemt målsætning.

Territorium. Område (bruges om
både land-, hav- og luftområ
de).

Traktat. Overenskomst.

Utopisk. Uopnåelig.

Version. Variant, udgave .

Vestunionen. Består af Frankrig,
Storbritannien, Forbundsre
publikken Tyskland, Italien og
Benelux-landene.

Warszawapagten. Militæralliance
oprettet 1955 mellem Sovjet
unionen, Bulgarien, Polen,
Rumænien, Tjekkoslovakiet,
DDR og Ungarn.

WEU. Western European Union.
Vestunionen.






