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Rune Skarstein:

Stakkars Europa

"(Atombomben) er ikke noe våpen i klassekampen. Den 
er verken et kapitalistisk eller et kommunistisk våpen. 
Den er ikke noe våpen i det hele tatt, like lite som 
et gasskammer er det." Hans Magnus Enzensberger (1964).

ET "DOBBELTVEDTAK" MED UANTE FØLGER?

Den 12. desember 1979 besluttet NATOs ministerrådsmøte i 
Brussel å utplassere 572 mellomdistanseraketter med atom
ladninger i Vest-Europa. Av disse skulle 108 Pershing 2- 
raketter stasjoneres i Vest-Tyskland, mens 464 Cruise 
Missiles eller krysserraketter skulle fordeles på Vest- 
Tyskland, England, Nederland, Belgia og Italia. Noen av 
de europeiske regjeringene ytret ønske om at de nye raket
tene skulle ha såkalte dobbeltnøkler. Stasjoneringsland- 
ene skulle med andre ord kontrollere leveringssystemene, 
mens USA skulle ha hånd om atomladningene. På denne måten 
skulle en forhindre at USA kunne ta i bruk disse våpnene 
mot et stasjoneringslands vilje. Dette forslaget ble - 
med den vest-tyske regjeringens tilslutning - awist av 
USA. I stedet, kanskje som. et plaster på såret til til
hengerne av dobbeltnøkkel, ble det fattet et "dobbeltved
tak": USA skulle ta opp forhandlinger med Sovjetunionen 
om såkalte eurostrategiske atomvåpen eller Theater Nuclear 
Forces (TNF). I kommunikeet fra minsterrådsmøtet står det 
imidlertid ikke ett ord om hva forhandlingene skal ta sikte 
på. Det heter bare at: "NATOs behov for TNF vil bli vur
dert i lys av konkrete forhandlingsresultater."1

Etter lang nøling gikk USA til forhandlinger med Sovjet
unionen i november 1981. Men begeistring for dobbelt
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vedtakets andre del har de aldri lagt for dagen. For 
eksempel Reagans første utenriksminister, Alexander Haig, 
uttalte at dobbeltvedtaket var "bare en politisk gest".
En av Haigs "fremste rådgivere" sa dette om forhandlingene: 
"Vi gjør dette bare for å tilfredsstille våre europeiske 
allierte."2 Og snaue fire måneder før forhandlingene 
startet, uttalte direktøren for Kontoret for Våpenkontroll 
og Nedrustning (Arms Control and Disarmament Agency) , Eu
gene Rostow, at han ikke visste hva de skulle forhandle 
med Sovjetunionen om.3

Dobbeltvedtaket i Brussel var slett ikke noe isolert til
tak verken fra NATO eller USA. Før Carter overtok presi- 
dentembetet, hevdet han at USAs militærutgifter kunne 
skjæres ytterigere ned. Men han gjorde det stikk motsatte: 
I 1977 økte USAs militærutgifter (i faste priser) for 
første gang etter 1968, og i Carters presidentperiode 
(1977-80) økte militærutgiftene - for første gang i freds
tid - i fire påfølgende år.4 I januar 1980 lanserte dess
uten Carter-adrninistrasjonen et ambisiøst 5-års rustnings- 
program til en kostnad av ca. 45 milliarder dollar (i 
faste 1980-priser). Det inkluderte produksjon av MX- 
raketter, Trident 1- og Trident 2-raketter, Trident-ubåter, 
krysserraketter, Pershing 2-raketter osv. President Car
ter fikk også organisert en Rapid Deployment Force som 
skal hjelpe eller supplere Green Berets ved militære inter
vensjoner utenlands.
Sommeren 1980 ble President-Direktiv 59 (PD59) sirkulert 
i Carter-adrninistrasjonen. Dette dokumentet skiller seg 
på vesentlige punkter fra USAs strategiske doktrine om 
gjensidig garantert ødeleggelse (mutual assured destruc
tion = MAD), som ble formulert av forsvarsminister McNa
mara i 1965. PD 59 bygger snarere på den motsatte dokt
rine: Den "begrensede atomkrigen" skal ikke lenger være 
utenkelig. Trusel om bruk eller faktisk bruk av "taktiske 
atomvåpen" skal bli et effektivt diplomatisk-militært in
strument og en reell militær mulighet ved forsvaret av 
USAs globale interesser. PD 59 flytter den strategiske vek
ten fra truselen om å ødelegge de 200 største sovjetiske 
byene med interkontinentale raketter (utplassert i USA og 
ombord i ubåter) til en mer "begrenset" trusel om å øde
legge politiske og militære kommandosentre, militærbaser 
og viktige industrianlegg. I et rundskriv til forsvars
ministrene i NATO-landene sammenfattet Harold Brown det 
nye strategiske opplegget i PD 59:
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"...det er av avgjørende betydning å la den sovjetiske 
ledelsen forstå at de med en aggressiv handling ikke 
risikerer utelukkende en allmenn gjengjeldelse over 
hele målspektret. De må også forstå at dersom Sovjet
unionen velger et mellomtrinn på opptrappings-skalaen, 
så kan De Forente Statei legge en uakseptabelt høy pris 
på de verdiene som den sovjetiske ledelsen vurderer 
aller høyest: sentrene for politisk og militær maktut
øvelse, kjernefysiske og konvensjonelle militærstyrker 
og industrikapasiteten som trengs for å føre militære 
operasjoner."5

Nå kan det hevdes at PD59 bare var en presisering av NATOs 
strategiske doktrine om "fleksibel reaksjon" (flexible 
response) som alt hadde vært gjeldende noen år. Men NATOs 
doktrine er uttrykkelig begrenset til sovjetisk aggresjon 
mot USA eller andre NATO-land. Det nye med PD59 er at det 
snakkes om "sovjetisk aggresjon" generelt, hvor som helst 
i verden der USAs interesser måtte være truet.
Straks Reagan hadde kommet til makten, lanserte han et 
svimlende rustningsprogram. For perioden 1981-1986 skal 
de samlede militærutgiftene komme på 1,5 billioner dollar 
(1 500 000 000 000 $ = ca. 9 000 000 000 000 kroner, dvs. 
ca. 30 ganger Norges bruttonasjonalprodukt i 1980). Mili- 
tariseringen av USA har dermed fått en astronomisk dimen
sjon. Men det er verdt å merke seg at det var menneske- 
rettspresidenten Carter som snudde den synkende trenden i 
de amerikanske rustningsutgiftene og lanserte en strate
gisk doktrine som åpner for "begrenset atomkrig" mot Sov
jetunionen samme hvor USAs "vitale interesser" måtte være 
truet. I sin årbok for 1980 påpekte det velrenommerte 
Stockholm Internasjonale Fredsinstitutt (SIPRI) at dette 
skiftet var godt i gang "lenge før den sovjetiske aksjonen 
i Afghanistan". Og SIPRI var ikke i tvil om at det signa
liserte en ny etappe i rustningskappløpet: "Det finnes 
knapt noen tvil om at 1979/80 markerer en opptrapping av 
rustningskappløpet mellom de to stormaktene. President 
Carter har erklært at han vil sørge for at USA forblir 
duen sterkeste makten på jorden. Dette vil sannsynligvis 
føre til en sovjetisk reaksjon: en raskt økende trend i 
USAs rustningsutgifter vil ikke forbli ubesvart. Militær
utgiftene i verden er inne på en skjebnesvanger kurs."6

Våre ansvarlige politikere fremstiller dobbeltvedtaket 
i Brussel som et uttrykk for felles vestlige sikkerhets
interesser. At USA skulle ha helt spesielle interesser
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av å få vedtaket igjennom og påta seg milliardinvesteringer 
i utvikling og produksjon av Pershing 2 og krysserraketter, 
ser ut til å være en forbudt tanke. At dobbeltvedtaket 
falt sammen med et nytt oppsving i amerikansk militarisme, 
blir enten oversett eller fremstilt som et tilfeldig sam
mentreff. At det skulle forandre Vest-Europas rolle i 
USAs militærstrategi blir blankt awist. Skulle en dømme 
etter den summariske parlamentariske forhåndsklareringen, 
var det ikke noen viktig sak i det hele tatt.
Men store deler av opinionen i Vest-Europa og USA mente 
snart noe annet. Den folkelige motstanden mot dobbeltved
taket vokste seg raskt inn i NATO-tilhengernes rekker.
Både de store demonstrasjonene og folkekravet om atomvåpen
frie soner i Europa ser ut til å ba tatt atomvåpenpoliti- 
kerne på senga. Det kan derfor være grunn til å spørre om 
de var like lite forutseende når det gjaldt dobbeltved
takets politiske og militærstrategiske følger.

SS-20 - EN ØKT TRUSEL MOT VEST-EUROPA?

NATOs offisielle begrunnelse for å utplassere Pershing 2- 
og krysserraketter var en angivelig ny og alvorlig trusel 
fra Sovjetunionen, nemlig de såkalte SS-20-rakettene. På 
sovjetisk side bar de selvsagt vært ytterst tilbakeholdne 
med informasjon om det nye våpenet. Men også USA har dre
vet et veritabelt hemmelighetskremmeri. Pentagon hevder 
for eksempel at de bar utallige satelittbilder både av 
SS-20-rakettene, av trailerne som transporterer dem og av 
flere utskytningsramper. Men de nekter å frigi noen av 
disse bildene. Den angivelige grunnen til denne tilbake- 
boldenbeten er at slike bilder ville gi Sovjetunionen et 
for godt innblikk i kvaliteten på amerikansk satelitt- 
spionasje.7 På NATO-møtet i desember 1979 måtte de euro
peiske ministrene - som !,bevisn på faren med SS-20? - nøye 
seg med å kikke på et fotografi som ble sirkulert og der
etter inndratt igjen.
Også den geografiske lokaliseringen av utskytingsbasene 
for SS-20 blir hemmeligholdt av USA. Og når det gjelder 
antallet utplasserte raketter, er det blitt skapt forvir
ring gjennom varierende og motstridende opplysninger (Jfr. 
W. Bittorfs artikkel i dette heftet av Vardøger^ s. 82ff). 
Med noenlunde sikkerhet vet vi dette om SS-20: Den går på 
fast drivstoff og har en maksimal rekkevidde på ca. 4 000 
km. Den har tre stridshoder som kan styres mot forskjel
lige mål. Hvert stridshode bar en sprengkraft tilsvarende
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150 kt TNT (eller vel 10 Hiroshima-bomber), og stridsho
denes treffsikkerhetsradius (CEP) er på minst 400 meter.8

SS-20 er klett ikke den første sovjetiske atombomberaketten 
rettet mot Vest-Europa. Fra rundt 1960 var knapt 600 
SS-4-raketter (maks. rekkevidde 2 000 km) og 100 SS-3-ra- 
ketter (maks. rekkevidde 3 700 km) siktet inn mot vest
europeiske befolkningssentre. Disse rakettene bruker 
imidlertid flytende drivstoff. Det gjør at de både har 
lang nedtellingstid og er svært tungvinte og usikre, for 
ikke å si farlige i drift. (Jfr. Bittorfs artikkel, s.
93). Treffsikkerhetsradiusen (CEP) til SS-4 og SS-5 er 
relativt stor (henholdsvis 2 400 og 1 200 m). Derfor har 
hver rakett også en tilsvarende større sprengladning på 
et megatonn (eller vel 70 Hiroshima-bomber!)
De sovjetiske lederne holder fast på at SS-20 bare repre
senterer en modernisering av SS-4 og SS-5. I samsvar med 
denne påstanden er SS-4 og SS-5 blitt fjernet etter hvert 
som SS-20 er blitt utplassert. Det viktigste nye med SS-20 
er altså at den går på fast drivstoff. Dette kan godt be
traktes som en temmelig forsinket modernisering, for USA 
gjennomførte dette for hele sitt rakettarsenal for 10-15 
år siden (Jfr. Bittorfs artikkel, s.93ff). SS-20 har også 
noe større treffsikkerhet og tilsvarende mindre strids
hoder enn SS-4 og SS-5. Men også en sprengladning på 10 
ganger Hiroshimabombens har en ufattelig ødeleggelsesvirk- 
ning. Mens en megatonnbombe fra SS-4 eller SS-5 ville 
blåse vekk og/eller forgifte størstedelen av både Hessen 
og Rheinland-Pfalz, ville en SS-20 bombe (med sprengkraft 
10 ganger Hiroshima-bomben) ødelegge hele Frankfurt med 
omegn. Også SS-20 er derfor et gjengjeldelsesvåpen med 
masseødeleggelseskraft. Den kan ikke brukes til det som 
i militær sjargong kalles Tlkirurgiske inngrep11 mot begren
sede mål, for eksempel militærbaser, flyplasser, industri
anlegg osv. Som Wilhelm Bittorf fastslår i sin artikkel: 
"Et sprenghode med en kraft av denne størrelse er omtrent 
like velegnet til førsteslag mot avgrensede mål som et 
pressluftbor til en hjerneoperasjon." (jfr. s. 99.)
På denne bakgrunn mener en rekke militærfolk at SS^-20 fak
tisk representerer bare en modernisering av SS-4 og SS-5, 
og at den slett ikke utgjør noen økt trusel mot Vest- 
Europa. Det amerikanske liberal-konservative Center for 
Defence Information som ble startet av admiral Gene La- 
Rocque i 1972, skriver i sitt tidsskrift, The Defence Mo
nitor :
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"Allerede i flere tiår har Sovjetunionen truet Vest- 
Europa. SS-20-raketten betyr ikke noen økning av denne 
truselen, og den krever ikke noen hastige eller farlige 
mottiltak fra NATO. For å avskrekke militære aksjoner 
fra Sovjetunionen, har NATO konsentrert enorme kjerne
fysiske kapasiteter i Europa."9

ER VEST-EUROPA FORSVARSLØST MOT S$-20?
La oss se litt nærmere på hvilke "enorme kjernefysiske ka
pasiteter" NATO har å stille opp mot SS-20. I dette til
fellet passer det NATO-generalene å betrakte "våpensystem 
mot våpensystem". På den måten kan de ignorere alt annet 
enn rakettene, for eksempel alle bombeflyene i NATOs "frem
skutte system" mot Sovjetunionen. De våpnene som da gjen
står, er først og fremst fem Poseidon ubåter som USA har 
tildelt NATO i Vest-Europa og fire Polaris-ubåter i Stor
britannia som også er under NATO-kommando. Dessuten har 
Frankrike fem ubåter med tilsammen 82 mellomdistanseraket
ter ombord. Bare denne samlingen av ubåter representerer 
en "enorm kjernefysisk kapasitet". En eneste Poseidon- 
ubåt har 16 raketter ombord. Hver rakett har 10 strids
hoder som kan styres mot forskjellige mål. Bare en ubåt 
kan med andre ord angripe 160 forskjellige mål. Hvert 
stridshode har en sprengladning på 40 kt (TNT). I en 
eneste Poseidon-ubåt er det følgelig en samlet sprengkraft 
på 6,4 megatonn. Det er en større sprengkraft enn all am
munisjon som ble avfyrt under den andre verdenskrig, atom
bombene over Hiroshima og Nagasaki medregnet.

Ved en maksimal rekkevidde på 4 600 km har Poseidon- 
stridshodet en treffsikkerhet (CEP) på 500 meter. Posei
don har altså mye større rekkevidde og omtrent samme 
treffsikkerhet som SS-20.10 fra Nordsjøen kan en Poseidon- 
rakett nå langt øst for Ural, og den har så stor treff
sikkerhet at den kan siktes inn mot og ødelegge utskytings- 
basene til SS-20. Poseidon-rakettene har dessuten den for
del at de er skjult under havene og ikke kan lokaliseres 
av sovjetisk detektorutstyr. De er nærmest uangripelige 
og egner seg derfor ypperlig for trusel om gjengjeldelse 
eller faktiske gjengjeldelsesangrep.
La meg her skyte inn at USA nå skal erstatte Poseidon (og 
Trident 1 som har tilsvarende treffsikkerhet) med de så
kalte Trident 2-rakettene. De har både mye større treff
sikkerhet (CEP=ca. 30 m) og større rekkevidde (7 400 km) 
enn Poseidon-rakettene.
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I en nitid studie har den vest-tyske konf liktforskeren Dieter 
Lutz stilt opp et "scenarium for det verste tilfelle" for 
Vest-Europa. Han antar at Sovjetunionen setter i gang et 
omfattende avvæpningsslag med hele sitt kjernefysiske ar
senal inkludert SS-20-rakettene mot Vest-Europa. Alle 
atomvåpen som er stasjonert på landjorda, i fly og på han
garskip eller andre overflateskip, blir ødelagt i dette 
angrepet. Blant de ødelagte våpnene er også samtlige Per
shing 2 og krysserraketter som forutsettes å være utplas
sert og danner et hovedmål for det sovjetiske angrepet. 
Disse våpnene kan ikke spille noen som helst rolle i et 
gjengceldelsesccngrep. Lutz antar videre at halvparten 
både av Poseidon-ubåtene under NATO-kommando og de britiske 
og franske ubåtene også blir ødelagt på grunn av at de lig
ger i havn eller i dokk. Med "restpotensialet" av atom- 
våpen-ubåter er imidlertid NATO i stand til å legge helt 
i ruiner de 30 største byene i Sovjetunionen: 42 millioner 
sovjetrussere ville bli drept og 40 % av landets industri- 
kapasitet ville bli ødelagt. Lutz understreker at dette 
er en ytterst "forsiktig" beregning av ødeleggelsesvirk- 
ningene. Og han spør: "hvor mye ødeleggelseskapasitet er 
nok?" Samtidig presiserer han at Pershing 2 og krysser
raketter ikke bidrar en døyt til NATOs gjengjeldelses- 
evne.11 Det er verdt å merke seg at flere vest-tyske mi- 
litæreksperter har sagt seg enige med Lutz. Blant dem er 
den fremtredende generalen Christian Krause.12

Gjennom en årrekke ble folkene i Vest-Europa innprentet av 
NATOs atompolitikere at vi kunne sove trygt selv om SS-4- 
og SS-5-raketter sto siktet inn mot oss. For ubåtrakettene 
alene ga NATO en mer enn tilstrekkelig avskrekkings- og 
gjengjeldelsesevne. Men etter at SS-20 kom, har NATO-po- 
litikerne gjort helomvending. General Christian Krause 
fastslår at nå "unngår NATO med pinlig nøyaktighet å ta 
med i styrkesammenligningene de amerikanske ubåtrakettene 
som er tildelt NATOs øverstkommanderende for Europa."13 
Og for å rettferdiggjøre dobbeltvedtaket i Brussel publi-' 
serte Forbundsregjeringen en langtekkelig "hvitbok" fylt 
med pølsevev som ikke nevner NATOs ubåtraketter med ett 
eneste ord.14 Denne systematiske ignoreringen kan bare 
rettferdiggjøres rent formelt: Atomvåpnene på ubåter er 
blitt klassifisert som "strategiske våpen". De er derfor 
inkludert i SALT-II-avtalen, som for øvrig ikke er rati
fisert av den amerikanske kongressen. SS-20-rakettene er 
derimot "mellomdistansevåpen", som ikke var inkludert i 
SALT-II-avtalen fordi amerikanerne ikke ville ta slike 
våpen med i forhandlingene.15 Under SALT-forhandlingene
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ble "strategiske våpen" på USAs og Sovjets side veidd opp 
mot hverandre. Poseidon-rakettene var med i denne styrke- 
sammenligningen, mens verken SS-4, SS-5 eller SS-20 var 
inkludert. Atomvåpenpolitikere og atomvåpengeneraler i 
Vest-Europa og USA hevder derfor at i "våpenbalansen" må 
ikke Poseidon-rakettene stilles opp mot SS-20. Men sam
tidig innrømmer de at Poseidon-ubåtene som er tildelt 
NATOj faktisk har vært NATOs svar på SS-4 og SS-5. Her 
er et eksempel på at styrkebalanse-formalismen i en avtale 
om våpenkontroll (som ikke er ratifisert i USA) ikke bare 
blir brukt for å rettferdiggjøre videre opprustning. Den 
blir også brukt som påskudd for å skyve atomopprustningen 
og faren for atomkrig over på Europa.
Det er forresten ikke amerikanerne, men den vest-tyske 
forbundskansleren Helmut Schmidt som er ansvarlig for det 
første skrittet i denne fatale retningen. I en tale i 
International Institute for Strategic Studies i London i 
oktober 1977 antydet han at SALT II-avtalen ville ødelegge 
den militære "likevekt" i Europa. (Jfr. Wilhelm Bittorfs 
artikkel i dette heftet, s. 119.)
I boken Verteidigung oder Vergeltung (1968) hadde Helmut 
Schmidt skrevet at det ville være "ytterst betenkelig" å 
stasjonere raketter med atomladninger på land i det tett- 
befolkede Vest-Europa. Slike landbaserte systemer ville 
være "tiltrekningspunkter" for motstanderens atomraketter; 
derfor hørte de hjemme i Alaska, Labrador, på Grønland 
eller i ørkenområdene i Libya og For-Asia.1 Men ni år 
senere kom han med en nesten direkte invitasjon til at 
USA skulle utplassere landbaserte raketter i Vest-Europa. 
Hansken som Schmidt kastet i 1977, ble straks snappet opp 
av USAs militærstrateger. På møter i Den Kjernefysiske 
Planleggingsgruppen (Nuclear Planning Group) tilbød de 
europeerne utplassering av Pershing 2 og krysserraketter.17

Mot Schmidts fonn for patrontelling i atomalderen hjelper 
det lite å minne om at NATO alt disponerer 20 000 innsats- 
klare atomladninger. Av disse er ca. 6 000 lagret på 
vest-tysk jord, slik at det formelt "atomvåpenfrie" Vest- 
Tyskland er rustet med mer atomsprengladning pr. kvadrat
meter jord enn noe annet land i verden18. I tillegg har 
amerikanerne 14 000 atomstridshoder i USA, Asia og Stille
havsområdet. NATO/USA har altså tilsammen 34 000 atom
ladninger. (Frankrike og England unntatt) mot Sovjetuni
onens vel 11 000.18 Men de gamle mennene i Kreml har 
liten grunn til å bekymre seg over at de er underlegne 
når det gjelder antall atomladninger. Både NATO/USA og
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Sovjetunionen har forlengst en enorm såkalt "overkill- 
kapasitet", dvs. de kan utslette hverandre ,fmange ganger11. 
Enhver slik "styrkesammenligning” blir derfor bare en ab
strakt talleksersis.

PERSHING 2- OG KRYSSERRAKETTER - ET FORSVARSSTRA- 
TEGISK MENINGSFYLT SVAR PÅ SS-20?

I motsetning til SS-20 er det sterke grunner til å hevde 
at Pershing 2- og krysserrakettene er kvalitativt nye vå
pensystemer. Begge rakettene har en radikalt forbedret 
treffsikkerhet i forhold til tidligere atombomberaketter 
som kunne nå sovjetisk territorium. Ved en maksimal rekke
vidde på ca. 1 800 km har Pershing 2 - takket være et helt 
nytt målsøkingssystem - en treffsikkerhetsradius (CEP) på 
bare 30 meter. Derfor skal også sprengladningen i raket
ten tilsvare maksimalt 10 kt. TNT, dvs. mindre enn en 
tiendedel av stridshodet i en SS-20. Pershing 2 flyr med 
en hastighet på 20 000 km/t, og den vil bruke bare ca. 10 
minutter fra Vest-Tryskland til Moskva. SIPRI tilføyer at 
Pershing 2 dessuten er "et våpen for øyeblikkelig reaksjon, 
uten nedtellingsperiode mellom beslutningen om utskyting 
og den faktiske utskytingen."20 Dermed er varseltiden for 
sovjetisk side drastisk redusert. Den ene typen strids
hode som skal brukes på Pershing 2, er en såkalt "earth 
penetrator", en "jordgjennomtrenger" som kan gå ca. 12 
meter ned i vanlig jordgrunn før den eksploderer.21 Dette 
våpenet er skreddersygg for sprenging av bunkere, rakett- 
siloer og andre underjordiske installasjoner.
Krysserraketten er om mulig enda mer teknisk utspekulert 
enn Pershing 2. Denne raketten er et lite jetfly uten 
pilot. Det radikalt nye er navigasjonssystemet som gjør 
at krysserraketten kan ta seg fram bare 30 - 60 meter 
over bakken. Dermed kan den unngå radar-observasjoner. 
Krysserraketten er dessuten svært liten, med en diameter 
på bare \ meter og en største lengde på 6 meter i start- 
øyeblikket. Dette gjør at "den er nesten like vanskelig 
å oppdage som en måse".22 Endelig kan den forandre kurs 
underveis slik at det oppstår forvirring om hvilket mål 
den styrer mot. Disse egenskapene gjør at den har stor 
"evne til å trenge inn på fiendtlig område".
Krysserraketten har større rekkevidde enn Pershing 2, ca.
3 000 km. Det betyr at den kan nå helt til Sverdslovsk 
fra Vest-Tyskland. Ved maksimal rekkevidde er treffsik
kerheten (CEP) mellom 30 og 100 m. Raketten skal utstyres
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med sprengladninger fra 60 til 200 kt. TNT. Krysserraket
ten trenger ikke faste utskytingsramper, men skal kunne 
fraktes omkring og skytes ut fra spesielle trailere. Både 
trailerne og rakettene kan fraktes i store transportfly. 
(Norske militærflyplasser blir nå dimensjonert for å kunne 
ta imot transportfly av denne typen). Dette gjør det lett 
å hemmeligholde både antallet raketter og antallet ”utskyt- 
ingsmuligheter”.
Er nå disse djevelske nye våpnene noe forsvarsstrategisk 
meningsfylt svar på SS-20? Er de med andre ord brukbare 
gjengjeldelsesvåpen i tilfelle Sovjetunionen skulle bombar
dere Vest-Europa med SS-20? For det første er jo, som 
nevnt foran, Vest-Europa svært godt rustet med slike gjen- 
gjeldelsesvåpen i form av Poseidon-raketter som kan nå og 
ødelegge hver eneste utskytingsbase for SS-20-raketter 
siktet inn mot Vest-Europa.23 Men Pershing 2 (rekkevidde 
1 800 km) og krysserraketter (rekkevidde 3 000 km) kan 
ikke engang nå fram til alle utskytingsbasene for SS-20 
(rekkevidde ca. 4 000 km). På grunn av sin treffsikker
het, hastighet (Pershing 2) og "usynlighet” (krysserraket
ten) skaper de derimot en ekstrem usikkerhet på sovjetisk 
side. Bare de rent tekniske egenskapene ved de nye NATO- 
rakettene og det faktum at de er landbaserte, gjør dem til 
førsterangs mål for et sovjetisk preventivt angrep i en 
eventuell konfliktsituasjon. Fordi disse rakettene skaper 
usikkerhet og uberegnelighet for Sovjetunionen, skaper de 
også usikkerhet og uberegnelighet for Vest-Europa.
Det er snart bare NATOs atomvåpenpolitikere og atomvåpen- 
generaler som ikke vil innrømme at en slik gjensidighet 
eksisterer. For mange andre etablerte militærfolk og po
litikere er den selvinnlysende. Mens Høyre-folk i Norge 
fortsatt prøver å stemple kampanjen ftNei til atomvåpen” 
som et agentur for Moskva, har ærverdige generaler tatt 
til motmæle mot en videre atomopprustning av Vest-Europa. 
Blant dem er de vest-tyske generalene Heinz Trettner,
Wolf von Baudissin, Christian Krause og Gerd Bastian, 
italieneren Nino Pasti, admiral Noel Gayler (tidligere 
øverstkommanderende for USAs stillehavsstyrker) og admi
ral Gene La Rocque (tidligere fremtredende medlem av 
NATOs Nuclear Planning Group). Blant fremtredende poli
tikere finner vi bemerkelsesverdig nok først og fremst 
amerikanere: Mc George Bundy, George F. Kennan, Robert 
McNamara, George W. Ball, Paul Warnke osv. Det kan være 
en passende oppgave for norske atomvåpentilhengere å for
lenge denne listen og samtidig påvise at disse folkene
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bare er nyttige idioter for makthaverne i Kreml.
På sidene 197 til 201idette heftet har vi laget en "en
quete” blant noen av de nevnte prominensene, som alle er 
varme NATO-tilhengere. Kommentarene deres til den nåvær
ende atom-opprustningen av Vest-Europa er preget av en 
problematikk som Rudolf Augstein, redaktør av det vest
tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel^ har formulert uten om
svøp:

"Det er... den uløselige floken, faporienf, i de vest
lige militærdoktrinene som særlig truer Vest-Tyskland 
over* all måte. På den ene siden blir det erklært at 
et kjernefysisk slag ikke kan begrenses, at det snar
ere vil skje en automatisk opptrapping til Den Store 
Krigen... På den andre siden blir det satt i verk 
praktiske tiltak som ville ha mening bare hvis begren
set atomkrig - begrenset til Sentral-Europa - var mu
lig. . ." (Jfr. dette heftet, s. 201.)

AMERIKANSKE MOTIVER BAK PLANLEGGING FOR BEGREN
SET ATOMKRIG

Tanken om en begrenset atomkrig - begrenset til Sovjet
unionen og Europa - stammer verken fra NATO-tilhengeren 
Rudolf Augstein eller fra den vest-europeiske fredsbeveg
elsen. Den er tvert imot klekket ut av USAs politiske 
og militære ledere.24 Bak denne tanken ser det ut til å 
være to motiver. Det ene motivet gjelder USAs rolle i 
forsvaret av Vest-Europa, det andre motivet gjelder for
svaret av USAs gtobale økonomiske og politiske "vitale 
interesser". Selv om det er en intim sammenheng mellom 
de to Tnotivene, skal vi se nærmere på dem hver for seg.
Det første motivet er knyttet til problemer med USAs 
"atomparaply" over Vest-Europa og dens avskrekkende funk
sjon overfor Sovjetunionen. Stadig flere amerikanske po
litikere og strateger har ymtet frampå om at denne "para
plyen" er en urimelighet. Det kan ikke ventes at USA vil 
sette sin egen eksistens på spill og bombardere Sovjet
unionen med sine strategiske atomvåpen i tilfelle Sovjet
unionen skulle angripe Vest-Europa. Når det gjelder for
svaret av Vest-Europa, er derfor ikke USAs avskrekking 
(truselen om massiv gjengjeldelse) overfor Sovjetunionen 
troverdig. Mens Henry Kissinger ennå var professor (i 
1959) kom han med en klar påminnelse om at europeerne 
ikke burde stole på denne doktrinen:
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"Forsvaret av Europa kan ikke føres bare fra Nord- 
Amerika, fordi ... en ikke kan stole på at en nasjon 
vil begå selvmord for å forsvare utenlandsk territorium, 
samme hvor fast allianseenheten måtte være."25

Alva Myrdal påpeker at Kissinger ofte har gjentatt denne 
advarselen. Selv ikke som USAs utenriksminister "forand
ret han syn på dette spesielle punktet, selv om uttalel
sene hans ble justert, slik at det ikke skulle se ut som 
om USA trakk tilbake sitt løfte om å holde en beskyttende 
kjernefysisk paraply over Vest-Europa".25 Og Kissinger 
er ikke alene om et slikt syn. Amerikanske tjenestemenn 
bruker nå det samme argumentet for å rettferdiggjøre ut
plasseringen av Pershing 2- og krysserraketter i Vest- 
Europa. I en artikkel som vakte oppsikt, skriver McGeorge 
Bundy, George F. Kannan, Robert McNamara og Gerald Smith 
at det i den amerikanske regjeringen finnes svært forskjel
lige begrunnelser for dette tiltaket. En begrunnelse er 
at de nye rakettene i Vest-Europa skal være et svar på 
Sovjetunionens SS-20, men:

"Andre pjenestemenn har et helt annet argument. Det 
går ut på at uten nye amerikanske våpen med overlevel
sesevne som kan nå Russland fra Vest-Europa, kan det 
ikke finnes noen tillit til at USAs strategiske styrker 
vil være forpliktet til å forsvare Vest-Europa. Ifølge 
dette argumentet trengs de nye rakettene for å gjøre 
det mer sannsynlig at enhver krig i Europa vil bringe 
kjernefysiske stridshoder mot Sovjetunionen3 og så
ledes først og fremst avskrekke aggresoren. Dette 
argumentet er logisk atskilt fra enhver bekymring ved
rørende de sovjetiske SS-20* og det forklarer muligens 
det dårlig skjulte håpet til noen av planleggerne om at 
Reagans forslag skal bli avvist. (Dvs* Reagans "null-
løsnings"-forslag ved Geneve-forhandlingene. R.S.)
Slike skiftende rettferdiggjøringer sprer betydelig 
tvil om den faktiske hensikten med den foreslåtte ut
plasseringen. n27

En uttalelse av forsvarsminister James R. Schlesinger fra 
1976 gir derimot mindre grunnlag for slik tvil. I sin 
budsjettrapport til Kongressen sa han:

"Vi fortsetter å utplassere våre kjernefysiske styrker 
på krigsteatrene både i Europa og i Asia. Når det 
gjelder Europa, har vi tre vesentlige grunner for ut
plasseringene våre. For det første: kjernefysiske 
styrker på NATOs krigsteatre er viktige for avskrekk- 
ingen så lenge Warszawa-pakten utplasserer sine egne
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kjernefysiske krigsteaterstyrker... For det andre: 
hvis avskrekkingen ikke skulle virke3 utgjør våre kjer
nefysiske krigsteater-styrker en kilde for begrensede 
og kontrollerte muligheter (options) annet enn tidlig 
bruk av USAs og våre alliertes strategiske styrker.
For det tredje: i tråd med NATOs strategi for fleksi
belt svar (flexible response), utelukker vi ikke at 
USA og våre allierte vil bruke atomvåpen hvis det 
skulle vise seg nødvendig for å demme opp for og slå 
tilbake et omfattende konvensjonelt angrep fra Warzawa-

Med "kjernefysiske styrker på NATOs krigsteatre" siktet 
Schlesinger til bombeflyene, Pershing lA-rakettene, Nike- 
Herkules- og Lance-rakettene osv., med tilsammen ca. 6 000 
atomstridshoder utplassert i Vest-Europa, hovedsakelig i 
Vest-Tyskland. Bortsett fra bombeflyene besto imidlertid 
disse systemene bare av "taktiske", kortrekkende atomra
ketter som ikke kunne nå sovjetisk territorium. Disse 
rakettene - for eksempel Pershing IA - kan bare brukes 
som gisselvåpen og ødelegge befolkningssentre i Polen, Øst- 
Tyskland og Tsjekkoslovakia hvis Sovjetunionen skulle an
gripe Vest-Europa.29 Som "kilde for begrensede og kontrol
lerte muligheter annet enn tidlig bruk av USAs og våre al
liertes strategiske styrker" (Schlesinger) har de derfor 
en alvorlig mangel fra amerikansk synspunkt. Som vi skal 
se, er USAs hensikt med utplasseringen av Pershing 2- og 
krysserraketter i Vest-Europa å tette igjen dette hullet 
i atomvåpenstrategien deres.
Et annet motiv for begrenset atomkrig som er nær beslektet 
med det vi nå har skissert, går ut på at det ville være en 
overreaksjon av USA å gå til massiv gjengjeldelse mot Sov
jetunionen for eksempel etter et sovjetisk angrep på Vest- 
Europa. I en ganske fersk artikkel som slett ikke er pre
get av morale hevder to fremtredende amerikanske militær- 
forskere at en slik massiv gjengjeldelsesstrategi er di
rekte "umoralsk" som svar på sovjetisk aggresjon mot andre 
områder enn USA. Og de tilføyer:

"Teoretikere som bare har et begrep om avskrekking be
grenset til massiv gjengjeldelse etter et sovjetisk 
angrep, ville ikke ha noe av interesse å si til en pre
sident som står overfor et konvensjonelt angrep i Den 
Persiske Gulf eller i Vest-Europa. Deres strategiske 
virkemidler eksisterer bare i fredstid."30

"Den Persiske Gulf eller Vest-Europa": Denne sammenstil
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lingen viser til det andre motivet for begrenset atomkrig, 
et motiv som gjelder forsvaret av USAs økonomiske og poli
tiske interesser og maktposisjoner generelt. Etter neder
laget i Vietnam-krigen prøvde den amerikanske regjeringen 
å bygge opp militariserte stedfortreder-regimer i Den 
tredje verden. Hvis en slik strategi lyktes, ville det 
bli unødvendig for USA å gå til direkte militære inter
vensjoner eller å blande seg inn i kriger utenlands for 
å forsvare sine globale posisjoner. Med sjah-regimets 
fall i Iran (og Somoza-regimets fall i Nicaragua) tapte 
imidlertid den herskende klassen i USA sin tillit til 
denne strategien. Særlig tilfellet Iran viste jo at selv 
tilsynelatende sterke og militært godt bolstrede stedfor- 
treder-regimer kunne falle helt plutselig. USA måtte der
for "overvinne Vietnam-syndromet" og belage seg på å for
svare sine globale interesser med egne militære styrker.
Med direkte henvisning til tapet av Midt Østen-bastionen 
Iran organiserte den amerikanske regjerningen den såkalte 
Rapid Deployment Force.

Tapet av Iran aktualiserte også sammenhengen mellom USAs 
forsvar av sine interesseområder i Den tredje verden og 
forsvaret av Vest-Europa. De amerikanske lederne fore
stiller seg at det råstoff-fattige Vest-Europa kan bli av
hengig av Sovjetunionen - ja, i verste fall komme helt 
under sovjetisk hegemoni - som følge av at råstofftilfør
slene fra Den tredje verden blir blokkert. Professor Ro
bert Tucker som nå er utenrikspolitisk rådgiver for pre
sident Reagan, har formulert denne sammenhengen utvetydig.
I en artikkel med den programmatiske tittelen "Hensiktene 
med amerikansk makt" ("The Purposes of American Power") 
skriver han:

"Mer enn kanskje noen annen faktor har oljekrisen under
streket Europas følelse av sårbarhet. Selv ikke den 
hårdnakkede utbyggingen av de sovjetiske våpensystemene 
har bidratt så mye til denne følelsen. Hvis oljen fra 
Den Persiske Gulf skulle bli holdt tilbake fra Vest- 
Europa, ville dets økonomiske liv straks stanse opp.
Den klare bevissthet om denne kjensgjerningen forklarer 
hvorfor de europeiske statene i økende grad er villige 
til å akseptere nesten enhver økonomisk eller politisk 
betingelse som de oljeproduserende landene pålegger dem. 
Dette gjør europeerne bare for ikke å komme i fare for 
å bli avskåret fra oljekildene. Det fins heller ikke 
noen grunn til å anta at denne underdanigheten ikke 
ville vise seg i langt større grad overfor en stat som
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kontrollerte oljen fra Den Persiske Gulf og samtidig 
hadde en militær stilling i Europa som var den vestlige 
alliansen overlegen.(...) Hvis Sovjetunionen i dag 
kontrollerte Den Persiske Gulf, ville de ha et fast 
grep om Europas økonomiske liv. En militært overlegen 
stilling i Europa ville ganske enkelt bare forsterke en 
makt som USA ikke ville ha noe å stille opp imot."31

VEST-EUROPA - EN ØKONOMISK RIVAL OG EN DOMINO- 
BRIKKE I USA'S IMPERIALISTISKE SYSTEM

Mellom Vest-Europa og USA har det etter hvert kommet for 
dagen stadig flere interessekonflikter som skriver seg 
fra konkurransekampen mellom europeisk og amerikansk ka
pital og den europeiske kapitalens relativt raskere eks
pansjon på verdensmarkedet (Jfr. Vardøger 12 y særlig s. 
86-116.). Amerikanske eksportindustrier har for eksempel 
i lang tid fått spesielle skattefritak, noe som er i strid 
med GATT-avtalene. Regjeringen i Washington har også 
innført en rekke proteksjonistiske tiltak for å beskytte 
amerikansk industri mot utenlandsk konkurranse. Et av de 
ferskeste eksemplene på slike tiltak er en særtoll på 
import av stål som ble innført den 10. juni i år. Denne 
særtollen har rammet vest-europeisk stålindustri - særlig 
den britiske, franske, belgiske og italienske - svært 
hardt.32 Nå (i sept./okt. 1982) behandler Representante
nes Hus et lovforslag som går ut på at bare biler med 
minst 75 % av produksjonsverdien skapt i USA, skal kunne 
selges på det amerikanske markedet. Hvis dette lovfor
slaget går igjennom, vil det til og med ramme de vest
europeiske (og japanske) bilfabrikkenes amerikanske fili
aler som start sett baserer produksjonen sin på komponen
ter importert fra moderselskapet.33 Internasjonal busi- 
ness-presse har god grunn til uavlatelig å minne oss om 
at det er i ferd med å utvikle seg en "handelskrig" mel
lom USA og Vest-Europa.
Det amerikanske forsvaret av Vest-Europa er i 1980-årene 
blitt forsvaret av en økonomisk rival. For USA er det 
viktig å holde nede denne rivalen, samtidig som det er 
av den aller største betydning å beholde ham innenfor 
USAs økonomiske og politiske interessesfære. I denne 
dobbelte nødvendigheten kan vi finne mye av forklaringen 
på den amerikanske regjeringens paniske tiltak for å for
purre byggingen av gassrørledningen fra Sibir til Vest- 
Europa, samtidig som USA bare øker den lukrative korn- 
eksporten sin til Sovjetunionen.
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Nå er det ikke bare Vest-Europa som er avhengig av å im
portere store mengder energi og andre råstoffer. Med en 
importkvote på bare vel 20 % er USA rett nok langt mer 
selvforsynt med olje enn Vest-Europa som importerer ca.
60 % av sitt samlede oljeforbruk bare fra Midt-Østen.
Men også USA er sterkt avhengig av import av viktige 
("strategiske") råstoffer fra land i Den tredje verden.
De importerer for eksempel over 75 % av det totale for
bruket av hvert av mineralene mangan, bauxitt/aluminiums- 
oksyd, vanadium, nikkel, og kobolt. Størstedelen av disse 
mineralene kommer fra land med "lav politisk stabilitet", 
hovedsakelig fra Zaire, Zimbabwe, Namibia og Sør-Afrika.
For å gardere seg mot avbrudd i tilførslene av slike mi
neraler, har den amerikanske regjerningen iverksatt om
fattende programmer for oppbygging av lagre.34

Fra amerikansk synspunkt er imidlertid Vest-Europas av
hengighet av oljekildene i Midt-Østen av en helt annen og 
langt farligere karakter. Faren de ser, er ikke først og 
fremst at avbrudd av tilførslene fra Midt-Østen kan tvinge 
Vest-Europa til avhengighet av leveringer fra Sovjetuni
onen. De tar det derimot for gitt at hvis Midt-Østen kom
mer ut av USAs grep, vil dette området falle i Sovjetuni
onens hender. Dessuten er de overbevist om at hvis USA 
mister kontrollen over Midt-Østen, vil også Vest-Europa 
gå tapt fordi Sovjetunionen da vil kontrollere oljetilfør- 
slene til Vest-Europa (Jfr. sitatet av Robert Tucker oven
for). Midt-Østen og Vest-Europa blir med andre ord satt 
i sammenheng i en slags domino-teori når det gjelder for
svaret av USAs globale økonomiske og politiske interesser 
og maktposisjoner. Derfor er det blitt vanlig at ameri
kanske politikere og strateger nevner forsvaret av Midt- 
Østen og Vest-Europa i samme åndedrag. Og av samme grunn 
er Vest-Europa blitt trukket inn i USAs strategi for for
svaret av Midt-Østen: ledende amerikanske politikere har 
i klare ordelag sagt fra at en konflikt med Sovjetunionen 
i Den Persiske Gulf kan komme til å innebære krig med Sov- 
jetunionen pa europeisk territorium.

KONFLIKTER SOM KAN LEDE TIL BEGRENSET ATOMKRIG 
I EUROPA

Krigsfaren i vår tid skriver seg ikke fra noen sovjetisk 
ekspansjonisme eller aggresjon direkte overfor Vest-Europa. 
Rett nok er samfunnene i Sovjetunionen og Øst-Europa ri
gide klassesamfunn, preget av brutal utbytting, politisk 
undertrykking, forfølging av enhver opposisjonell ytring,
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organisasjonsforbud, total sensur og et enormt sløseri i 
produksjonen. Rett nok er Sovjetunionen en stormakt, og 
herskerne i Kreml er utvilsomt forberedt på å forsvare 
sitt øst-europeiske bufferimperium med alle midler, om 
nødvendig gjennom krig.36 Men av disse forholdene kan 
det ikke sluttes at det fins noen sovjetisk trusel, aggre
sjon eller ekspansjonisme overfor Vest-Europa. De indre 
sosiale, økonomiske og politiske strukturene i Sovjet
unionen tyder slett ikke på at det her dreier seg om en 
militaristisk-ekspansjonistisk stat. De tyder tvert imot 
på at det sovjetiske samfunnssystemet er monolittisk og 
ubevegelig, med alle krefter konsentrert om å opprettholde 
status quo. MeVlom statene i Europa er det dessuten ikke 
noe konfliktstoff som kunne forårsake en ny krig; det fins 
ingen revansj istiske tendenser og ikke noe territorialkrav 
i det hele tatt. Derimot sitter erfaringene fra siste 
verdenskrig dypt i den kollektive bevissthet både i Øst 
og Vest; erfaringer som slett ikke frister til en ny krig 
i Europa. På denne bakgrunn er det ikke underlig at både 
ytterst konservative politikere og ditto konfliktforskere 
i dag mener at det ikke fins noen sovjetisk aggresjon 
eller ekspansjonisme overfor Vest-Europa.37

Faren for krig - begrenset atomkrig - i Europa skriver seg 
derimot fra Vest-Europas rolle som en utsatt dominobrikke 
i USAs imperialistiske system. For en konflikt mellom 
stormaktene om innflytelse og posisjoner i Midt-Østen er, 
mildt sagt, ikke usannsynlig. Robert Tucker understreker 
at "konfliktpotensialet” mellom stormaktene først og 
fremst ligger i dette området:

"... Den Persiske Gulf er et mareritt av nåværende og 
potensiell labilitet.(...) Gulfen utgjør i dag et makt
vakuum som i siste instans vil bli fylt, enten av den 
ene eller den andre stormakten, eller av begge.(...)
Den store truselen mot Vestens stabilitet og sikkerhet 
kommer ikke fra Sovjetunionen, men fra dette vakuumet 
som Vesten må fortsette å bero på, men ikke kan fylle 
effektivt."38

En stormaktskonflikt i Den Persiske Gulf kunne bli utløst 
bare av at Sovjetunionen støttet et statskupp eller en 
revolusjon, for eksempel i et land som Saudi-Arabia.
Hvilken annen type konflikter kunne forresten forsvars
minister HaroLd Brown sikte til når han i sin sammenfat
ning av President-Direktiv 59 snakket om situasjoner der 
"Sovjetunionen velger et mellomtrinn på opptrappingsska
laen"? (jfr. foran, s. 3 ). Som reaksjon på slike.
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"mellomtrinn" foreslår altså PD 59 at USA skal ødelegge 
"sentrene for politisk og militær maktutøvelse, kjerne
fysiske og konvensjonelle militærstyrker og industrikapa- 
siteten som trengs for å føre militære operasjoner," (Jfr. 
foran, s. 3).
President Carters sikkerhetspolitiske rådgiver, Zbigniew 
Brzezinski har etter eget utsagn "en høy grad av ansvar" 
for PD-59. Han har gjort det klart at dette dokumentet 
inneholder en "doktrine for krigføring", men "av indre
politiske grunner" kunne han ikke "benevne det slik":

"...derfor snakket jeg om ftaktisk betingede korrektu
rer av vår doktrine’. President-Direktiv 59 bringer 
oss imidlertid et skritt nærmere mot evnen til å slå 
nyansert og fleksibelt tilbake, dvs. muligheten til å 
kunne reagere på forskjellige nivåer av en konflikt..
Om nødvendig innbefatter det en begrenset atomkrig."39

Likedan som Robert Tucker, mener Brzezinski at konflikt
potensialet mellom stormaktene ligger i Midt-Østen. Dess
uten mener han at Vest-Europa burde assistere USA med å 
"beskytte" dette området:

"Vi er forpliktet til å beskytte Den Persiske Gulf og 
Midt-Østen. Men vi kan ikke gjøre det alene. Vest- 
Europa og Det fjerne østen er faktisk mer avhengige av 
dette området enn vi er. Derfor burde statene i Vest- 
Europa og Det fjerne østen gå sammen med oss i kollek
tive anstrengelser for å sikre denne sonen.(...) Ikke 
vet jeg hvorfor tyske skip ikke skulle delta i noen av 
flåtebevegelsene i Den Persiske Golf."40

Så intim er sammenhengen mellom Midt-Østen og Vest-Europa, 
i hjernene til amerikanske strateger.

AMERIKANSKE TANKER OM BEGRENSET ATOMKRIG

Tankegangen i PD 59 er utdypet og videreført i en artikkel 
av to amerikanske strategiteoretikere, Colin S. Gray (nå 
militær-politisk rådgiver i Kontoret for Våpenkontroll og 
Nedrustning) og Keith Payne (forsker ved Hudson Institute 
som ledes av Herman Kahn). Artikkelen ble publisert på 
samme tid som PD 59 ble kjent, og den er tydelig relatert 
til retningslinjene i dette dokumentet. Artikkelens tit
tel er "Seier er mulig" ("Victory is Possible"), og den 
er så åpenhjertig at vi har valgt å trykke et utdrag av 
den i dette heftet (s. 195 ~ s. 196). Gray og Payne er
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imidlertid ikke de eneste som tenker høyt på hvordan USA 
skal vinne en begrenset atomkrig. Reagans visepresident 
George Bush sa seg straks enig med dem i at en atomkrig 
vil ha en seierherre, og i omtrentlige ordelag gjentok 
han oppskriften deres på hvordan USA skal vinne, I okto
ber 1981 kåserte president Reagan selv om mulighetene for 
begrenset atomkrig på et møte i Den amerikanske forlegger- 
forening. (Jfr. dette heftet s.194). Det er verdt å 
legge merke til at opphisselsen blant vest-europeiske po
litikere og journalister ikke gjaldt det faktiske innhol
det i Reagans uttalelser, som ingen har prøvd å tilbake
vise. Den store skandalen var tvert imot at den ameri
kanske presidenten i det hele tatt hadde snakket om mulig
heten for begrenset atomkrig - underforstått i Europa. Her 
fikk Alva Myrdal enda en gang bekreftet at: "Muligheten 
for at stormaktene skal utkjempe en begrenset krig i Eu
ropa ... blir dysset ned i den offentlige diskusjon og 
dekket over gjennom kompromisser innen NATO."41

Etter president Reagans uttalelser er imidlertid det ame
rikanske opplegget for begrenset atomkrig blitt ytterli
gere utpenslet. I mai i år laget Pentagon en 125 siders 
Defence Guidance. Dette dokumentet gjentar og viderefører 
tankegangen i PD 59 og i Grays og Paynes artikkel. Det blir 
blant annet sagt at et atomangrep på Sovjetunionen må ta 
sikte på å "halshugge" den politiske og militære ledelsen 
og derved sjalte ut "hele den militære og politiske makt
strukturen i Sovjetunionen og hos deres allierte." Dess
uten krever dokumentet at det blir stasjonert våpensys
temer i verdensrommet, og at USA og deres allierte alle
rede i fredstid skal presse Sovjetunionen på defensiven 
økonomisk og teknisk. I august i år signerte president 
Reagan et annet Pentagon-dokument som postulerer at USA 
må settes i stand til å føre en atomkrig i opptil ca. seks 
måneder.42

USAs strateger tenker seg at en krig mot Sovjetunionen 
vil måtte føres på flere fronter: "...scenariet for det 
verste tilfelle (the worst-case scenario) forutser nå 
at De Forente Stater kjemper store kriger mot Sovjet både 
i Europa og Den Persiske Gulf og begrensede kamper mot 
stedfortrederne deres så langt borte som i El Salvador."43 
Forsvarsminister Caspar Weinberger mener det kan by på 
visse fordeler for USA å utvide en krig til flere fronter:

"Når vi blir tvunget inn i en krig, må vi være i stand 
til å starte motoffensiver i andre regioner og utnytte 
angriperens svakheter overalt der de finnes. Når en
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aggresjon med overlegne styrker ikke kan ,slås tilbake 
der den finner sted, så skulle vi ikke begrense oss 
til dette spesielle kriseområdet."44

Robert Tucker (og de fleste andre amerikanske politikere 
og strateger) er ikke i tvil om at Midt-Østen peker seg ut 
ut som den fremste kandidaten til å bli det "spesielle 
kriseområdet": "...Russernes nåværende militære fordel i 
Gulf-regionen er betydelig større enn den er i Europa."45 
Når Pershing 2 og krysserrakettene er utplassert i Vest- 
Europa, kan dessuten USA for første gang nå sovjetisk ter
ritorium med atomvåpen som har tilstrekkelig "gjennom
trengnings evne" og presisjon til å kunne siktes inn mot 
målene som er angitt i President-Direktiv 59 og i Reagans 
Defence Guidance. Disse rakettene vil være de viktigste 
våpnene i USAs nye offensive strategi overfor Sovjetunio
nen. Det er rett nok svært usannsynlig at en amerikansk 
motoffensiv i Europa - i alle fall i første omgang - ville 
ta form av et militært angrep på Sovjetunionen. Det er 
langt mer trolig at USA ville true med å bruke de nye mel- 
lomdistansevåpnene for å oppnå sovjetiske innrømmelser. 
Daniel Ellsberg som under president Kennedy var medlem av 
Det Nasjonale Sikkerhetsråd, har påvist at hemmeligholdte 
trusler om bruk av atomvåpen har vært et grunnleggende 
element i amerikansk militært diplomati i alle større 
konflikter etter den andre verdenskrigen.46 For Europa 
blir det imidlertid en like dødelig fare enten amerika
nerne truer med å bruke disse våpnene eller om dé faktisk 
bruker dem. Ja, bare det faktum at de er stasjonert på 
vest-europeisk jord, gjør Vest-Europa til det første mål 
for et sovjetisk preventivt angrep med atomvåpen.
EUROPA SOM SLAGMARK I EN BEGRENSET ATOMKRIG?

Dette faktum innebærer også en viss "beskyttelse av ameri
kansk territorium" (Gray og Payne). Eller som noen ame
rikanske militærforskere uttrykker det: "Velvalgt bruk av 
atomvåpen fra begynnelsen (av en konflikt) ville sette 
NATO i stand til å føre et vellykket forsvar.. Hvordan en 
skal møte irrasjonelle trusler om ... ødeleggelse av hele 
eller deler av NATO, er et problem som våre europeiske 
allierte vil stå overfor uten å kunne stole på USAs stra
tegiske kjernefysiske våpen. Det er europeemes overle
velse slike angrep truer."1*7 NATOs atomvåpenpolitikere 
og atomvåpengeneraler kaller dette risikodeling: Risikoen 
ved å bli forsvart med atomvåpen må Vest-Europa værsågod 
dele med USA! (Jfr. Bittorfs artikkel i dette heftet,
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s. 105 ). Men i årevis har Alva Myrdal advart vest-euro- 
peiske politikere om at USAs planer for begrenset atom
krig - som innbefatter utplasseringen av Pershing 2 og 
krysserraketter - ikke representerer noen risikodeling i 
det hele tatt. Det dreier seg tvert imot om et opplegg 
for offensiv bruk av atomvåpen samtidig som faren for 
atomangrep blir søkt dyttet over på Vest-Europa. Det er 
ikke "risikoen for en amerikansk avkobling fra Europa” 
som er den alvorligste faren i vår tid, skriver Alva Myr
dal:

"Risikoen.er den eksisterende sammenkoblingen av stor
maktskonflikter med en mulig ofring av Europa."48

Så forskrudd er vedtaket om å utplassere Pershing 2 og 
krysserraketter: Disse våpnene som angivelig skulle styrke 
Vest-Europas sikkerhet, innebærer mildt sagt en "tendens 
til europeisering av den kjernefysiske risiko" (Willy 
Brandt). De nye atomvåpnene på europeisk territorium be
tyr en enorm økning av USAs evne til førsteslag og føring 
av begrenset atomkrig, samtidig som faren for atomangrep 
blir skjøvet over på Europa. Tre veteraner i amerikansk po
litikk, McGeorge Bundy, Géorge F. Kennan og Robert McNa
mara, uttrykker undring over at til og med folk i den 
amerikanske regjeringen nå "snakker som om en europeisk 
akseptering av disse nye rakettene skulle være en slags 
test på europeisk lojalitet overfor alliansen."49 Men 
det er grunn til langt større undring over at ansvarlige 
vest-europeiske politikere faktisk ser ut til å ville ak
septere disse våpnene.
La meg gjenta: Det er to forhold som gjør at utplasserin
gen av Pershing 2 og krysserraketter i Vest-Europa både 
øker faren for atomkrig og konsentrerer denne faren til 
Europa. For det første får USA helt nye muligheter for 
å gjennomføre "avvæpnende" førsteslag og å føre begrenset 
atomkrig mot Sovjetunionen. Og for det andre øker sann
synligheten for at Sovjetunionen vil begrense et awæp- 
nings- eller gjengjeldelsesangrep til Vest-Europa. Disse 
faremomentene er slett ikke betinget av at USA faktisk 
skulle ha til hensikt å starte begrenset atomkrig i en 
krisesituasjon. Faren blir skapt bare ved at våpnene er 
utstasjonert i Vest-Europa. Men fordi USAs egen risiko 
for sovjetisk atomangrep blir redusert, er det grunn til 
å tro at amerikanerne vil være mindre tilbakeholdne med 
truster om atomangrep i krisesituasjoner. Og USAs trusler 
mot Sovjetunionen blir en bumerang mot Vest-Europa. Her
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er det også av betydning at USA, av åpenbare historiske 
grunner, reagerer annerledes på internasjonale konflikter 
enn de fleste statene i Europa. Den konservative vest
tyske konfliktforskeren Alfred Mechtersheimer (medlem av 
CSU) skriver:

"Alt i dag er NATO en kunstig konstruksjon, fordi de 
sosial-psykologiske fundamentene for denne alliansen 
på østsiden og vestsiden av Atlanteren ikke stemmer 
overens lenger. I USA blir det i dag reagert prinsip
ielt annerledes på konflikt enn i Vest-Europa. Det er 
klart at forskjellige erfaringer fra to verdenskriger 
spiller en rolle her. USA har det ikke skadet at de 
har intervenert i utenlandske regioner mellom 160 og 
180 ganger de siste 200 årene. Amerikanerne har ikke 
noen grunn til å oppfatte offensiv bruk av militære 
midler som noe som kan skade dem selv. Men når noen 
blir slått ned uavlatelig, vil han overveie hvorvidt 
han skal true den andre en gang til..."50

De store, strategiske, altødeleggende megatonn-bombene gir 
folkene i Vest-Europa og USA et fellesskap med amerikanske 
generaler, med president Reagan og forsvarsminister Wein
berger, nemlig interessen av å overleve. Det er sannelig 
en minimal, men like fullt en livsviktig fellesnevner. Nå 
er Europa i ferd med å bli tatt ut av dette fellesskapet.
Og - hva Enzensberger ikke kunne forutse for atten år 
siden - atombomben kan bli et våpen i klassekampen. Men 
sammenligningen hans av dette massedrapsmidlet med gass
kammeret er like aktuell som noensinne før. Stakkars Eu
ropa.

GENEVE-FORHANDLINGENE - EN "PROGRAMMERT FIASKO"

Thorvald Stoltenberg, Knut Frydenlund, Johan Jørgen Holst 
og andre politikere som bærer det norske ansvaret for dob
beltvedtaket i Brussel, vil helst ikke høre kritikk av det 
de alt har gjort. Nå gjelder det derimot å være konstruk
tiv, å se fremover. Knut Frydenlund er rett nok "bekymret 
for situasjonen” (men det har han vært lenge), og han stil
ler seg velvillig til kampanjen ,!Nei til atomvåpen” . Thor
vald Stoltenberg vet forhåpentligvis like godt som Raymond 
Garthoff at flere sovjetiske forhandlingstilbud ble avslått 
eller ignorert av USA før det ble fattet noe dobbeltvedtak 
tak.51 Men han trøster seg med at dobbeltvedtaket i alle 
fall fikk amerikanerne til å starte forhandlinger: "... vi 
skal heller ikke glemme at det var dobbeltvedtaket Helmut 
Schmidt la på bordet for å få Reagan til å forhandle.”52
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Johan Jørgen Holst mener at "vi" nå må "følge opp dobbelt
vedtaket", "vi" må finne ut hvilke muligheter "vi" har fo-r 
"å bygge bro mellom standpunktene" til USA og Sovjetuni
onen. Og han forsikrer leserne sine at "forhandlingene 
er godt i gang".53 Selv ikke forbundskansler Helmut 
Schmidt, som mer enn noen annen vest-europeer er ansvarlig 
for dobbeltvedtaket, drister seg til en slik optimisme. 
Under et offentlig foredrag i USA i slutten av juli kom 
han derimot med skarpe utfall mot den amerikanske regjer
ingens mangel på vilje til nedrustning, og han hevdet at 
USA hittil har ført Geneve-forhandlingene "bare for 
show".51*

Amerikanernes første store nummer i dette showet var pre
sident Reagans forslag om en såkalt null-løsning. Det 
viktigste punktet i dette forslaget er at begge sider i 
første omgang skal redusere antallet stridshoder på ball
istiske raketter med en tredjedel. Dessuten skal ikke mer 
enn halvparten av de gjenværende stridshodene være montert 
på landbaserte raketter.
De vest-tyske sosialdemokratenes nedrustningsekspert 
Egon Bahr har regnet ut hva Reagans forslag ville innebære: 
USA har i dag plassert nesten 70 % av atomstridshodene sine 
for ballistiske raketter i ubåter og bare 30 % i landba-. 
serte raketter. I Sovjetunionen er derimot 80 % av strids
hodene montert i landbaserte raketter og bare 20 % i ubåt- 
raketter. Ifølge Bahrs beregninger betyr dette at USA som 
nå har 6 920 stridshoder på land- og ubåtsraketter, kan 
øke antallet stridshoder i landraketter med 150. På den 
andre siden må de demontere 2 340 stridshoder plassert på 
ubåter, som for øvrig er gamle og foreldet. For Sovjet
unionen betyr derimot Reagans forslag til "nulløsning" 
langt mer drastiske forandringer. Også Sovjetunionen har 
i underkant av 7 000 stridshoder på ballistiske raketter. 
Men de måtte redusere antallet stridshoder i landraketter 
med 3 263, mens de kan øke tallet på stridshoder i ubåter 
med 951. For å oppnå ny "likevekt", måtte følgelig Sovjet
unionen foreta en kostbar omlegging av atomstridskreftene 
sine, noe de neppe har verken mulighet eller kapasitet til 
i overskuelig fremtid. På denne bakgrunn fastslår Egon 
Bahr at Reagans forhandlingspakke er "et mesterstykke - 
skreddersydd for amerikanske interesser".55

En annen konsekvens av "null-løsnings”-forslaget er at hvis 
Sovjetunionen skal holde "balanse" med USA i interkontinen
tale "strategiske" raketter, må de fjerne samtlige av sine
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SS-4-, SS-5- og SS-20-raketter.56 Den vest-tysk genera
len Christian Krause mener dette er å forlange en "ensidig 
nedrustning" av Sovjetunionen. Etter hans mening er den 
fastlåste situasjonen i stor grad skapt av at USA og vest
europeiske regjeringer har insistert på at utplasseringen 
av SS-20 var noe langt mer enn et vanlig moderniserings- 
tiltak:

"Forbundsregjeringen har gjort alt den kunne for å for
klare offentligheten at stasjoneringen av SS-20 ikke 
var noe vanlig moderniseringstiltak, men at det ville 
ødelegge likevekten i Europa. Dersom regjeringen blir 
stående på dette standpunktet, fins det knapt mulig
heter for noe kompromiss i forhandlingene: Sovjetuni
onen måtte gå til en ensidig nedrustning uten noen nev
neverdig motytelse fra Vesten.
Denne holdningen ’alt eller intet’ er også tydelig i 
forslaget til null-løsning som ble utviklet av forbunds
regjeringen og overtatt av USA. Dermed er fiaskoen i 
forhandlingene allerede programmert, og det er temmelig 
sikkert at Pershing 2 og krysserraketter blir utplas
sert."57

Hvis ikke en massiv folkebevegelse stopper Pershing 2 og 
krysserrakettene, vil de bli utplassert i januar 1984. Og 
hvis de blir utplassert, vil Sovjetunionen gå til mottil
tak som skyver atomkrigsfaren enda mer over på Vest-Europa: 
De vil produsere våpen av samme slaget som Pershing 2 og 
krysserraketten, siktet inn mot Vest-Europa. Historien 
skulle forlengst ha lært europeiske politikere at USA sta
dig har vært først med å innføre nye våpensystemer, men at 
Sovjetunionen har kommet etter.58 Amerikanske strateger 
legger ikke skjul på dette. Et intervju i Der Spiegel 
ganske nylig med øverstkommanderende for NATO-styrkene i 
Europa, general Betnard Rogers, kan stå som eksempel:

Rogers: Sovjetunionen er åpenbart i stand til å ut
nytte vårt teknologiske fremskritt til militære formål 
raskere enn vi selv. Noe av det mest kompliserte og 
høytytende utstyret i våpensystemene deres er nøyaktige 
duplikater av det vi har. Vår teknologi havner stadig 
i hendene til den andre siden og kan settes inn mot 
oss.
Spiegel: Snakker De om utviklingen innen elektronikken, 
om styrings- og målsøkings-systemer?
Rogers: Alt dette. Fremfor alt utviklingen innen mi- 
niatyrisering kan Sovjetunionen utnytte til sin fordel.59
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Men amerikanske strateger trenger ikke frykte Sovjetunio
nens innhenting av USAs forsprang med Pershing 2 og krys
serraketter: Bare Europa settes i større fare - for begren
set atomkrig - samtidig som atomkrigsterskelen blir lavere 
enn noensinne.

HVA ER NORGES ROLLE I USA'S ATOMSTRATEGI?

Utplasseringen av de nye atomvåpnene i Vest-Europa blir 
neppe satt i gang uten at det er oppnådd noenlunde enstem
mighet blant NATO-regjeringene. Derfor er det så viktig 
at fredsbevegelsen i Norge presser Stortinget og regjer
ingen til å gjøre retrett i denne saken: Stortinget må 
vedta å ikke bevilge penger til anleggene for de nye raket
tene, og regjeringen må stemme mot utplassering på det av
gjørende ministerrådsmøtet i NATO (sannsynligvis i desem
ber 1983). Kampen mot Pershing 2 og krysserrakettene er1 
også viktig fordi den gjelder hele Europa; den vil styrke 
det internasjonale samholdet innen fredsbevegelsen og gi 
den langt mer tyngde overfor maktsentrene NATO og USA.
Arbeidet mot atomopprustningen i Vest-Europa er dessuten 
ikke uten sammenheng med situasjonen i vårt land. Norge 
har inngått en avtale med USA om å lagre "tungt materiell" 
for en amerikansk marinebrigade i Trøndelag. Hvis brigaden 
skulle komme til Norge i en krisesituasjon, vil den bringe 
med seg en flystøtte på 78 fly. Willoch-regjeringen vil 
gi amerikanerne grønt lys for å ta med langtrekkende, of
fensive bombefly, for eksempel A6-flyet ("Intruder"), F-18 
og F-16. Alle disse flytypene kan frakte atombomber langt 
inn på sovjetisk territorium60. Rullebanen på Ørland Luft
havn blir nå forlenget og forsterket for å kunne ta imot 
disse flyene foruten tunge transportfly som skal bringe 
inn soldater og utstyr.
Det fins også en annen avtale mellom Norge og USA om så
kalte "klargjorte operasjonsbaser" ("Collocated Operating 
Bases",(COB). Ifølge denne avtalen, som ble inngått i 
1974, skal bestemte norske flyplasser være forberedt på å 
ta imot og fungere som "vertskap" for amerikanske kamp- og 
rekognoseringsfly i en krise- eller krigssituasjon. De 
fleste av kampflyene som eventuelt kommer, vil være utstyrt 
for å kunne bære og levere atombomber langt inn i Sovjet
unionen. Foreløpig er Gardermoen, Rygge, Sola, Flesland 
og Bodø Flyplass blitt "klargjorte operasjonsbaser". Det 
er laget separate avtaler for hver av disse flyplassene. 
Avtalene er hemmelige, men det er kjent at de blant annet
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inneholder bestemmelser om bygging av bombesikre hangarer 
og spesielle kommunikasjonsanlegg, lagring av drivstoff 
og ammunisjon og innkvartering av amerikanske soldater.
Det blir holdt hemmelig hvor mange amerikanske fly som 
etter disse avtalene skal kunne stasjoneres i Norge. Men 
vi vet at USA har planer om å overføre 400 - 500 kamp- og 
rekognoseringsfly til Europa i en krisesituasjon, og at de 
har inngått COB-avtaler for minst 38 flyplasser i 7 euro
peiske NATO-land. Genral Johan K. Christie forklarer det 
amerikanske flyvåpenets motiv bak disse avtalene: "Alle 
flyplasser vil i vår tid, med treffsikre raketter og 
styrte bomber, være meget sårbare. Dette gjelder spesielt 
i hele Vest-Europa, der avstandene er korte, og atomvåpen 
ventes å bli brukt. Amerikanerne legger derfor stor vekt 
på å spre de 4 - 500 flyene på flest mulig plasser for der
ved å oppnå økt sikkerhet."6*

Mens COB-opplegget vil gi T,økt sikkerhet" for de ameri
kanske flystyrkene, betyr det større usikkerhet for Norge 
å være innlemmet i et slikt system. Det er for øvrig ikke 
kjent i hva slags krisesituasjoner USA kan komme til å 
sende de 400 - 500 flyene til Vest-Europa. Er det hvis 
Vest-Europa blir truet? Eller også ved en alvorlig krise 
i Midt-Østen eller andre steder utenfor Europa? Og skal 
flyene som kommer, bringe atomvåpen? Mye tyder på det.
I en generell beskrivelse av COB-systernet fra US Air Force 
Europe kan vi lese følgende under overskriften "Operasjoner 
under forberedelser forut for fiendtligheter":

"Under de tidlige fasene av forberedelsene vil ammuni
sjon bli fraktet fra sentrale lagersteder til de fleste 
klargjorte operasjonsbaser (COBs) selv om WRM-ammunisjon 
allerede er på plass.(...) Den tidlige oppstillingen 
av ammunisjon vil hovedsakelig bli utført av ammuni-* 
sjonspersonell fra den innkommende enheten. Mottakel- 
sesteamet på støttebasen som samarbeider med vertslan
dets personell, vil være få i antall og være i stand 
til å yte minimal assistanse."62

Slike formuleringer gir grunn til å spørre hvorfor COB-av- 
talene blir hemmeligholdt. Er det for at norske myndig
heter, med tilsynelatende dekning for sine ord, skal kunne 
fortsette å terpe på at "base- og atompolitikken ligger 
fast", at Norge ikke vil "åpne baser for fremmede makters 
stridskrefter så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt 
for trusler om angrep", at "atomvåpen ikke skal plasseres 
på norsk område",osv.? Willoch-regjeringen er forresten 
ikke særlig nøye med slike "garantier". I stortingsmeld
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ingen "Om sikkerhet og nedrustning" heter det derimot:
"Norge vil ikke kunne regne med at allierte forsterk
ninger vil bli sendt til landets unnsetning, dersom disse 
ikke kan få støtte av kjernevåpen om det anses nødvendig 
for å hindre et angrep."63

Et betydningsfullt utsagn: Når USA finner det "nødvendig", 
skal de kunne starte et førstestag med atomvåpen mot Sovjet
unionen f ra norsk jord. Men uansett hva den norske regjerin
gen mener, og samme hva de hemmelige COB-avtalene sier om 
atomvåpen: norsk base- og atompolitikk ligger slett ikke 
fast lenger. Gjennom opprettelsen av navigasjonssystemer 
(Loran C og Omega) for amerikanske ubåter med atomvåpen, 
gjennom forhåndslagring og COB-avtaler er derimot Norge 
blitt fast innlemmet i USAs militærstrategiske system. 
Landet vårt er en integrert del av USAs "fremskutte sys
tem" i NATO-Europa: og dette systemet er programmert ikke 
bare for bruk, men for førstebruk av atomvåpen i en even
tuell konflikt mellom stormaktene.
Her burde det mane til ettertanke at USA i årevis har lag
ret atomvåpen i Japan, bare knappe 50 km fra Hiroshima.6 
Dette var ikke bare et alvorlig brudd på forsvarsavtalen 
mellom USA og Japan, men en enorm provokasjon overfor ti
tusener av japanske ofre for USAs første atombombeangrep.
Det er ingen grunn til å anta at amerikanerne ikke ville 
kunne tillate seg å lagre atomvåpen i Norge også. Men 
selv om slike våpen ikke skulle bli lagret, kan de raskt 
bringes inn i landet "om dette anses nødvendig": Både Ør
land Lufthavn og alle COB-f lyplassene er dimens j onert f or 
å kunne ta imot tunge amerikanske transportfly som for ek
sempel kan frakte krysserraketter med fullt tilbehør, klar 
til bruk på norsk territorium.
De forskjellige militærpolitiske avtalene mellom Norge og 
USA, konkrete militære tiltak og uttalelser fra Willoch- 
regjeringen tyder på at det er i ferd med å skje en snik- 
atomisering av det norske forsvaret. Dette gjør det dob
belt viktig for fredsbevegelsen å holde fast på kravet om 
en nordisk atomvåpenfri sone.
Atompolitikernes virksomhet er basert på tre antidemokra
tiske prinsipper: Unngå enhver åpenhet, enhver publisitet 
om viktige saker; hold vidtrekkende beslutninger monopoli
sert innen den lille gruppen av maktmenn; og lag fullbyr- 
dede, tilsynelatende ugjenkallelige kjensgjerninger. Freds-
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bevegelsen må arbeide etter stikk motsatte^prinsipper.
Den kan ikke overleve og ha framgang uten å avsløre og 
lage mest mulig publisitet der atompolitikerne søker å 
dysse ned eller dekke over. Den kan ikke skape aktivitet 
og entusiasme uten at flest mulig mennesker deltar i alle 
viktige beslutninger. Den kan seire bare ved at^en bred 
folkebevegelse stopper atompolitikernes forsøk på å lage 
livstruende fullbyrdede kjensgjerninger. Og tiden ma. 
nyttes godt, for 1983 blir et avgjørende år når det gjel
der å stoppe en hasard som kan føre Europa til katastrofe.

NOTER

1) Selve "dobbletvedtaket” i Brussel blir hemmeligholdt.
Vi har bare kommunikeet fra ministerrådsmøtet å holde 
oss til. Her sitert etter: Alfred Mechtersheimer(red.):
Nachrusten? Dokumente und Positionen zum NATO-Doppelbe-
schluss, Reinbek bei Hamburg 1981.
Uttrykket Theater Nuclear Forces fortjener en kort kom
mentar. Theater er her en forkortelse for theater of 
war eller war theater, dvs. slagmark eller krigsskue
plass. Under den andre verdenskrig snakket således 
amerikanere om ,fthe European theater”, ”the Pacific 
theater” osv. Theater nuclear forces er kort og godt 
atomvåpen beregnet for å føre atomkrig på den europeiske 
krigsskueplass.

2) Alexander Haig sitert etter Rudolf Augstein i Der Spie
gel, 19.4.82; en av Haigs ”fremste rådgivere” sitert 
etter Newsweek, 5.10.81, s. 23.

3) Intervju i Der Spiegel, 20.7.81:
Spiegel: "De uttrykte håp om at et ’klart lysf måtte 
opplyse de amerikanske ekspertene og vise dem fhva de 
vil forhandle omf. Skulle det, på en humoristisk måte, 
bety at De slett ikke vil forhandle?"
Rostow: "Nei, nei, nei. Jeg mente det svært alvorlig. 
Først dreier det seg om det allerede nevnte tankemessige 
problemet at vi må bestemme oss for hva vi vil oppnå med 
disse forhandlingene...”

4) I et intervju i Der Spiegel skrøt Carters sikkerhets
politiske rådgiver, Brzezinski, av denne bragden:

"På det strategiske området har vi ikke bare stoppet 
de stadige nedskjæringene av forsvarsutgiftene våre. 
For første gang i fredstid har vi økt militærbud- 
sjettet i fire påfølgende år.”
{Der Spiegel, Nr 16, 13.4.1981, s. 162).

5) "Presidential Directive 59. Schreiben des amerikani- 
schen Verteidigungsministers Harald Brown an die Vert-
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eidigungsminister anderer NATO-Mitgleidstaaten vom 
8. August 1980", i: Mechtersheimer (red*)» op.cit., 
s. 96. Selve teksten i PD 59 blir hemmeligholdt.

6) Sitert etter den tyske utgaven, SIPRI: Rustningsjahr- 
buch 180/81, Reinbek bei Hamburg 1980, s. 39 og 41.
Min uthevning.

7) Denne unnskyldningen har amerikanske tjenestemenn 
gjentatt flere ganger. I et Spiegel-intervju ganske 
nylig uttalte øverstkommanderende for NATO, general 
Bernard Rogers:

"Naturligvis er Sovjetunionen vel vitende om at vi 
har slike fotografier. Men etterretningsfolkene 
våre vil ikke gi dem noe hint om hvor flinke vi 
virkelig er og hvor mye vi vet. Det kan jeg forstå." 
(Spiegel, 23.8.82, s. 135).

8) Jfr. SIPRI: Rus tungsfahrbuch r 80/81, op.cit., s. 101. 
Måleenheten for stridshodenes treffsikkerhet er CEP 
(= circular error probability) = radius i den sirkel 
rundt målet som er så stor at halvparten av strids
hodene (etter sannsynlighetsregning) vil treffe inne 
i sirkelen og halvparten utenfor. Jfr. også teksten 
under note 10 nedenfor.

9) Sitert etter: Peter Koch und Thomas Brandenburg:
"Eine Liicke, eine Lucke!", Stem, Nr 44, 22.10.1981, 
s. 91.

10) Mange militæreksperter har stilt seg tvilende til 
amerikanernes påstand om at SS-20 har så god treff
sikkerhet som 400 meter. Gjennom kjernefysiske prøve
sprengninger har en kommet fram til at "ødeleggelses- 
evnen" ("kill capability") K til en atombombe eller 
et stridshode kan skrives på formelen

(CEP)2
der y er bombens (stridshodets) sprengkraft og CEP er 
treffsikkerheten. Hvis stridshodene på SS-20 med 
sprengladninger på hele 150 kt TNT skulle ha samme 
ødeleggelsesevne som SS-5, ville de ha en treffsikkerhet 
(CEP) på ca. 640 meter.

11) Dieter S. Lutz: Weltkrieg wider Willen? Die Ruklear- 
waffen in und fur Europa, Reinbek bei Hamburg, 1981, 
særlig s. 215 og s. 289 ff.

12) Christian Krause: "Der Fehlschlag von Genf ist pro- 
grammiert", Der Spiegel, Nr 51, 14.12.81, s. 33-36 
(anmeldelse av Lutz1 bok). General Krause arbeidet 
i flere år for det vest-tyske forsvarsdepartementet
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som ansvarlig for analysen av NATOs forsvarsplanleg
ging i Mellom-Europa. I 1972-73 ledet han arbeidet 
med Bundeswehrs første militærstrategiske plan.

13) Christian Krause, ibid., s. 34.
14) Presse und Informationsamt der Bundesregierung (Hg.): 

Aspekte der Friedenspolitik. Argumenie zim Doppelbe- 
sahluss des Nordatlantisohen Bundnisses^ Bonn, juni 
1981. Trykt noe forkortet i Mechtersheimer (Hg.), 
op.cit., s. 37-67.

15) Jfr. Milton Leitenberg: "Die taktischen Nuklearwaffen 
grosser Reichweite der NATO und der WVO", i: Studien- 
gruppe Militarpolitik (red.): Aufriisten im abzurusten?3 
Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1980, særlig s. 31 ff. 
Milton Leitenberg er en av verdens mest fremtredende 
konfliktforskere. Han er for tiden invitert som 
gjesteforsker ved Swedish Institute of International 
Affairs i Stockholm.

16) Schmidts bok, Verteidigung oder Vergeltung5 er refe
rert og kommentert av Rudolf Augstein: "Das gefahrdetste 
Land der westlichen Welt", Der Spiegel Nr 22, 25.5. 
1981.

17) Bare USA, England, Vest-Tyskland og Italia er fast 
representert i NATOs Nuclear Planning Group (NPG). De 
øvrige NATO-landene har alternerende representasjon. 
Mange observatører hevder at USA dominerer gruppen 
fullstendig, mens de andre NATO-landene har bare mar
ginal innflytelse på beslutningene der. Den ameri
kanske admiralen Gene La Rocque som deltok i NPG i 
flere år, hevder at den er noe langt mer enn et kon
sultativt organ: Han mener for eksempel at NPG rett 
og slett !rbesluttetn at Pershing 2 og krysserraketter 
skulle utplasseres i Vest-Europa. Og La Rocqu_e legger 
til:

"Det er Nuclear Planning Group som tenker krig, 
planlegger krig og fører oss mdt krig. Likevel 
trenger vi ikke følge denne kursen. Vi må for all 
del ikke gjøre det."

(Jfr. Anthony Tucker: " Europe’s dying role in the 
nuclear theatre", The Guardian Weekly3 3. mai 1981, 
s. 6.) Det kan være verdt å føye til at norske myndig
heter i alle fall ikke kan syte over at "vi" ikke var 
representert i NPG på den tid "dobbeltvedtaket" ble 
fattet. Atomvåpentilhengeren, statssekretær Johan 
Jørgen Holst, møtte fast som DNA-regjeringens repre
sentant. På det avgjørende møtet i april 1979 var 
dessuten forsvarsminister Thorvald Stoltenberg til 
stede. Jfr. også Wilhelm Bittorfs artikkel i dette 
heftet, s. 74. )
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18) Jfr. Peter Koch: "Wahnsinn Rustung", Stem Nr 42, 
8.10.81, s. 73 og 77. En stor del av de ca. 6 000 
atomstridshodene i Vest-Tyskland er lagret ombord pa 
amerikanske bombefly. Resten er lagret på Pershing 
lA-raketter, Bike-Herkules-raketter, Lance-raketter 
og som kanonammunisjon og landminer. Denne kjerne
fysiske ammunisjonen skal ifølge NATOs strateger 
brukes for å stoppe et mulig sovjetisk konvensjonelt 
angrep4 mot Vest-Europa. (Jfr. ibid., s. 73, s. 77 
og s. 90.)

19) Jfr. ibid.
20) SIPRI: Rustungsjahrbueh f80/81, op.cit., s. 105.
21) Jfr. SIPRI, ibid., s. 105; og Peter Koch: ffSpiel mit 

dem Feuer”, op.cit., s. 88.
22) SIPRI, ibid., s. 103
23) Jfr. Dieter S. Lutz, op.cit., særlig s. 195 ff.
24) For en utførlig diskusjon av denne problematikken, 

jfr. Alva Myrdal: "The Superpowers’ Game over Europe”, 
i: E.P. Thompson (red.): Protest and Survive, Penguin 
1980, s. 84 ff.

25) Henry A. Kissinger: "The Search for Stability”, For
eign Affairs, juli 1959, s. 548.

26) Alva Myrdal: ”The Superpowers’ Game....”, op.cit., 
s. 95-96.

27) Mc George Bundy, George F. Kennan, Robert S. McNamara, 
Gerald Smith: ’’Nuclear Weapons and the Atlantic Alli
ance”, Foreign Affairs, Vol. 60, Nr 4, 1982, s. 755. 
Mine uthevninger.

28) Sitert etter Alva Myrdal, op.cit., s. 96. Mine uthev
ninger.

29) Størst rekkevidde (750 km) har Pershing lA-raketten 
som kan nå Polens østgrense fra Vest-Tyskland. 72 
Pershing lA-raketter er utplassert i Vest-Tyskland.
Som Dieter Lutz understreker, er det imidlertid 
meningsløst å kalle dette våpnet med sprengladninger 
varierende fra 60 til 400 kt (TNT) for ’’taktisk”. 
Pershing IA er slett ikke egnet til å ødelegge ’’tak
tiske” militære mål, men ville ødelegge hele byer og 
forgifte store landområder i Polen, Øst-Tyskland og 
Tsjekkoslovakia. Ofrene for våpenet ville ha all 
grunn til å oppfatte det som "strategisk”. Jfr. også 
teksten under note 18) ovenfor.

30) Colin A. Gray and Keith Payne: "Victory is Possible”, 
Foreign Policy Magazine, nr 39, sommer 1980, s. 15.

31) Robert W. Tucker: "The Purposes of American Power", 
Foreign Affairs, Vol. 59, No. 2, Winter 1980/1981, 
s. 248.
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33) Jfr. Der Spiegel Nr 39, 27.9.1982, s. 178-182.
34) Jfr. f.eks. J. Knight and P. Behr: "Strategic Minerals 

Acquire New Prominence in U.S.", Tine Guardian Weekly^
5. april 1981, s. 17. Jfr. også R. Skarstein: "Om de 
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fra u-landene", Vardøger 9^ 1977, særlig s. 125-127.

35) Jfr. f.eks. forsvarsminister Weinbergers uttalelser, 
sitert i Newsweekj 8. juni 1981, s. 11 og s. 13.

36) Jfr. Vardøger 5, 1972: "Om overgangssamfunnets prob
lemer”, med artikler bl.a. av Eugen Varga om klasse
strukturen i Sovjetunionen, og Jacek Kurons og Karol 
Modzelewskis etter hvert berømte "Åpent brev til par
tiet", om forholdene i Polen. Jfr. også Vardøger 8y 
1976: "Om overgangssamfunnets politiske økonomi", med 
bidrag bl.a. om Sovjetunionens politiske økonomi (av 
H. Ticktin) og Sovjetunionens utenrikspolitikk og in
ternasjonale stilling (av A. Overrein).

37) Jfr. f.eks. intervju med president Carters sikkerhets
politiske rådgiver, den erkekonservative Zbigniew Brze- 
zinski, i Der Spiegel> Nr 16, 13.4.1981, særlig s. 160, 
s. 164 og s. 168. Jfr. dessuten den vest-tyske kon-
fiktforskeren Alfred Mechtersheimer, medlem av CSU, 
partiet som Franz Josef Strauss er leder for: "NATO- 
Dåmmerung: Umrustungsgedanken von rechts. Ein Gespråch 
mit Alfred Mechtersheimer",Trans-Atlantik> sept. 1981, 
s. 26-34.

38) Robert W. Tucker: "The Purposes of American Power", 
op.cit., s. 249-250.

39) Intervju i Der Spiegel Nr 16, 13.4.1981, s. 172.
40) Ibid., s. 160 og s. 178/179.
41) Alva Myrdal: "The Superpowers’ Game over Europe", 

op.cit., s. 89.
42) Jfr. særlig: "USA: Atomkrig doch fiihrbar?" Der Spiegel 
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43) "Searching for a Strategy", Newsweek 8. juni 1981, 

s. 13.
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Stem Nr 43, 15.10.1981, s. 95.
45) Robert W. Tucker: "The Purposes of American Power", 

op.cit., s. 253 og passion.
46) Under Korea-krigen ble en amerikansk marineenhet inne

stengt av kinesiske tropper ved Chosin-reservoaret i 
desember 1950. USA hadde på den tid fortsatt kjerne
fysisk monopol. President Truman risikerte derfor ikke 
noen kjernefysisk gjengjeldelse da han truet med å 
bruke atomvåpen for å redde marineenheten. (Soldatene
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"First Strike: An Interview with Daniel Ellsberg", 
Inquiry, 13. april 1981.

47) W.S. Bennet, R.R. Sandoval and R.G. Shreffler: "A Cre
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60) Jfr. ,!US Marines får med nye bombefly", Dagbladet, 
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nedrustning. Rustningskontroll- og nedrustningsarbei- 
dets plass i sikkerhetspolitikken, s. 79. Jfr. også
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forhindre et mulig angrep holdes åpen."

64) Jfr. f.eks. ,fDaniel Ellsberg uber die illegale Lager- 
ung amerikanischer Atomwaffen in Japan", Der Spiegel 
Nr 16, 19.4.1982, s. 185ff. Ellsberg, som selv ble in
volvert i denne saken, forteller at USA senest i slut
ten av 50-årene begynte å lagre atomvåpen på et marine- 
skip som lå forankret i japansk farvann ved flybasen 
Iwakuni. Gjennom amerikanske politiske kanaler ble 
forsvarsminister McNamara i 1961 gjort kjent med hva 
som foregikk. Han utstedte et direktiv til marinen
om at lagringen straks måtte opphøre. Sjefen for Ad
miralstaben, admiral Arleigh A. Burke ble imidlertid 
"rasende" over at sivilpersoner hadde blandet seg opp 
i "operasjonene til skip tilhørende US Navy". McNamara 
trakk direktivet tilbake, og lagringen av atomvåpen i 
japansk farvann fortsatte.
Det er nærmest en gåte hvorfor amerikanerne lagret 
atomvåpen på japansk territorium. De hadde jo sitt 
amerikanske territorium i Japan i form av den store 
militærbasen Okinawa, der de hele tiden har lagret 
atomvåpen i all åpenhet.
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Richard J. Barnet:
3fc

Politiske krefter bak USAs nye militarisme

Den sikkerhetspolitiske debatten som har funnet sted i 
USA de 4 siste årene, har vært fullstendig dominert av to 
spørsmål: For det første: Er USA i ferd med å bli nr. 2, 
altså å miste sin militære leder-rolle i verden? For det 
andre: Sikter Sovjet mot verdensherredømme?

CARTERS LØFTER OM FORSONING

Da Carter-administrasjonen kom til makten i 1976, var dens 
holdning til sikkerhetspolitikken en helt annen enn den 
som ligger i disse to spørsmålene. Under valgkampen i 
1976 kritiserte Carter Henry Kissingers avspenningspoli
tikk som "ensporet”. Selv om han gikk inn for å fortsette 
denne politikken var det ønskelig å arbeide for at "makt- 
balansepolitikken erstattes av verdensordenspolitikk", 
som Carter sa til New York Times i juni 1976: "I nær fram
tid vil sannsynligvis spørsmål omkring krig og fred i 
større grad bli en funksjon av økonomiske og sosiale prob
lemer enn av den type militære sikkerhetsproblemer som har 
dominert internasjonale forhold siden 2. verdenskrig". I 
sin tiltredelseserklæring lovet Carter å kutte forsvars
budsjettet med mellom 5 og 7 milliarder $. "I år vil vi 
bevege oss mot vårt overordnede mål: å fjerne alle atom
våpen fra jordkloden".

Selv om tanken om "avspenning" i forhold til Sovjet etter 
hvert ble så kraftig kritisert og negativt belastet at 
Ford-administrasjonen forkastet den før valgkampen i 1976, 
kan man si at det eksisterte en nasjonal samstemmighet om 
rustningskontroll. I en redegjørelse i den Nasjonale
^Reprinted by permission. Copyright 1981 by Richard J. 
Barnet. Originally in The New Yorker.
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Presseklubben to dager før Carters tiltredelse, angrep 
utenriksminister Kissinger motstanderne av SALT II-av- 
talen: nJeg tror ikke at Sovjet er i ferd med å bli USA 
militært overlegen". Dessuten, la han til, hele ideen om 
militær overlegenhet har "ingen praktisk betydning" når 
hver part er i stand til å tilintetgjøre motparten. De 
som fortsatt bekymret seg om militær overlegenhet "gjorde 
USA en bjørnetjeneste", sa Kissinger.
Allerede to år tidligere hadde Kissinger privat fått lære 
avspenningsmotstanderne å kjenne. Sommeren 1974 ble det 
utgitt en rapport av "Koalisjonen for Demokratisk Fler
tall". Denne gruppen hadde brutt med senator George Mc
Govern etter valgkampen to år tidligere ut fra uenighet 
både i innenriks- og utenrikspolitikk. Rapporten var ut
arbeidet av en arbeidsgruppe under ledelae av tidligere 
vise-utenriksminister Eugene Rostow1, som var av den opp
fatning at USA hadde vært for bløthjertede i Vietnam. 
Rapporten Ønsket om Avspenning (The Quest for Detente) 
var et frontalangrep på Kissingers politikk. Den hevdet 
at man ikke kan stole på russerne og at Nixon hadde drevet 
avspenningspolitikken for langt. I september 1974 skrev 
Rostow i et privat brev til Kissinger: "Vi tror ikke bare 
at det er galt, men rent ut farlig å roe ned den vestlige 
opinionen ved å proklamere at den kalde krigen er slutt, 
og at fredens tidsalder er inntrådt". Kissinger hadde to 
uker tidligere skrevet til Rostow og forklart sin oppfat
ning av de amerikansk-sovjetiske forbindelsene:

"Vi har forsøkt å balansere felles interesser mot hver
andre, heller enn å ta notis av de russiske intensjo
nene slik de uttrykkes i ideologiske dogmer. Når vi 
har hatt med russerne å gjøre, har vi på en måte appel 
lert til deres Pavlovske ånd mer enn til deres Hege- 
lianske ånd."

Men, slik det som oftest skjer i sikkerhetspolitisk debatt 
disse saksforholdene ble aldri satt i sammenheng med hver
andre: Rostow og Kissinger leverte parallelle monologer.

TO SYN PÅ SOVJETUNIONEN

Det utenrikspolitiske establishment har alltid vært split
tet i spørsmålet om hvordan man skulle forholde seg til 
Sovjet. Denne splittelsen reflekterer to radikalt for
skjellige oppfatninger av hva Sovjet er, og to diamentralt 
motsatte strategier for politikken overfor Sovjet. En 
oppfatning ble utmeislet i et dokument som senere er blitt
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kjent under navnet NSC 68 (National Security Council 68), 
et memorandum med tittelen "Utenriks- og forsvarsminist
renes rapport om USAs mål og program for nasjonal sikker
het", 7. april 1950." Denne oppfatning har dominert i de 
siste 30 år. I NSC 68 het det:

"Til forskjell fra stater som tidligere har aspirert 
mot hegemoni, er Sovjet besjelet av en ny fanatisk tro, 
diamentralt motsatt til vår egen, og søker å utvide 
sitt absolutte herredømme over resten av verden. Kon
flikten er nå blitt et evigvarende faktum."

Memorandumet fastslo at "oppdemning" (containment) skulle 
være den amerikanske strategien for å motvirke de sovje
tiske ambisjonene:

"Oppdemning er en politikk som med alle midler unntatt 
krig søker å (1) blokkere all ytterligere sovjetisk 
ekspansjon, (2)* avsløre falskheten i de russiske pre
tensjoner, (3) redusere Kremls kontroll og innflytelse, 
og (4) generelt å stimulere de spirer til ødeleggelse 
som finnes innenfor det sovjetiske system i en slik 
grad at Kreml etter hvert tvinges til i det minste å 
modifisere sin atferd slik at den stemmer overens med 
generelt aksepterte standarder."

NSC 68 gikk inn for "dynamiske tiltak for å svekke Kremls 
makt innen Sovjetunionen og innen andre områder de kon
trollerer". I John Foster Dulles1 æra, et par år etter, 
ble denne politikken omdøpt fra "oppdemning" til "oppriv- 
ning" (rollback). Strategien innebar "skjulte operasjoner 
innenfor økonomisk, politisk og psykologisk krigføring".
NSC 68 la til: "Med andre ord dreier det seg om å bruke 
den nåværende sovjetiske kaldkrigs-teknikk mot Sovjet 
selv." Det var "avgjørende" for denne politikken at "vår 
generelle maktposisjon er overlegen":

"Uten overlegen samlet militær styrke, for hånden og 
umiddelbart mobiliserbar, er en oppdemnings-politikk - 
som i realiteten er en politikk basert på kalkulert og 
gradvis tvang - bare en bløff-politikk."

Fordi Sovjet var i besittelse av væpnede styrker "som 
langt oversteg det som var nødvendig for å forsvare eget 
territorium", kom NSC 68 til den konklusjon at Sovjet var 
"i ferd med å utvikle militær kapasitet for å støtte opp 
om sine planer om verdensherredømme."
Det andre synet på Sovjet ble uttrykt under betenkningene 
om NSC 68 av George Kennan og Charles E. Bohlen, regjer
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ingens to senior-spesialister på Sovjet. Den sovjetiske 
trusel var ifølge Kennan primært en politisk, økonomisk 
og diplomatisk utfordring. Kennan hadde i 1946 skremt 
opp hele regjeringen da han som ambassade-funksjonær i 
Moskva sendte et telegram for å alarmere de etter hans 
mening naive politikerne i Washington om det stalinistiske 
regimets sanne natur. Han omarbeidet senere telegrammet 
til en artikkel, "Kildene til Sovjets framferd", som ut
kom i Foreign Affairs under psevdonymet "X". Her gikk han 
inn for "oppdemning av russiske ekspansive tendenser (...) 
ved behendig og årvåken anvendelse av motmakt på et stort 
antall stadig skiftende geografiske punkter". Analysen 
korresponderte med den type strategisk tenkning som var i 
ferd med å ta form i Washington, og fikk umiddelbart stor 
innflytelse. 20 år senere skrev Kennan i sine Memoarer 
1925-50 at han beklaget at han hadde unnlatt å gjøre det 
klart at "det jeg snakket om når jeg nevnte oppdemning av 
sovjetisk makt, ikke var oppdemning av en militær trusel 
ved militære midler, men politisk oppdemning av en poli
tisk trusel."
Vi ser altså at også det syn som konkurrerte med NSC 68s 
apokalyptiske budskap, startet med å anta at lederne i 
Kreml var tøffe, kyniske og opportunistiske. Deres fiend
skap til USA var hevet over tvil og kanskje gikk de med 
drømmer om verdensherredømme. Men de var på den annen 
side forsiktige pragmatikere med enorme problemer, og der
for ønsket de å gjøre konkrete avtaler med Vesten på fel
ter der man hadde felles interesser. En innflytelsesrik 
talsmann for dette synet var W. Averell Harriman, også 
tidligere Moskvaambassadør og bekjent av hver eneste sov
jetisk leder siden Lenin. (I likhet med Kennan engasjerte 
han seg mye i debatten like etter krigen). På en konfe
ranse på Capitol Hill i 1974 kritiserte han forsvarsminis
ter Schlesingers aggressive uttalelser:

"Forsvarsministerens eller andres tøffe uttalelser 
har samme virkning i Moskva som tøffe uttalelser fra 
den russiske forsvarsministeren har på oss her. De 
drar teppet vekk under beina på de moderate og styr
ker argumentene til de militante og andre som står på 
en hard linje."

Det som skilte alle Kennans og Harrimans fra Schlesingerne 
og Rostowene var førstnevntes antakelse om at amerikanske 
og russiske ledere reagerte på samme måte på utviklingen 
i våpenkappløpet. Ifølge NSC 68 følte russerne derimot 
bare avsky mot kompromisser, de "forstår bare makt". De
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ville ikke gi noen konsesjoner eller moderere sin grense
løse hunger med mindre de ble tvunget til det under mili
tært press. Ethvert forsøk på lerapelighet ville bli ky
nisk utnyttet som et amerikansk svakhetstegn. For Kennan 
derimot, var troen på at russerne ble drevet av helt andre 
psykologiske og moralske prinsipper et eksempel på en "sær
egen amerikansk tendens til det jeg vil betegne som av-hu- 
maniseringen av enhver hovedmotstander, det vil si: ten
densen til å forestille oss et slags djevel-bilde av denne 
motstanderen, å frarive ham ethvert menneskelig kjennetegn, 
anse ham som fullstendig ond og besverget ene og alene til 
å ødelegge oss."

WALL STREET MOT PENTAGON

En slik kritikk av amerikansk utenrikspolitikk for å være 
"overmilitarisert" var likevel relativt sjelden inntil 
Tet-offensiven i Vietnam i januar og februar 1968. Det var 
da den militære ledelsen beordret 206 000 ekstra mann,
110 000 til Vietnam, og denne forespørselen resulterte i 
en indre debatt som snart førte til dyp splittelse i den 
utenrikspolitiske samstemmigheten. Clark Clifford, den 
nye forsvarsministeren, som mange år tidligere hadde for
fattet et memorandum der Truman-administrasjonen foregrep 
NSC 68 og som var kjent for sine harde standpunkter, gjorde 
nå en dramatisk helomvending. Han gikk over til tenden- 
sielt å godta sin viseminister Paul Warnkesz syn, at "vi 
kan fortsette å vinne krigen i evighet ... og det kommer 
ikke til å gjøre noe fra eller til ... for vi er overhodet 
ikke i stand til å skape politisk utvikling i Sør-Vietnam." 
Kort sagt, politisk bruk av makt viste seg å ha klare be- 
grensninger. Denne tanken var en klar utfordring til selve 
grunnlaget for den herskende lære som, slik Henry Kissinger 
en gang formulerte det, trodde at det var mulig "å skape 
en militær evne som kan forandre maktbalansen gjennom be
grensede kriger og oversette våre teknologiske fortrinn 
til lokal overlegenhet." Paul Nitze3, som også arbeidet 
i Cliffords departement, påpekte det tvilsomme ved å enga
sjere seg på ubestemt tid i Sørøst-Asia med styrker som 
det kunne bli nødvendig å sette inn andre steder. Men han 
aksepterte ikke Warnkes mer radikale utfordring av samstem
migheten. I 1970 uttalte Warnke i et intervju:

"Hva som skjer i Sørøst-Asia er bare av marginal be
tydning for Sovjet. Hvorvidt Hanoi vinner eller om 
Saigon holder ut i all evighet kommer ikke til å ha 
den minste innflytelse på russerne i Egypt, egypterne
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i Sovjet, presset på Berlin eller på noesomhelst 
annet.,!

De forskjellige konklusjonene Nitze og Warnke dro av er
faringene med Vietnam gjorde de to til bitre motstandere.
Samstemmigheten fikk et ytterligere knekk da president 
Lyndon Johnson like etter Tet-offensiven kalte inn sine 
"vise menn" for å få råd utenfra. Disse "vise menn" inn
befattet Dean Acheson, John J. McCloy og andre represen
tanter for New Yorks finansverden. De forklarte presi
denten at krigen var i ferd med å ruinere den amerikanske 
økonomien, forverre USAs forhold til Europa og miste opp
slutning fra det amerikanske folk. Til tross for at Ache
son var kjent som en klar tilhenger av en hard linje, an
klaget han presidenten for å la seg lede på villspor av 
Forsvarsledelsen.
I de følgende år slo således den amerikanske administra
sjonen inn på en ubekvem strategi som siktet mot å bygge 
ned engasjementet i Indokina. I løpet av denne lange 
"vietnamiseringsprosessen" forsøkte Nixon og Kissinger å 
fastholde den utenrikspolitiske samstemmigheten først ved 
å utsette nederlaget i Indokina og deretter ved å godta 
som en "erfaring fra Vietnam" at det amerikanske engasje
mentet i utlandet måtte modereres. Amerikansk politikk 
var like antikommunistisk som alltid: amerikanerne motar
beidet framgang for venstresiden, enten det skjedde ved 
valg (som i Chile) eller revolusjon (som i Portugal), helt 
i tråd med det tradisjonelle synet om at ethvert venstre
orientert, marxistisk regime var til fordel for Sovjet
unionen og et tilbakeslag for USA. Men USA sendte ikke 
lenger egne troppestyrker. Den allmenne verneplikten ble 
opphevet: middelklasse-tenåringer hadde dermed ikke lenger 
i utsikt å måtte ofre livet i militæroperasjoner under 
fjerne himmelstrøk. Som erstatning kom "Nixon-doktrinen" 
der vennligsinnede "regionale stormakter" så som Iran, 
Zaire og Brazil tjente som vikarierende voktere av "Pax 
Americana". Som John F. Kennedy en gang sa: byrden ved 
å sikre friheten skulle ikke lenger hvile utelukkende på 
USA.

Nederlaget i Indokina vil sannsynligvis bli ansett som et 
utenrikspolitisk vendepunkt minst like viktig som Roose
velts beslutning om å gå inn på Englands side under den 
annen verdenskrig (1940), eller Trumans beslutning om å 
plassere permanente troppestyrker i Europa. Men mens de 
sistnevnte beslutningene ble truffet etter langvarige,
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opphetede diskusjoner, var det ingen tilsvarende debatt 
på 70-tallet om den politikken som hadde ført USA så grun
dig ut i den vietnamesiske hengemyren. I stedet skallet 
forskjellige grupperinger av i forhold til forskjellige 
aspekter ved den medtatte samstemmigheten. Viktige grup
per innen finansverdenen ga de høye militærutgiftene skyl
den for svekkelsen av dollaren, de minskende gullreservene 
og for inflasjonen som skjøt fart i og med Vietnamkrigs- 
budsjettene. Kanskje hadde militærutgiftene tidligere hatt 
en stimulerende virkning på økonomien. Men i 1976 uttalte 
et panel innenfor "United Nations Association11, med flere 
bankfolk og managere som medlemmer, at et fortsatt "høyt 
nivå på militærutgiftene er en byrde, ikke et pluss for 
landets økonomi". I 1969 viste Gallup-undersøkelser at 
52 % av befolkningen mente at det ble brukt for mye penger 
på forsvar, og denne prosenten holdt seg på dette nivået 
fram til 1973. I perioden før Vietnamkrigen hadde den 
aldri vært på over 20 %.
I 1970 bestemte en gruppe av forretningsfolk, professorer 
og tidligere utenrikstjenestemenn seg for å utgi et nytt 
tidsskrift, Foreign Foticy. Med i gruppen var Zbigniew 
Brzezinski, Samuel Huntington, Warren Manshel og andre som 
senere skulle få sentrale posisjoner i Carter-administra- 
sjonen. Et premiss for det nye tidsskriftet var at "den 
æra i amerikansk utenrikspolitikk som startet sent på 40- 
tallet er nå slutt". Bidragene betonte "verdensorden", 
"gjensidig avhengighet" og "globale hensyn". Redaktørene 
fastslo at "i lys av Vietnam kreves det en fornyet gjennom
gåelse og omdefinering av den amerikanske utenrikspolitik- 
kens hovedformål". I 1973 organiserte David Rockefeller 
Den Trilaterale Kommisjon, en samlig av bankfolk, industri
ledere, en håndfull innflytelsesrike professorer og andre 
prominenser fra USA, Vest-Europa og Japan, for å utvikle 
et nytt sett av prinsipper og forslag for verden etter 
Vietnam. Kommisjonens hovedpremiss var at de mest pres
serende nasjonale sikkerhetsproblemene besto i de økende 
konfliktene mellom de industrialiserte landene, sammen
bruddet i Bretton-Woods-pengesystemet og den verdensom
spennende energikrisen. Internasjonale forhold burde ikke 
lenger sees i lys av en amerikansk-russisk konfrontasjon. 
Den kalde krigen var over. Brzezinski ble gruppens leder 
og senere Carter-toppfolk som Walter Mondale, Cyrus Wance, 
Paul Warnke, Harold Brown og andre ble invitert til å del
ta. På anmodning fra Time-redaktøren Hedley Donovan ble 
også Georgia-guvernøren Jimmy Carter satt opp på listen.
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Den Trilaterale Kommisjon var i mange henseende et angrep 
på den kalde krigens samstemmighet. Oljekrisen i 1973 
hadde vist at Sovjet slett ikke var kilden til alle kriser. 
Mange problemer kunne ikke besvares med oppdemning og anti
kommunisme. Forholdet mellom underutviklede og industria
liserte land måtte forbedres for å beskytte tilgangen av 
knappe ressurser og for å gjenreise verdensøkonomien. Ingen 
av disse hensyn kunne tjenes ved å betrakte politiske og 
økonomiske konflikter i den 3. verden bare som en arena 
for konfrontasjoner mellom supermaktene. Nixons forver
rede forhold til Europa demonstrerte at amerikansk-sovje- 
tiske spenninger bare ville splitte den industrialiserte 
verden på et tidspunkt da samarbeid mellom de utviklede 
landene var avgjørende ut fra deres nasjonale interesser.
Ny økonomisk oppgang var avhengig av økt handel, og det 
krevde på sin side en demping av spenningene mellom USA 
og Sovjet. Prominente industriledere ble talsmenn for av
spenning. Donald Kendall, styreformann for Pepsico og 
personlig venn av president Nixon, grunnla den nAmerikanske 
Komité for Øst-Vest-forlik", en lobby (bestående blant 
annet av ledere for El Paso naturgass, Control Data Cor
poration, Brown Brothers Harriman og andre industri- og 
bank-interesser) som gikk inn for bedre forhold til Sovjet. 
Thornton Bradshaw, president i Atlantic^ Pichfield Company, 
sto i ledelsen for et panel innenfor "United Nations Asso
ciation" som i 1976 krevde en fastfrysning av amerikanske 
og sovjetiske militærutgifter.
I Foreign FoZicy 1975 utfordret Paul Warnke den nasjonale 
sikkerhetspolitikkens fundamentale antakelser på en mer 
åpenhjertig måte enn noen andre som tidligere hadde hatt 
topp-posisjon i Pentagon. Det var en "fiksjon at for
svaret for våre interesser nødvendiggjør en global militær 
forpliktelse", eller at "vi vil få politiske ulemper der
som USA ikke klarer å fastholde en kosmetisk militær Over
legenhet1". Videre: "vi må overvinne vår tilbøyelighet 
til å legge hovedvekten på militærmakt som politisk red
skap". Kjempelagrene av atomvåpen, langt flere enn det 
man eventuelt behøver for å utslette andre samfunn, "er i 
realiteten bare tilsidesatte, ikke utnyttbare ressurser".
De er altså "ikke mulige å oversette til sikker politisk 
mynt". Også konvensjonelle militære styrker har begrenset 
effektivitet i politisk eller økonomisk endring i den av- 
kolonialiserte verden eller fungere som global politimann.
Avspenningspolitikkens høydepunkt var 1974 - året for Ni
xons besøk i Moskva og for Vladivostok-forliket om atom
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våpen. Bevegelsen tilbake til den kalde krigens antakel
ser og politikk begynte nesten i samme øyeblikk som Ricard 
Nixon måtte fratre som president. (I flere år var den 
offisielle sovjetiske forklaringen på Watergate at skan
dalen var diktet opp av reaksjonære krefter som ville bli 
kvitt Nixon, avspenningspolitikkens arkitekt.) Midt på 
70-tallet registrerte meningsmålingene endringer i folke
meningen. Antall amerikanere som ønsket økte militærut
gifter, hadde vokst dramatisk. I 1972 var det bare 39 % 
som stilte seg positive til påstanden om at "USA må for 
enhver pris fastholde sin dominerende posisjon som verdens 
sterkeste nasjon, sågar selv om dette betyr at man må gå 
til krig." I mai 1976, midt under valgkampen, var det 52% 
som støttet påstanden. Undersøkelser utført av NBC (Natio
nal Broadcasting Corporation) viste at et flertall av vel
gerne trodde at Sovjet tjente mer på avspenningen enn USA. 
Meningsmålingsspesialistene W. Watts og L. Free konklu
derte med at "det er vokst fram et nytt ønske om å få satt 
en stopper for svekkelsen av USAs rolle i verden og om 
igjen å innta ’førsteplassen’ i verdenssammenheng."
Sommeren 1974 utga "Koalisjonen for demokratisk flertall" 
den tidligere nevnte rapporten The Quest for Detente der 
man gikk mot selve ideen om at den kalde krigen noen gang 
ville ta slutt. Rapportens forfatter Eugene Rostow1 skrev 
samtidig i et brev til Kissinger: "Sovjets politikk for
andrer seg aldri!"
DANNELSEN AV "COMMITTEE ON THE PRESENT DANGER"
(cpd)

Paul Nitze3, som hadde hatt viktige sikkerhetspolitiske 
oppgaver i hver eneste administrasjon siden Truman, trakk 
seg i juni som medlem av USAs forhandlings-delegasjon til 
SALT II og fastslo overfor Senatets komite for de væpnede 
styrker at administrasjonen var i ferd med å fallby en 
"avspenningsmyte". Nitze, Rostow, Schlesinger og tre andre 
tidligere regjerings-talsmenn - Charles Walker fra Nixons 
finansministerium, David Packard, en computer-magnat som 
hadde tjenestegjort i Nixons forsvarsdepartement og Henry 
Fowler, Johnsons finansminister - møttes i løpet av Ford- 
administrasjonens første år regelmessig for å diskutere 
dannelsen av en pressgruppe som skulle angripe avspennings
politikken, belyse truselen fra Sovjet og presse fram be
tydelige økninger i militærutgiftene. Over en lunch i 
Metropolitan-klubben i Washington i mars 1976 ble gruppen 
offisielt konstituert: nCommitte on the Present Dangern

43



(heretter: CPD'/'Komiteen for varsling av den overhengende 
fare”.)

Ved å velge dette navnet grep initiativtakerne tilbake til 
1950. Da hadde nemlig Harvard-rektoren James Bryant Con
ant, sammen med Will Clayton, tidligere viseutenriksminis
ter og Robert Patterson, tidligere krigsminister og andre 
tidligere sikkerhetspolitiske talsmenn, grunnlagt en orga
nisasjon med om lag samme formål og med samme navn. Det 
var Conant som hadde ideen, ifølge hans selvbiografi Mine 
hemmelige liv:

"Jeg sa: TSamle sammen en gruppe ansette borgere, 
skisser et program, legg det fram for offentligheten, 
få folk til å skrive til kongressen for å advare om 
alvoret i situasjonen. For meg ser det ut som dette 
landet sover. Dere må vekke det.™

Komiteen var tenkt som en omfattende PR-aksjon for gjen
opprustning, allmenn verneplikt, utplassering av tropper 
i Europa, og skolering av befolkningen i nødvendigheten 
av en permanent kald krig. Komiteen hadde sin første 
pressekonferanse 12. desember 1950, midt under de kinesiske 
angrepene mot MacArthurs styrker i Korea. Her erklærte de 
at "Sovjets aggressive planer er ikke til å misforstå". 
(Mange observatører var enige med Dean Rusk, viseutenriks
minister for det fjerne Østen, i at kineserne ganske enkelt 
var russiske "sprellemenn".) Den første CPD nådde sine 
mål med glans. Da den ble oppløst i 1953 var militærut
giftene tredoblet, den kalde krigen var samstemmig aksep
tert, og påstandene i NSC 68 var blitt en del av den na
sjonale bevissthet.

Sosiologen Jerry W. Sanders har i sin bok Peddlers of Cri
sis ("Krisekremmere", 1980) sammenliknet de to komiteene. 
Han konstaterer at noen personer var involvert i dem begge. 
Nitze, som ble en ledende talsmann for 1976-komiteen, 
hadde samarbeidet uformelt med den første komiteen da han 
var ansatt i Utenriksdepartementet. Charles Tyroler, di
rektør for 1976-komiteen, hadde befatning med 1950-komi- 
teen som ung medarbeider i Forsvarsdepartementet. Sakene, 
formuleringene og teknikkene de to gruppene anvendte seg 
av, var de samme. Men det er to viktige forskjeller mel
lom dem.

Sanders’ forskning viser at i 1950 anså komiteen det som 
sin oppgave å støtte opp om regjeringen. Conant skrev at 
en slik gruppe bare kunne bli effektiv "dersom den hilses
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(uoffisielt, men oppriktig) velkommen av administrasjonen”. 
Den 24.10.1950 skrev Komiteen til forsvarsminister George 
C. Marshall:

"Vi har særlig tenkt at en slik komite kan være be
hjelpelig med å styrke den offentlige oppslutning om 
de harde tiltak som kan bli nødvendige. Vi ønsker 
selvsagt ikke på noen måte å trekke Dem med i dette 
prosjektet, og vi skriver dette brevet bare fordi vi 
ikke ønsker å gi oss inn på noe dersom De mener at 
det ikke ville være konstruktivt å gjøre det."

Marshall skrev personlige svar til hver enkelt av dem som 
hadde underskrevet brevet: "Deres forslag er et prosjekt 
av stor betydning", skrev han og inviterte gruppen til et 
privat møte. Komitemedlemmene fikk konsulentstatus og 
tilgang til klassifiserte opplysninger. I desember 1952 
møtte komiteen presidentkandidat Dwight. D. Eisenhower. 
Formann Conant og viseformann Tracy Voorhee's fikk stillin
ger i den nye administrasjonen, og siden komiteen dermed 
var fullt integrert i regjeringen, ble den oppløst kort 
etterpå.
I 1976 var komiteen derimot organisert i opposisjon mot 
regjeringen: mot Ford og Kissinger. I mai 1976 skrev Eu
gene Rostow til James Schlesinger, som president Ford nett
opp hadde avsatt som forsvarsminister på grunn av hans mot
stand mot avspennings-politikken:

"Jeg vedlegger et avisutklipp om Presidentens; tale 
til den Amerikansk-Jødiske Komiteen nylig. Jeg er av 
den oppfatning at en slik tale må besvares raskt og 
kontant i forbindelse med valgkampen. Jeg forsøker å 
overtale noen av demokratene til å si sin mening om 
saken. Dersom De er enig, kan De bringe den vedlagte 
sendingen videre til guvernør Reagan, for eksempel med 
Deres egen skisse til en mulig tale."

Motstanden mot Carter stakk sågar dypere. Komiteen slut
tet seg til Nitzes standpunkt og forkastet den nye admini
strasjonens SALT-politikk. I diamentral motsetning til 
den nye administrasjonens "verdensordens"-retorikk, er
klærte komiteen i sin programerklæring at "den prinsipi
elle trusel mot vår nasjon, mot verdensfreden og mot men
neskets frihet er den sovjetiske trang til herredømme ba
sert på en militær opprustning uten sidestykke." Den nye 
administrasjonen knyttet ikke til seg et eneste medlem fra 
komiteen, og da et par av medlemmene møtte president Car
ter i august 1977 var stemningen amper. Et par av komite
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medlemmene fortalte til spaltistene Evans og Novak at Nit- 
ze var "forferdet11 over å høre Presidenten hevde at opini
onen ikke ville slutte opp om et større militærbudsjett. 
Tvert om, hadde Presidentens gjester framholdt, folkeme
ningen var langt foran sine ledere på dette punktet. Året 
før hadde Eugene Rostow overfor "Democratic Platform Com
mittee" hevdet at "en brå og sterk bølge av bekymring for 
dette landets sikkerhet flommer fra kyst til kyst." Etter 
regjeringsskiftet gikk individuelle medlemmer av komiteen 
til hatske personlige angrep på den nye administrasjonens 
sikkerhetspolitiske rådgivere, på avspenningsvennlige for
retningsfolk og "verdensordens"-intellektuelle. Norman 
Prodhoretz, redaktøren av Commentary kalte dette for det 
"post-vietnamesiske Amerikas isolasjonisme" og anså det 
som et sykdomstegn hos en elite som hadde tapt "viljen" 
til å fastholde de amerikanske verdienes overlegenhet. 
Forretningsfolk som gikk inn for bedrede forhold til kom
munistland var, ifølge Reagans sikkerhetspolitiske råd
giver R.V. Allen, "beruset av vodkaselskaper og løfter om 
milliard-ordrer." Professor Pipes hevdet i Commentary i 
1977 at "forretningsmiljøenes typiske naivitet" forhindret 
landet fra å gi "den militære strategien den nødvendige 
oppmerksomhet." Sosiologi-professoren Peter Berger for
klarte i samme utgave av tidsskriftet at "etter Vietnam 
har de fleste amerikanske intellektuelle begynt å innbille 
seg at amerikansk makt-utøvelse er umoralsk." Carter-ad- 
ministrasjonen hadde åpnet for en ny utenrikspolitisk 
elite som trodde at den kalde krigen kunne overvinnes.
Men i samme øyeblikk gjenoppsto CPD for å bære den gamle 
fakkelen videre.

Den andre forskjellen mellom den nye komiteen og dens for
løper er ifølge Sanders dens politiske tendens. Den første 
komiteen hadde representanter fra begge de store partiene, 
men de Republikanerne som deltok tilhørte utelukkende den 
"internasjonalistiske" Eisenhower-fløyen i partiet. Finans
politisk konservative grupperinger, så som medlemmer av 
det amerikanske industriforbundet ("National Association 
of Manufacturers") var mot høye militærutgifter, da de 
mente landet ikke hadde råd til det. Disse konservative 
hevdet at Stalins hemmelige plan var å drive den ameri
kanske nasjonalbanken ut i konkurs. Videre var den repu
blikanske høyrefløyen under ledelse av Ohio-senatoren R.A. 
Taft motstandere av å stasjonere permanente tropper i Eu
ropa, av oppbygningen av NATO og av andre avgjørende as
pekter av den "internasjonalistiske" samstemmigheten. 
Taft-tilhengerne var isolasjonister allerede før krigen
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og gikk nå inn for opprustning bare for å bekjempe det tid
ligere president Herbert Hoover betegnet som "Asias horder" 
og ikke for å starte en "håpløs landkrig med Russland", noe 
som bare ville føre til "massakrering av amerikanske sol
dater." Slik var situasjonen i McCarthy-årene. Medlemmene 
av CPD ble på sin side talsmenn for folk som Acheson og 
Marshall. Disse var internasjonalister og ble heftig an
grepet av den mer isolasjonistiske høyrefløyen. Slike an
grep fra høyre ble etter hvert også rettet mot CPD-medlem- 
mene selv.
I 1976 var situasjonen en ganske annen. Helt fra starten 
av samarbeidet komiteen med grupper på høyrefløyen og med 
enkeltpersoner som ville ha vært høyst mistenksomme over
for dens forløpere, 50-tallets CPD-folk\ Frank Barnett, 
som i oktober 1962 var med å grunnlegge den promilitaris- 
tiske lobbyen "National Strategy Information Centre", be
tegnet seg selv som "i utgangspunktet en Taft-republika- 
ner." I mai 1976 meddelte han Eugene Rostow at hans or
ganisasjon hadde samlet inn et fond på en million dollar 
"for å blåse liv i en omfattende mobilisering mot den vok
sende truselen fra Sovjet." Han ville flytte til hoved
staden og etablere et fullt Washington-kontor som skulle:

"1) Stå i forbindelse med topp-politikere i det Hvite 
Hus (der vi fortsatt har venner).

2) "Veilede" stabene og de korttidsengasjerte i Kon
gressen.

3) Jobbe med de "forsvars-interesserte" næringslivs
organisasjonene som har hovedkvarter i Washington.

4) Spre mer offentlig informasjon gjennom venner som 
skriver om utenrikspolitiske og militære spørsmål 
i Washington-avisene."

Barnett inviterte Rostow til å sitte i styret. Den tid
ligere viseutenriksministeren takket ja til tilbudet og 
fastslo at "vår nye CPD, som De utvilsomt vil bli et ak
tivt medlem av, planlegger tilsvarende operasjoner. Det 
skulle ikke by på problemer å koordinere våre aktiviteter, 
ja sågar å ta felles aksjon i mange tilfelle."

"team b's" nytolkning av styrkeforholdet

I løpet av fire år utkjempet den nye CPD tre avgjørende 
slag mot de avspenningsorienterte kreftene i to administ
rasjoner. Den bidro herved til en dramatisk endring av 
det offisielle amerikanske syn på russerne og seg selv.
Det første slaget begynte bare noen uker etter at Komiteen
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var grunnlagt. President Ford var utsatt for kraftige an
grep fra Ronald Reagan i de republikanske primærvalgene og 
bestemte seg derfor for å utnevne sju eksterne eksperter 
for å gjennomgå CIAs etterretningsdata om Sovjet. Denne 
gruppen av militære og akademiske spesialister, plukket ut 
på basis av deres "mer realistiske syn" på truselen fra 
Sovjet, ble raskt kjent som "team B". En slik evaluering 
utenfra var blitt anbefalt ett år tidligere av presiden
tens gruppe av utenrikspolitiske rådgivere, som besto av 
16 medlemmer, hvorav 6 var blant de opprinnelige medlem
mene av CPD. Det årlige anslag på Sovjets militære styrke 
som CIA og de andre statlige sikkerhetskontorene utarbeidet, 
var også tidligere blitt anklaget for å undervurdere mot- 
standerens styrke. Professor Albert Wholstetter gjorde i 
1973 en studie av tidligere prognoser over Sovjets stra
tegiske kapasitet og fant at 49 av de 51 prognosene som 
var laget i løpet av 12 år hadde vært undervurderinger.
(Det hadde imidlertid vært noen svært innflytelsesrike 
overvurderinger, blant annet Paul Nitzes feilaktige spådom 
om at 1954 på grunn av russisk opprustning ville bli "det 
farligste år hittil", og Flyvåpnets alarmerende prognose 
om den russiske rakettproduksjonen, som ble bakgrunnen 
for J.F. Kennedys misvisende retorikk om "avgrunnen” mel
lom de to landenes rakettlagre under valgkampen i 1960. I 
begge tilfelle eksisterte det utvilsomt en "avgrunn", men 
sterkt i USAs favør.)
I februar 1978 konkluderte en rapport fra Senatets spesi
elle etterretningskomité: "Team B var sammensatt slik at 
resultatet av undersøkelsen var gitt på forhånd... Den ga 
et ukorrekt bilde av at etterretnings-kontorene har vært 
på duenes side."

"Det er flere liberalere pr. kvadratmeter i CIA enn i noen 
annen del av regjeringen", uttalte General Graham, selv 
medlem av "Team B", i et intervju med Sanders i august 
1977.
Gruppens formann, professor Pipes, erklærte at dette ikke 
var uttrykk for noen "hard linje", det var bare "i Clause- 
witzf ånd ... slik for øvrig også russerne ser på det."

Team Bs rapport forelå sent i 1976. Den ble aldri publi
sert, men innholdet ble lekket ut. Den inneholdt alle 
hovedpunktene i CPDs analyse av truselen fra Sovjet. Man 
anså at russerne siktet mot å seire i en verdenskrig, at 
de hadde et farlig effektivt sivilforsvars-øpplegg og pla
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ner om å bruke sin "militære overlegenhet" over USA til å 
oppnå sine globale ønskemål. Til pressen uttalte sjefen 
for Luftforsvarets etterretningstjeneste, generalmajor 
George Keegan, at russerne allerede var USA overlegne,
"Jeg kjenner ikke til et eneste felt der ikke Sovjet har 
skaffet seg betydelig forsprang på USA", sa han. Et annet 
av medlemmene i "Team B", William Van Cleave, gikk god for 
dette og uttalte at han helhjertet ville støtte et forslag 
om å bytte ut hele det amerikanske forsvars-establishment 
med det russiske. Team Bs funn var en utfordring mot års 
arbeid innenfor etterretningstjenesten. "Den var en total 
katastrofe for CIA", uttalte en CIA-talsmann til New York 
Times da lekkasjene ble kjent, Washington Post skrev: 
"Tallrike kilder på alle sider er enige om at de etablerte 
i etterretningstjenesten ble utsatt for et sterkt press 
til å revidere sine analyser. Daniel Graham skal på et 
tidspunkt ha sagt rett ut til CIA: "Jeg ville helst ha 
unngått å fortelle dere at dere mister jobben dersom dere 
ikke skjerper dere, men slik er det." Washington Post 
spådde at Team Bs polemikk ville få stor innflytelse, til 
tross for at den bygget på et tvilsomt grunnlag:

"Innenfor regjeringen har nå pessimistene og deres 
fverste tilfelle’-"teorier om Sovjets hensikter fått 
en oppmuntring. Dette må anses som en alvorlig bar
riere som Carter-administrasjonen må forsere dersom 
den skal få sine bredere målsetninger om russisk- 
amerikansk kontroll av atomvåpen realisert."

Senator D.P. Moynihan påpekte i februar 1978 at tanken om 
at russerne ’’ønsker å forbigå USA i strategiske våpen og 
at de er i ferd med å gjøre det" hadde utviklet seg fra å 
være en kjettersk til å bli en respektabel, ja sågar orto
doks tanke."
Selv om den nyetablerte Carter-administrasjonen selvsagt 
sto fritt til å gjøre sine egne etterretnings-beregninger, 
hadde Team Bs "mer realistiske syn" allerede begynt å domi
nere den utenrikspolitiske debatten. Ingen nye opplysnin
ger var brakt fram i lyset, innenfor etterretningstjenesten 
var det ikke større uenighet om tallene enn det pleide å 
være. Men debatten om sikkerhetspolitikk var i ferd med 
å bli forandret fordi utenforstående hadde etablert nye 
premisser for tolkningen av eksisterende opplysninger. Den 
"nye ortodoksien" godtok ikke påstanden om at Sovjetlederne 
følte seg truet av USAs våpen-utvikling som et grunnlegg
ende premiss for debatten. Slike "speil-forestillinger" 
som Nitze kalte dem, var utelukket fra første stund. Ho-
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vedpremisset var nå at Sovjet var og fortsatt ville forbli 
grunnleggende forskjellig fra USA. Påstandene om at Sov
jets atomopprustning i det minste delvis kunne forklares 
"av at russerne har måttet gjøre mye for å ta igjen USA” 
eller at "de måtte ta hensyn til truselen fra Kina" ble 
av professor Pipes awist som "forsoningssnakk". Da spe
sialisten Marshall Schulmann, utenriksministerens senior- 
rådgiver i Sovjetspørsmål forsøkte å legge fram en slik 
kontekstuell analyse av Sovjets atferd, ble han avskrevet 
som apologet. Podhoretz advarte mot en lumsk "forsonings- 
kultur" som hadde infisert eliten og skapt en stemning 
som i Chamberlains England, der fryktsomme intellektuelle 
konstruerte bortforklaringer av Hitlers opprustning.

NEDKJEMPELSEN AV SALT 11-AVTALEN

Den andre kampen i krigen mot avspenningen var et person
lig angrep på Paul Warnke, som i februar 1977 var blitt 
utnevnt av president Carter til direktør for Kontoret for 
Våpenkontroll og Nedrustning og til sjefsforhandler for 
SALT. Et bredt sirkulert anonymt memorandum skrevet av 
to medlemmer av "Koalisjonen for Demokratisk Flertall*1 
anklaget Warnke for å gå inn for at "USA ensidig skulle 
gi slipp på hvert eneste våpensystem man forhandlet om i 
SALT." Warnkes forslag om at USA skulle føre en tilbake
holdende politikk for anskaffelse av våpen for derved å 
oppfordre til en tilsvarende tilbakeholdenhet fra Sovjets 
side, ble anklaget for å innebære ensidig nedrustning. "U- 
balansen mellom denne heftige kritikken av amerikansk po
litikk og den relative tausheten om sovjetiske aktiviteter 
er bemerkeIsesverdig", skrev det anonyme memorandumet i en 
stil som minnet om anklagene mot Vietnam-demonstrantene i 
sin tid. Alt dette trakk Warnkes patriotisme i tvil. I 
et vitnemål til Senatets utenrikskomite gikk Nitze samti
dig til angrep på hans sdømmekraft. Warnkes synspunkter 
var "fullstendig stupide, forskrudde, fiktive og vilkår
lige." Et par dager tidligere hadde Nitze skrevet til 
utenrikskomitéens formann at selv om Warnke hadde "visse 
talenter som advokat, er det klart at når det gjelder for
svar s- spør små 1 , så innbefatter ikke disse talentene klar
het og logisk konsistens."
Flere grupper hjalp til med å organisere "Unntakskoalisjo- 
nen mot ensidig nedrustning", som under ledelse av general 
Graham skulle lage kampansje mot utnevnelsen av Warnke. 
Koalisjonen inkluderte nøkkelpersoner fra organisasjoner 
på ytterste høyre fløy, heriblant James C. Roberts, admi
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nistrativ leder for "Konservativt Forum" og Paul Weyrich, 
leder for "Komiteen for at en fri kongress skal overleve" 
som ifølge professor Sanders1 bok sendte ut "600 000 brev 
med anmodning til velgerne om å bevege sine senatorer til 
å gå mot Warnke." Kampanjens hensikt var, fortalte sena
tor Henry Jackson, å "gjøre Warnkes posisjon som interna
sjonal forhandler meningsløs ved å påvirke stemmeforhol- 
dene slik at bare 60 eller færre står på hans side." (God
kjennelse av SALT II-avtalen i Senatet krevde at minst 
2/3 av senatorene var til stede og stemte). Koalisjonen 
ble en suksess, Warnke ble nemlig utnevnt som SALT-for- 
handler med det ugunstige stemmetallet 58 mot 40.
Den tredje kampen komiteen førte for å gjenopprette kald- 
krigsstrategier og holdninger gjaldt selve SALT II-avtalen. 
I juni 1979, ennå før avtalen ble underskrevet hadde den 
anti-SALT-kampanjen som CPD organiserte sammen med "Det 
Amerikanske Sikkerhetsråd'1 samlet nok krefter til å tvinge 
administrasjonen over på defensiven. Motstanderne av av
talen, hamret løs med sine hovedstandpunkter: USA var alle
rede på etterskudd i forhold til Sovjet. SALT ville binde 
USA på hender og føtter, avtalen var uttrykk for mistakene 
til en elite ute av stand til å kjempe for den militære 
førsterang som nasjonen behøvde.
Det "Amerikanske Sikkerhetsråd" og dets avlegger "Koali
sjonen for Fred gjennom Styrke" drev lobby-virksomhet på 
basis av analyser som blant annet CPD hadde laget. Med 
et budsjett på 2 millioner dollar satte disse gruppene i 
september 1978 igang en kampanje for å bekjempe avtalen. 
Kampanjen lyktes i å lede oppmerksomheten vekk fra admi
nistrasjonens og over på kritikernes definisjon av proble
mene. Ved sin tiltredelse hadde president Carter poengtert 
at nasjonal sikkerhet innbefattet mye mer enn bare våpen
kappløpet med russerne - et våpenkappløp som for øvrig 
ingen kunne vinne. I en tale på Notre Dame-universitetet 
proklamerte han at det var slutt på den "overdrevne kom
munistfrykten" som "ledet oss til å omfavne hver eneste 
diktator som delte våre følelser i så måte." Men etter 
dette ga presidenten skritt for skritt etter for sine mot- 
standeres angrep. Etter tiltredelsestalen ble målet om å 
avskaffe atomvåpen aldri nevnt igjen. Ikke et ekko ble 
tilbake av Kissingers retorikk om en "fredsgenerasjon".
Sent i 1977 kunne forsvarsminister Brown forsikre den Na
sjonale Industriforeningen for Sikkerhet: "Vi vil ikke 
bli forbigått i våpenstyrke. Vi vil ikke bli tyrannisert. 
Vi vil ikke bli tvunget." Man beordret utviklingen av MX,
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det største og mest kostbare rakettprogram historien har 
sett. Presidentens Direktiv nr 18 gikk inn for et utvi
det program for konvensjonelle våpen, inklusive en raskt 
mobiliserbar beredskapsstyrke egnet til å gjøre hurtige 
militæroperasjoner i Midt-Østen. Presidenten fortsatte å 
forsvare SALT, men la nå all vekt på de begrensningene den 
la på ytterligere sovjetisk opprustning og de muligheter 
dette ga for å øke USAs atomslagkraft.
Anklagene om at Administrasjonen hadde neglisjert nasjo
nale sikkerhetsinteresser fortsatte. I mars 1978 holdt 
Carter en tale på et universitet i North-Carolina, der han 
lovet å holde tritt med russerne når det gjaldt militærut
gifter. I stedet for å redusere militærutgiftene med fra 
5 til 7 milliarder dollar slik han hadde lovet i valgkam
pen, foreslo han i sitt første budsjett en årlig økning 
på 3%. Men intensiveringen av CPD-kampanjen bare fort
satte. Ifølge professor Sanders1 bok avga CPD-medlemmene 
under SALT-høringene ved flere anledninger vitnemål til 
Komiteen for de væpnede styrker og Senatets komité for 
utenriksforbindelser; de deltok i 479 TV- og radio-prog
rammer og fordelte over 200 000 pamfletter, de fleste av 
dem bygget på Paul Nitzes analyse av SALT. I 1979 hadde 
de to organisasjonene som arbeidet for å bekjempe SALT 
("Det amerikanske sikkerhetsrådet" og "Det amerikanske 
sikkerhetsrådets stiftelse") et samlet budsjett på 3 mil
lioner dollar. "Den amerikanske konservative union" brukte 
omlag 1,3 millioner dollar til bekjempelse av avtalen.

AFGHANISTAN SOM PÅSKUDD

Det hvite hus ble drevet stadig lenger ut på defensiven. 
12. desember 1979, to uker før den sovjetiske invasjonen 
i Afghanistan, ga president Carter ordre om produksjon av 
en landbasert rakett som skulle utplasseres i Vest-Europa 
og være i stand til å nå Sovjetunionen. Han lovet i en 
tale til Næringslivets Råd å øke forsvarsutgiftene med 
minst 5% pr. år, og han sendte Harold Brown til Kina for 
å diskutere "samarbeid". Den 23. januar 1980, etter inva
sjonen av Afghanistan, fastslo Carter at denne invasjonen 
"kan være den alvorligste trusel mot freden siden annen 
verdenskrig", og formulerte en "doktrine" som garanterte 
bruk av makt dersom amerikanske interesser ble truet i den 
persiske gulf. Etter tidligere å ha nedlagt veto mot et 
forslag som åpnet for bygging av et atomvåpenbærende fly, 
skrev han nå under på et nytt dokument som tillot dette. 
Han skiftet også standpunkt - under press - i spørsmålet
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om militære lønninger og fordeler. Harold Brown, som i 
februar 1977 hadde fastslått at den nye administrasjonen 
umiddelbart ville gå igang med å innfri sitt løfte om å 
kutte ned på militærbudsjettet, uttalte nå at "da denne 
administrasjonen overtok, arvet vi en militær posisjon og 
et forsvarsbudsjett som på ingen måte hadde holdt tritt 
med hverandre". På 4 år skiftet den sikkerhetspolitiske 
debatten så kraftig at tross Carters store budsjettøknin
ger og krigerske retorikk, kunne Ronald Reagan anklage ham 
for å ha gjort forsvaret tilbakeliggende og for "totalt å 
ha glemt bort" Sovjets streben etter verdensherredømme.
4. november 1980 ble R. Reagan valgt til president med klar 
margin. Flere CPD-medlemmer fikk betydningsfulle poster i 
Reagan-administrasjonen4, og CPDs verdensbilde fremsto nå 
som nasjonal politikk.
Sent i desember 1979 uttalte Carter at den uken da Sovjet 
invaderte Afghanistan hadde lært ham mer om russerne enn 
hel§ . hans tidligere karriere tilsammen. Dette skapte et 
inntrykk av at hans dramatiske skifte i sikkerhetspolitisk 
retorikk og politikk i en eller annen forstand var en følge 
av den konkrete aggresjonen i Afghanistan. Bortsett fra 
forbudet mot korneksport, boikotten av sommerlekene i Mos
kva 1980 og en å]5en trusel om atomkrig dersom russerne gikk 
inn i den persiske gulfen, var imidlertid administrasjonens 
tøffere politiske linje et faktum i god tid før russerne 
ved hjelp av tanks innsatte Babrak Karmal som sin mann i 
Kabul. Kampanjen for dramatisering av den russiske fare 
hadde allerede vært virkningsfull. I kjølvannet av gissel
dramaet, uovertruffent sterk inflasjon, fall i dollarkur
sen, økende spenning i forhold til europeiske og japanske 
allierte, hadde mange amerikanere følelsen av at selve 
grunnlaget for sikkerheten var i ferd med å gå i oppløs
ning. Som kompensasjon for denne økende følelse av mak
tesløshet forsøkte man å vise musklene. Ifølge medlemmene 
av CPD var USAs problemer en direkte følge av årelang neg
lisjering av den militære styrkens betydning. Nå var en
delig "Vietnam-syndromet" - en bevisst urovekkende betegn
else på de forhold som angivelig gjorde USA ute av stand 
til å gjøre effektiv bruk av makt - overvunnet. CPD-med- 
lemmene kunne konstatere at en ny samstemmighet var i ferd 
med å vokse fram: USAs maktposisjon var truet, det så alle 
nå. Botemidlet mot dette var åpenbart å gjenreise til
liten til USA ved å gjenreise landets militære styrke: da 
ville de andre slutte med å tvinne USA rundt fingeren. Alt 
dett^var uttrykk for det Cyrus Vance, i et foredrag ved 
Harvard i juni 1980 - seks uker etter at han hadde gått av
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som utenriksminister - kalte for "nostalgi" henimot en tid 
da USAs innflytelse i verden syntes å være ubestridt.
Men forbindelsen mellom militær svakhet og USAs "tilbake
fall" (som Nixon kalte det i sin bok "Den virkelige kri- 
genrrj 1980) er aldri blitt undersøkt. En skjult forutset
ning hos gjenopprustnings- og konfrontasjonstilhengerne er 
at den amerikanske maktposisjonen kunne vært opprettholdt 
dersom USA hadde anlagt en tøffere holdning i tiden etter 
Vietnam.
Problemstillingen om forholdet mellom krigstrusel og makt- 
bestrebelser, som Norman Angell hadde reist 70 år tidligere, 
ble ignorert i den politiske debatten. Framveksten av en 
samstemmighet om "høkenes" syn gjorde at ingen våget å ut
fordre den grunnleggende ideen om at militær makt på et 
eller annet vis kan oversettes til politisk makt. Det ble 
moteriktig å hevde at det bare var USA som møtte begrens- 
ninger i sin bruk av militærmakt, og at dette bare skyld
tes overdreven ømfintlighet, moralsk følsomhet eller feig
het. Det ble hevdet at verken Sovjet, Kuba eller noen 
andre ga seg inn på en ensidig "moralsk nedrustning" og 
at de derfor kunne gjøre effektiv bruk av morderisk tekno
logi til å fremme sine nasjonale interesser.
Det er vanskelig å presse begivenhetene de siste 5 årene 
inn i en slik ramme. Som Henry Kissinger sa i et foredrag 
i april 1980, er definisjonen av en effektiv utenrikspoli
tikk at "noensteds, på en eller annen måte, må USA vise 
seg i stand til å belønne en venn eller straffe en fiende". 
Ifølge en slik definisjon må landet evne å bruke sin mili
tære makt til å ramme en fiende uten at det slår altfor 
mye tilbake på landet selv. Misbruk av makt - hva enten 
det skjer ved å prøve ren bløff bare for å bli avslørt, 
eller ved å utføre en spesiell "misjon" og svikte i dette - 
bremser ikke på tapet av makt, men øker det.

Oversatt av Lars Mjøset

NOTER

1) Som det fremgår senere i denne artikkelen, var Eugene 
Rostow i 1976 med og dannet Committee on the Present 
Danger (CPD). Det vest-tyske nyhetsmagasinet "Der Spi- 
gel" har beskrevet denne komiteen som "en nærmest mili
tant antikommunistisk propagandatropp som hjalp Reagen 
med høyreorientert ammunisjon i valgkampen og etter
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ralget forsynte ham med høyreorienterte medarbeidere." 
(Jfr. Der Spigel 20.7.81, s. 84 og 2.11.81, s. 167). 
Rostow ble av Reagan utnevnt til direktør for Kontoret 
for Våpenkontroll og Nedrustning (Arms Control and Dis
armament Agency). I kraft av denne stillingen er han 
alle amerikanske nedrustningsforhandleres overordnede. 
Her kan det være verdt å tilføye at også den nåværende 
visedirektøren for Kontoret for Våpenkontroll og Ned
rustning, General .Edward Rowny, er et fremtredende med
lem av Committee on the Present Danger. Rowny trakk 
seg i 1979 fra sin post som representant for De Forente 
Stabssjefer ved SALT II-forhandlingene i protest mot at 
avtalen angivelig skulle være i USAs disfavør. Han er 
nå USAs sjefsforhandler under de såkalte START-forhand- 
lingene med Sovjetunionen i Geneve, som særlig gjelder 
reduksjoner av interkontinentale atomvåpensysterner.
Red.

2) Senere, under president Carter, var Paul Wamke direk
tør for Kontoret for Våpenkontroll og Nedrustning og 
USAs sjefsforhandler under SALT II-forhandlingene. Red.

3) Paul Nitz.e er en annen prominent initiativtaker til og 
aktivist i Committee an the Present Danger som blant 
annet sørget for å nedkjempe SALT II-avtalen. Nitze 
er nå USAs sjefsforhandler under drøftingene med Sov
jetunionen om reduksjoner av "eurostrategiske" atom
våpen i Geneve. Disse forhandlingene kom i gang etter 
sterkt vest-europeisk press overfor USA med henvisning 
til det såkalte "dobbeltvedtaket" i Brussel i desember 
1979. De omfatter først og fremst de nye sovjetiske 
SS-20-rakettene og de nye amerikanske Pershing II- og 
Cruise-rakettene, som USA - med Brussel-vedtaket i ryg
gen - tar sikte på å utplassere i Vest-Europa. Red.

4) Blant disse er Eugene Rostow, Edward Rowny og Paul Nitze 
;som er omtalt under note 1) og 3) ovenfor. I Reagan- 
administrasjonen finner vi dessuten følgende CPD-med- 
lemmer: William Casey (direktør for CIA), Ernest Lefever 
(spesialrådgiver for utenriksministeren), Richard Pipes 
(medlem av staben i Det nasjonale sikkerhetsråd), Jeane 
Kirkpatrick (USAs FN-ambassadør), og Richard Allen som 
var presidentens sikkerhetspolitiske rådgiver inntil for 
noen måneder siden da han måtte gå av på grunn av en 
korrupsjonsskandale. Allen er nå direktør for et kon
sulentfirma som får store oppdrag fra Pentagon vedrør
ende sikkerhetspolitiske spørsmål. Jfr. også artikkelen 
av James M. Cypher, s. 65ff i dette heftet av Vardøger. 
Red.
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James M. Cypher:

Økonomiske perspektiver på USAs «gjen
opprustning»

Både president Reagan og hans forsvarsminister, Caspar 
Weinberger, har slått fast at mens de sosiale utgiftene 
skal skjæres drastisk ned, er økende bevilgninger til mi
litærvesenet en del av deres politikk for "gjenopprustning 
av Amerika". Målet for den aktuelle politikken er å drive 
fram en massiv militær oppbygging som på mange måter er 
lik den som fant sted i de tidlige 50-åra. Faktisk vil 
den foreslåtte endring i statsbudsjettet, med reduserte 
bevilgninger til sosiale formål og økte bevilgninger til 
det militære, prosentvis være større enn den tilsvarende 
endringen i perioden 1950-54. Da er båndlagte budsjett
poster som pensjonsfond (som i hovedsak er selvfinansier
ende) , og renter på statsgjelda (en "ukontrollerbar" post) 
holdt utenfor. Parallellene til den tidligere perioden er 
forbløffende klare.
I 1950 ble politiske sekretærer i Utenriksdepartementet 
foruroliget av begivenheter som de følte ga signaler om 
en endring av de internasjonale politisk-økonomiske makt
forholdene. I august 1949 sprengte Sovjetunionen sin 
første atombombe. Derved knuste de illusjonen om USAs 
overveldende militærteknologiske overlegenhet. Mot slut
ten av 1949 framsto sovjet-vennlige styrker som seierher
rer i borgerkrigen i Kina. Så, i juni 1950, gikk USA til 
krig i Korea.
I de seine 70-åra skapte det uro da USAs ledelse bekjent- 
gjorde at Sovjetunionen "overgikk" USA i bevilgninger til 
opprustning, og at landet snart ville gå forbi USA i sam
let militær styrke. Så mistet USA tidlig i 1979 sin ir
anske allierte i det økonomisk betydningsfulle Midt-Østen.
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Endelig gjorde Sovjets invasjon i Afghanistan mot slutten 
av 1979 det mulig for kalde krigere på nytt å komme trekk
ende med spøkelset om det stadig ekspanderende Sovjet. Et 
tilsvarende oppstyr ble skapt rundt Korea. Derfor var det 
tapet av atomvåpenmonopolet, Kina og Korea som ble ført 
fram i offentligheten i 1949-50. I 1979-80 var det de sam
lede militærutgiftene, Iran og Afghanistan.
Det finnes selvsagt også økonomiske paralleller. Etter 
høykonjunkturen i 1947-48 gikk USAs økonomi inn i en ned
gangsperiode i 1949 og 1950. Det var en utbredt oppfat
ning at landet var i ferd med å gå inn i en ny lang krise
periode slik som i mellomkrigstiden. I 1979 stagnerte 
USAs økonomi, og økonomiske eksperter forutsa nærmest uni
sont at en alvorlig nedgang var nært forestående.
Det var med bakgrunn i den politisk-økonomiske krisa i 1950 
at daværende utenriksminister Dean Acheson fikk overtalt 
president Truman til å revurdere USAs globale økonomiske 
og strategiske politikk. Acheson utpekte sin protege Paul 
Nitze, politisk sekretær ("policy planner*^) i Utenriksdepar
tementet, til å lede State-Defense Policy Review Group som 
(senere) forfattet National Security Council Document-68 
(NSC-68). NSC-68 lanserte oppdemmingsdoktrinen og tilrådde 
et øyeblikkelig hopp i militærutgiftene på minst 100 pro
sent. Samtidig fant medlemmer av denne Policy Review 
Group, som New Deal-økonomen Leon Keyserling, en anledning 
til å knytte militære bevilgninger til keynesiansk politikk 
for å stimulere produksjon, profitt og sysselsetting og 
dermed unngå den ideologiske motstanden mot keynesianismen. 
USA ville i tillegg finansiere den økonomiske gjenreisinga 
av et krigsherjet Europa gjennom militært forbruk i Europa 
for å sikre et bredt handelsområde under USAs hegemoni. 
Denne omfattende endring i USAs politikk skulle selges til 
det amerikanske folk som et middel til å motvirke ntruselen 
fra Sovjet"1.

Det var i hovedsak vedtaket av forslagene i NSC-68 som 
førte til militærutgifter på over 2 billioner (dvs. 2 000 
milliarder) dollar i løpet av perioden 1950-72. Slik sett 
er det ikke uten betydning å registrere Nitzes aktuelle 
synspunkter slik de nylig ble framsatt i det innflytelses
rike magasinet Foreign Affairs: "For å skaffe midler til 
det felles forsvar i dag, må dette gis den samme prioritet 
som det hadde i 1950. Det er å gjøre det amerikanske folk 
en bjørnetjeneste å late som om dette kan oppnås uten en 
større omlegging av den nasjonale politikk112.
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I 1950 opprettet en rekke prominente og mektige enkeltper
soner en gruppe som ble kjent som Committe on the Present 
Danger (CPD). Målet var å overbevise befolkningen i USA 
om at den militariserte økonomien og det militariserte sam
funnet som NSC-68 forestilte seg, burde bli en realitet3. 
Etter å ha nådd sitt mål i 1952, ble CPD oppløst. En ny 
CPD (som vil bli drøftet lenger ut i artikkelen) ble star
tet i 1976 for atter å overbevise folket i USA om at det 
måtte oppgi sine anti-militære følelser for å møte en vok
sende sovjetisk trusel. Som sist, ble gruppen sammensatt 
av et lite antall innflytelsesrike politikere og privat
personer. Både da og nå er bakgrunnen en av USAs økono
miske kfiser. Militært forbruk, bak et slør av en ytre 
trusel, er blitt oppfattet som en løsning på krisa som 
samtidig vil bidra til å gjenskape både USAs globale domi
nans og høy profitt for monopolselskapene.

STAGNASJON OG MILITARISME

I den nåværende økonomiske stagnasjonsperiode der den in
ternasjonale konkurransen er hardere enn noen gang tidli
gere, opplever mange bransjer som bilindustri, skipsbyg
ging, stålindustri, elektronikk og luftfart, at deres hjem
memarked vakler og profittraten synker. På denne histo
riske bakgrunn begynte de militære utgiftene å stige på 
nytt høsten 1979. Business Week (14. april, 1980), for 
eksempel, hadde følgende overskrift på en av sine tallrike 
artikler om militærutgifter i de senere årene: "Congress 
Goes Wild on Defense Spending", mens Fortune (26. januar, 
1981) slo fast at "Happy Days Are Here Again for Arms Ma
kers".
I denne sammenhengen er tilfellet med det konkurstruede 
Chrysler Corporation ganske illustrerende. Mens det er et 
velkjent og ofte beklaget faktum at Chrysler har mottatt 
to føderale lånegarantier for å unngå en finansiell kata
strofe, er Chryslers mer gjennomgripende redning gjennom 
militært forbruk omtrent ukjent. Chryslers største kunde 
er nå US Army. Chrysler som lenge var den eneste produsen
ten av USAs mest brukte panservogner, fikk i midten av 70- 
åra en lukrativ kontrakt (i dag verdsatt til 19 milliarder 
dollar for det arbeid som skal utføres i løpet av 80-åra) 
for å produsere panservogna XM-1. Etter at det har brukt 
årevis på utformings- og utviklingsarbeid, skal selskapet 
levere dets første XM-1 i 1981 for 600 millioner dollar.
I budsjettåret 1982 planlegger Reagan-administrasjonen å 
øke bestillingen hos Chrysler til over 2 milliarder dollar.
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Så store bestillinger burde redde Chrysler fra konkurs for 
di profittraten på panservogn-kontrakten er overveldende 
(78 prosent på egenkapitalen), noe som hjelper Chrysler med 
å dekke sine høye faste kostnader - en viktig faktor i bil 
industrien4. I mellomtiden ser vi et velkjent mønster. 
Staten vil bare få 254 i stedet for 309 panservogner i 
1981, mens prisen har økt med 380 prosent - fra en opp
rinnelig kontraktfestet pris på 560 000 dollar til 2,7 
millioner dollar for hver vogn. Videre har kraftoverfør
ingene på panservognene sviktet 61 prosent oftere under 
forsøksbetingelser enn de skulle i henhold til spesifika
sjonene i den opprinnelige kontrakten.
Tilfellet Chrysler illustrerer fire egenskaper ved det 
militære markedet. For det første går etterspørselen 
etter militært materiell vanligvis opp når salg til ikke- 
militære går ned. Det betyr at militært forbruk fungerer 
som støtte til industrien, særlig for storindustrien. For 
det andre er profittraten på militær produksjon vesentlig 
høyere enn på produksjon til sivile formål. For Chrysler 
i 1979, da profittraten var på 78 prosent på produksjonen 
for det militære, gikk produksjonen til sivile formål med 
underskudd. Over en lang tidsperiode har profitten på mi
litære kontrakter for industrien som helhet i gjennomsnitt 
vært på 56 prosent av investert kapital. Dette er mer 
enn 300 prosent over gjennomsnittet for sivile oppdrag5. 
For det tredje er kostnadsoverskridelsene - dvs. forskjel
len mellom hva Pentagon går med på å betale for militære 
produkter og hva de faktisk betaler når kontrakten slutt
føres - i intervallet for 100 til 300 prosent6. Chryslers 
overskridelser er således "bare gjennomsnittlige". For 
det fjerde er det vanlig at våpensystemer ikke fungerer 
så effektivt som det er forutsatt i kontraktene. Jo mer 
kompliserte systemene er, jo større blir sannsynligheten 
for at de ikke oppfyller kontraktspesifikasjonene7.

Sammenfatningen av historien om Chryslers utvikling og 
produksjon av panservogner slik vi har framstilt den oven
for, kan gjentas om og om igjen med andre eksempler. For 
eksempel opplevde de største flyprodusentene som Boeing, 
Lockheed og McDonnell Douglas, et fall på 42 prosent i 
sivile bestillinger på jetfly. Som et resultat av dette, 
er Boeing blitt satt i arbeid med å utvikle krysser-raket- 
ter som kan skytes ut fra fly, de har fått en kontrakt på 
helikoptre som er verdt 3,1 milliarder dollar og et opp
drag om å produsere avansert elektronisk utstyr til B-52 
bombeflyene. Lockheed skal på sin side utvikle Trident II
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raketten, og McDonnell Douglas skal bygge F-15 for luft
forsvaret og F-18 for marinen. I første kvartal 1981 opp
levde McDonnell Douglas et fall i salg til sivile på 23 
prosent, men salg til det militære økte med 48 prosent.
Det som er mest interessant ved tilfellet Chrysler og de 
kommersielle jet-produsentene, er den nære parallellen 
mellom truselen fra Sovjet og behovene til de store mono- 
polkonsernene i USA. Faktisk kan vi bare forklare dette 
nære sammenfallet dersom vi antar at myndighetene i USA 
bruker skremmebildet med den sovjetiske trusel for å baga
tellisere utlegg som kan fungere som en plan for å gjen
reise den industrielle profitten. (Eller, med forsvars
minister Weinbergers ord, våpenopprustningen er "den andre 
halvdelen av regjeringens program for å gjenreise Ame
rika".) Som et svar på den store økningen i militære kon
trakter fra slutten av 1979 og fram til slutten av 1980, 
har aksjekursene på foretak som en vet er i gruppen "elek
tronisk krigføring", gått opp med 100 prosent. I gjennom
snitt har aksjekursene for rustningstilknyttet industri 
steget 50 prosent i samme periode8.

Alle studier av de økonomiske konjunktursvingningene under 
streker den kritiske rollen som monopolforetakenes inves- 
eringer spiller for å opprettholde produksjon, produkter 
og sysselsetting på et høyt nivå. Den fulle betydning av 
det militære marked forstås best ved å se på dets mot- 
konjunkturelle rolle i å vedlikeholde monopolselskapenes 
investeringer, produksjon og sysselsetting. For eksempel 
falt USAs brutto nasjonalprodukt mer og raskere i annet 
kvartal 1980 enn i noen annen periode i hele etterkrigs
tiden. Det var en utbredt oppfatning at den økonomiske 
situasjonen ville føre til en gjentakelse av krakket i 
1929. Så, nesten like plutselig, var 1980-tilbakeslaget 
over. Nesten ingen registrerte at en av de viktigste år
sakene til denne vendingen var det enorme hoppet på rundt 
25 milliarder dollar i nye militære kontrakter som ble 
inngått i budsjettåret 1980. (Rik tilgang på banklån for 
monopolselskapene og en rask økning i pengemengden bidro 
også sterkt til dette omslaget.) I de kritiske andre og 
tredje kvartalene i 1980 økte ordreutstedelser av direkte 
militær karakter med 35 prosent over 1979-nivået, mens den 
hardt pressede industrisektoren fikk en økning i sine mi
litære kontrakter på 48 prosent. Selv om etterspørselen 
etter investeringsvarer var svak i 1980, innså næringslivs 
pressen klart at etterspørselen etter slike varer (særlig 
fly) ble holdt oppe av det militære markedet i andre halv
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del av 19809. Fordi Reagan-administrasjonen planlegger en 
økning i militære kontrakter på 24 milliarder dollar i 
budsjettåret 1981 og kollossale 44 milliarder dollar i 
budsjettåret 1982, må en forvente en tilsvarende stimuler
ing av brans i er som ellers ville vært i nedgang.
Den viktigste lærdommen en kan trekke fra den raske opp
rustningen i denne perioden, var at disse utgiftsøkningene 
ikke primært ble benyttet til høy-teknologiske, mer ekso
tiske ting som rakettsystemet MX. I stedet ble de brukt 
til så jordnære produkter som panservogner, flyskrog og 
reservedeler og skip. Etter årevis med stagnasjon i skips- 
bygningsindustrien, har USA bundet seg til et enormt bygge
program som vil innebære at marineflåten vil øke fra 450 
fartøyer til 700 eller 800 innen 1995. For den hardt ram
mede metall-vareindustrien i USA (biler, reservedeler, 
stål, aluminium, verktøyindustrien osv.) må skipsbygging 
ses på som en viktig økonomisk drivkraft. Slik sett er 
det aktuelle programmet for "gjenopprustning11 en opprust
ning hovedsakelig i form av konvensjonelle våpen som del
vis er beregnet å skulle motvirke den rådende overkapasi
teten og den svake etterspørselen på hjemmemarkedet. Disse 
problemene er i høy grad konsentrert til bransjer som til
virker varige forbruksgoder.
På samme måte som den politikken som ble tilrådd i NSC-68, 
synes den aktuelle opprustningen klart å være utformet for 
både å stimulere økonomien innenlands og for å gjøre USAs 
internasjonale hegemoni gjeldende. Sjahens fall i Iran ga 
signaler om slutten på bruk av sub-imperialistiske strate
gier. Det synes ikke lenger tilstrekkelig sikkert å stole 
på en stedfortreder for å kontrollere et område i Den tredje 
verden. Derfor ser det ut som om politikerne vil stole 
på et militært "brannkorps" (Rapid Deployment Force) for å 
sikre USA og dets nærmeste allierte fortsatt tilgang på 
råvarer fra Den tredje verden. Det vil være vanskelig å 
finne et mer åpenhjertig utsagn om koplingen mellom mili
tarisme og imperialisme som avslører denne dobbelte funk
sjonen til det militære forbruket, enn det som er kommet 
fra den pensjonerte general Maxwell D. Taylor, medlem av 
den nåværende Committe on the Present Danger (CPD)10. Han 
framholder at USAs militære strategi må endres slik at det 
legges mindre vekt på den globale maktbalansen og mer vekt 
på å sikre en jevn tilgang på ressurser fra Den tredje ver
den. Det er derfor det legges slik vekt på en kraftig 
vekst i marineflåten og i andre slags konvensjonelle våpen. 
Med henvisning til "skarp konkurranse blant industrilandene
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om de samme råvaremarkedene som USA opererer på11 og "den 
tiltakende fiendtlighet som vises av fattige nasjoner 
overfor deres velstående motparter" som de viktigste for
hold USA står overfor, tilrår Taylor på det sterkeste at 
den politiske ledelsen kutter ut "tallmagien11 og slutter 
med å konsentrere seg om den strategiske balansen mellom 
USA og Sovjet11. Kort sagt innrømmer Taylor åpent at im
perialisme styrer militærpolitikken like mye som hensynet 
til den innenlandske økonomien.

PRODUKSJONEN AV DEN SOVJETISKE TRUSEL

De bitre erfaringene fra krigen i Indo-Kina skapte en ge
nerell motvilje mot militarisme som av og til er blitt 
kalt "Vietnam-syndromet". På midten av 70-tallet mente 
72 prosent av deltakerne i en gallup-undersøkelse foretatt 
av Harris-instituttet at regjeringen brukte for mye penger 
til forsvaret. Den politiske ledelsen ble tvunget til å 
reagere, og militærutgiftene i prosent av bruttonasjonal
produktet sank til nivået fra før 1950. Mange trakk den 
forhastede konklusjonen at USA for alltid hadde lagt mili
tarismen bak ség, og at det ville bli funnet andre veier 
til å smi en nasjonal enighet bak USAs utenrikspolitikk. 
Siden ortodokse økonomer aldri hadde gått med på at det 
var en sammenheng mellom de gode konjunkturene i USAs øko
nomi etter den andre verdenskrigen og de alltid store og 
ofte voksende militærutgiftene, la de liten vekt på de øko
nomiske følgene av reduserte bevilgninger til det mili
tære 12.

I en uhyre kort periode under og etter Vietnamkrigen ble 
USAs militarisme delvis avslørt for millioner av amerika
nere. Men kritikerne av krigen gikk dessverre ikke grundig 
nok til verks i undersøkelsen av en av militarismens røt- 
ter - koplingen mellom monopol sel skapenes behov og militær 
sløsing. Grunnen til det var, som nevnt, at ortodokse øko
nomer ikke hadde vært i stand til, eller ikke ville, under
kaste militarismens økonomiske rolle en kritisk granskning. 
Imidlertid har den vellykkede oppkons truer ingen av den sovje
tiske truselen vært enda viktigere. Diskusjonen av denne 
truselen har langt på vei blitt monopolisert av behørig 
godkjente "eksperter" - talsmenn for forskjellige bransje
foreninger i rustningsindustrien, strateger fra Pentagon, 
sovjetologer, sekretærer i Utenriksdepartementet og medlem
mer av Det nasjonale sikkerhetsrådet.
En skikkelig forståelse av USAs militarisme må begynne med
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en pålitelig vurdering av omfanget av bevilgningene til 
"forsvaret". Militærutgiftene i USA er vanligvis minst 
dobbelt så viktige for økonomien som de synes å være 
ifølge den offentlige statistikken. Dette skyldes at de 
offisielle tallene for et bestemt år bare bygger på de 
kontraktene som må bli betalt det året. Det betyr at bud- 
sjett-tallene for ndet nasjonale forsvar” ikke tar hensyn 
til den store økonomiske effekten som kontrakter får med 
en gang de er inngått med monopolselskapene i kraft av å 
være "påtatte forpliktelser". På det tidspunktet, eller 
til og med før leverandørene er sikre på å få kontraktene 
i havn, bestilles det råvarer, foretas det investeringer 
og kjøpes det arbeidskraft. I sin tur fører alt dette til 
at markedene både for forbruksvarer og investeringsvarer 
blir stimulert. Først to, tre, fire eller enda flere år 
etter at kontrakten er inngått, begynner Pentagon å betale 
leverandørene. Siden den militære "handlevogna" er fylt 
med langsiktige kontrakter (slik som skipsbygging for øye
blikket) , finner det sted en alvorlig under rapp or tering 
av den økonomiske effekten av militært forbruk. Først 
flere år senere, når bruttonasjonalproduktet (BNP) er høy
ere, vil disse kontraktene bli honorert - selv om deres 
økonomiske virkning har gjort seg gjeldende mye tidligere.
Dessuten fører regjeringens måte å rapportere militært 
forbruk på ("nasjonalt forsvar" som prosent av BNP) til å 
avlede oppmerksomheten fra det faktum at 4,3 millioner 
arbeidere i USA er sysselsatt av det militære enten i uni
form, som sivile eller som ansatte ved en militær fabrikk 
(en av ti industrijobber skapes av det militære). I til
legg er kanskje så mye som 825 000 arbeidere knyttet til 
våpeneksportmarkedet som beløper seg til 15 milliarder 
dollar årlig. Det ser heller ikke ut til at man legger 
merke til at militærforskningen sysselsetter om lag en 
tredjedel av alle vitenskapsfolk og forskningsingeniører 
og mottar to tredjedeler av alle forskningsmidler som den 
føderale regjeringen bevilger. I en ny tid med ressurs
knapphet legges det likeledes ingen vekt på at militær
vesenet er verdens åttende største forbruker av oljepro
dukter (med utgangspunkt i den nasjonsvise rangeringen) 
og bruker mer enn hele India.
Men det er ikke alt. Virkningene av USA militarisme skju
les også ved at en unnlater å nevne følgende militærtil- 
knyttede utgifter som opptrer på statsbudsjettet: støtte 
til tidligere soldater ("veteraner"), romfartsutgifter, 
budsjettet til Energi-departemenet (mesteparten av det går
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til å dekke omkostningene ved driften av militære reakto
rer og til å produsere tre atomstridshoder daglig), inter
nasjonale saker (et offisielt begrep som omfatter økono
misk og militær bistand, minst 50 prosent er militærhjelp), 
og renter på tidligere krigsgjeld (som utgjør 50 prosent 
av de samlede renteutgiftene). Som det framgår av tabell 1 
nedenfor, viste for eksempel de offisielle tallene for bud
sjettåret 1980 at "forsvarsbevilgningene" beløp seg til 
127 milliarder kroner. Det er "bare" 5 prosent av brutto
nasjonalproduktet. Dersom disse bevilgningene beregnes 
skikkelig, slik at en tar med de økonomiske forpliktelser 
Pentagon har inngått (dvs. den virkelige verdien av løpende 
kontrakter) og andre beslektede utgifter, kommer de samlede 
utlegg opp i 223 milliarder dollar. Det virkelige budsjet
tet er derfor 78 prosent høyere enn det som regjeringen 
offisielt rapporterer. (Dersom en legger til salg av vå
pen til utlandet, stiger tallet til 90 prosent).
Tabell 7. USAs militærbudsjett i 1980 {i milliarder dol

lar)

A. RAPPORTERT B. FAKTISK
Forsvarsbudsjettet 127 Inngåtte forpliktelser 154

Forskning og romfart 6 
Energi (atom) 6 
Internasjonale saker (50%) 5 
Støtte til veteraner 21 
Renter på gammel krigsgjeld 31

127 milliarder dollar 223 milliarder dollar 
(5,2 prosent av BNP) (9,5 proseftt av BNP)
Kilder: U.S. Dept. Commerce, BCD 20, 12 (Desember, 1980), 
U.S. President Economic Report of the President (Washing
ton: U.S.G.P.O., 1980).
På samme måte som vi finner sterke forvrengninger i rede
gjørelsen for militærbudsjettet, finner vi også tilsvar
ende store overdrivelser av Sovjets militære utgifter.
Slik kunne president Reagan i en tale 18. februar 1981 al
vorsfylt bekjentgjøre at Sovjetunionen hadde overgått USA 
i rustningsutgifter med 300 milliarder dollar siden 1970. 
Samtidig som han forpliktet seg til å nfjerne statens 
åk over det amerikanske folk”, benyttet Reagan i vir
keligheten seg av den sovjetiske busemannen til å forflytte 
virkningene av statlige bevilgninger bort fra arbeidsinten
sive sosiale tiltak og over mot kapitalintensive, høypro- 
fitable militære kontrakter.
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Måten som tallet på 300 milliarder dollar ble skapt på, 
er en studie verdt. I kjølvannet på USAs nederlag i Viet
nam, førte "Vietnam-syndromet" til en endring av USAs 
utenrikspolitikk i retning av avspenning og uoffisielle 
allianser med regionale despoter som sjahen av Iran, for 
å opprettholde USAs hegemoni med redusert direkte innblan
ding. Svakhetene ved denne politikken foruroliget fram
tredende politiske rådgivere. Mange av disse hadde del
tatt i utformingen av den tidligere nevnte NSC-68, og de 
kritiserte nå den politikken som ble ført under Ford og 
Carter, og som innebar en vridning mot å akseptere flere 
globale maktpoler og utenrikspolitiske kompromisser. Opp
rinnelig forsøkte denne gruppen å nå sine mål gjennom da
værende forsvarsminister James Schlesinger som arbeidet 
for å få slutt på avspenningen. Imidlertid førte Schle- 
singers stahet til at han fikk avskjed i november 1975. 
Dette ble etterfulgt av en beslutning i denne gruppen av 
politiske rådgivere (inklusive Paul Nitze og Leon Keyser- 
ling, de to hovedforfatterne av NSC-68) om å gjenopprette 
den mektige elitegruppen som ble omtalt tidligere, The 
Committee on the Present Danger (CPD).
Historien om CPD er for innviklet til å bli gjenfortalt 
her. Det lyktes imidlertid gruppen å tvinge daværende 
president Ford til en revurdering av det såkalte National 
Intelligence Estimate (NIE). NIE lages vanligvis av For
eign Intelligence Advisory Board som bygger på opplysnin
ger fra CIA for å bestemme nivå og utviklingstendens i 
Sovjets rustningsutgifter. NIE-anslaget har stor betyd
ning for hvilket nivå av militærutgifter som blir krevd 
fra Kongressen for den utøvende våpengren. CPD angrep 
NIE-anslaget over sovjetiske rustningsutgifter for å være 
for lavt, og de krevde at det skulle gjennomføres en "uav
hengig" analyse. Ford ga til slutt etter. En gruppe på 
7 medlemmer hvorav 4 kom fra CPD (Nitze, Foy Kohler, Wil
liam Van Cleave og Richard Pipes) utarbeidet den nå be
rømte Team B-rapporten. Siden CPDs bekjentgjorte målset
ting var å overbevise de politiske lederne om at "den vik
tigste truselen mot vår nasjon ... er Sovjets framstøt for 
dominans, basert på en militær opprustning uten side
stykke", er det ikke særlig overraskende at Team B-rappor- 
ten "oppdaget" en betydelig feil i tidligere anslag fra 
CIA over Sovjets rustningsutgifter. Det ble nå sagt at 
Sovjetunionen brukte 11-13 prosent av sitt BNP, ikke 8 
prosent, på våpen. Ved å gange denne "feilfaktoren" med 
10 (for 10-års perioden 1970-80), kom Reagans rådgivere, 
som allerede nevnt, fram til tallet 300 milliarder dollar
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som uttrykk for hvor mye mer enn USA Sovjet hadde brukt 
på opprustning.
For 1980 medførte Team Bs metode en påstand om at Sovjet 
brukte omkring 164 milliarder dollar, mens USA "bare” 
brukte 127 milliarder dollar. Nå er det i beste fall et 
tvilsomt foretakende å forsøke å måle i penger omkostning
ene ved to forskjellige militære styrker som er knyttet 
til to høyst ulike kulturer og økonomiske systemer. Like
vel brukes ved alle NIE anslag den enkle metoden at en spe
sifiserer hva det sovjetiske militærapparatet består av og 
så beregner hvor mye det ville koste å duplisere hver en
kelt del av dette målt i USA-priser. Uansett hvor plausi
belt dette umiddelbart kan se ut, er det i virkeligheten 
en helt utillatelig framgangsmåte. Forskjellige nasjoner 
har forskjellige mengder av arbeidere med forskjellige 
kvalifikasjoner, ulik tilgang på ressurser og forskjellige 
industrielle strukturer. Meningsfylte internasjonale sam
menlikninger, som alltid er problematiske å få til, kan 
derfor bare gjennomføres ved bruk av komplekse metoder som 
kan ta hensyn til virkningene av slike forskjeller.
Dersom en tar hensyn til den ulike kvaliteten på militære 
tropper og deres lønnsnivå, forskjellen i effektiviteten 
til våpnene og det faktum at USA har våpen som Sovjet mang
ler, er det mulig å foreta en svært grov sammenlikning. 
Resultatet er et intervall av sovjetiske utgifter på fra 
73 til 133 milliarder dollar i 1980. Det anslaget som 
stemmer best med det trykte kilder sier om Sovjets mili
tære styrke i 1980, er på 84 milliarder dollar13. Sagt på 
en annen måte, er USAs utgifter på 166 milliarder dollar 
(inngåtte forpliktelser + romfart + atom) 100 prosent 
større enn anslaget på sovjetiske utlegg.
Ved bruk av Team B-rapporten og den samlede innflytelsen 
til sine 140 mektige medlemmer, forsøkte CPD i 1976 å 
presse den nyvalgte president Carter til å endre sine ut
nevnelser av militærpolitiske rådgivere i retning av CPDs 
anbefalinger. Da dette ikke lyktes, begynte CPD å forsøke 
å få Carter-administrasjonen til å avvike fra sin linje 
med avspenning/global samhørighet/menneskerettigheter.
Dette fikk de til. Ved slutten 1977 eller tidlig i 1978 
hadde Carter gått fra sine valgløfter om en årlig reduk
sjon i militære bevilgninger og i stedet støttet en øk
ning. Og ikke nok med det. På samme tid utga Carter et 
hemmeligstemplet dokument, kjent under navnet Presidential 
Directive-18 (PD-18). PD-18 framholdt at USA kunne defi
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nere Midt-Østen som en del av sine "livsviktige interesser", 
og at landet var villig til å gå til krig mot Sovjet eller 
dets allierte for å opprettholde status quo i dette om
rådet. Dokumentet skisserte også meningen med og behovet 
for et militært "brannkorps" (Rapid Deployment Force)11*.

PD-18 kom like etter et møte som president Carter hadde 
med sju medlemmer av CPD, en gruppe som CPDs leder refe
rerte til som CPDs "maktsentrum"15. Hardt presset av CPD 
og ute av stand til å forlenge den svake økonomiske opp
gangen som startet i 1977 utover begynnelsen av 1979, be
gynte Carter med en varig opptrapping av militære utgifter 
i juli 1979. Slik sett hadde Carter i betydelig grad nær
met seg CPDs posisjon lenge før Sovjets invasjon i Afgha
nistan. Innen desember 1979 (to uker før Afghanistan-kri- 
sen) hadde Carter lagt fram omfattende planer for en lang
siktig militær opprustning til det innflytelsesrike Øko
nomiske Råd (Business Council) i det Hvite Hus. Tidlig 
i 1980, mens hans sikkerhetspolitiske rådgiver kom med 
ville proklamasjoner om at Afghanistan-krisen var "den al
vorligste truselen mot verdensfreden siden annen verdens
krig", kunngjorde Carter Presidential Directive 59 (PD-59)
- også kjent som "Carter-doktrinen". (Selv om PD-59 fort
satt er et hemmeligstemplet dokument, står det som ble 
kjent som Carter-doktrinen i hans tale om "rikets tilstand" 
(State of the Union Address) i januar 1980: "Et hvert 
forsøk fra en fremmed makt på å vinne kontroll over områ
det rundt den Persiske Gulf vil bli betraktet som et an
grep på USAs vitale interesser - og et slikt angrep vil 
bli slått tilbake med alle nødvendige midler, inklusive 
militære styrker".)>
Selv om Carter hadde gått over fra å være en valgt due til 
å bli en selvutnevnt kald kriger innen utgangen av 1978, 
var tiltakene hans ikke tilstrekkelige til å tilfredsstille 
CPD. Fra starten av sin valgkamp fikk Ronald Reagan råd 
om militære spørsmål av Richard Van Cleave og Richard Allen 
som begge var medlemmer både av Team B og CPD. Like etter 
at Reagan var blitt valgt, utnevnte han Allen som sin 
fremste rådgiver i sikkerhetsspørsmål , (en stilling som ofte 
anses for å være den mest innflytelsesrike i den utøvende 
delen av regjeringen, nest etter presidenten). I Reagan- 
administrasjonen finner vi også følgende CPD-medlemmer: 
Richard Pipes som i tillegg var medlem av Team B, som er 
i staben i det nasjonale sikkerhetsrådet, Eugene Rostow 
(leder for USAs Arms Control and Disarmament Agency),
Jeane Kirkpatrick (USAs FN-ambassadør), William Casey (di
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rektør for CIA) og Ernest Lefever (spesialrådgiver for 
utenriksministeren). Kort sagt er det CPD, og indirekte 
Paul Nitze, som utformer USAs militære politikk.

MILITARISMEN OG DEN NÅVÆRENDE STRUKTURELLE KRISEN

I sammenlikning med 1950- og 1960-årene var 1970-årene en 
periode med alvorlig økonomisk stagnasjon, preget av en 
synkende profittrate og en synkende reallønn (se tabell 2, 
s. ). For å snu eller i det minste stoppe disse ten
densene, fulgte regjeringen en politikk som innebar årlige 
underskudd på statsbudsjettet og en kontinuerlig økning i 
pengemengden. Deres tilnærming for å løse den økonomiske 
krisen bygde på en antakelse om at endringer i sivkula-*' 
sjonssfæren - ved å øke kredittmengden og stimulere den 
samlede etterspørsel gjennom underskuddsbudsjettering - 
ville løse problemene med for høy produksjonskapasitet, 
historiens laveste nivå av kapitaldannelse og en sviktende 
produktivitet. Med andre ord ble det forutsatt at endrin
ger i sirkulasjonssfæren ville løse problemer i produk
sjonssfæren.

I 1950 og 1960-årene var det mulig for keynesianske poli
tiske rådgivere å gå ut fra at det fantes en enkel og di
rekte forbindelse mellom det å skape den riktige blandin
gen av pengepolitikk og finanspolitikk på den ene siden, 
og å sikre en mer eller mindre jevn kapitalakkumulasjon 
på den andre. Diskusjonen i politiske kretser forble opp
tatt av og konsentrert om sirkulasjonssfæren. I mellom
tiden skjedde det to viktige forandringer i produksjons
sfæren.
For det første førte overfloden under den andre verdens
krigen og i de militære bevilgningene i de første etter
krigsårene direkte til utviklingen av en rekke former for 
ny teknologi som stimulerte den økonomiske veksten gjen
nom å senke produksjonskostnadene og ved å skape nye mar
keder både for investerings- og forbruksvarer. (Samtidig 
støttet det militære forbruket USAs hegemoni som gjorde 
det enklere å få importert råvarer på gunstige vilkår,)
I denne perioden bidro militært forbruk betydelig til den 
økonomiske veksten ettersom petrokjemiske produkter, jet- 
motoren, datamaskinen og den moderne elektroniske indust
rien (som alle var indirekte resultater av militarismen) 
stimulerte produksjonen. Etter slutten av 60-tallet har 
imidlertid koplingen mellom militært forsknings- og utvik
lingsarbeid og ny teknologi som kan tjene til å stimulere
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Tabell 2. Vekst og stagnasjon i USAs økonomi 1950-1980

1950-59 1960-69 1970-79
1. Ukentlig realinntekt etter

skatter*(gjennomsnittlig årlig 1,5% 1,0% -0,8%
vekstrate)

2. BNP pr. heltidsansatt i faste 
priser (gjennomsnittlig årlig 2,4% 2,1% 1,2%
vekstrate)

3. Prisstigning (gjennomsnittlig 
årlig vekstrate) 2,2% 2,6% 7,5 %

4. Samlet arbeidsløshet som %-an- 
del av antall arbeidssøkende 4,5 % 4,8% 6,2 %(gjennomsnitt over ti-årsperi- 
oden)

5. Profittandel etter skatter** 
(prosent av nasjonalinntekten) 14,3% 15,1% 12,1%

6. Profittrate etter skatter 
(prosent av realkapital) 7,7% 8,3% 6,2%

7. Andel nettoinvesteringer (pro
sent av nettonasjonalprodukt) 7,7% 7,2% 6,0%

* Industriarbeider med 3 personer å forsørge etter fra
drag for utgifter til sosiale forsikringer og inntekts
skatt

** Profitten inkluderer alle former for eiendomsinntekt 
etter fradrag for avskrivninger; skatter omfatter an
tatt skatt på personlig inntekt pluss skatt på fore
takets fortjeneste; realkapitalen er målt ved gjenkjøps 
verdien av netto kapitalutstyr, inklusive boliger. Pro
fitt refererer seg bare til innenlandsk profitt, bety
delige utenlandske fortjenester er holdt utenfor. 

Kilder: Economic Report of the President> 1972; Dollar & 
Sense (april 1981). Linjene 2 - 7 er beregnet fra for
skjellige offentlige dokumenter som er samlet sammen av 
Thomas Weisskopf, "The Current Economic Crisis”, Socialist 
Review3 11, 3 (mai-juni, 1981) s. 10-27.
produksjonen, blitt temmelig svak. Faktisk er slike in
direkte virkninger av militær innsats blitt helt minimale 
både i forhold til bevilgningene til militært forsknings- 
og utviklingsarbeid, og i forhold til økonomien som helhet 
etter at romfartsprogrammet skapte den teknologiske basis 
for den mikroelektroniske revolusjonen sist i 60-årene.
For det andre har mange av monopolselskapene i USA flyttet 
mye av sin aktivitet ut av den innenlandske økonomien og
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ut på verdensmarkedet i perioden fra 1950 og til slutten 
av 1970-årene. Denne internasjonaliseringen av kapitalen 
hentet sitt drivstoff fra det relativt høye profittnivået 
i Europa, Stillehavsområdet og Den tredje verden. Samti
dig førte denne prosessen til en reduksjon i akkumulasjons- 
raten i USA sammenliknet både med andre framskredne land 
og med mange halv-industrialiserte nasjoner. Ironisk nok 
bidro en rekke av de teknologiske nyvinningene som var et 
indirekte resultat av det militære programmet, direkte til 
mulighetene for at både nord-amerikanske og andre monopol- 
selskaper kunne operere på et globalt nivå. Slik sett 
førte jetflyene til at det ble knyttet internasjonale bånd 
mellom bedriftsledere, mens den elektroniske revolusjonen 
gjorde det mulig med verdensomspennende bankdrift - et 
nødvendig sidestykke til det flernasjonale industrifore
taket .
Økte militærutgifter i dag gir små løfter om å kunne mot
virke effekten av teknologisk stagnasjon og internasjona
lisering. Selv om rundt regnet 80 prosent av alle mili
tære utlegg brukes på konvensjonelle våpen, går brorparten 
av alle penger til forskning og utvikling til eksotiske, 
høyteknologiske prosjekter hvis resultater er så komplekse 
at de nå ser ut til å ha små anvendelsesmuligheter, så vel 
på det militære som på det sivile området. Skulle likevel 
noen revolusjonerende former for teknologi oppstå av dagens 
raske vekst i militære bevilgninger, antyder logikken i 
internasjonaliseringsprosessen at anvendelsene like gjerne 
vil finne sted utenfor USA der arbeidskraft og råvarer er 
billigere og profitten høyere. I dag synes det derfor som 
om sammenhengen mellom teknologiske innovasjoner skapt 
gjennom militær aktivitet og vekst i økonomien innenlands 
har blitt kortsluttet.
Fremdeles vil økte bevilgninger til konvensjonelle våpen 
gjøre det mulig for en del bedrifter innen industrielle 
basisområder å modernisere sitt produksjonsutstyr. Det er 
imidlertid ikke det samme som å skape teknologiske forand
ringer som feier over brede sektorer av økonomien. Et 
program som i beste fall bare kan føre til en viss moder
nisering av industrien og en kortsiktig økning i profitt
ene, er ikke i stand til å tilfredsstille behovene til ka- 
pitalistklassen for en:_gj enreising av USAs økonomi. En 
remilitarisering av økonomien vil ikke stanse inflasjonen, 
den kan like gjerne komme til å øke den. Det vil avhenge 
av i hvilken utstrekning en tvinger igjennom en restriktiv 
pengepolitikk. En forskyvning av statlige bevilgninger
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bort fra arbeidskraftintensive sosiale tiltak over mot ka
pitalintensive militærutgifter vil bety at sysselsettings
virkningene av statsutgiftene vil bli svekket16. Stigende 
arbeidsløshet, samtidig som sosialbudsjettet skjæres ned, 
vil føre til en reduksjon i etterspørselen etter forbruks
varer. Det vil igjen bidra til å forsterke stagnasjons- 
tendensene.
Det synes derfor å være en rimelig konklusjon at en økning 
av militærutgiftene ikke vil ha en tilsvarende vekstfrem- 
mende virkning på USAs økonomi som den hadde i 1950 og 
1960-årene. Årsaken til det er at økningen i militærut
giftene den gangen fant sted under vilkår som var spesielt 
gunstige for akkumulasjonen av kapital. Disse vilkårene 
skyldtes den kombinerte virkningen av den enestående rollen 
som USA fikk etter den andre verdenskrigens slutt; evnen 
hos politiske rådgivere som Nitze og Keyserling til å kom
binere militarisme, imperialisme og keynesianisme til en 
i hovedsak selvforsterkende kraft som stimulerte USAs øko
nomi, og endelig evnen både til å integrere og undertrykke 
arbeiderklassen i USA slik at klassemotsetningene for øye
blikket ble holdt nede og skjult17.

I 1980-årene, med et USA som er ute av stand til å dominere 
verdensøkonomien på samme måte som tidligere og som har 
sterke rivaler blant de framskredne kapitalistiske landene, 
vil det nåværende framstøt for "Gjenopprust Amerika” ikke 
skape noen sosio-økonomisk situasjon som er fordelaktig 
for akkumulasjon av kapital18.

Det aktuelle framstøtet i retning av militarisme vil i 
beste fall avhjelpe visse motsetninger i akkumulasjonspro- 
sessen for en tid, samtidig som det vil gjøre andre mer 
akutte. Det er en del av et desperat, kortsiktig tiltak 
fra kapitalistklassen i USA både for å omfordele inntektene 
slik at de rike får mer, og for å gjenopprette USAs inter
nasjonale hegemoni. Dette viser igjen alvoret i den aktu
elle ^krisen og politikernes manglende evne til å hanskes 
med disse problemene. Det faktum at politikerne ikke har 
noe annet å tilby enn en fornyet kald krig, antyder at det 
er mulig å avlegitimere USAs militarisme. Hvorvidt denne 
muligheten blir utnyttet eller ikke, gjenstår det å se.
Oversatt av Knut H. Sørensen
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Wilhelm Bittorf:

Europeisk krigsteater og NATO-moderni- 
sering - planlegging for begrenset atomkrig?

På et tørrlagt område ved kanten av Everglades-sumpene i 
Sør-Florida ligger støttepunktet Homestead til US-Air- 
Force i bedragersk ro omkranset av palmer. På dette 
fjerntliggende stedet hadde NATOs høyst hemmelige "Atom- 
planleggingsgruppe" drøftinger i to regnfulle aprildager 
i 1979. Det er denne gruppa som har ansvaret for orga
nisasjonens atomvåpen og disse våpnenes oppgaver.
Under ledelse av NATOs generalsekretær Joseph Luns hadde 
en komite bestående av seks forsvarsministre i NATO sam
let seg. Det var ministrene fra USA, Forbundsrepublikken, 
Storbritannia, Italia, Nederland og Norge. Til stede var 
også NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexander Hai.g, 
sammen med en stab av høyere offiserer.
På dagsorden sto moderniseringen - som den tyske forbunds
regjeringen snart skulle omdøpe til "etterrustningen"1 - 
av mellomdistanserakettene i Europa. Men det viste seg at 
det ikke var mye å diskutere.
Etter et månedslangt tallvirvar omkring raketter 
og sprenghoder2 forela amerikanerne, anført av Carters 
Pentagon-minister Harold Brown, europeerne en nesten i de
talj fastlagt plan over hvor mange nye atomvåpen som skulle 
utstasjoneres, og på hvilke steder i Europa. I alt 572 en
heter skulle fordeles som følger:
- 108 "Pershing 2n-raketter skulle plasseres på tysk jord, 

og bare der
- Av 464 langtrekkende - og som derfor var vanskelig å 

peile inn for motstanderen - Cruise Missiles3 skulle
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96 til Forbundsrepublikken, de øvrige til Storbritan
nia, Italia, Belgia og Nederland.

Willem Scholten, den nederlandske ministeren, meldte 
straks fra om at han måtte ta forbehold på grunn av den 
politiske motstanden som kunne forventes i hans hjemland. 
Den britiske Labour-regjeringens forsvarsminister, Fred 
Mulley, viste til lignende problemer i sitt eget parti.
Han var likevel tilbakeholdende med reservasjoner. Man 
kunne allerede forutse Labour-regjeringens avgang etter 
valgene til Underhuset følgende måned.

Men også den tyske deltakeren, forsvarsminister Hans Apel, 
syntes å ha betenkeligheter. På en forsiktig måte tok 
Apel i Homestead opp spørsmålet om ikke stasjoneringslan- 
dene måtte innrømmes muligheter til å komme med innvend
inger - en slags vetorett mot at disse nye amerikanske 
atomvåpnene skulle kunne settes inn fra stasjoneringslan- 
denes eget område. Forbundsrepublikken tok, ifølge Apel, 
uten tvil på seg en stor ekstrarisiko i og med disse våp
nene .
I motsetning til atomvåpnene som allerede var stasjonert 
i Forbundsrepublikken, kunne de nye amerikanske våpnene 
fra tysk jord trenge langt inn på sovjetisk område. (Slik 
lød Apels argument.) Pershing 2 ville bare bruke noen mi
nutter for å nå mål i Vest-Russland. Hvis disse rakettene 
ble brukt mot Sovjetunionen, måtte Forbundsrepublikken reg
ne med et tilintetgjørende motangrep fra de sovjetiske 
SS-20-rakettene.
Under henvisning til dette, begrunnet den tyske forsvars
ministeren ønsket om tysk medbestemmelse i en sak som mu
ligens kunne gjelde et være eller ikkevære for det tyske 
folk. Italias utsending, Attilio Ruffini, sluttet seg til 
Hans Apels anmodning.

USAs forsvarsminister Harold Brown gav til svar at en veto
rett bare kom på tale hvis alliansepartnerne overtok minst 
halvparten av utgiftene til de nye våpensystemene - et svar 
som i henhold til en britisk kilde fikk MRuffini til å 
bleikne11.
Harold Brown ville imidlertid bare drive litt gjøn med 
sine kolleger. For i virkeligheten var verken Carter-re- 
gjeringa den gang eller ev Reagan-regjeringa nå et øye
blikk villige til på noen som helst måte å redusere sin 
suverene disposisjon over de nye våpnene. Hvis de alli
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erte lovte å påta seg samtlige utgifter i forbindelse med 
opprustningen (siste overslag: ca, 38 milliarder kroner), 
ville Washington selv sette seg imot en slik imøtekommen
het.
Altså ingen medbestemmelse for tyskerne - selv om det i 
dette tilfellet ikke dreier seg om medeierskap til atom
våpen, ikke om "fingeren på avtrekkeren". Det dreier seg 
bare om "fingeren på sikkerhetsknappen", for å ha en mu
lighet til i nødsfall å forhindre at slike våpen blir brukt 
i en situasjon der den ansvarshavende tyske regjering er 
overbevist om at man dermed kan forhindre at dens eget 
folk blir skadelidende. Ja, at man derved kanskje kan 
unngå totalskadene som en kjernefysisk tilintetgjørelse 
vil medføre.
Hvis alt blir som det har vært, vil ikke Bonn få noe veto. 
Det vil ikke være stasjonert noen tyske offiserer ved de 
nye våpnene med ekstranøkkel som må benyttes for at Per
shing 2 rakettene og Cruise Missilene på tysk jord skal 
kunne avfyres. I det øyeblikk disse Pershing- og krysser
rakettene er installert slik som planlagt, er De forente 
stater i verste fall i stand til å sette inn et eneste 
slag fra Tyskland mot Sovjetunionen - sjøl om Forbunds
regjeringa protesterer mot dette.
Forbundsregjeringa har sluttet seg til dette "modernise- 
rings"-vedtaket. Innad i koalisjonen har de ledende skik
kelsene overbevist seg sjøl om at det til og med er en 
fordel at amerikanerne beholder disposisjonsretten til 
våpnene sine alene. Bare da kan de nye atomvåpnene utfol
de sin avskrekkende virkning fullt ut på motstanderen.
For hvis lederne i Bonn hadde et ord med i laget og var i 
besittelse av sin egen nøkkel, så kunne sovjetrusserne 
tenke seg at tyskerne ved et begrenset atomangrep fra øst, 
rett nok ikke ville velge å bli røde, men heller ikke helt 
døde, og at de dermed ville kunne forpurre et amerikansk 
gjengjeldelsesangrep i et håp om å kunne beskytte sitt 
folk mot den truende katastrofen. (Og først og fremst 
ville Bonn kunne forhindre et amerikansk førsteslag mot 
USSR).
Amerikanerne ville derimot ikke være så fintfølende, ble 
det argumentert. Av dem kunne russerne forvente at de 
også var villige til å sette inn våpnene. Og nettopp for
di amerikanerne ikke behøver å være så fintfølende på
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fremmed tysk jord, så utgjør den amerikanske eneråderetten 
over disse våpnene en troverdig risiko for russerne. Og 
det skal på sin side bety større sikkerhet for vesttysker- 
ne.
En slik avskrekkingskalkyle har man diskutert og sluttet 
seg til i staben i Utenriksdepartementet og ved Kan
slerens kontor i Bonn. Men det er ikke den eneste besyn
derlige forestilling som etterrustningsvedtaket og en uen
delig eskalerende skrekkingsdoktrine har brakt inn i 
Bonn-regjeringas diskusjoner.

I private samtaler har til og med et SPD-medlem i Forbunds 
dagen som tidligere gikk for å tilhøre venstrefløyen, ut
trykt merkelige ting om etterrustningens egentlige hensikt 
Med de nye rakettene og bombeflyene som rekker lagt inn i 
Sovjetunionen fra tysk område, (hevder dette SPD-medlem) 
har man skapt Mnye og førsteklasses bombemål for russerne11 
Men, innvender den forbløffede tilhører, det er jo nettopp 
dette motstanderne av opprustningen kritiserer sterkest! 
Disse folkene, svarer representanten, har ikke forstått 
hva det dreier seg om. For når det er slik, må russerne, 
hvis de skal gjennomføre et angrep på Vest-Europa med håp 
om å lykkes, først utvilsomt radere ut samtlige 572 vidt
rekkende systemer av denne typen i Vest-Europa - herunder 
de 204 systemene i Forbundsrepublikken. Representanten 
hevder videre: "For å oppnå dette må russerne starte et 
voldsomt overraskelsesangrep med SS-20-rakettene. Da de 
vestlige systemene dessuten er mobile, må russerne sette 
inn flere atomsprenghoder mot hvert system. Det vil si 
at de må være rede til å totalødelegge store deler av sta
sjoner ingslandene. Men hvis de er rede til det, må de 
regne som sikkert at amerikanerne sjalter om til det høy
este opptrappingstrinnet og sender de globale gjengjeldel- 
sesvåpnene sine av gårde mot Sovjetunionen. Altså vil 
russerne heller avstå fra å angripe." Representanten fra 
SPD er fornøyd med sin bevisførsel. Sant nok forekommer 
det også ham en smule sykt, innrømmer han. Men nettopp 
slik ser avskrekkingens logikk ut.
Men om nå amerikanerne og russerne blir enige^ via den 
"røde linje" mellom Washington og Moskva, om å avbryte 
konflikten etter at Forbundsrepublikken er utrav >rt, i 
stedet for å fortsette til de har ødelagt hveran ;re gjen
sidig?
Representanten trekker på skuldrene: "Hvis man ikke har
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tillit til amerikanerne, vil den vestlige alliansen være 
ferdig1*. Men har man lov til å ha så mye tillit? Kan en 
tysk folkevalgt finne seg i at landet hans enda tydeligere 
enn før er blitt et "førsteklasses atomvåpenmål** - sjøl om 
han gjør det med det tilgjorte håp om nettopp derigjennom 
å kunne forhindre atomdøden? Kan Forbundskansleren og 
hans visekansler gi avkall på vetorett i denne saken? Kan 
de sjøloppgivende overlate ansvaret for sitt eget folks 
fortsatte eksistens helt og holdent til den amerikanske 
presidentens avgjørelser? (Eller til den - hvem han nå 
enn er - som tror han har kommandoen i Washington - som 
f.eks. Alexander Haig etter attentatet på Ronald Reagan?) 
Dette er grunnleggende spørsmål når det gjelder opprust
ning og sikkerhetspolitikk. Spørsmål som ennå står ube
svart nesten to år etter vedtaket i Brussel.
Hvorfor virker det som om lederne i Washington i dag - i 
det minste etter at maktpolitikeren Ronald Reagan til
trådte sin stilling - tydeligvis er mer interessert i de 
nye våpnene enn europeerne? Våpnene skal jo tross alt 
tjene til å forsvare europeerne? Hvordan rimer forhand- 
lingstilbudet som er koblet til dobbeltvedtaket i Brussel, 
med den amerikanske regjeringens åpenbare besluttsomhet - 
uten hensyn til forhandlinger og moratoriumsforslag - om 
å få utplassert de planlagte 572 enhetene uansett, og om 
mulig enda flere?
I seg sjøl er det alarmerende nok at de ledende politiker
ne i Bonn ikke er villige til eller ikke er i stand til å 
gi tilfredsstillende svar på slike spørsmål innenfor en 
breiere forklaringsramme. Helmut Schmidt taler om like
vekten som må opprettes mellom Øst og Vest med hensyn til 
mellomdistansevåpen. Men han sier ingenting om hvorfor 
nye vestlige våpen absolutt skal stasjoneres i tettbefol- 
kede landområder. Rett nok innrømmer han at han ville 
satt større pris på om de nye vestlige våpnene kunne bli 
utplassert på neddykkede og dermed usårbare ubåter, i ste
det for til lands. Men han gjør uten videre amerikaner
nes standpunkt til sitt når han hevder at en'bmrustning11 
til sjøs vil bli for tidkrevende og kostbar i dag. Ingen 
spør lenger hvorfor dette ikke ble overveidd allerede i 
1978/79.
Hans-Dietrich Genscher sier at raketter stasjonert på land 
vil virke mer avskrekkende på fienden. Men han underslår 
at dette uten sammenlikning innebærer en større risiko.
Han tier om at størsteparten av hans vest-tyske velgere og
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ikke-velgere vil bli fysisk utslettet hvis denne formen 
for avskrekning slår feil. At det vil være en avskrekking 
som bygger på en beredskap hvor et helt folk skal ofre seg 
selv, en Msélvmordef isk trusel" altså^ som fredsforskeren 
Carl Friedrich von Weizsåcker advarte mot allerede før 
etteropprustningsvedtaket, men uten å bli hørt.

Ingen bestrider at en utplassering av nye sovjetiske mel
lomdistanseraketter utsetter Forbundsrepublikken for fare. 
Men er en oppstilling av enda mer moderne amerikanske ra
ketter innenfor rekkevidde av de sovjetiske sprenghodene 
den riktige veien å gå for å gjøre livet i Forbundsrepu
blikken mindre farlig? I stedet for å gå inn på disse 
åpne problemene i sin sikkerhetspolitikk, sverger leder
ne tyskernes troskap mot NATO-alliansen, og formaner uro
lige partifeller til å avlegge "bekjennelser til etter- 
rustningen". Og fremfor alt manes den sovjetiske truselen 
frem.

DE FRYKTINNGYTENDE SS-20-RAKETTENE

Våren 1975 oppdaget kameraøyet på en amerikansk rekognoser- 
ingssatelitt den første kjente operasjonsklare sovjetiske 
raketten av en type som Pentagon kalte SS-20 (hvor "SS" 
står for "Surface-to-Surface", "bakke-til-bakke"). Denne 
raketten sto på Kamtsjatka, den ormliknende nakne halvøya 
som ligger i den aller østligste delen av Sovjetunionen.
Men hvorfor sto den der? Hvem var den rettet mot? Mot 
Japan, mot Kina? Eller mot de amerikanske Aleutene og for
bundsstaten Alaska? I begynnelsen kunne man ikke finne ut 
av dette. Først da sovjetrusserne stilte opp flere eksemp
larer av den nye raketten i Øst“Sibir og i Det Okhotske 
hav, så de som studerte satelittfotoene i Washington, kla
rere .

SS-20-rakettene siktet klart og tydelig mot det tidligere 
sosialistiske broderlandet, Folkerepublikken Kina. Slik 
de var anordnet, rettet de seg mot de områdene i Kina hvor 
landet hadde utplassert egne lang- og mellomdistanseraket
ter. Siden midten av 70-åra har disse våpnene vært rettet 
mot Sovjetunionens sibirske underliv fra nordøst i Kina og 
fra den vestlige delen av Ytre Mongolia. Til i dag har 
mer enn 170 kinesiske rakettsiloer og rakettstillinger 
blitt oppdaget av amerikanske satelitter.
I slutten av 1976 dukket SS-20-rakettene for første gang 
opp i den europeiske delen av Sovjetunionen. På konferan-
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sen i Ottawa i juni 1977 fikk atomplanleggingsgruppa i 
NATO vite at nå var også Vest-Europa blitt et mål for det 
nye sovjetiske våpnet, som visstnok skulle ha en rekke
vidde på mer enn 4 000 kilometer. I et kommunike som ble 
utsendt, understreket forsvarsministrene "nødvendigheten 
av å opptrappe bestrebelsene med å forbedre effektiviteten 
til NATOs atomstridskrefter11.
Med "forbedring" mente man bl.a. nøytronbomben, som Penta
gon allerede den gang ville innføre til Europa. Europe
erne stilte seg nølende til nøytronbomen, men forsøkte å 
skyve den foran seg ved å si tja til den. Alexander Haig, 
som den gang var NATOs øverstkommanderende i Europa, ad
varte dem ved å henvise med stadig sterkere ettertrykk 
til de "supermoderne mellomdistanserakettene SS-20".
Forgjeves. Etter mange års avspenning følte europeerne 
seg rett og slett ikke nok truet til å innse at det var 
nødvendig med nye våpen. President Carter trakk tilbudet 
sitt tilbake i april 1978. I dag minnes Alexander Haig 
denne likeglade avspenningstida slik:

"Da jeg kom til NATO, satte folkene ikke en gang spørs
målstegn ved om det var en tilvekst i det sovjetiske 
potensialet. De satte derimot spørsmålstegn ved om det 
overhodet fantes noen trusel".

Haig gjorde sitt beste for å vekke følelsen av å være 
truet til live på nytt. Og etter fadesen med nøytronbom
ben var Pentagon innbitt besluttsom på å vinne gjennom med 
det neste store atommoderniseringsprosjektet - med den 
amerikanske hærens Pershing-2 og det amerikanske flyvåpe
nets Cruise Missiles.
Begge våpenprogrammene var forberedt i lang tid og befant 
seg allerede på utviklingsstadiet da SS-20-rakettene be
gynte å kaste sine skygger over den nordatlantiske alli
ansen. Martin Marietta Corporation i Orlando (Florida), 
som framstilte Pershing log IA, hadde allerede i februar 
1969 fått i "studieoppdrag" av hæren å tenke gjennom et 
"troverdig" taktisk atomvåpen. Framfor alt måtte det være 
mer treffsikkert enn tidligere systemer og gjennom sin 
treffsikkerhet gjøre unødig sterke atomsprengladninger 
overflødige. På dette tidspunkt var allerede produksjonen 
av Pershing IA avsluttet. Firmaet var derfor også sterkt 
interessert i et nytt prosjekt.
Martin Marietta kom til den slutning at en forbedret Per-
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shing-rakett med et fullstendig nytt presisjonsmåleutstyr 
var akkurat det hæren trengte. I mai 1971 inngikk hærens 
"rakettkommando" en kontrakt med Martin Marietta om et 
konstruktivt forarbeid til et "Terminal Homing System" 
("Sluttfasestyresystem".)
USAs luftvåpen lå ikke etter. Et utviklingsoppdrag for 
Cruise Missiles var igang siden 1970 hos General Dynamics, 
det største amerikanske rustningskonsernet, et annet hos 
firmaet Boeing. Man forsøkte og forsøker fortsatt å opp
nå tre forskjellige varianter: en Cruise Missile kalt 
"Tomahawk", som kan skytes ut fra fly, en "landbasert" og 
en "sjøbasert" krysserrakett.
I årene etter Vietnam-katastrofen gikk riktignok arbeidet 
med fremtidsrettede våpen bare vaklende fremover. I bud
sjettåret 1975 bevilget f.eks. den krigstrette Kongressen 
i Washington bare to millioner dollar til videreutvikling 
av stridshodet til den planlagte Pershing 2. Der folke
valgte var i tvil om Europa virkelig hadde bruk for den 
nye raketten. Amerikanernes tvil på seg selv befant seg 
på sitt dypeste punkt, konjunkturene innenfor rustnings
industrien nådde et lavmål. Men allerede tre år seinere 
kretset haukene med fornyet energi omkring Capitol og 
skremte opp duene med advarsler om en angivelig voksende 
russisk fare. Nå sto heller ikke hæren lenger i beit for 
et svar når den ble spurt om meningen med sin nye Pershing- 
plan: den truende SS-20 gav den en mening.
Måneden etter at sjahen ble styrtet, i februar 1979, ga 
hæren en fireårskontrakt på 360 millioner dollar til Mar
tin Marietta med det oppdrag å gjennomføre en fullstendig 
avsluttet konstruksjon av Pershing 2-prototyper. Som un
derleverandør overtok Goodyear-konsernets aerospace-gruppe 
byggingen av det revolusjonerende nye måleutstyret som 
etter forutberegningene skulle kunne styre stridshodet på 
raketten med en margin på 30 meter mot et fiendtlig mål som 
lå mer enn 1 800 kilometer borte. Februar 1979 - det var 
to måneder før atomplanlegginggruppas konferanse på støtte
punktet Homestead til US-Air-Force, ti måneder før NATO- 
vedtaket i Brussel om modernisering av kjernevåpnene, ti 
og en halv måned før den sovjetiske innmarsjen i Afghani
stan.
Opplysningene om den foreliggende truselen, som politikerne 
i NATOs medlemsstater støttet sitt vedtak på, stammet av 
mangel på alternativer utelukkende fra "the defence commu
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nity" ("forsvarsmiljøet11) i Washington. Til denne hører 
Pentagon og deris rekognoseringstjeneste, etterretnings
tjenesten CIA, som er uavhengig av Pentagon, og en rekke 
"tankefabrikker" for tekniske og strategiske analyser og 
studier. Rekognoseringstjenestens satelitter spionerer 
i de mest fjerntliggende egner av Sovjetunionen. På bil
dene som de leverer, kan man ved optimale betingelser til 
og med registrere nummerskiltene på bilene.
Satelitter og lyttestasjoner på bakken i Norge4, på Aleut
ene og i det siste til og med i Kina, legger merke til so
vjetiske raketter ved testskyteoperasjoner, registrerer 
banene de flyr og fester seg ved hvor mange sprenghoder 
som blir skutt ut av atomstridshodebæreren, "bussen", i 
spissen av raketten. Bildene og dataene blir utnyttet av 
spesialister i de hemmelige tjenestene i Washington. Men 
det som de kommer fram til, og det som nthe defense commu- 
nityn forteller politikerne og de allierte, behøver ikke 
å stemme overens. Så omfattende er forsøket på å fremme 
Pentagons interesser gjennom dette informasjonsmonopolet. 
Politikerne og massemedia behandler dessuten nokså egen
rådig de data som de får ut av "the defense community". 
Nettopp tilfellet SS-20 er et godt eksempel på denne opp
finnsomheten.
"Sovjetunionen har over hele verden for tiden stasjonert 
100 SS-20-raketter; av disse er 60 rettet mot mål i Eu
ropa", heter det i en rapport av desember 1979 fra det 
amerikanske forsvarsministeriet til utenrikskomiteen i 
Washington. De resterende 40 SS-20 skal være rettet mot 
mål i Kina. Men samtidig, på NATOs ministerrådsmøte i 
Brussel og på SPDs partikongress i Berlin, dreide det seg 
allerede helt klart om høyere tall. Det var tale om minst 
120 raketter som alle skulle være rettet inn mot Vest-Eu- 
ropa. Kina var falt ut av bildet.
I et overblikk over USAs militære situasjon ("Military 
Posture") for budsjettåret 1981 opplyste general David Jo
nes, formann for sambandet av stabssjefer, til forsvars- 
komiteene i Kongressen: "Vi forventer at de (d.e.: sovjet
russerne) til 1982 vil ha avsluttet fremstillingen av nære 
300 utskytningsramper for SS-20-raketter".
Også tallene på de faktisk eksisterende rakettene, som ble 
utbredt i massemedia og av politikerne, klatret ubønnhør
lig oppover, først opp til 200, dernest opp til 300. Og 
allerede sommeren 1980 fikk amerikaneren Milton Leitenberg,
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som er rustningsanalytiker ved Institutt for Internasjonal 
Politikk i Stockholm, det "inntrykk at tallene som skulle 
bevise Sovjetunionens nåværende store overmakt når det 
gjaldt det europeiske atompotensialet med stor rekkevidde, 
for mestepartens vedkommende var fritt oppdiktet". I slut
ten av mars 1981 opplyste New York Times-korrespondenten 
Drew Middleton fra Pentagon at i alt fantes det 160 inn- 
satsklare SS-20-raketter. Av dem var "flertallet" rettet 
mot Vest-Europa. Dette "flertallet" ble anslått til 100 
stykker. I et "argumentasjonsdokument" fra pressekontoret 
i Bonn er det allerede seks uker seinere blitt tilsammen 
220 SS-20-raketter, hvorav 160 skal være rettet mot Vest- 
Europa.
Den seriøse høyrepressen i Tyskland oppholdt seg ikke ved 
slike forskjeller. De opererte av prinsipp bare med de 
totale tall som NATO og regjeringen kom frem med. Men 
nettopp ved å vise en slik "fleksibilitet" når det gjaldt 
å risse opp truselens omfang, skapte disse avisene stor 
forvirring. For også den godtroende avisleser stusser når 
han på en og samme dag i de to store høyreavisene i Vest- 
Tyskland finner SS-20-tall som avviker med en margin på 
nesten 100 % fra hverandre. Overskrift i Frankfurter AZZ- 
gemeine Zeitung (FAZ) den 13. mai 1981: "220 moderne sov
jetiske mellomdistanseraketter med mer enn 600 sprenghoder 
truer Europa". Die Welt samme dagen: "Allerede 440 raket
ter av typen SS-20". "Welt"-korrespondenten hadde bare 
diktet videre ut fra "FAZ"-strategen Weinstein. For hvis 
utskytingsrampen til SS-20 kan "lades på nytt", som også 
kansler Schmidt har påstått, så vil det bare være logisk 
å regne med mer enn en rakett pr. utskytingsrampe. For 
hva skal "evne til å lade på nytt" være godt for hvis det 
ikke finnes noe som kan lades på nytt? Altså føyde "Die 
Welt" på egen hånd to raketter med tre atomsprenghoder til 
hver av de 220 utskytingsrampene. Det blir straks til mer 
enn 1 300 sprenghoder som truer Europa.

I det hele tatt ville de sovjetiske rakettbyggerne bli 
forbauset hvis de fikk vite hva militærpersonell i NATO 
og tyske journalister og politikere kunne tiltro dem, i 
den hensikt å bringe opposisjonen mot etterrustningen til 
taushet. SS-20-rakettene deres kan forflyttes på en egen 
lavett, og de er treffsikre og kan fly 5 000 kilometer.
De bærer tre atomsprenghoder. På grunn av sin innflyg- 
ningspresisjon er disse stridshodene rettet nøyaktig inn 
mot f.eks. "tyske atomreaktorer" (Adelbert Weinstein i 
"FAZ") .
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For Sovjetunionen er SS-20-rakettene i virkeligheten de 
aller første moderne og funksjonerende rakettene med sto-*- 
rekkevidde som har fast brennstoff i stedet for det om
stendelige flytende brennstoff i de foreldede rakettgene- 
rasjonene. Det er den første typen med fast brennstoff 
etter at det første sovjetiske forsøket på å bygge et 
slikt prosjektil (SS-13) ble innstilt i 1970. I det ame
rikanske arsenalet av lang- og mellomdistanseraketter har 
imidlertid fast brennstoff vært en selvfølgelighet i 15

Men også SS-20 er et produkt av improvisasjon. Opprinne
lig var den tenkt å bli en stor mobil tre-trinns langdis- 
tanserakett (i vest betegnet som SS-16). Men i SALT-II- 
forhandlingene forlangte amerikanerne at russerne skulle 
avstå fra videreutvikling og produksjon av SS-16. Russer
ne aksepterte denne betingelsen. Men de sovjetiske ra- 
kettbyggerne benyttet dermed to av de tre trinnene i SS- 
16-prototypen til å lage SS-20. Ennå i dag er imidlertid 
ikke ekspertene i Vesten blitt enige om hvilke to trinn 
som ble benyttet.
Dersom dataene om yteevne som "the defense community" ope
rerer med stemmer, kan det bare være tale om de to første 
og sterke trinnene. Men sjøl da må prosjektilet ha et 
fast brennstoff med en ganske bemerkelsesverdig ytelses- 
evne, om det skal kunne fly opp til 5 000 kilometer med 
bare to trinn og en last på tre sprenghoder. Det er mer 
sannsynlig at det kan rekke over en slik avstand lastet 
med bare ett sprenghode. Det er også besynderlig at Pen
tagon og NATOs overkommando til i dag ikke har offentlig
gjort et eneste satelittfoto av SS-20 for å overbevise den voksende skaren av skeptikere.5 Erklæringen om at man 
ikke vil gi motstanderen noe bevis på satelittfotografiets 
skarphet og utløsningsevne har ikke en gang overbevist den 
godtroende Theo Sommer i Die Zeit. Bedre har det heller 
ikke gått med vest-europeiske stabsmedlemmer i NATO. Sjøl 
en høytstående tysk NATO-general fikk ikke se et SS-20- 
foto annet enn som dias i en kort stund ved et lysbilde- 
foredrag. Denne generalen aksepterer imidlertid de ameri
kanske utsagnene. Likevel skulle han gjerne ha ønsket at 
Forbundsrepublikken "hadde sin egen rekognoseringssate- 
litt".
Ikke en gang innenfor "the defense community" i Washing
ton blir oppstusset omkring SS-20 satt like stor pris på 
av alle. Walter Pincus, Washington Posts særdeles godt
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informerte Pentagon-korrespondent, skriver allerede den
26. juni 1980 i sin avis:

nEn sivilansatt (forsvars)analytiker sa for kort tid 
siden at man har gjort for mye ut av SS-20, en mellom
distanserakett som ble benyttet som påskudd for NATOs 
vedtak i desember om å innføre nye amerikanske raketter 
med stor rekkevidde til Europa.
“SS-20-rakettene har ikke den nøyaktighet, den rekke
vidde og den bæreevne som de offentlig er blitt til
lagt”, sa analytikeren. “Produksjonen av dem har gått 
langsomt framover, noe som tyder på at russerne har noe 
bedre under produksjon”. En embetsmann ved Pentagon 
beskrev SS-20 på liknende vis og føyde til at han trod
de at de sprang ut av et forsøk på å stable raskt på 
beina noe som kunne settes inn i en mulig kamp mot ki
neserne.
Når en “virkelig ny” sovjet-rakett dukker opp, fort
satte Pentagon-mannen, “må vi gi folk som var overbe
vist om at SS-20-rakettene virkelig var nye, en mengde 
nye forklaringer11.

Det nyeste i kjernevåpenteknikk er SS-20 helt sikkert ikke.
Men representerer de likevel ikke en trusel?

AVSKREKKING A LA MOSKVA

Vestmennesket kunne hvert år i november på nytt se monst
rene rulle over Den Røde Plass i Moskva, i snødrev og i 
bleikt solskinn, i regn og i frost. I løpet av to ti-år 
måtte det venne seg til å se dem. Alltid var de nystrøket, 
og ofte var spissene på dem hvitmalte, slik at prosektilene 
nesten virket som kjempemessige sukkerkuler som dro forbi 
herrene i Kreml i to velordnede rekker. Ikke mindre enn 
i 22 år har slike prosjektiler vært rettet mot Europa: 
mellomdistanseraketter av typen SS-4 og SS-5 med en rekke
vidde på henholdsvis 1 800 og 3 600 kilometer. I 1959 
(Konrad Adenauers tiende regjeringsår) ble de første SS-4- 
rakettene brakt i stilling. Frem til 1967 skal russerne 
ifølge vestlige kilder ha stasjonert det enorme antall av 
750 SS-4- og SS-5-raketter. I tidsrommet 1972 til 1977 
skal det ifølge tallene til det nøytrale Stockholms Inter
nasjonale Fredsforskningsinstitutt (SIPRI) ha blitt opp
ført ytterligere ca. 600 eksemplarer av disse typene: 500 
SS-4 og 100 SS-5.
Alle disse rakettene bar og bærer (for så vidt som de er 
i bruk) en vannstoffbombe som stridshode med en eksplo-
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sjonskraft på et megatonn, og det vil si: en million tonn 
vanlig sprengstoff (TNT). Bomben som ødela Hiroshima, 
hadde til sammenlikning en eksplosjonskraft på 13 500 tonn 
vanlig sprengstoff.

"Om bare disse rakettene (eller en stor del av dem) ble 
brukt til å bombardere Vest-Europa, kunne lett befolk
ningen i samtlige byer bli drept, og dette bare på 
grunn av eksplosjonsvirkningen. Hvis en stor del av 
sprenghodene ble brakt til å eksplodere på eller i nær
heten av jordoverflata, da ville i tillegg også en stor 
del av landsbefolkningen bli drept av strålingsskader. 
Radioaktive fallout-skyer ville også kunne drepe et 
stort antall mennesker utenfor Europa."

Slik beskrev Frank Barnaby, den engelske sjefen for SIPRI, 
situasjonen i 1978 slik den var til da. En større trusel, 
konkluderte han, er det slett ikke mulig å forestille seg.

Men hvorfor hadde sovjetrusserne allerede den gang bygd 
opp en slik trusel mot Vest-Europa? Hadde de grunner som 
er rasjonelle og forståelige - om enn bare på grunnlag av 
atomkapprustningens forrykte premisser? Har de noen grun
ner i dag? Og et annet og ikke mindre fengslende og gåte
fullt spørsmål: Hvordan har vesteuropeerne holdt ut å 
leve noenlunde tålmodig med en slik total trusel i så lang 
tid? Hva er det egentlig som har forandret seg siden da, 
sett med strategenes og NATO-politikernes øyne?

Observatører som ikke automatisk ser sovjetlederne som 
etterkommere av Djengis Khan, gjenkjenner i oppførselen 
til mennene i Kreml fryktforestillinger og hensikter som 
ikke er så forskjellige fra den vestlige supermaktens og 
dens alliertes herskende forestillinger. Også sovjetrus
serne følger i sin atomopprustning en avskrekkingstenkning 
som i sin rasjonalitet og i sin irrasjonalitet er et 
speilbilde av den erklærte vestlige strategi. Rett nok et 
speilbilde med en misledende forstørrelseseffekt. USSR 
må føle truselen desto mer trykkende ettersom landet
- ikke er på nivå med den amerikanske økonomi- og teknolo- 

gigiganten,
- blir truet på den indre front av stadig økende og smitt

somme oppløsningstendenser, og
- ser seg omringet fra tre sider - den amerikansk-europe- 

iske, den amerikansk-japanske og den kinesisk-pakistanske 
front.

For det fredselskende vestmennesket som skjelver av redsel
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for russerne, er dette vanskelig å tro - men de føler seg 
virkelig truet. De holder hårdnakket fast ved den fore
stilling at Vesten representerer eri trusel mot dem - selv 
om det siste overfallet (som kostet 20 millioner døde bare 
på russisk side) tross alt allerede ligger førti år til
bake i tida, og det nest siste mer enn seksti år tilbake. 
Med sin særegne tykkskallethet holder de urokkelig fast 
ved at det stadig på nytt vil kunne dukke opp amerikanske 
presidenter som, heller i dag enn i morgen, vil slette 
kommunismen, "denne historiens merkverdige villfarelse11 
(Ronald Reagan), bort fra jordas overflate - og som også 
kan bli fristet til å forsøke å gjøre det.
Det er altså ut fra en gjensidig følelse av trusel at 
kapprustningens syke mekanisme og den stadig økende fak
tiske gjensidige trusel er oppstått. "Et defensivt mot
trekk i Washington er en offensiv handling i Moskva - og 
omvendt", som den liberale amerikanske statsviteren Rich
ard J. Barnet nylig har definert det i sitt skrift "På 
jakt etter sikkerhet" i The New Yorker.5a Sånn sett var 
den sovjetiske beslutningen fra Khrusjtsjovs tid om å byg
ge mer enn 700 SS-4 og SS-5 like så rasjonell og like så 
irrasjonell som president Kennedys parallelle beslutning 
om å anskaffe nøyaktig ett tusen interkontinentale raket
ter av typen "Minuteman". Begge skrittene var karakterist
iske for supermaktenes sjaman-aktige avskrekkingsringdans 
og de misforståelsene som driver den frem. Det er bare 
med utgangspunkt i disse skrittene og bakgrunnen for dem 
at man kan forstå dagens situasjon.
I 1957 gikk Sputnik, som den første menneskeskapte jord- 
satelitt, ved hjelp av en sovjetisk rakett inn i sin bane 
rundt jorda og hensatte amerikanerne i et "sputnik-sjokk". 
Samme året ble de første av tilsammen 600 amerikanske B-52r 
bombefly satt inn i tjeneste. Med sine fire dobbeltdrevne 
motorer gikk de nesten raskere enn lyden og kunne fra sine 
støttepunkt innenfor og utenfor USA nå alle vitale punkter 
på sovjetisk territorium.

Likevel økte stadig amerikanernes frykt for at russerne 
kunne ha vunnet et graverende forsprang gjennom utviklin
gen og utbyggingen av langdistanseraketter. Derav det an
tatte "rakettgapef", som var et viktig poeng i John F. 
Kennedys valgkamp i 1960.
Og enda en ting gjorde Pentagon mens det befant seg i 
sjokktilstand etter Sputnik-oppskytningen: Så raskt som
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det kunne få dem, stilte Pentagon opp nyproduserte mellom
distanseraketter i Europa og Tyrkia, innrettet mot mål i 
Sovjetunionen. I 1960 stasjonerte US-Air-Force 30 "Jupi- 
tern-prosjektiler i Italia og 15 av samme slag ikke langt 
fra den sovjetiske grensen i Øst-Anatolia. Ytterligere 
60 raketter av typen "Thor11 ble plassert i Storbritannia. 
Jupiter-prosjektilene i Tyrkia kunne nå Moskva. Slik trod
de man at man tok igjen med samme mynt ved i det minste å 
anvende en smule avskrekking mot den formodede sovjetiske 
raketttruselen, mens det amerikanske langdistanseprogram- 
met hentet opp Sovjets antatte, men faktisk ikke-eksister- 
ende forsprang. Kennedys økonomiske rådgiver, Jerome 
Wiesner, beskrev det som skjedde på følgende måte ei tid 
seinere: "Vi lå i rustningskappløp med oss selv.1*
Men i virkeligheten hadde Nikita Khrusjtsjov og hans kame
rater langt større grunn til panikk. De hadde rett nok 
atom- og vannstoffbomber, men de hadde ingen pålitelige 
midler til å transportere disse bombene til Nord-Amerika. 
Deres langtrekkende bombefly, "Bjørnen”, var en treg fire- 
motors turbo-prop-maskin, knapt mer enn halvparten så rask 
som B-52-maskinen og utvilsomt et lett bytte for de ame
rikanske og kanadiske jagerflyene. Og ikke minst kunne 
"Bjørnen”, med sin begrensete rekkevidde, bare ta en eneste 
rute, nemlig den korteste over Arktis, for i beste fall å 
kunne brumme seg fram til de nordligste sentrene i USA.
Det var nettopp bombeflydilemmaiet som hadde fått sovjet
russerne til å prøve sin lykke med rakettene. Men til 
tross for den tvetydige suksessen med Sputnik, som bare 
skremte opp amerikanerne, gjorde de seg store anstrengel
ser med å utvikle de interkontinentale rakettene slik 
at de var modne for serieproduksjon. Allerede sommeren 
1961, da Muren i Berlin ble bygd, visste Kennedy at den 
første generasjonen med store sovjet-prosektiler var en 
bløff. "Rakettgapet" åpnet seg på vidt gap - men til sov
jetrussernes ugunst.
De sovjetiske rakettbyggerne kom imidlertid bedre til sin 
rett med et annet prosjektil av middels rekkevidde - nem
lig med SS-4, som NATO seinere gav kodenavnet "Sandal". 
Sandalrakettene ble serieprodusert i stort omfang. Disse 
rakettene, og SS-5-rakettene som ble stasjonert fra 1961 
av, kunne imidlertid heller ikke komme selve USA til livs. 
Likevel kunne de hjelpe til med å utlikne Sovjetunionens 
strategiske underlegenhet i og med at de truet Amerikas 
allierte i Europa. Russernes improvisatoriske genistrek
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beriket atomstrategien med en framtidssvanger variant: av
skrekking pr. gissel. Med hundrevis av vannstoffbombepro- 
sjektiler, av hvilke hver eneste en fullstendig kunne ut
slette en by på Hamburgs størrelse, siktet nå russerne på 
Vest-Europa for å hindre amerikanerne i å gjennomføre et 
atombombeangrep på USSR - enten det nå ville skje med 
B-52-bombeflyene og fjernstyrte raketter eller med (og det 
var mer nærliggende) de fremskutte "Thors" og "Jupiters" 
som var utplassert i Europa og Tyrkia. Ethvert slikt an
grep ville europeerne måtte gjengjelde fryktelig for.

En grotesk situasjon var oppstått. De europeiske NATO- 
statene trodde på "atomparaplyen" som Washington hadde lo
vet å holde over dem. De trodde seg sikre og la i sin kol
lektive søvn ikke merke til SS-4-rakettene. De forsto ikke 
at de i virkeligheten med liv og lemmer sto inne for Sov
jetunionens sikkerhet vis-a-vis Amerika, og dessuten helt 
uavhengig av hvor på kloden og av hvilken grunn det kunne 
komme til konflikt mellom de to gigantene. Charles de 
Gaulle gjennomskuet denne sammenhengen. Da Eisenhower- 
administrasjonen ønsket å stasjonere kjernevåpen i Frank
rike, krevde generalen en amerikansk-britisk-fransk troi- 
kabestyrelse som skulle ha ensidig og full kontroll over 
hele det vestlige atomvåpenpotensialet. Washington avslo. 
Frankrike begynte da å gå sin egen vei for å bygge opp 
sitt eget avskrekkingsvåpen, "Force de frappe", samme hvor 
meningsløs denne veien måtte virke i første omgang.
Men også britene så problemet. Etter Khrusjtsjovs Berlin- 
ultimatum i 1958 overveide amerikanerne i tilfelle en ny 
sovjetisk blokade av Vest-Berlin - og det var heller ikke 
for første gang - også å sette inn atomvåpen. Men Harold 
Macmillan, den konservative britiske statsministeren den 
gang, advarte president Eisenhower og forfulgte ham med 
sine "bekymringer for en kjernevåpenkrig mot England" (som 
det heter i Eisenhowers memoarer).
Også avskrekking på russisk fungerte altså. Den fungerte 
så godt at Nikita Khrusjtsjov innlot seg på det vågestykke 
å gjøre et fremstøt over Atlanteren. Høsten 1962 lot han 
ca. førti SS-4-raketter bli losset ombord på skip og frak
tet til Cuba, til Fidel Castros øy, 160 kilometer fra sør- 
spissen av USA.

Med sine raketter ville Khrusjtsjov (som han snart uttalte) 
skremme eksil-kubanerne og amerikanerne fra en ny invasjon 
på Cuba, på samme måte som amerikanerne skremte sovjetrus-
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seme fra å foreta et konvensjonelt angrep i Europa, Ikke 
minst ville han gi sine motspillere i Washington en smak 
på hvordan det føles å ha fiendtlige megatonnprosjektiler 
rettet inn mot hjertet av ens eget land stasjonert utenfor 
ens egen bakdør.
John F. Kennedy reagerte med usedvanlig besluttsomhet; han 
kunne ikke for noen pris tillate stasjonering av røde ra
ketter på Cuba. Den hittil farligste konfrontasjonen mel
lom de store var et faktum. I de budskapene som Nikita 
Khrusjtsjov sendte til Kennedy under krisa, beklaget han 
seg slik:

"Hvordan skal vi... oppfatte... at De har omringet So
vjetunionen med militære støttepunkter, omringet våre 
allierte, anlagt militære støttepunkter bokstavelig 
talt i ring omkring vårt land og stasjonert rakettvåpen 
der? Dette er ingen hemmelighet. Ansvarlige amerika
nere har demonstrativt innrømmet dette. Deres raketter 
er stasjonert i Storbritannia, de er stasjonert i Ita
lia, og de er rettet mot oss. Deres raketter er sta
sjonert i Tyrkia.
De er urolige på grunn av Cuba. De sier at de uroer 
dem fordi Cuba ligger 90 sjømil fra kysten av USA. Men 
Tyrkia ligger i nærheten av oss, våre vaktposter går 
fram og tilbake og ser over til hverandre. De mener 
altså at De har rett til å kreve sikkerhet for Deres 
land, og at de våpnene som De betegner som offensive, 
blir fjernet, men De tilkjenner ikke oss den samme ret
ten”.

Khrusjtsjov var imidlertid villig til å bøye seg for Ken
nedys krav om tilbaketrekning hvis amerikanerne a) garan
terte at Castros Cuba i framtida verken ville bli angrepet 
av USA eller av andre krefter, og hvis Washington b) i det 
minste demonterte de oppstilte Jupiter-rakettene i Tyr
kia. Kennedy gav Sovjet-lederen pr. post "garantier mot 
en invasjon av Cuba", men kom ikke offisielt inn på det 
andre punktet. Likevel trakk Moskva-ledelsen sine SS-4- 
raketter tilbake fra Cuba. Allerede i januar 1963, to må
neder etter slutten på Cuba-krisa ble imidlertid USA-admi- 
nistrasjonen enig med de involverte regjeringene om at de 
skulle fjerne sine Jupiters, ikke bare fra Tyrkia, men 
også fra Italia.
Kennedy hadde allerede høsten 1962, før Cuba-krisa, plan
lagt at disse "militært foreldede rakettbasene” skulle av
vikles. Etter Khrusjtsjovs krav om at de skulle demon-
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teres, som Kennedy offisielt ikke gikk inn på, lot presi
denten det gå ei tid for at ikke det inntrykk skulle opp
stå at han føyde seg etter den sovjetiske statsministerens 
begjæring. Likevel gikk nedbyggingen påfallende raskt av 
stabelen. ”Jupiters ut av Italia før 1. april”, meldte 
fagtidsskriftet ”Missiles and Rockets” den 18. februar 
1963 i et tonefall nesten som en protestplaket. Også de 
60 Thor-rakettene i Storbritannia forsvant. Men de og 
Jupiter-rakettene forsvant ikke uten å bli erstattet.med 
noe. I deres sted kom det som den gang var siste skrik 
innenfor rustningsteknikken: atomdrevne undervannsbåter 
lastet med atomraketter av typen "Polaris”.
Fem av disse båtene ble på befaling fra Kennedy offisielt 
tildelt NATO av US-Marine. Et voksende antall av disse 
båtene begynte fra da av under direkte Pentagon-kommando, 
å operere i Middelhavet og lengst nord i Nordsjøen innen
for rekkevidde av de vestrussiske sentrene. ”Atomubåtene” 
fikk et eget støttepunkt i en skotsk fjord som heter Holy 
Loch, og på øya La Maddalena ved Sardinia. Den britiske 
Royal Navy anskaffet seg ytterligere fire ubåter med til- 
sammen 64 raketter. Fem undersjøiske rakettbaser med 80 
utskytningsrør - en sjette er under arbeid - ble bygd av 
den NATO-uavhengige franske marine.

Strategene feiret ”sjøfestningen” som avskrekkingens non- 
plusultra: ubåter er nesten ikke sårbare og kan ikke utra
deres av fienden gjennom et skjebnesvangert preventivt an
grep slik som tilfelle er med våpensystemer som er plassert 
på land. Derfor setter ikke ubåtene den egne befolkningen 
i fare. For å få borgerne til å sette pris på disse for
delen og vinne tilslutning for de dyre nyanskaffelsene, 
lanserte det britiske forsvarsministeriet til og med en 
reklamesang:

Put the missile out to sea 
Where the real estate is free 
And itTs far away from me...
(Før rakettene ut på havet
hvor tomtene er gratis
og de er langt vekk fra meg...)

Etter 1963 var det bare i Vest-Tyskland at det sto et ube- 
mannet flyprosjektil som kunne trenge inn over USSR.S vest- 
grense. Det het ”Mace" og var en slags videreutvikling av 
den tyske VI: ingen ballistisk rakett, bare et jetfly uten 
pilot. 30 f?Mace” sto i Sembach .i Pfalz og i Bitburg i Ei- 
fel. Men ikke en gang Air Force hadde særlig tiltro til
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disse, McNamaras stab i Pentagon kritiserte særlig at 
styresystemet deres var upålitelig og at de var sårbare.
I 1963/64 ble de først med store omkostninger "satt på 
stall", for så å bli demontert i september 1966. Disse 
våpnene hadde bare tjent til å bygge bro over overgangen 
til sjøforsvar - og i tillegg gitt USAs luftvåpen en smule 
tid til å venne seg til den smertelige omstendighet at de 
rakettene som skulle true Russland fra NATO-området, nå 
helt og holdent skulle kontrolleres av dets evige rival: 
av US-Navy.
Fra september 1966 fantes det ikke lenger noen rakett eller 
noe annet ubemannet våpensystem som kunne treffe sovjetisk 
område fra et territorium utenfor De forente stater. Ken
nedy og hans etterfølger, Lyndon B. Johnson, ikke ensi
dige noen av dem - hadde planmessig arbeidet frem mot 
dette. NATO trodde at det kunne leve med dette selv om 
flere hundre sovjetiske mellomdistanseraketter med mega- 
tonnsprenghoder nå som tidligere var rettet mot Vest-Europa.
Man oppfattet det slik at likevekten med hensyn til av
skrekking var bevart, om den da ikke var forbédret, fordi 
de nye sjøbaserte våpnene var usårbare og ikke utgjorde 
lette og åpenbare mål for motparten.
Ubåtene og bevæpningen om bord ble modernisert flere gan
ger, rakettene ble forbedret gjennom to "generasjoner" og 
tilgodesett med stadig flere sprenghoder.* Bare de ameri
kanske båtene som NATO disponerer, disponerer i dag over 
mer enn 400 permanent innsatsklare sprenghoder - et uhyr
lig tilintetgjørelsespotensiale som i seg sjøl er nok til 
å ødelegge Russland helt frem til Ural. Når den allerede 
besluttede omrustningen av de britiske båtene til de nye 
amerikanske "Trident"-rakettene er brakt til ende,, vil 
også Royal Navy ha ikke mindre enn 512 ;atomstrids- 
hoder i beredskap.
SS-20-rakettene ser altså ikke ut til å forstyrre skrekk
ens likevekt. Allerede et år før etterrustningsvedtaket 
konstaterte den daværende parlamentariske statssekretær 
i forsvarsdepartementet og nåværende forskningsminister 
Andreas von Bulow i Forbundsdagen at selv om SS-20-raket- 
tene utgjorde en alvorlig trusel mot den vestlige allian
sen, satte de ikke spørsmålstegn ved alliansens avskrekk- 
ingsevne. Direkte sitert:

"Selv om alle de sovjetiske atomstridshodene ble satt
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inn, ville ikke det vestlige fors,varspotensialet bli 
fullstendig utslettet... De franske, engelske og de 
amerikanske ubåtene som er underlagt NATO, og som alle 
bærer ballistiske raketter, ville helt sikkert over
leve, og alene gjennomføre et motangrep som Sovjetunio
nen ikke kan tåle1*.

Men snart skulle disse uovervinnelige båtene få oppleve en 
liknende skjebne som de skipene som forsvinner i Bermuda- 
triangelet.
RUSTER RUSSERNE ETTER?

Tre timer etter midnatt gikk rakettsiloen i lufta. Det 
740 tonn tunge stålbetongpansert løftet seg og revnet. 
Sprenghodet på spissen av den 35 m høye raketten av typen 
,fTitan,f skjøt ut av siloen som en kork av en flaske varm 
sekt. Det landet i en krattskog nesten 200 m borte. Ste
det var en avsidesliggende dal i Ozark-fjellene vest for 
Mississippi. Om det veldige atomhodet med sin vannstoff- 
bombe hadde eksplodert, ville en sprengkraft på 12 milli
oner tonn vanlig stengstoff (TNT) blitt utløst. Men det 
var bare drivstoffgassen som eksploderte - den hadde lek
ket fra raketten og ned i siloen.
Dette skjedde natt til 19. september 1980 i nærheten av 
den lille byen Damascus i US-staten Arkansas. I den lange 
rekken av uhell som i de siste åra har rammet de 54 "Ti
tan "-siloene på amerikansk jord, var dette bare det mest 
oppsiktsvekkende. "Titan 2n er nemlig USAs eldste ennå 
fungerende rakettmodell. De 54 eksemplarene av dette kjem- 
peprosjektilet har gjennomsnittlig 17 års tjeneste bak seg, 
og de er de siste rakettene i den amerikanske væpnede styr
ker som ennå går på flytende istedenfor fast brennstoff.
Tanken på Ti tan-r aket ten rommer mer enn 35 000 liter kjemisk 
drivstoff. Med den største nøyaktighet må den med faste 
mellomrom fylles på nytt. Fremfor alt er tanken og^ andre 
deler som kommer i kontakt med det etsende brennstoffet, 
sterkt utsatt for korrosjonsskader. Stadig oftere oppstår 
det lekkasjer som det strømmer giftige og eksplosive gas
ser ut av. Stadig blir farmerfamilier som bor i nærheten 
av siloene alarmert og må evakuere husene når en ,fTitan,! 
lekker ut en sky av giftgass. "Disse våpnene er forlengst 
en større fare for oss enn for Sovjet", skjente "Kansas 
City Star", liksom også steinharde patrioter i stasjoner- 
ingsstatene Arkansas, Kansas og Arizona kjefter høylydt.
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Hva skal da kameratene med kommandoen over de sovjetiske 
rakettene si? Det som for amerikanerne er en ensom reli
kvie av en tilbakelagt teknikk, det er hos motstanderen 
ennå den dominerende type og det vanligste drivstoffet i 
langdistanserakettene og sogar i ubåt-rakettene. Før inn
føringen av SS-20 var dette også tilfellet for mellomdis- 
tanse-sektoren. Sjøl de yngste SS-4 og SS-5 er eldre enn 
de tilårskomne Titan. Begge er raketter med flytende 
brennstoff. For å tanke dem opp og starte dem, er et per
sonale på ikke mindre enn 20 mann nødvendig. I sin "Mili
tary Balance 1980/81" regner International Institute for 
Strategic Studies (i London) av disse grunner SS-4 som den 
landrakett i klodens samlede rakettarsenal, som uten sam
menligning er mest utsatt for feil og derfor som den upå- 
liteligste. Ifølge instituttet har Sovjetunionen kastet 
mer enn 200 SS-4 på skraphaugen - av et maksimaltall på 
600 SS-4 på slutten av 60-tallet. Instituttet regner for 
1980 at det er 380 aktive gjenværende SS-4. Men etter 
kompliserte beregninger av defektsannsynligheten kom man 
til det resultat at av disse 380 prosjektilene ville bare 
91 kunne nå sitt målområde.
Og hva med de andre 289? De ville rammes av alle de mulige 
feil som potensielt finnes i et antikvert system. Noe som 
betyr at mange av disse prosjektilene eksploderer ved ut
skytningen og at mange andre blir blindgjengere som i enda 
større grad enn de amerikanske Titan, truer sitt eget folk 
i stedet for motstanderen. Med forbausende åpenhet og ikke 
uten en viss baktanke, er dette problemet tatt opp i en 
film om de sovjetiske rakettavdelingene som nylig gikk i 
østtysk fjernsyn og som det ble vist utdrag av i det vest
tyske ZDF. Her kan man se rakettmannskaper foran sine ka
meraters snødekte graver. Man ser til og med et eksempel 
på hvordan disse menn mister livet: en nattlig brennstoff- 
brann som følge m "eksplosjon på staiftrampen".
Ingen vestlig militær fagmann vil da heller på alvor be
nekte at en modernisering sammenlignbar med den fra SS-4/ 
SS-5 til SS-20, for vestens vedkommende ville ha funnet 
sted for 10 til 15 år siden og faktisk har funnet sted: i 
og med langdistanseraketten "Minuteman" drevet med fast 
brennstoff (innført fra 1966); i og med ubåt-flåten fra den 
faststoffdrevne "Polaris" over "Poseidon" med flere for
bedrede versjoner til "Trident 1" og til den kommende "Tri
dent 2"; og i og med kortdi^tanserakettene fra "Honest John" 
til "Lance", fra "Pershing 1" til "Pershing IA". Fagfolk 
viser kollegial forståelse for presset fra de sovjetiske
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rakettkommandørene for å få innført et faststoff-prosjektil 
som er lett å operere og som ikke er så livsfarlig for 
mannskapene. "Stabssjefene i Pentagon ville forlengst ha 
gått av i samlet flokk om man hadde tilbudt dem å holde 
det gående med en slik utrustning som i høy grad er distan
sert av utviklinga", sier Herbert Scoville, en tidligere 
visedirektør for vitenskap og teknologi i CIA, som nå er 
blitt en kritiker av Washingtons "forsvarsmenighet".

"Innføringa av SS-20 er ikke noe resultat av en helt ny 
sovjetisk strategi, men en følge av nødvendige tekniske 
forbedringer", erklærer også Paul C. Warnke, Carter-admi- 
nistrasjonens tidligere sjefsforhandler ved SALT Il-for- 
handlingene for begrensning av de strategiske rustningene. 
Faktisk lever russerne i hellig overbevisning om at det er 
de som har behov for å modernisere og ruste etter, fordi 
USA og NATO har gjort og gjør det samme uansett og uavhen
gig av Brussel-vedtaket. Og denne opprustning gjelder hel
ler ikke bare raketter.
"Backfire" - det sovjetiske bombeflyet med dreibare vinger 
som ofte nevnes i rustningsdebatten - tilsvarer det ameri
kanske bombeflyet F-lll med dreibare vinger. Men dette 
siste var allerede operativt fra slutten av 60-tallet. 156 
maskiner av denne typen er for tida stasjonert i England. 
Innover sovjetisk luftterritorium kan de rekke lenger enn 
til Moskva. Og mens Sovjet med sin "Backfire" etterruster 
nettopp for å ta igjen F-lll og dens forbedrede versjoner, 
er Vesten alt klar med den neste generasjon av fly med 
dreibare vinger: "Tornado".
Likevel vil ingen med sakkunnskap benekte truselen som 
Vest-Europa står overfor - en trusel som ikke bare består 
av Sovjets "Backfire" og SS-20. Foruten dette opererer 
det i Østersjøen 6 rett nok temmelig foreldede ubåter av 
"Golf"-klassen, hver med tre og i alt med 18 raketter om
bord. Hver rakett har et vannstoffsprenghode med en 
sprengkraft på inntil 2 megatonn. Også denne truselen 
kunne Sovjet lett mangedoble. De behøvde bare å omdiri
gere en del av sine langdistanseraketter mot europeiske 
mål. Men - hva er forskjellen mellom disse nyeste trusler 
og den trusel som Vest-Europa har stått overfor i de siste 
20 år? Hvorfor ser talsmennene for rakettstasjonering en 
større fare i 600 SS-20 sprenghoder enn i de mer enn 600 
megatonn-ladninger som satt på SS-4 og SS~5? Hva kommer 
det av at Vest-Europa ifølge disse talsmenn i dag synes å 
ha et større beskyttelsesbehov enn tidligere?
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KJERNEFYSISK MARERITT

Slaget kommer uten forvarsel. SS-20 sprengboder detoneres 
omtrent samtidig over NATO-flyplassene i Vest-Tyskland og 
Storbritannia. De detoneres over amerikanernes atomvåpen- 
depoter i Pfalz og Eifel. De detoneres over garnisonene 
til de amerikanske og vesttyske enhetene som disponerer 
de hittil sterkeste landbaserte kjernevåpen innen NATO- 
området: de 180 Pershing IA med en rekkevidde på 750 kilo
meter. Nitti godt plasserte atom-eksplosjoner ville kan
skje være nok til dette. Altså bare tredve SS-20 raketter, 
som ifølge den amerikanske etterretningstjenesten hver er 
utstyrt med tre sprengboder som kan siktes inn mot hvert 
sitt mål. Kanskje bruker russerne til dette heller 150 
sprengboder på 50 raketter. I alle tilfelle bruker de bare 
en brøkdel av hva de har parat bare av SS-20 for fullsten
dig å lamme NATO ved et overraskelsesslag.
Med denne lite lovende opptakten begynner skrekkscenariet, 
som aktive og pensjonerte NATO-strateger skaper angst med, 
hos seg sjøl og hos andre. Derved vil de demonstrere at 
videre etterrustning er en ubønnhørlig nødvendighet. Elmo 
R. Zumwalt, pensjonert admiral og tidligere stabsjef for 
marinen i Pentagon, regnes som en spesielt konsekvent ten
ker av det utenkelige: nDen første, mest åpenbare og far
ligste mulighet (option) som Sovjet har, er et avvæpnende 
førsteangrep med mellomdistanseraketter mot Vest-Europa.
Med det rakettantall, den målnøyaktighet og de våpenlad- 
ninger som russerne nå disponerer, kan de satse på å lyk
kes uten store tap på egen side1*, skriver Zumwalt som en 
av forfatterne av den vektige boka "Fra svakhet til styr
ke".6 Dette verket er kommet til etter initiativ fra Rea
gans hovedrådgiver Edwin Meese, og det uttrykker tydeli
gere enn noe annet offentlig dokument maktpolitikken til 
den nye administrasjonen.
Først utmåler Elmo Zumwalt de drastiske følgene av den 
"svakhetens politikk" som hittil er fulgt: "I denne situa
sjonen (altså etter et sovjetisk førsteangrep) kan sovjet- 
lederne ha et velbegrunnet håp om å knekke den politiske 
viljen til de europeiske NATO-medlemmene." Men hvordan er 
dette håpet mulig - til og med som et velbegrunnet håp - 
at russerne med båre "små egne tap" kan tvinge NATO til 
kapitulasjon ved hjelp av et SS-20-angrep? Må ikke herrene 
i Kreml nødvendigvis regne med at det da vil stige dusin
vis av amerikanske ubåt-raketter (de britiske og franske 
ikke medregnet) hvesende opp fra havet og som så ubønn
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hørlig vil sette kursen mot Russland med hundrevis av 
sprenghoder? En slik antakelse er i alle fall i samsvar 
med avskrekkingsdoktrinen slik den tidligere er fremstilt.

Hva med de 156 amerikanske F-lll bombeflyene i England?
Er ikke i det minste 50 av disse kommet seg opp fra sine 
rullebaner gjennom alarmstart før de sovjetiske rakettene 
slår inn? Raser de ikke i lav høyde, hvert utstyrt med to 
atombomber, over Nordsjøen og det sørlige Sverige mot Le
ningrad og Minsk? Eller mot Brest-Litowsk og Lemberg for 
å ødelegge Warszawapaktens linjer bak fronten? Jager ikke 
hangarskipsflyene fra den amerikanske middelhavsflåten 
over Bosporus i retning Krim og Ukraina utstyrt med kjerne
fysiske våpen? Og må ikke Sovjetunionen være sikker på en 
ødeleggende motreaksjon fra den amerikanske presidenten om 
de drister seg til et ,!awæpningsslagn mot Vest-Tyskland 
som, uansett om det gjennomføres med den størst mulige 
presisjon, uunngåelig vil koste titusener av amerikanske 
soldater og sivile ved de vesttyske militærbasene livet?
Nei, dette behøver dere»ikke å regne med, beroliger Elmo 
Zumwalt herskerne i Moskva. For med dagens påståtte vest
lige svakhet, som ikke bare hevdes av ham, kan Sovjet ha 
et "begrunnet" håp om at ikke bare de europeiske NATO-med- 
lemmene vil falle på kne for dem, men også USAs president. 
Mannen i Det hvite hus (eller i bunkeren under) vil nemlig, 
hevder Zumwalt, befinne seg i et lammende dilemma. Hvor
for? Fordi han ved et sovjetisk førsteslag bare dispone
rer over ett motvåpen innen NATO-området som med sikkerhet 
ikke vil settes ut av spill - ubåtrakettene. Er ikke det 
bra nok? Er det ikke mer enn tilstrekkelig avskrekking og 
risiko for motparten til at han ikke gjennomfører sitt 
sjølmorderiske angrep? Nei, dette er for dårlig, sier 
Zumwalt og den strategiskole som han representerer., Ubåt
rakettene er ikke nok avskrekking - de er for mye avskrek
king og nettopp derfor ikke troverdige.
Og ulykken fremgår ifølge scenaristen av de følgende for
hold: ubåtraketter er "strategiske" våpen av øverste kate
gori. Sammen med de interkontinentale rakettene og de 
langtrekkende bombeflyene som finnes i USA og Sovjetunio
nen, er også disse definert og behandlet som "sentrale sy
stemer" i avtalene om begrensning av de strategiske rust
ninger ("SALT"). Innsats av ubåtraketter til gjengjeld
else av begrenset atomangrep mot Vest-Europa kan altfor 
lett bli misforstått av Sévjet (sier "scenariet"). Bare 
en eneste ubåtrakett av typen "Poseidon C3" med sine ti
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sprenghoder, vil nemlig lage omfattende skader. Sovjet- 
ledelsen kunne komme til å overreagere - når de alt i for
veien var i stand til å gjennomføre et halsbrekkende an
grep mot Vest-Europa. De kunne bringe sine ubåter i At
lanterhavet og i Stillehavet i kampinnsats. De kunne med 
andre ord sende lignende dødbringende våpen mot det ameri
kanske hjemland. - Den gjensidige utslettelsen av begge 
supermaktene ville i en slik situasjon være uunngåelig - 
og dette bare på grunn av Vest-Europa!
Stilt ansikt til ansikt med en slik forferdelig konsekvens 
for sitt eget land, ville den amerikanske presidenten nøle, 
for så med stor sannsynlighet å avstå fra bruk av ubåt- 
rakettene i NATO-området til et gjengjeldelsesslag mot So
vjetunionen. Da dette imidlertid er den eneste "opsjon” 
som foreligger i dette "SS-20-scenariet", så blir det ingen 
annen utvei igjen for presidenten enn å overlate de vest
europeiske allierte i det nordatlantiske fellesskapet til 
sin egen skjebne.
I scenarier av denne typen har alltid de diabolsk skarp
sindige og kaldblodige over-undemenneskene i Kreml, alt 
på forhånd gjennomskuet denne maktesløsheten til presiden-^ 
ten. Med dumdristig beregning satser russerne på at NATOs 
og USAs gjengjeldelsestrusel bare er en bløff. Derfor vå
ger de seg inn i et infernalsk spill om Europa - og vinner. 
Eller med ordene til ex-marinestabsjef Zumwalt:

"Sovjet ville forsikre USA at deres krigsmål var begren
set til den europeiske skueplass. De ville forbinde 
dette kravet m§d en uttrykkelig advarsel om at et totalt 
kjernefysisk angrep mot USA vil bli utløst om vi (dvs. 
amerikanerne) fortsatt blander oss inn (i Europa).. 
Sovjet ville erklære at Europa befinner seg i den sov
jetiske sfære og ikke i USAs. En atomkrig er menings
løs. USA ville ikke kunne vinne noe og kan tape alt, 
ville de si til oss.
Dette er ikke særlig attraktive utsikter for NATO, men 
de er en potensiell følge av at man er kommet opp i en 
ensidig og ufleksibel militær balanse i Europa.11

Det store poenget er imidlertid at Moskva slett ikke behø- 
høver å gjennomføre sin SS-20-blitzkrig. Nemlig når euro
peerne virkelig har begynt å tro på meldingen om Sovjets 
angivelige overmakt - en melding som ironisk nok blir ster
kest utbasunert av de vaktsomme falkene. Snart, hevder 
Zumwalt, snart vil den tid komme da europeerne og ameri
kanerne er blitt så redde at de ved å gi avkall på etter-
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rustning gjør seg rede til ettergivelse. Da trenger ikke 
Kreml å sende en eneste SS-20 på den lange vei mot intet.
Da vil den blotte truselen være nok !,for uten kamp å 
gjennomføre oppløsninga av NATO og finnlandisering av 
Vest-Europa!!.
Dette står å lese i nFra svakhet til styrke”. Og når det 
først er kommet dit hen med den gamle verden, da er det 
heller ikke langt igjen til ”finnlandisering av USA”. Dette 
scenariet har imidlertid både i sine intensjoner og i sin 
argumentasjon faktiske og logiske hull på størrelse med 
kjernefysiske bombekratere. Og nettopp disse hullene i 
scenariet gir oss det rette innblikk i saken.
For det første kan det spørres om de sovjetiske SS-20-ra- 
kettkommandørene har noen som helst mulighet til å gjennom
føre et ”avvæpningsslag” med en slik grad av kirurgisk pre
sisjon at på den ene siden NATO i Vest-Europa blir satt ut 
av spill fra det ene øyeblikk til det andre, mens på den 
andre side sivilbefolkningen - fra Wurtemberg til York-^ 
shire - skal kunne overleve. Det er ingen tvil om at SS-20 
er betydelig mer treffsikre enn de gamle SS-4 og SS-5, som 
hadde en treffsikkerhet som i beste fall tillot rakettkom- 
mandørene å forutsi i hvilken kommune disse megatonn-slyng- 
erne ville falle ned. På den andre siden: jo mer presist 
et prosjektil er, dess mindre behøver prosjektilets eks- 
plosjonskraft å være. Nå er det imidlertid slik at den 
laveste sprengkraft som kildene i "defense community” an
gir for SS-20-sprenghodene, er 150 kilotonn (kt), altså en 
sprengvirkning på 150 000 tonn vanlig TNT. Det er over ti 
ganger mer enn i atombomben som ødela Hiroshima. Et spreng- 
hode med en kraft av denne størrelse er omtrent like vel
egnet til førsteslag mot avgrensede mål som et pressluftbor 
til en hjerneoperasjon.
Dette poenget iblant flere andre) har også regjeringas 
pressekontor og dets sjefsstrateg Lothar Ruehl oversett i 
et omfattende "argumentasjonsskrift” vedrørende NATOs dob
beltvedtak i Brussel. Skriftet er utdelt som brosjyre til 
journalister og politikere og er offentlig tilgjengelig 
med tittelen "Fredspolitikkens aspekter”. På side 45 i 
denne brosjyren kan vi lese at ”de målnøyaktige SS-20-ra- 
kettene” er "egnet til begrensede angrep mot bestemte mål”. 
På side 53 får leserne vite at "sprengladningen" på en SS- 
20 er på "noen hundre kt”. Men den forsvarsinteresserte 
statsborger får ingen forklaring på hvordan man gjennom
fører "begrensede angrep mot bestemte mål” med sprengvirk-
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ninger som er 20-30 ganger Hiroshima-bombens.

Sannheten er at Sovjet måtte ta uoverskuelige ødeleggelser 
av menneskeliv og fysisk miljø med på kjøpet, - særlig i 
Vest-Tyskland, men også i Storbritannia og Frankrike - der
som det gjennom et preventivangrep med SS-20 ville elimi
nere alle luftbaser og rakettinstallasjoner som er en tru
sel mot sovjetiske militære mål. Og sjøl om dette lot seg 
gjennomføre, måtte angriperen regne med at tilstrekkelig 
med NATO-fly utstyrt med kjernevåpen til å rette et øde
leggende slag mot Sovjetsamfunnet, ville komme seg på vin
gene i tide.
Et nawæpningsslagfl med 90 eller 150 sprenghoder med en 
eksplosjonskraft på minst 150 kt, ville være dobbelt me
ningsløst: på den ene siden ufullstendig, på den andre 
siden med tap av millioner av menneskeliv. Verst ville 
det gå utover de nærmere 300 000 amerikanske militærperso
nell og deres pårørende som er stasjonert i Vest-Tyskland 
og England og som ligger i umiddelbar nærhet av de sovje
tiske angrepsmålene. Heller ikke med et mer presist og 
mindre massivt våpen enn SS-20 kunne angriperen unngå å 
drepe en stor del av disse amerikanske statsborgerne. Det 
betyr med andre ord at sovjetledelsen måtte være forblen- 
det til å gjøre den dristige kalkylen at den amerikanske 
presidenten passivt vil finne seg i at minst 100 000 ame
rikanske liv gikk tapt ved et slikt angrep.
Hvordan kommer Elmo Zumwalt og alle andre som opererer med 
vestlig svakhet i sitt scenario, til konklusjoner som er 
så merkverdige og defaitistiske? Hvorfor suggererer de 
den vestlige offentlighet og sovjetlederne at mannen i Det 
hvite hus ikke lenger er i stand til.ved hjelp av sine ra
ke ttubåter, å utgjøre en troverdig avskrekking og i nøds
fall gjengjeldelse av et rakettangrep mot Vest-Europa? Er 
det bare fordi ubåtene omfattes av SALT-avtalene, hvis 
ratifisering er blokkert av folk av Zumwalts type? Den 
som vil ruste opp, kan ikke bry seg om motsetninger i egen 
argumentasjon i bestrebelsene på å fremstille sin egen side 
langt svakere og den andre siden langt sterkere enn de fak
tisk er. Likevel finnes det vel ikke maken til dette kne
pet som også forbundsregjeringen gjør bruk av, nemlig å la 
de amerikanske ubåtenes betydning som avskrekkingsvåpen 
for Europa forsvinne under teppet.
Men de uovervinnelige undervannsbåtene med atomraketter 
som etter Cuba-krisa erstattet de langttrekkende rakettene
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i Europa og Tyrkia og som ble hilst velkommen som ideelle vå
pen mot truselen fra de sovjetiske mellomdistanserakettene, 
disse fartøyene er fremdeles fullt operative. De 400 
kjernefysiske ubåt-sprenghoder som NATO disponerer, er - 
som tidligere - programmert mot mål i Øst-Europa. (Disse 
tilsvarer slagkraften til rakettene i to - av tilsammen 
fem - NATO-båter som alltid er "on station" og utskytings- 
klare. De amerikanske ubåtenes totale antall er 41. For 
NATO kommer i tillegg fire britiske båter med hittil 192 
og i fremtida 512 sprenghoder.)
Etter at etterrustningen til lands er satt på programmet, 
hersker forvirring. Stabsjefene i USA regner fortsatt med 
de 400 sprenghodene under vann i det europeiske NATO-om- 
rådet i mellomdistanseregnskapet i sin årlige vurder. 
av styrkeforholdet ("Military Posture") for budsjettåret 
1981. I denne vurdering så vel som i "Militærbalansen 
1980/81" fra Institutt for Strategiske Studier i London, 
eksisterer det til tross for SS-20 ennå grovt sett en like
vekt mellom NATO og Warszawa-pakten (1 : 1,5 ifølge "Mili
tærbalansen") .
Rakettene som er stasjonert på amerikanske ubåter, mangler 
derimot helt i den styrkesammenligning av mellomdistanse- 
sektoren som er offentliggjort av den tyske forbundsregjer
inga. Heller ikke de britiske ubåtene blir nevnt her.
Disse fartøyene - fullstoppet av ødeleggelseskraft - ble 
så sent som i 1978 i Forbundsdagen lovprist for å ha en 
avskrekkingsevne som ikke kunne settes ut av spill. Nå 
har de opphørt å eksistere for Bonn. Da er det ikke mer
kelig at det plutselig er oppstått en luke, og at Sovjet
unionen fremstår med truende overlegenhet. Intet under 
at det oppstår et regnskapsmessig sammenbrudd i den mili
tære likevekt i Europa når en av hovedpillarene for denne 
likevekten - det har ubåtene vært i nesten to tiår - plut
selig er borte.
Trikset med å trylle bort ubåtene skaper inntrykket av et 
forsvarsløst Vesten overfor SS-20-rakettene (i forholdet 
1:8). Dette inntrykket skapes ved hjelp av en grov mani
pulasjon som holdes like skjult for den vesttyske offent
lighet som en statistikksvindel i sovjetpressa kamufleres 
for det sovjetiske folk. Hva har skjedd? Er det over- 
ivrige propagandister i Bonn-regjeringa som - i forståelse 
med NATO - ganske enkelt har frisert tallene for at etter
rustningen skal virke nødvendig i folks øyne. Eller er 
det Washington som - allerede i Carters regjeringstid -
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internt har meddelt NATO at den amerikanske presidenten 
ikke lenger er villig til å bruke ubåtene til avskrekking 
mot et begrenset sovjetisk angrep på Europa? At han av 
hensyn til sitt eget land ikke lenger tør risikere dette - 
slik nettopp Zumwalts scenario forutsetter?
Eller kan oppdagelsen av det nye rakettgapet føres tilbake 
til Helmut Schmidt, som jo så tidlig som i oktober 1977 
hevdet i London at den strategiske likevekten mellom super
maktene så å si automatisk fører til en "disparitet", en 
ulikevekt på det kjernefysiske området i Europa? Disse 
spørsmålene gir godt uttrykk for det virvar som den vest
lige sikkerhetspolitikken er kommet opp i. For det som 
har forverret seg er ikke først og fremst truselen fra øst. 
Det som har forverret situasjonen, er den tvil som ameri
kanerne og deres forbundsfeller sjøl har skapt når det 
gjelder påliteligheten og yteevnen til natomparaplyenn 
over Europa.

SIKKERHET GJENNOM RISIKO

Milton Leitenberg forsto ikke lenger den strategiske ver
den. Denne kunnskapsrike og uforutinntatte amerikaneren, 
ansatt på Institutt for Utenrikspolitikk i Stockholm, of
fentliggjorde våren 1980 sin forvirring i en artikkel med 
tittelen t!NAT0s og Warszawapaktens taktiske atomvåpen med 
stor rekkevidde". Hva kan det egentlig komme av, spurte 
Leitenberg, at NATOs sikkerhetspolitikk plutselig legger 
all vekt "på nødvendigheten av at den vestlige alliansen 
har et bakke-basert motstykke til SS-20?" Milton Leiten
berg syntes dette var underlig fordi han gikk ut fra at 
Vesten allerede hadde et motstykke til SS-20 og til og med 
hadde hatt dette motstykket før SS-20 overhodet eksisterte:

"Faktum er at det er de amerikanske Poseidon ubåtraket- 
tene med flere stridshoder som utgjør NATOs motstykke 
til SS-20. Disse var også de første mellomdistansevåpen 
med flere stridshoder som ble utplassert i Europa (1970) 
og ikke SS-20, som ble utplassert fra 1977".

Leitenberg skriver videre:
"Tidligere regnet man det i NATO som en fordel at de 
bakkebaserte "alarmstart"-flyene (Quick-reaction-alert- 
fly, QRA) som bidro til det kjernefysiske langdistanse- 
potensialet i Europa, ble erstattet med et økende antall 
Poseidon-stridshoder! Grunnen til dette var at de siste 
var absolutt sikre og virket "stabiliserende", da de 
verken kunne ødelegges av Sovjetunionens kjernefysiske
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eller konvensjonelle våpen og derfor ikke utfordret 
Sovjet til noe kjernefysisk preventivangrep...
Det var en egen avgjørelse i alliansen som førte til 
at Poseidon og ikke et landbasert system ble utviklet - 
og dette: ble sett på som ønskelig. Et tilleggsargument 
var at en flytting av NATOs kjernefysiske mellomdistan- 
se-kapasitet fra land til sjø ville redusere antallet 
mål for de sovjetiske rakettene på vesteuropeisk 
territorium. Poseidonstridshodene passet også godt til 
Vest-Tysklands ønske om en nær sammenkopling mellom 
NATOs taktiske atomvåpen og USAs strategiske avskrekk- 
ingsvåpen. Men plutselig forsvant disse våpen helt fra 
den offentlige diskusjonen.11

Den vestlige strategien syntes med ett å være snudd opp 
ned. Det fantes allerede et motvåpen mot det nye sovjet
iske systemet - men dette forsvant ut av diskusjonen og ut 
av NATOs doktrine akkurat i det øyeblikket det virkelig 
trengtes. I motsetning til det som talsmennene for etter- 
rustning i dag hevder angående upåliteligheten og treff- 
unøyaktigheten til sjøbaserte raketter, tilsvarer egen
skapene til den nyeste Poseidon-raketten omtrent egenskap
ene til SS-20. På noen områder er Poseidon-raketten tyde
lig bedre, for eksempel når det gjelder usårbarhet, ja 
også treffsikkerhet. Det var bare tidligere at ubåtraket- 
tene hadde et svært vidt nedslagsfelt. Dagens Poseidon- 
prosjektiler med opptil ti stridshoder, er derimot minst 
like treffsikre som de tre stridshodene på SS-20ene. Et 
utspekulert navigasjonssystem ombord i båtene bestemmer 
deres posisjon fortløpende med meternøyaktighet. Den mak- 
simale målawikelse som er oppgitt i de amerikanske fag
tidsskriftene, er 550 meter med den samme maksimale rekke
vidde som SS-20 ( 4 500 km) og med mindre eksplosjonskraft 
pr. sprenghode (50 til 100 kt) .
Poseidon er faktisk treff sikker nok til å ramme en SS-20- 
stilling. Det russiske våpnet blir riktignok definert som 
"mobilt" i Vesten, men kan ikke utskytes fra ethvert vil
kårlig sted, bare fra bestemte stillinger som er oppbygd 
til dette. Hver rakett kan pendle mellom flere slike ut- 
skytingsstillinger. På den andre side er alle disse stil
lingene oppdaget av amerikanske etterretningssatelitter. 
Milton Leitenberg er ut fra sine informasjoner overbevist: 
"De sovjetiske SS-20-rakettene er siden de dukket opp i 
1976, blitt mål for Poseidon-stridshoder." SS-20-raket- 
tene i det østlige Sibir er mål for ubåter i havområdene 
omkring Japan, mens rakettene i det vestlige Sovjet er mål
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for ubåter i Nordsjøen og Middelhavet.

I stedet for å bibeholde denne i det minste konsekvente 
balansen mellom teknisk tilnærmet likeverdige våpensyste
mer, er nå en helt ny utvikling i gang på vestlig side.
Ikke bare er Poseidon-rakettenes betydning i NATOs euro- 
strategiske konsept, underslått. Samtidig kreves det nå 
våpen mot SS-20 som man på forhånd vet overhodet ikke kan 
utrette noe direkte mot denne truselen. Disse våpen er 
Pershing 2 og Cruise Missiles. Begge disse våpensystemer 
skal plasseres på land - i behagelig rekkevidde av SS-20. 
Noen Cruise Missiles er i alle fall på sin side i stand 
til å ramme de truende SS-20-rakettene. Hvordan kan et 
slikt klovneri utgjøre en motvekt?
Det er likevel metode i denne tilsynelatende galskapen. 
Ganske visst en metode som de fleste politikere og til og 
med enkelte rustningseksperter har vansker med å få tak 
på, for ikke å snakke om den alminnelige offentlighet. 
Annerledes kan ikke det ofte stilte spørsmål forklares, 
hvorfor man ikke også har stasjonert den nye ,Tdjevelskapen,! 
(Willy Brandt) på havet. Forholdet er nemlig at for å in
stallere kjernevåpen på ubåter og overflateskip, trenger 
ikke Pentagon noe NATO-vedtak. Det kan de gjøre, og de gjør 
det uten videre. Ronald Reagans rustningsgale marinemi- 
nister Lehman vil f.eks. plassere Cruise-raketter på de 
gamle slagskipene "Iowa" og "New Jersey" som igjen er satt 
inn i tjeneste. I forbindelse med NATO-vedtaket om utplas
sering av de nye rakettvåpnene var det på forhånd gitt at 
det var stasjonering på landjorda det dreide seg om. En 
tidligere høyere embetsmann i forsvarsdepartementet som 
deltok i forberedelsene til Brusselvedtaket i 1979, sier: 
"Harold Brown (Carters forsvarsminister) levnet ingen tvil 
om at han bare var interessert i etterrustningen på den 
betingelsen at den ble gjennomført med landbaserte raket
ter. Han hadde vel forlengst gitt hæren og luftvåpnet sitt 
ord på at turen nå var kommet for deres systemer og ikke 
enda en gang bare til marinens."

Men dette var ikke alt. For når det gjelder etterrustnin
gen, dreide det seg og dreier det seg i virkeligheten ikke 
om antallet prosjektiler og stridshoder. Ikke om en mate
matisk likevekt eller likeverdighet mellom våpensystemer 
her og der. Det dreier seg ene og alene om ytterligere 
"opsjoner", ytterligere handlingsmuligheter som vil stå 
til den amerikanske presidents disposisjon i en konfronta- 
sjonssituasjon, dersom han har stående atomvåpen på euro
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peisk grunn som kan nå inn i Sovjetunionen. Fra den mi
litære styrkebalansen ("Military Posture") for 1981 utgitt 
av sjefen for den amerikanske generalstaben i Pentagon, 
siterer vi:

"Størstedelen av NATOs kjernefysiske slagkraft mot Sov
jetunionen utgjøres fortsatt av USAs strategiske kamp
styrke ...Etter 1960 er ingen nye landbaserte raketter 
av lengre rekkevidde blitt tatt i bruk av NATO... 
Moderniseringen (av me11omdistansevåpnene) har ikke som 
mål å oppnå parallellitet med Warszawapakten i ethvert 
våpensystem, men å etablere en merkbar slagkraft over 
lang rekkevidde, som utvider omfanget av mulige svar på 
en aggresjon."

Bare ved landbasering kan man nå et mål som strategene i 
Washington i de seinere år har vært brennende opptatt av. 
Ingen av de politikere som er ansvarlige for NATO-vedtaket, 
har våget å snakke om dette målet. Men av og til lyder en 
illevarslende gjenklang av det i erklæringer og besvergel
ser. For forbundskansler Schmidt er det vestlige sikker
hetssystem også "et risikofellesskap der hvert medlem 
gjennom at det benytter seg av fordelene, også må være 
forberedt på solidarisk deling av risikoene som hele for
svarssystemet fører med seg." Det målet som for Washing
ton er satt øverst i forbindelse med etterrustningen, heter 
da også "risikodeling". Hva dette betyr, fremgår tydeli
gere av forbundsregjeringas brosjyre om etterrustningen 
("Fredspolitikkens aspekter") som Lothar Ruehl har redi
gert. Her blir først en innvending som ofte er brukt av 
rakettmotstanderne, sitert:

"Stasjoneringen av landbaserte mellomdistanseraketter 
er en stor feil fordi den vil kunne provosere Sovjet
unionen til et preventivangrep mot de vestlige rakett- 
installasjonene med enorme tilleggsskader. I den kjer
nefysiske mellomdistansesektor burde NATO heller ut
bygge sitt sjøbaserte potensial."

Regjeringas motargumentasjon for landbaserte raketter, 
lyder slik:

"De europeiske NATO-statene er enige om at deres sik
kerhet er avhengig av USAs garanti om også å forsvare 
Europa med atomvåpen. Denne beredskap fra USAs side 
innebærer en stor risiko for den amerikanske nasjon. 
Alliansesolidariteten forlanger derfor at partene er 
beredt til å ta på seg denne kjernefysiske risiko i 
fellesskap. Dette innebærer stasjonering av atomvåpen 
også på europeisk område. USAs éur6peiske NATO-allierte
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har gjennom vedtaket av 12. desember 1979 forpliktet 
seg til dette.11

"Dette innebærer stasjonering av atomvåpen også på euro
peisk område.": Som om det slett ikke fantes atomvåpen i 
Europa. Som om ikke Vest-Tyskland alt i dag er så full
stappet av kjernefysisk ødeleggelseskapasitet at den bri
tiske BBC-skribenten Nigel Calder snakker om "den tyske 
atomvulkanen". Fra den amerikanske beskyttelsesmakts per
spektiv er likevel dens risiko for stor. Pentagonstrate- 
gene bar oppdaget baksiden av sin uovervinnelige båtar- 
mada i forholdet til Europa. De frykter (eller later som 
de frykter), at deres ubåter - dersom de blir satt inn i 
forsvaret av Europa - vil kunne være rake veien til et 
Holocaust i deres eget hjemland, slik det blir beskrevet 
i scenariet med dets mareritt om et rakettangrep fra røde 
ubåter mot USA.
Tidligere ble Europas "tilkopling" til USAs strategiske 
gjengjeldelsesstyrke ved hjelp av NATO-ubåtene, alltid 
regnet som særlig avskrekkende overfor Sovjet og som en 
effektiv beskyttelse av Europa. Men så fant hæren og luft- 
våpnet i USA i sin rastløse søken etter fred, sikkerhet og 
nye våpensystemer, ut at det var best at presidenten hadde 
enda flere nivåer til disposisjon på sin kjernefysiske es- 
kalasjonsstige: nivåer mellom de "taktiske" kjernevåpen 
(fra kjernefysisk artilleri til Pershing IA med 750 kilo
meters rekkevidde) på den ene siden og de "strategiske" 
våpen på den andre siden. Bare ved ytterligere mellom
nivåer kan det forhindres at en krig som bryter ut i Euro
pa, for raskt og direkte eskalerer over på USA. Dette kan 
bare oppnåes ved landbaserte våpen i Europa. Bare slike 
våpen kan hindre eskaleringsfaren for USA. -Disse våpen 
kan omdirigere risikoen og samle den opp: i Europa.
"Brusselvedtaket er ikke noen spesielt heldig løsning for 
våre europeiske venner", sier George W; Rathjens, profes
sor i statsvitenskap ved det berømte Massachusetts Insti
tute for Technology og tidligere våpensystem-analytiker 
ved Pentagons Thinktank "Institute for Defense Analysis". 
Rathjens, som i dag er en kritiker av Pentagon med intim 
kjennskap til "the defense community", sier: "De nye vå
pen skal komme en risiko i forkjøpet, en risiko som for 
øvrig er ekstremt usannsynlig, nemlig at USA på grunn av 
Europa griper for tidlig og automatisk inn med sine sent
rale strategiske våpen. For å demme opp for denne ekst
remt usannsynlige risiko, mangedobler vi på den andre si
den en overordentlig reell risiko' - faren for en atomkrig
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begrenset til Europa.”
Pershings og Cruise Missiles er, ifølge Rathjens, med sin 
rekkevidde langt inn i Russland ”i praksis strategiske vå
pen av lavere grad”. Dermed får Vest-Europa og især Vest- 
Tyskland en ”little big deterrent”, et ”lite stort av- 
skrekkingspotensial” under amerikansk kontroll. Og denne 
"little big deterrent” gjør det mulig å begrense den umid
delbare beskyttelsen av kontinentet med USAs sentralstra- 
tegiske krigsmakt - i det minste gjøre denne beskyttelsen 
mindre direkte. Rathjens:

"Tendensen går entydig i retning av å begrense den kjer
nefysiske beskyttelsesgarantien til de våpen som står 
i Europa og som fortsatt vil komme til Europa.v

De som forsvarer stasjonering til lands, benekter dette.
"En Pershing 2 forblir et amerikansk våpen som avfyres av 
amerikanere - uansett hvorfra", erklærer den forhenværende 
forsvarsministeren James Schlesinger. "Om disse rakettene 
rammer sovjetisk territorium, risikerer De forente stater 
at Sovjetunionen gjengjelder et slikt slag også mot ameri
kansk territorium og ikke bare mot Europa." Dermed er man 
allerede på det høyeste strategiske nivå. Følgelig, hev
der Schlesinger, blir Europa med de nye bakkerakettene enda 
nærmere tilknyttet USAs sentrale kamppotensial og slett 
ikke avkoplet. I denne direkte tilknytning ligger euro- 
våpnenes avskrekkende virkning: "De muliggjør ikke en be
grenset krig i Europa. De utelukker tvert imot en slik 
krig."
Den Europa-ansvarlige i det amerikanske utenriksdeparte
ment, Lawrence Eagleburger, har energisk bekreftet dette 
standpunktet i London og reagert forurettet overfor euro- 
peernes mistanke om at amerikanerne ensidig vil skyve den 
kjernefysiske risiko over på dem. Og hva mer er: Sogar 
Georgij Arbatow, Bresjnews rådgiver i amerikanske spørs
mål, synes på sine premisser å bekrefte Schlesingers og 
Eagleburgers oppfatning. I mars 1981 erklærte Arbatow i 
Bonn følgende om etterrustningsvåpnene:

"Dersom disse rakettene - jeg gjentar, amerikanske ra
ketter - rammer sovjetisk territorium, vil gjengjeldel- 
sesslaget ikke bare rettes mot de land hvorfra de er 
avfyrt, men også mot De forente stater, vel og merke 
nøyaktig som om rakettene hadde startet i Montana,
USA."

Det som James Schlesinger i dag forteller europeerne, mot
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sier imidlertid alt hva han forfektet som Nixons forsvars
minister (1973/74). Hans strategiske tenkning var beher
sket av letingen etter begrensede "opsjoner" som gjør en 
atomkrig tenkelig, uten at den føres ut i ytterste konse
kvens av USA og Sovjetunionen, I 1974 regnet han til og 
med en begrenset atomduell mellom supermaktene for tenke
lig, der bare militære mål som for eksempel rakettsiloer 
ble tilintetgjort og hvor sivilbefolkningen på begge sider 
ble mest mulig skånet.
Og Georgij Arbatow? Hans kraftige ordbruk er et klassisk 
tilfelle av hva begge siders strategiske dbktrine omtaler 
som en "ikke troverdig trusel" - like lite troverdig som 
en vestlig trusel om å sende megatonn-bomber mot Sovjet 
ville være, i tilfellet av et sovjetisk angrep på Vest- 
Berlin. Hva vil Arbatow gjengjelde et angrep med mellom
distanseraketter på Sovjetunionen med? Russerne har ingen 
tilsvarende målpresise våpen som kan nå amerikansk område. 
Riktignok har Willy Brandt fortalt Der Spiegel om spekula
sjoner i ekspertkretsen som går ut på at Sovjet kunne set
te opp SS-20-raketter ved Berings-stredet, den ytterste 
utpost av riket helt i øst. Disse kunne da være i stand 
til å ramme nordvestkysten av USA nesten til San Francisco. 
Ingenting tyder på at det til nå er satt opp slike rakett- 
stillinger. Og sjøl om de var der: et SS-20-stridshode 
har en eksplosjonskraft som er minst femten ganger større 
enn et Pershing-sprenghode.
Men Moskva kunne straks sende opp sine landbaserte inter
kontinentale raketter fra Sibir for å ødelegge militære 
mål - rakettsiloer, flyplasser, kommandosentraler - i Mon
tana, Nord-Dakota, Arkansas osv. MIT-professor og strate- 
gianalytiker George Rathjens er imidlertid ikke den eneste 
som holder dette for ytterst usannsynlig:

"I den grad det ex mulig å være sikker på noe omkring 
disse bisarre kalkylene, så må det ansees som utelukket 
at en rasjonelt handlende Kreml-ledelse* vil besvare et 
angrep med mellomdistanseraketter mot lokale mål i So
vjetunionen, med et angrep mot amerikansk territorium - 
det være seg begrenset eller totalt. Et slikt motan
grep leder ihvertfall til total krig og supermaktenes 
gjensidige ødeleggelse."

Verdensundergangen står nemlig ifølge Rathjens, i et abso
lutt misforhold til de, rett nok smertelige, men tross alt 
begrensede tap som de nye mellomdistansevåpnene anretter. 
Raffinementet og det "forførende" (Rathjens) var nettopp
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Pershing 2-rakettene blir riktignok først begripelig når 
vi ser nærmere på hva disse våpen er gode for og hva som 
prinsipielt atskiller dem fra alle tidligere atomraketter - 
også fra SS-20.

EUROPA SOM STØTDEMPER

Blinde som artillerigranater flyr de ballistiske rakettenes 
sprenghoder mot sine mål. Men ikke stridshodet til Pers
hing 2 med sitt l!Terminal Guidance System" ("Sluttfase- 
styresystem") . Pershing-sprenghodet registrerer jordover
flata under'seg ved hjelp av radar, idet det forlater sin 
banes høyeste punkt på 240 kilometer og raser mot målet. 
Sprenghodet har et detaljert elektronisk kart over målom
rådet i sitt sluttfase-styresystem. Det sammenligner ra
darens reelle bilde med de innpodede målangiveisene. Det 
korrigerer deretter sin bane ved hjelp av små styrevinger. 
Det slår inn i.målområdet med en avvikelse på høyst 30 
meter. Avvikelsen ved den hittil beste test-utskytning er 
12 meter. Med sitt revolusjonerende sluttfase-styresystem 
er Pershing 2-stridshodet mer enn ti ganger mer treffsik
kert enn Pershing IA eller SS-20. Den kan derfor greie 
seg med en tilsvarende mindre sprengladning.
Til Pershing IA benyttes kjernefysiske ladninger på minst 
60 kt og opptil 400 kt (tilsvarende 400 000 tonn TNT). 
Pershing 2 vil få sprenghoder fra bare 1 kt til maksimalt 
10 kt (Hiroshima-bomben hadde 13 kt). Nettopp slike de
taljer er det som er viktige. Dette gjør Pershing 2 til 
det første virkelige blinkvåpen med større rekkevidde i 
det hele tatt: Pershing 2 ev hva NATOs folk bare hevder 
at SS-20 er. Den betyr våpenteknisk et langt sprang frem
over, sjøl om dette blir tilslørt ved den beskjedne vide- 
renumerering fra IA til 2 på samme måte som i forbindelse 
med termen "etterrustning". Men i sine interne rapporter 
til fagkomiteene i kongressen legger ikke Pentagon skjul 
på hvor viktig det er å ødelegge militære mål hos fienden 
med minst mulige atomladninger og med "minimale kollate- 
ralskader", altså med minst mulige "tilleggsødeleggelser" 
av sivilpersoner og sivile objekter.
Det er nå blitt slik i opprustningens logikk at det ikke 
lenger dreier seg om å ramme fienden på den mest ødelegg
ende måten - den evnen besitter begge supermaktene for
lengst mer enn nok av. I dag er derimot målsettingen net
topp 'for de amerikanske strategene, å true motstanderen 
med punktvise angrep, som riktignok rammer- så det merkes,
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men som ikke er så omfattende at det provoserer frem et 
gjengjeldelsesslag med strategiske våpen, presist: et gjen- 
gjeldelsesslag mot De forente stater. Denne utviklinga 
begynte alt med kjernefysiske feltvåpen i Europa., med 
atomartilleri-granater og med raketter av kortere rekke
vidde. Her kommer også nøytronbomben inn i bildet. Disse 
kampmidler er beregnet på den situasjon at Sovjetunionen 
med sine motvillige allierte går til konvensjonelt angrep 
mot Vest-Tyskland som Bundeswehr og NATO-styrkene ikke kan 
stoppe med konvensjonelle midler. Da skal atomvåpen taes 
i bruk - altså først fra vestlig side - for å stanse den 
østlige offensivarmeen og drive den på retrett.

Ingen NATO-strateg har noensinne regnet med at en slik 
førstebruk av atomvåpen på den tyske slagmark umiddelbart 
kan føre til et gjengjeldelsesslag fra Sovjet mot De for
ente stater. Sjøl ikke ved antakelsen av store mannskaps- 
tap på Warszawapaktens side, regnet man med en slik mulig
het. Man trodde og tror fortsatt at Sovjet enten vil gi 
opp kampen eller sjøl ta i bruk lignende kjernefysiske 
feltvåpen. Om de ikke er interessert i verdensundergangen, 
ville de i alle fall gjøre alt for å begrense motreaksjo
nen til Europa og helst bare til Mellom-Europa. For de 
vil ikke bare forhindre en interkontinental duell med USA, 
men også et desperat angrep fra Frankrikes "Force de frap- 
pe,f. Den engstelige borger kan av dette trekke den let
telsens slutning at en østlig offensiv i Mellom-Europa er 
ekstremt usannsynlig, sjøl i d$t tilfelle at konflikten 
kunne la seg begrense og ikke førte til et siste oppgjør 
mellom supermaktene.
Dristig tenkende yrkes- og amatørstrateger - som det alt 
før Reagan-administrasjonen ikke mang'let på - trekker like
vel ganske andre konsekvenser. De er fascinert av de over
raskende mulighetene som åpner seg i og med de nye mellom- 
distansevåpnene og en utvidet førsteslagsdoktrine - mu
ligheter som samtidig avgrenser risikoen til Europa.
"Disse Pershing-babyene er dog ikke laget for å avskrekke 
eller gjengjelde et sovjetisk favvæpningsslag’ med SS-20 
mot Vest-Europa", sier MIT-professor Rathjens. "Man slår 
ikke tilbake med stridshoder bare på 1 til 10 kilotonn- 
ladninger når man får 150 kilotonn-kolosser i hodet." Men 
hva skal de da brukes til? Rathjens: "Etter sjahens fall 
var allerede Carter-administrasjonen oppsatt på å gjenopp
rette en tilstand som ble kalt "dominant deterrence", av- 
skrekkingsdominans. "Dominant deterrence" innebærer at
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jeg kan avskrekke min motstander mer enn han meg, at jeg 
altså i en konfrontasjon kan sette ham under et psykolo
gisk større press enn han meg. Med Pershing 2 som første- 
angrepsvåpen og krysserrakettene (Cruise Missiles) som 
oppbakning, ville man være i stand til å gjennomføre slike 
ting.,f Slik omtrent ville det se ut: Washington er inte
ressert i å tvinge Moskva til ettergivelse eller passivi
tet i en krisesituasjon som ikke trenger å ha sitt utgangs
punkt i Europa. Washington truer Moskva med enkeltstående 
angrep med presisjonsvåpnet Pershing 2, angrep mot mili
tære mål'i Vest-Russland med ,!minimale tilleggsskader”. 
Denne trusel bringer Kremls menn i et vanskelig dilemma: 
deres mottrusel - å besvare ethvert angrep på sovjetisk 
territorium med et angrep på De forente stater - er ikke 
troverdig. De har ikke våpen for tilsvarende presise gjen- 
gjeldelsesslag. Sjøl om de avfyrte bare et par prosjek
tiler, måtte deres slag bli langt mer ubehersket og dermed 
etterfulgt av et enda verre tredjeslag fra amerikanerne.
De ville risikere total krig.

Mer troverdig ville det være med en sovjetisk mottrusel 
mot et passende antall amerikanske militærbaser i Vest- 
Tyskland. Men sjøl da ville Kreml-ledelsen befinne seg i 
en prekær situasjon i det øyeblikk de truende Pershing 2 
virkelig detonerte over sovjetisk område og de måtte gjøre 
klar til et motslag. For fra Forbundsrepublikken og Vest- 
Europa sikter flere ennå ikke utskutte Pershing 2, og bak 
dem de 464 Cruise Missiles, mot dem. Skulle russerne imid
lertid virkelig ramme de amerikanske militærbasene i For
bundsrepublikken, da måtte de regne med at deres grovere 
prosjektiler ville lage mer omfattende skader enn de som 
var oppstått hos dem sjøl ved amerikanernes begrensede 
førsteangrep. Dermed ville de være viss på et nytt og es- 
kalert angrep med Pershing og Cruise Missiles. Og med 
stridshodet på Cruise Missiles er vi alt kommet opp i en 
sprengkraft på opptil 200 kt. Dersom sovjetlederne skulle 
blokkere denne truende økningen av slagene, måtte de sjøl 
foreta halsbrekkende eskaleringer. Ikke bare måtte de 
sette de resterende Pershing- og krysserrakettene ut av 
spill - men også alle fly som kunne føre atombomber fra 
det europeiske NATO-området til Sovjetunionen. Dette ville 
ihvertfall bety slutten for Forbundsrepublikken.

Likevel ville ikke denne eskaleringen være til særlig hj elp 
for Sovjetunionen. Ikke bare ville stadig altfor mange 
fly og raketter nå sine mål i Sovjet på.grunn av at NATOs 
stridskrefter nå ville være i høyeste alarmberedskap. Men
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nene i Kreml-bunkeren ville fremfor alt på dette stadium 
stå foran det neste og høyeste eskaleringsnivå: ubåtraket- 
tene, langtrekkende bombefly, interkontinentale raketter. 
Med en slik horrortrip i vente, er det mest fornuftig for 
russerne å holde seg i ro ved utgangsangrepet eller å gi 
etter - før også den første Pershing 2 har nådd sitt mål. 
Dette er i alle fall "avskrekkingsdominansens" lære - også 
kalt "eskalasjonsdominans" eller "eskaleringskontroll".

Denne læra er ikke noe science-fiction-produkt av overeng
stelige Pentagon-kritikere. Den er heller ikke en stam- 
bordsstracegi fra ultrakonservative hurra-patrioter. Den 
er - også før Reagan - gjentagne ganger blitt bekreftet som 
USAs offisielle strategiske doktrine, sist av Jimmy Carter 
i august 1980 da han ville demonstrere styrke i valgkampen 
mot Reagan. Han satte ,!presidentdirektiv 59" i kraft, et 
hemmelig skriv om kjernefysisk krigføring. Ifølge tidli
gere Pentagonminister Harold Brown, settes i dette skrivet 
"selektiv innsats mot militære mål i Sovjetunionen" opp som 
den første "kjernefysiske opsjon" til presidentens disposi
sjon. Dette er en "forbedring av den strategiske doktrine 
i forhold til de aktuelle betingelser og muligheter" - en 
formulering som innvidde uten vansker tolket som en hen- 
spilling på den forbedrete presisjon på de kommende våpen.

Ronald Reagans militære rådgivere representerte den samme 
offensive politikken - bare mye mer radikalt. Alt i begyn
nelsen av 1980 kom Reagans folk med hard kritikk av det 
kjernefysiske moderniseringsprograipmet i Europa fordi det 
var utilstrekkelig og dessuten belastet med det spesielle 
forhandlingstilbudet overfor Moskva. "Jeg var bekymret 
over hvor mye politisk kapital det kostet å få alliansen 
(NATO) med på dette (Brussel-)vedtaket, især fordi det 
bare kan betraktes som del av en langsiktig plan som sik
ter mot en total reorganisering av vår militære posisjon", 
erklærte Richard Burt, i dag sjef for kontoret for poli- 
tisk-militære saker i USAs utenriksdepartement. Burt an
ser det som et "farlig presedens-tilfelle, at vi ikke len
ger kan vedta noen (rustnings-)beslutning uten samtidig å 
knytte det sammen med rustningskontroll". Fremfor alt er 
ikke antallet planlagte våpen tilstrekkelig for en grunn
leggende styrkelse av posisjonen. Og når dette er oppnådd, 
ville Richard Burt foretrekke å kunne føre en komplett 
atomkrig mot Sovjetunionen fra Europa. Ordrett heter det 
i "Fra svakhet til styrke":

"Så lenge vi bare har et symbolsk potensial der (i Eu
ropa) til å ødelegge noen sovjetiske mål, vet europeerne
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og helt sikkert russerne, at de kan svare med et virke
lig effektivt slag som dermed tvinger oss til å eska- 
lere til et nivå som er lite tiltalende."

Et annet Reagan-team under ledelse av William Van Cleave, 
den såkalte "Madisongruppa", krevde kort etter Reagans 
valgseier at tallet på mellomdistansevåpen i Europa måtte 
fordobles i forhold til NATO-vedtaket av 1979 og at rekke
vidden på Pershingrakettene måtte forlenges til 2 500 kilo
meter.
"Disse folkene ønsker naturligvis ikke en atomkrig i Eu
ropa eller andre steder. De løpet bare etter et fata mor
gana av styrke og våpenmangfold som skal sette dem i stand 
til å true Sovjet med kjernefysiske angrep av enhver tenke
lig type. Og vel og merke ftroverdigf - det er fetisj-__
ordet." Den som sier dette, er en tidligere insider i 
Pentagon, Earl Ravenal, inntil 1969 direktør for våpensy- 
stem-analyse i forsvarsministeriets stabskontor. Alt under 
Carter-administrasjonen gjorde det seg gjeldende en trang 
blant stabsjefene - på tross av SALT-avtalene - til "igjen 
å bygge opp posisjoner, hvorfra man kan tvinge Sovjet til 
ettergivelse i konfrontasjonssituasjoner ved hjelp av psy
kologisk press og et "troverdig truselpotensial".
Pershing 2s spesielle troverdighet ligger etter Ravenals 
mening, ikke bare i dens høyere presisjon og i de mindre 
"sivile tilleggsskader " den forårsaker i forhold til andre 
atomvåpen med lang rekkevidde:

"De nye mellomdistansevåpnenes spesielle troverdighet 
ligger i enda større grad i deres utplasseringssted: 
Europa. Vi truer de russiske kjerneområder med be
grensede angrep fra Vest-Europa og dermed tilbyr vi 
russerne samtidig å begrense sin gjengjeldelse til 
Vest-Europa i tilfellet dette spillet med trusler og. 
skremsler går galt."

Reaganstrategene klør igjen etter å spille "Chicken" med 
russerne, slik det skjedde under Cuba-krisa, konstaterer 
professor Rathjens. "Chicken" er en "modighetsprøve" for 
tenåringer som synes livet er for kjedelig - gjort kjent 
også i Europa av James Dean og hans film "Rotløs ungdom":
To unggutter raser mot hverandre i sine biler. Den som 
først viker unna er en "Chicken", altså en feiging, og har 
tapt.
"Når begge supermaktene ved fremtidige konfrontasjoner
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igjen raser mot hverandre11, hevder George Rathjens, "er 
tanken den at russerne skal være den første til å vike 
unna fordi de føler seg mest truet. Men om de ikke viker 
unna, da står Vest-Europa i fremtida som en atom-buffer 
mellom dem. Eller, for å holde oss til bil-bildet, som 
støtdemper. Når begge farkostene tørner mot hverandre, 
da ødelegges riktignok den vesteuropeiske støtdemperen.
Men den tar også av for sammenstøtet og kan, dersom eska- 
leringen blir stoppet, sikre at supermaktenes sitteplasser 
ikke blir ødelagt. Den sovjetiske ville rett nok være i 
en sørgelig forfatning: til gjengjeld ville også amerika
nerne i Vest-Tyskland ha behov for medlidenhet.11 Men når 
endelig ,!Chicken,f-spillerne besinner seg, står Amerika 
sjøl uskadd tilbake og Sovjet-folkenes fortsatte eksistens 
er også berget. Bare støtdemper-sonen Europa ville være 
sterkt forkrøplet.

VÅPEN SOM FORFØRER TIL KRIG

Som ung løytnant i det amerikanske kavalleriet dro han i 
1866 i felten mot apachene i New Mexico. Vinteren før 
blodbadet ved Wounded Knee i 1890/91 deltok han i kampen 
mot siouxene i Dakotas isøde. I 1898 hjalp han til med å 
befri Cuba fra spanjolene og å stille landet under ameri
kansk formynderi. I 1901 ble han kommandert til Filippi
nene, den koloniale nyervervelse til den forhenværende ko
loni, De forente stater. Han brakte moroene, de opprørske 
muslimene på Mindanao, til ro og ble forfremmet utenfor 
rekkefølge til brigadegeneral av Theodore Roosevelt. I 
1909 måtte han på nytt bringe moroene til ro, noé om først 
lyktes i slaget ved Bagsak i 1913. I 1916 kommanderte han 
en straffeekspedisjon fra US-Army, som trengte inn i Mexi
co og forgjeves prøvde å fange opprøreren Pancho Villa. I 
1917 ble han øverstkommanderende for de amerikanske strids
krefter som ble skipet over til Frankrike og beseglet Tysk
lands nederlag i første verdenskrig.
Navnet hans var John Joseph Pershing. Som ingen annen ut
trykker han USAs imperiefase - en tid som Ronald Reagan 
gjerne vil bringe tilbake. I dag bærer en rakett Pershings 
navn og i det minste versjon nummer to av denne raketten 
rettferdiggjør navnevalget fullt ut. Den er like omstridt 
som generalens kampanjer på Filippinene og i Mexico var det. 
Den er som våpen like sjølrådig som Pershing, som av sine 
soldater fikk klengenavnet ^Black Jack”.
La oss enda en gang sammenfatte egenskapene til denne ra-
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ketten: Pershing 2 skal få en rekkevidde på 1 800 kilo
meter. Skutt ut fra Sørvest-Tyskland - fra Pfalz eller 
det nordlige Wurtemberg - kan den uten vansker nå Lenin
grad eller Kiev og er bare knappe 200 kilometer fra å nå 
Moskva. Mistroiske sovjetiske eksperter går i dag ut ifra 
at Pershing 2 vil kunne nå Moskva. Faktisk skal Pershing- 
produsenten Martin Marietta være i ferd med å lage en for
bedret rakett med en rekkevidde på 2 500 kilometer. Men - 
Pershing 2 skal ikke ødelegge byer. Paradoksalt nok skal 
den ikke lage mest mulig, men minst mulig sivile ødelegg
elser hos motstanderen. De skal kunne gjøre noe som langt
rekkende atomvåpen (inklusive SS-20) hittil ikke har kun
net: disse var ute av stand til å ødelegge et lokalt mili
tært mål (en flyplass, et kommandosenter, et atomvåpen- 
depot) langt inne på motstanderens område, uten samtidig 
å skape enorme "tilleggsskader" hos sivilbefolkningen. For 
tross alle fremskritt på dette område, har også de beste 
av de hittil eksisterende rakettene en såpass dårlig treff
sikkerhet at punktmål, især bunkrede punktmål, bare kunne 
ødelegges ved bruk av voldsomme atomladninger - ladninger 
fra ti ganger Hiroshimabombens kraft og oppover.
Dette gjør anvendelsen av slike våpen så vanskelig, særlig 
når man er ute etter å true motstanderen med førsteinnsats 
av kjernefysiske våpen på den ene siden, mens man ubetinget 
ønsker å hindre en total atomkrig på den andre siden. For 
når man i en ennå ikke-kjernefysisk krise- og krigssitua
sjon, angriper de fremste mål hos motstanderen med en kraft 
ti gangen Hiroshima-bomben, da er det grunn til å frykte at 
motstanderen får en uønsket stor skrekk, at han dermed 
overreagerer og straks sender avgårde de tyngste gjengjel- 
delsesvåpnene mot Vest-Europa og til og med mot USA. Dette 
skal Pershing 2 forandre på. Den er produktet av det fan
tasifulle og likevel altfor nærliggende ønsket om å true 
den andre supermakta med et begrenset atomangrep på en 
langt mer troverdig måte enn tidligere. De nye våpnene 
fører til at begrenset innsats av atomvåpen nå synes mer 
’’gjennomførbar11 enn hva som før var tilfellet. Dette gjel
der også nøytronbomben som er forordnet av president Rea
gan.
Det nye revolusjonerende stridshodet til Pershing 2 med 
sine radarøyne og sitt eomputer-regulerte sluttfasestyre- 
system treffer med 30 meters nøyaktighet. Målawiket på 
Pershing IA går derimot opp i mer enn 400 meter. Med Per
shing 2s presisjon er det nok med svært små atomladninger 
for å tilintetgjøre sjøl bunkrede mål. Pershing 2 skal da
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også utstyres med stridshoder med en maksimal sprengkraft 
på 10 kt. (Hiroshimabomben: 13 kt) og ned til bare en 
kilotonns sprengkraft. Uansett hva som skjer med målet - 
"tilleggsskadene” vil være begrensede i forhold til hva 
som skjer ved innsats av ubåtraketter mot Sovjetunionen 
eller SS-20 mot Vest-Europa.
Ifølge kritikerne er Pershing 2s minskede ødeleggelses- 
kraft nettopp dens store fare - dette samt den ekstremt 
korte flytid som denne raketten trenger fra Vest-Tyskland 
til sovjetisk område. "Et våpen av Pershings type, øker 
risikoen for feilvurderinger og misforståelser på begge 
sider i en helt uansvarlig grad. Uvissheten, nervøsiteten 
og beredskapen til et førsteslag vil stige i spente situa
sjoner som følge av dette våpnet. Det uthuler muligheten 
for krisemanagement, i stedet for å stabilisere den." Dette 
erklærer George Rathjens, MIT-professor og tidligere våpen- 
system-analytiker. Han mener at den tilsynelatende anvend- 
barheten til den nye Pershing skaper "dødelige fristelser". 
Disse våpnene er "på sin måte mer djevelske" enn en enorm 
vannstoffbombe. Rathjens sier:

"Når jeg slipper løs en ødeleggelseskraft på ti mega
tonn, da er jeg fullstendig klar over at jeg flørter 
med verdensundergangen. Den nye Pershing derimot er så 
presis og har en så begrenset sprengladning at den rik
tignok er smertelig for motstanderen, men samtidig kan 
den forlede meg til å tro at motstanderen under ingen 
omstendighet vil reagere så fortvilt at hans mottrekk 
er et øyeblikkelig angrep på amerikansk territorium.
Jeg kan overtale meg sjøl til å tro at fienden enten 
gir etter eller begrenser sin motreaksjon til Vest- 
Europa eller bare til Vest-Tyskland."

Dette er bare det som det ene av de to nye våpen er i stand 
til å utrette, som fra 1983 skal stasjoneres i Vest-Tysk
land (og bare i Vest-Tyskland skal begge våpen plasseres); 
Cruise Missiles eller krysserrakettene er ikke noen mindre 
eventyrlig oppfinnelse. En Cruise Missile stiger ikke 
som Pershingraketten raskt opp til 240 kilometers høyde 
for så å styre ubønnhørlig mot sitt mål med 20 000 km/t.
Et krysservåpen har en forholdsvis bedagelig marsjfart, 
omtrent som hastigheten til et av Lufthansas passasjerfly.
I virkeligheten er det et lite ubemannet jetfly og trenger 
mer enn to timer på en strekning på 2 000 kilometer, og 
ikke bare minutter som Pershing.
Til gjengjeld jager krysserrakettene Innover fiendens land
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i bare 30 til 60 meters høyde, styrt av en komplisert kom
binasjon av et navigasjonssystem med programmert marsjrute 
og en radar som registrerer terreng og høyde. Krysserra- 
kattene vil fly så lavt at de ikke oppdages av motstan- 
derens radar. De skal fly i på forhånd programmerte vink
ler, slik at det lengst mulig kan skjules hvilket mål det 
styres mot. Kort før målet stiger rakettvåpnet opp fra 
sin lavflygning til 500 til 1 000 meters høyde, slik at 
radaren i sluttfase-styresystemet kan ta inn området om
kring målet. På samme måte som Pershing 2 styrer så pro
sjektilet eksakt mot det programmerte Mpunkt null", deto- 
nasjonspunktet. "Krysserrakettenes relativt lave hastig
het gjør at de ikke representerer noen økt førsteslags- 
trusel mot Sovjetunionen. Stasjoneringen av Cruise Missi
les viser snarerer en andreslagsevne som skal ha en stabi
liserende virkning.” Slik heter det i en betenkning om 
etterrustningsvåpnene, bestemt for den amerikanske kongres
sen og fremlagt av Carter-administrasjonens rustningskon- 
troll-utvalg så seint som i januar 1981. Det er ingen 
tvil om at Pershing 2 er bedre egnet for førsteangrep enn 
Cruise Missiles. Desto bedre er Cruise Missiles egnet til 
å stå i andre rekke ved et Pershing-førsteslag og avskrekke 
eller gjengjelde et sovjetisk gjengjeldelsesslag. (Den 
siste muligheten ville riktignok mange forbundstyskere ikke 
få anledning til å oppleve.)
Men om et våpen som opererer i en slik hemmelighet og som 
blir utplassert i et slikt antall, virkelig bidrar til å 
f,stabiliserelf situasjonen i Europa og til å avholde den 
andre siden fra feilreaksjoner, herom har også rustnings- 
kontroll-utvalget i Washington alvorlig tvil. I dets be
tenkning heter det:

"På den andre side er Cruise Missiles vanskelig å opp
dage og er i stand til å endre sin flyveretning. Dette 
kunne resultere i en feilvurderning fra Warszawapaktens 
side når det gjelder hvor rakettene skytes fra og om
fang og mål for et angrep, og r^uligens fremprovosere en 
uforholdsmessig sovjetisk reaksjon (a disproportionate 
Soviet response)."

Det lar seg rett og slett ikke si noe mer alarmerende om 
et kjernefysisk tilintetgjørelsesvåpen. Noe mer alarmer
ende for tyskere og vesteuropeere kan ikke tenkes enn pro
sjektiler som nettopp er beregnet på å lage forvirring hos 
fiendeir og forleder ham til en "uforholdsmessig" feilreak- 
sjon, hvis første offer er Vest-Europa. Så mye Pershing 2 
og Cruise Missiles enn atskiller seg fra hverandre: begge
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skaper mer utrygghet, forvirrer og destabiliserer mer enn 
alle tidligere kjernefysiske våpensystemer. Intet tidli
gere system var så fullkomment egnet til å slippe atom
krigen løs uten at noen vil den, som de to kampmidlene som 
NATO vil etterruste med. Men jo klarere dette blir, desto 
mer tilslørt blir det store mysterium: Hvordan kunne 
Schmidt, Genscher og de andre NATO-europeerne gå med på 
en netterrustning,f med slike våpen? Hvordan kunne for
bundskansler Schmidt få ry for å være etterrustningens 
egentlige promotor? Hvordan kunne han som stadig har talt 
for et funksjonsdyktig krisemanagement mellom supermaktene, 
anbefale våpen som ifølge sin karakter truer med å under
minere ethvert krisemanagement? Var han seg ikke bevisst 
at nettopp disse våpen ville kunne føre enhver krise i ret
ning av krig?

BESKYTTELSESGARANTIER I GRÅSONEN

De første SALT-forhaiidlingene mellom amerikanerne og rus
serne begynte i 1969 i en optimistisk atmosfære. Riktig
nok forlangte Moskva at ikke bare de interkontinentale 
våpensystemer og rakett-ubåtene skulle trekkes inn i for
handlingene, men også USAs "Forward Based Systems" (frem
skutte systemer), som fra Europa kunne nå sovjetisk terri
torium. Den gang dreide dette seg fremfor alt om F-lll 
bombeflyene stasjonert i England og hangarskipsflyene på 
USAs sjette flåte i Middelhavet.
Sovjetunionens argument var at også dette var "strategiske" 
våpen. Ethvert våpen som kunne ramme deres område, var 
strategisk for dem - en definisjon som Washington anvender 
kompromissløst for sitt eget vedkommende, jfr. Cubakrisa. 
Mot dette fremholdt Nixons forhandlere at de fremskutte 
systemer bare tjente til beskyttelse av de NATO-allierte.
Om disse skulle trekkes inn, måtte man også begynne å 
snakke om de sovjetiske SS-4 og SS-5 som truer Vest- 
Europa - og som Sovjet ikke betraktet som strategiske for
di de ikke hadde rekkevidde til å nå USA. Man ble enige 
om ikke å komme til enighet og om å holde disse våpen uta
for SALT I (undertegnet 1972).
Ved åpningen av SALT II-forhandlingene i 1972 gjentok So
vjetunionen sitt krav om å ta med de langtrekkende US-sys- 
temene i Vest-Europa. Amerikanerne og deres europeiske 
forbundsfeller - herunder også forbundsregjeringa - var 
som før mot dette. Paul C. Warnke, president Carters 
sjefsforhandler i siste fase av SALT II, kom med denne be
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merkning i Dev Spiegel:
"SALT II er mer omfattende fordi den berører samtlige 
systemer med interkontinental rekkevidde. Utover dette 
gikk den etter vårt ønske, imidlertid ikke. Ellers 
ville Sovjet ha stått på begrensninger av våre våpen
systemer i Europa, noe som ut fra deres standpunkt også 
er logisk, fordi disse systemer kan nå mål i Sovjetuni
onen. 11

Moskva anklaget Washington for å ville holde det europe
iske rom åpent for videre opprustning og slik omgå SALT- 
begrensningene. Men heller ikke militærapparatet i Moskva 
var særlig ivrige på at deres mellomdistanseraketter ble 
trukket inn. De oppfattet dem som uunnværlige mot de 
langtrekkende systemene i Europa, men fremfor alt overfor 
Kina. På dette viset oppsto det under SALT-nivået en så
kalt "gråsone" av ukontrollerte våpen. Da man etter hvert 
kunne se slutten på SALT II-forhandlingene, begynte for
bundskansler Schmidt å bekymre seg over denne gråsonen.
Den 28. oktober 1977 holdt Schmidt et foredrag i "Det In
ternasjonale Institutt for Strategiske Studier" i London, 
hvor han også kom inn på de "nye problemer" som var opp
stått på grunn av de "forandrede strategiske forutsetnin
gene" for Vest-Europa. Han sa:

"SALT er en traktatfesting av den strategiske kjerne
fysiske likevekt mellom Sovjetunionen og USA. Man kan 
også uttrykke det annerledes: i og med SALT nøytralise
res USAs og Sovjets strategiske kjernefysiske potensial. 
Dermed øker betydningen av disparitetene (ulikhetene) 
mellom Øst og Vest når det gjelder taktiske atomvåpen 
og konvensjonelle våpen i Europa."

Innholdsrike ord. For med to gåtefulle setninger erklærte 
her den tyske kansler den til da gyldige avskrekkingsteo
rien og den amerikanske atom-paraplyen over Europa, for 
null og niks. Hva ellers kunne hans utsagn bety?
Om de strategiske våpnene til begge supermaktene "nøytra
liserer" hverandre, da er disse av SALT-avtalen regulerte 
våpen bare brukbare til å avskrekke et angrep fra den ene 
supermakt mot den andre. Da står ikke lenger USAs inter
kontinentale langdistansevåpen til disposisjon på en tro
verdig måte til beskyttelse av de vesteuropeiske NATO- 
statene mot et sovjetisk angrep. Da kan ikke Vest-Europa 
en gang regne med at i det minste de amerikanske rakett- 
ubåtene som står under NATO fortsatt vil gjøre det de opp
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rinnelig var kommandert til, nemlig å utligne Sovjets 
mellomdistanseraketter som er rettet mot Vest-Europa.
Kort sagt: da kan et begrenset atomangrep mot Vest-Europa 
bare avskrekkes og besvares ved hjelp av våpen som er sta
sjonert i Vest-Europa. Da er en atomkrig alt på forhånd 
begrenset til Europa.

Kanslerens resonnement fremkalte en god del ubehag i nthe 
defense community11. Den amerikanske kjernefysiske garanti 
for Europa er jo faktisk NATOs grunnstein. Hvordan skulle 
det gå, når en så sentral forbundsfelle som Helmut Schmidt 
begynte å trekke denne garantien i tvil og, ennskjønt i 
kamuflerte ordelag, fremstilte den som en bløff? Den da
værende direktør for strategiske spørsmål i det amerikanske 
utenriksdepartement, Leslie Gelb, husker hvordan Schmidts 
foredrag derfor hadde "virket som et sjokk". Den tyske- 
kansleren hadde opptrådt som de Gaulle en gang før.
Schmidts isolerte betraktning om "gråsonen" skapte likevel 
for første gang et "avskrekkingsgap" og en øst-vestlig like- 
vektsforstyrrelse, som tidligere ikke fantes. Trodde kan
sleren på alvor at SALT-avtalene betydde at supermaktene 
kunne anvende de våpen som var omfattet åv SALT bare i den 
totale sluttstriden? Carter-regjeringa var i første om
gang av en helt annen oppfatning. Den så det slik at 
SALT 2 på ingen måte var til hinder for at De forente sta
ter lot sine ubåter i europeiske farvann peile inn sovjet
iske mellomdistanseraketter som på sin side var siktet inn 
mot amerikanske baser i Europa. Ifølge denne vurdering end
ret SALT-avtalenes fastlagte jevnbyrdighet mellom supermak
tene verken noe på avskrekkingseffekten til de amerikanske 
kjernevåpen i og omkring Europa eller på den amerikanske 
vilje til å gjengjelde et sovjetisk atomangrep mot Vest- 
Europa med "strategiske" ubåtraketter. Nettopp på denne 
viljen og dens troverdighet hvilte jo avskrekkingens ef
fekt.

Motstanderne av en amerikansk-sovjetisk våpenlikevekt, for
fektet imidlertid alt under valgkampen i USA i 1976 med 
voksende heftighet den helt motsatte oppfatning. Deres 
orwelliansk-paradokse formel lød: "Paritymeans inferiori
ty" - likhet betyr underlegenhet. Edwin Meese, Reagans 
sjefsrådgiver, uttrykte det seinere slik: "SALT leder til 
USAs permanente underlegenhet og til oppløsning av den 
vestlige allianse." Dette betydde: bare når USA er Sovjet
unionen overlegen i ethvert henseende (og sjølsagt når 
det gjelder strategiske våpen), bare da kan USA beskytte
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det fjerntliggende og Øst-tilgrensende Vest-Europa på en 
"troverdig" måte. Bare ut fra en utvilsom maktposisjon 
kan kontinent-øystaten USA oppfylle sine oversjøiske pro- 
teksjonsforpliktelser fra Japan til Midt-Østen. Eller 
oversatt til Helmut Schmidts 1ikevektsspråk: Bare når USA 
har en strategisk overlegenhet, består det likevekt i Eu
ropa. Ved strategisk likhet mellom USA og Sovjetunionen 
oppstår det derimot automatisk en ulikevekt i Europa til 
Sovjets fordel.
På dette viser tenderte kansleren nærmest i retning av 
forestillingene til de amerikanske SALT-mostanderne, det 
være seg ut fra betenkeligheter over en svekkelse av USAs 
beskyttelsesgaranti, eller rett og slett ut fra antipati 
mot Jimmy Carter. Det som i første omgang entydig var 
fastslått var "rustningsgapet", "dispariteten", som Helmut 
Schmidt hadde konstatert. Kansleren måtte imidlertid vite 
at var et rustningsgap først oppdaget, var det umulig å 
kvitte seg med det igjen. Han måtte ha klart for seg at 
rustningsgap - ekte eller fiktive - fremkaller en lignende 
virkning i rustningsbyråkratiet som et saftig kjøttstykke 
i et hai-basseng.
Heller ikke Schmidts ord - på samme Londonbesøk - om at 
han foretrakk en våpenreduksjon på østlig side fremfor en 
opprustning i Vest, kunne forhindre at den lenge prosjek
terte "modernisering" av NATO nå rykket opp til hastesak 
i Bonn, så vel som i Brussel og Pentagon. Det hjalp hel
ler ikke at Carters modererende utenriksminister Cyris 
Vance, en uke etter Schmidts foredrag, erklærte overfor 
senatets utenrikskomité at man jo kunne stille flere ra- 
kett-ubåter til NATOs disposisjon, dersom de europeiske 
alliansepartnere virkelig mente at det forelå en ulikevekt. 
Moderniseringen til lands gikk nå sin gang. Da sjahen og 
dermed den vestlige bastion i Iran gikk overende i begyn
nelsen av 1979, oppgav også Carter og Vance sin tilbake
holdenhet etter press fra falkene og svingte over på opp- 
rustningskurs. Siden han sjøl hadde presentert rettfer
diggjøringen av "etterrustningen" (ordet er uten tvil en 
dyktig oppfinnelse av utenriksminister Hans-Dietrich Gen- 
scher) i forveien, kunne ikke Helmut Schmidt nå komme med 
andre tanker - især fordi han alltid er opptatt av å handle 
på en "forutsigbar" måte. Han fortsatte med å være forut
sigbar inn i de nye våpnenes uforutsigbarhet. Kansleren 
og hans utenriksminister fulgte trofast etter og tok endog 
på seg oppgaven å få de gjenstridige belgierne og hollen
derne til å bøye seg og bli med på det kommende NATO-ved-
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vedtaket.
Til tross for dette måtte amerikanerne opptre enda tyde
ligere. For å få gjennom moderniseringsvedtaket uten for
sinkelser og uansett Bresjnevs forhandlingstilbud fra ok
tober 1979, lot Carters sikkerhetspolitiske rådgiver, 
Brzezinski, skinne gjennom at De forente stater var nødt 
til å overprøve sin kjernefysiske garanti for Europa der
som Pentagon ikke ble tildelt ytterligere atomvåpen og 
,fopsjoner" for bruk av atomvåpen i den gamle verden. Fra 
republikansk side forkynte rustningseksperten Fred C. Ikle, 
at den bestående kjernefysiske svakhet ikke engang skapte 
nok troverdighet til at NATO kunne true med begrenset 
førsteinnsats av atomvåpen på den europeiske slagmark ved 
et sovjetisk angrep med overlegne konvensjonelle våpen. Å 
tro på en slik innsats var ikke annet enn "the continuing 
folklore of NATO", altså NATO-folklore - et sikkerhetspo
litisk folkeeventyr for å berolige forbundsfellenes sinn. 
Fred Ikle er i dag statssekretær i Pentagon og ansvarlig 
for politisk planlegging.
I oktober 1979 forsøkte den tyske forsvarsminister å gjøre 
gjeldende noen motforestillinger. På bes-øk i Washington 
erklærte han overfor senatorer på Capitol, at en rustnings- 
beslutning bare var gjennomførbar i Forbundsrepublikken 
dersom det amerikanske senatet i løpet av kort tid ratifi
serte SALT II-avtalen. Bare i det tilfellet kunne han de
monstrere den amerikanske viljen til å komme frem til like
verdige rustningsbegrensninger også i "gråsonen" på en 
overbevisende måte overfor sine politiske venner. Apels 
oppfordring ble møtt med høflig likegyldighet. Haukenes 
ånd hadde alt i lang tid før gisselsaken i Teheran og So
vjets invasjon i-Afghanistan gjenopprettet sitt herredømme. 
Ratifiseringen av SALT II ned et to tredjedéls-flertall av 
de hundre senatorene var uten muligheter alt før NATO-med- 
lemmene skulle fatte sitt Brussel-vedtak.
Men mer enn dette ville ikke Bonn bremse opp. I så fall 
hadde de kunnet regne med at Washington også offentlig 
truet med å underkaste sitt løfte om kjerne-fysisk beskyt
telse en streng overprøvning. Og det ville Schmidt og 
Genscher under ingen omstendigheter risikere.
Brusselvedtaket kom endelig i stand, omtrent bare for sin 
egen skyld: et vedtak som skulle, demonstrere at NATO fort
satt var i stand til å fatte et vedtak, og det til og med 
et dobbeltvedtak og et vedtak med dobbel bunn. Beslut-
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ningsmakere som Hans-Dietrich Genscher var svært fornøyd 
med seg sjøl og stolt av denne nyskapning at man flere år'i 
forveien annonserte det neste rustningstiltak for motstan
deren og samtidig erklærte seg rede til å forhandle om 
dette.
I sine bestrebelser for et forhandlingstilbud til Moskva, 
forsømte imidlertid de ansvarlige politikerne å undersøke 
hva slags våpen de egentlig hadde sagt ja til. De for
sømte et nøyaktig studium av de nye egenskapene til Per
shing 2'og krysserrakettene og en gjennomtenkning av de 
militære konsekvensene av disse våpen. Den amerikanske 
rustningsanalytikeren Kevin N. Lewis, tilknyttet forsk
ningsinstituttet Rand Corporation, er også kommet til det
te resultatet. Han har laget en undersøkelse over forhis
toria til NATO-vedtaket, offentliggjort i Scientific Ameri
canj for øvrig også i den tyske utgaven av dette tidsskrif
tet, "Spektrum der Wissenschaft". Lewis skriver:

"NATO-planen om utplassering av kjernefysiske mellom
distanseraketter ble primært diskutert i lys av poli
tiske og psykologiske aspekter. For eksempel ble det 
snakket mer om hvor vanskelig flersidige forhandlinger 
om rustningskontroll ville bli, enn om hvilken militær 
betydning de nye våpen ville få. Som en rekke politiske 
begivenheter har vist, ble de militære og strategiske 
sidene ved NATO-planen ganske enkelt oversett - i poli
tiske kretser så vel som i offentligheten."

Kevin Lewis har studert disse militære sidene grundig og 
funnet at de nye våpen ut fra et vesteuropeisk perspektiv 
ikke har noen fornuftig mening, men vel ut fra et amerikansk:

"Den eneste tenkelige fordel av en utplassering av Per
shing 2 i Europa, er av strategisk karakter. Våpnene 
er i stand til å treffe mål i Sovjetunionen så hurtig 
og så nøyaktig at de, i tilfelle av en strategisk atom
krig, utgjør et verdifullt tillegg til de strategiske 
våpen som er stasjonert i Nord-Amerika."

Heller ikke vesteuropeernes og særlig den vesttyske regje
rings håp om at etterrustningsvedtaket ville gjenreise tro
verdigheten til den amerikanske atomgarantien, er blitt 
oppfylt. Tvert imot: Strategene omkring i Reagan-administ- 
rasjonen oppfører seg som om denne garantien forlengst er 
satt ut av kraft, i alle fall når det gjelder dens vesent
lige del, nemlig USAs beredskap til også å sette inn sitt 
strategiske arsenal i sikringen av Europa, I den konser
vative militærpolitiske litteratur fins det en mengde in
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disier på dette. Disse består ikke bare av antydninger 
og skjulte advarsler, men også av standpunkter som blir 
presentert uten omsvøp:

"Som følge av tilbaketrekkingen av den amerikanske 
strategiske paraply (due to the retraction of the Ame
rican strategic umbrella), har NATO nå et enda sterkere 
behov for å være på høyde med den konvensjonelle sovje
tiske kampkraft. Ellers må de igjen øyeblikkelig gripe 
til taktiske atomvåpen for å stanse en omfattende agg
resjon mot Europa."

Dette sto for eksempel å lese i tidsskriftet "Strategic 
Review"for våren 1981, utgitt av den velkjente tenkefab- 
rikken United States Strategic Institute. Teksten som si
tatet er hentet fra, beskjeftiger seg med NATOs kjerne
fysiske strategi og er skrevet av en forhenværende fly- 
våpen-general ved navn Robert C. Richardson, med flere år 
ved NATOs stab bak seg og i dag leder for en annen konser
vativ forskningsgruppe i Washington, American Foreign Po
licy Institute. Han burde egentlig vite hva han snakker 
om.
Den etterfølgende artikkel i det samme heftet av "Strate
gic Review", skrevet av Donald Cotter, sjef for et rust- 
ningskonsulentfirma, går ut fra den samme forestilling om 
at de europeiske NATO-partnere er blitt så godt som for
svarsløse som følge av USAs "tap av den strategiske over
legenhet".- Herav trekker også han den slutning at NATO- 
vedtaket fra 1979 i beste fall utgjør "en beskjeden begyn
nelse på den påkrevde TNF-modernisering" (hvor TNF står 
for "Theater Nuclear Forces", altså det kjernefysiske po
tensial som er bestemt for det europeiske "krigsteatret").
I "the defense community" er man mer enig enn noengang: 
Ingenting høyner rustningsbehovet så drastisk som når man 
slår sammen den strategiske beskyttelsesparaplyen over 
Europa og gjør det klart for europeerne at* et angrep mot 
Vest-Europa i framtida bare kan avskrekkes og eventuelt i 
nødsfall besvares av det i Europa tilstedeværende våpen- 
potensial. For da må også europeerne omsider begripe at 
de snarest trenger en uhyrlig mengde nytt krigsutstyr. Og 
heller ikke bare mer TNF-raketter enn hittil planlagt, men 
også nøytronvåpen, også mer pansere og fly, også mer gass- 
granater...
At en slik tankegang kanskje ikke styrker den vestlige 
allianse, men ødelegger den, demrer nok for strategene.
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Likevel står de fast på sine planer. Mer enn noensinne 
etter 2. verdenkrig regner de nemlig med konflikter - kon
flikter som Europa ubønnhørlig vil bli trukket inn i, også 
når disse konfliktene har sin opprinnelse under helt andre 
himmelstrøk.

KRIG OM OLJE OG ALLAH

Ajatollah Khomeini dør. Det iranske kaoset koker over. 
Under ledelse av det kommunistiske Tudeh-partiet går oppo
sisjonen mot mullah-regimet over til åpent opprør og pro
klamerer en motregjering. Det bryter ut borgerkrig. Den 
Tudeh-dominerte motregjeringa ber om hjelp fra sovjetiske 
tropper. Ytterligere sovjetiske intervensjonstropper kun
ne nå Den Persiske Golf fra Afghanistan. De kunne sperre 
det sårbare Hormus-stredet, som supertankere frakter over 
60 % av den vesteuropeiske og 74 % av den japanske olje
importen gjennom. Hva gjør De forente stater? Hva gjør 
de i det sannsynlige tilfellet av en omveltning i Saudi- 
Arabia som fører en fanatisk oberst av Gaddafis type til 
makten og til at oljekranen blir skrudd igjen?
Dette er eventualiteter som har beskjeftiget amerikanske 
planleggere langt mer intensivt i de siste åra enn mulige 
kriser med opprinnelse i Europa. Det er ikke den umiddel
bare militære trusel mot Vest-Europa som holder dem i ånde, 
men faren for at oljetilførselen til Vesten skal stanse 
og med dette et økonomisk sammenbrudd.

"Om ikke de ugunstige tendensene blir snudd, vil en ame
rikansk president i framtida ganske enkelt ikke ha til
strekkelige maktinstrumenter til å stoppe et sovjetisk, 
eller sovjetunderstøttet, angrep mot oljefeltene til de 
landene i Midt-Østen som - til tross for sovjetiske em- 
bargooppfordringer - ennå våger å forsyne Vesten med 
olje."

Denne lett paranoide advarselen kom før valget av Reagan 
fra den nåværende statssekretær i Pentagon, Fred Ikle. Vi 
skal altså forestille oss et Sovjetimperium som er så sterkt 
og truende at araberne skruer igjen oljekranene bare på et 
vink fra Moskva! Men for de frykt somme haukene i Washing
ton er dette ingen fabel. Som av et mareritt er Reagans 
strateger behersket av problemet med hvordan Sovjet skal 
holdes unna fristelsen til å utnytte Vestens enorme sårbar
het og de uoversiktlige konfliktmulighetene i Midt-Østen, 
til egen vinning.
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Nettopp fordi det røde imperium, ut fra Reagans vurdering, 
står nved begynnelsen til slutten”, må det være en uimot
ståelig tanke for mennene i Kreml likevel å gjøre et for
søk på å snu historias gang og knekke den kapitalistiske 
verden via oljeregionen i Midt-Østen. Om Sovjetunionen 
på den ene eller andre måte skaffer seg kontroll over 
oljeutførslene fra Den Persiske Golf, da er det ikke det 
røde imperium, men den vestlige allianse som går mot slut
ten. At dette er hovedfaren, er alle Reagans folk enige 
om.
Eugene Rostow, den ivrige advokat for opprustning som Rea
gan har overlatt ledelsen av Kontoret for rustningskon
troll og nedrustning, ser det f.eks. slik: "Ved Golfen 
rykker Sovjet fremover mot et dødelig kvelertak, sjøl om 
de vet at de industrielle demokratiene ikke kan tillate 
at disse områdene kommer under sovjetisk kontroll." For 
utenriksminister Haig er "råstoff-krigenes æra kommet". 
Dette mener også Jimmy Carters tidligere sikkerhetsrådgiver 
Zbigniew Brzezinski. I tidsskriftet Washington Quarterly 
hevder han:

"Den uunngåelige konsekvensen av et vestlig tilbakeslag 
ved Golfen, er et sammenbrudd av hele det internasjo
nale system som USA har bygd opp etter den 2. verdens
krig. Et negativt resultat ved Den Persiske Golf ville 
i beste fall bety nøytralisering av Vest-Europa, men et 
Vest-Europa forvandlet til et Sovjet-dominert område 
ville være et mer sannsynlig resultat. Det samme ville 
gjelde for USAs posisjon i Det Fjerne Østen. Derfor er 
krisa som De forente stater står overfor i Golfen, stra
tegisk og geopblitisk uten sidestykke. Ut fra min vur
dering er dette dén vanskeligste utfordring som USA har 
måttet møte etter den 2. verdenskrig... Ennå for tre år 
tilbake var Sovjetunionen sperret ute fra denne regio
nen av et stengsel som ble dannet av Tyrkia, Iran og 
Pakistan og til en viss grad av et nøytralt Afghanistan. 
I dag er Afghanistan blitt til en offensiv, sovjetisk 
kile og det sentrale ledd i det strategiske stengslet, 
Iran, er oppløst..."

Det hersker en ny samstemmighet som omfatter alle fløyer 
i Washington. En følelse av truethet som ligner på Domi
no teorien som rettferdiggjorde den amerikanske interven
sjonen i Vietnam, har festnet seg i de toneangivende kret
ser. På 1960-tallet trodde Lyndon B. Johnson at det var 
bedre å slå tilbake de kommunistiske hordene i Sørøst- 
Asias jungel enn på Californias solfylte strender. I dag
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ligger Reagans marineminister, John Lehman, under for en 
lignende tvangsforestilling, nemlig at det er like før de 
sovjetiske sjøstridskreftene !fkutter over livsårene" til 
Vest-Europa og USA.
Forsvarsminister Caspar Weinberger ser på det verdensom- 
gripende Amerika som en truet ,føy,! som er tvunget til å 
utnytte mineralrikdommer på fjerne kontinenter og som på 
godt og ondt er nødt til å ha herredømme over osceanene 
og kloden for å overleve økonomisk7. Kommende råstoff- 
kriser og kriger gir imidlertid også De forente stater 
sjansen til å gjenvinne den svekkede maktstillingen over 
sine egne forbundsfeller. For de ny-imperialistiske stra
tegene i Washington er fredelige overenskomster og gjen
sidige interesser helt uegnet til å sikre forsyningene og 
handelen til vesteuropeerne og japanerne. Dette kan bare 
sikres av et ubestridt amerikansk maktmonopol i Midt-Østen, 
i Afrika, i Latinamerika, sjøl når Weinberger troskyldig 
forsikrer at USAs militærmakt ikke har som mål å "ekspan
dere eller holde sammen et imperium".
Men - hva har alt dette å gjøre med de nye mellomdistanse
rakettene i Vest-Europa? Det har mye mer med dette å gjøre 
enn en vesteuropeisk offentlighet er seg bevisst. Denne 
offentlighet har ikke engang begynt å forstå Ronald Rea
gans globale "grand design", grunntrekkene i hans maktpoli
tikk.
Sammenbruddet for den amerikanske posisjon i Iran, truse- 
len i Golfen og NATOs moderniserings-vedtak ble alt for 
Carter-administrasjonen sett i en sammenheng som var mer 
enn tilfeldig samtidighet. Jimmy Carter ville demonstrere 
besluttsomhet. Han ville vise de amerikanske velgerne og 
Sovjetunionen at ihvertfall NATO ennå fungerte, hva som 
enn hadde gått galt for sjahen. I januar 1980 proklamerte 
Carter doktrinen som bærer hans navn: De forente stater 
vil forsvare Vestens "vitale interesser” i Golfregionen om 
nødvendig med militær makt. Dette reiste spørsmålet om på 
hvilken måte Pentagon var i stand til å møte Sovjetunionen, 
dersom dette landet våget seg på et fremstøt i Golfregio
nen. Svaret fra Carters Pentagonminister Harold Brown kom 
15. februar 1980 i "New York Times" under overskriften: 
"BROWN ADVARER, EN KRIG VED DEN PERSISKE GOLF KAN BLI UT
VIDET".

Med dette ville Brown klargjøre at Washington ikke ville 
la seg diktere "hvor og hvordan en konflikt skulle av
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gjøres11. Washington ville ikke bare møte en sovjetisk 
intervensjon i oljeregionen på stedet. President Carter 
gjorde det klart at USA i en slik situasjon også var inn
stilt på å slå til mot Sovjet !,i regioner som vi sjøl har 
valgt", altså i områder og fra utgangspunkter hvor Vesten 
er sterkere.
I Harvard-tidsskriftet International Security sammenfatter 
Kenneth Waltz fra Institutt for Internasjonale Studier ved 
Berkeley-universitetet, hvordan denne strategien har utvik
let seg:

"Embedsmenn fra Carters forsvarsministerium signaliserte 
at vi i en konfrontasjon med Sovjetunionen i Midt-Østen, 
kunne utvide krigen til andre områder hvor vi sto bedre 
rustet til kamp.
Reagans og Det Republikanske Partis valgkampplattform 
videreutviklet denne tanken. De krevde en begrenset, 
men varig tilstedeværelse av amerikanske tropper i Golf- 
regionen som så raskt kunne tilføres forsterkninger. 
Denne strategien forfektet dessuten tesen om ’alterna
tive militære aksjoner på punkter hvor Sovjet er sår
bart som et uttrykk for den klassiske doktrine om glo
bal manøvreringsevne1."

Etter Reagans tiltredelse formulerte sjefen for stabsjefene 
i Pentagon, flyvåpengeneralen David Jones, denne globale 
konfliktutvidelsesstrategien på sin måte: "Sovjet må hele 
tida konfronteres med den re.elle utsikten til at et mili
tært sjakktrekk mot amerikanske eller allierte interesser 
har sota resultat at voldsanvendelsens geografiske lokali
sering og dens omfang og intensitet, går utover det som de 
(Sovjet) er villige til å risikere."

Den som hittil har snakket tydeligst, er likevel forsvars
minister Caspar Weinberger. Etter åt han gjentar tesen om 
at USA ikke bare vil møte en sovjetisk aksjon i oljeregio
nen på stedet, fortsetter han: "Om vi blir tvunget inn i 
en krig, må vi være forberedt på å starte en motoffensiv 
i andre regioner og forsøke å utnytte aggressorens svak
heter, hvor de enn ligger." Ved en annen anledning er
klærte Pentagonministeren: "Vi må ha en forsvarsstrategi 
som tillater oss å utnytte Sovjets svake punkter til vår 
fordel, i tilfelle av et sovjetisk fremstøt." Utnyttelse 
av sårbare punkter ved en motoffensiv - "hvor de enn lig
ger"? Spør man embedsmenn i Pentagon hva som egentlig 
menes med dette, svarer de at USA som et mottrekk for ek
sempel uten videre kunne besette Cuba. Men ville det i
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reaganittenes øyne diabolske Sovjet la seg stoppe av en 
slik trusel, dersom de først øynet muligheten til å få 
oljeregionen under sin kontroll? Ellers finnes det imid
lertid bare to plasser på kloden utenfor Midt-Østeri, hvor 
Washington og dets allierte kan sette inn en "motoffensiv" 
umiddelbart mot Sovjetblokken: Korea og Tyskland.
Caspar Weinberger og Pentagons embedsmenn vegrer seg mot 
videre konkretisering av motoffensivideen. Men strategene 
i Reagan-administrasjonen har forlengst begynt å berøre 
spørsmålet om ikke følgene av den nye strategien blir at 
NATO i Sentral-Europa likevel skal og bør utvikle visse 
offensive sider. "Hvordan kan vi utvikle en utvidet av
skrekking fra sentralfronten (i Tyskland) til støtte for 
NATOs flanker og andre områder (utafor NATO) i 1980-åra?" 
var spørsmålet fra Richard Burt alt sommeren 1980. Burt 
skisserte en "antagelse": Om Sovjetunionen "begynner en 
krig" utafor sentralfronten, da "har NATO den eskalerings- 
muligheten å innlede en konvensjonell krig i sentralregi- 
onen (Tyskland). En slik eskaleringiville ramme Sovjet i 
en ugunstig posisjon (out of position). Tapene som dette 
ville resultere i, inklusive deler av Øst-Europa, var ikke 
verd det Sovjet kunne vinne andre steder." Dette scenario 
er ifølge Burt, naturligvis ren ønsketenkning i den nåvær
ende situasjonen fordi NATO er for svak også ved sentral
fronten, til å kunne true troverdig med en motoffensiv av 
denne typen. Og nettopp dette må det forandres på.
Sant nok setter også Reagan-strategene pris på fred. Heller 
ikke de ønsker at Bundeswehr sammen med sine amerikanske 
våpenbrødre går til et frontalangrep mot DDR og Tsjekkoslo
vakia, dersom Sovjet eller en stedfortreder slår til ved 
Golfen. De ønsker det ikke, men de vil likevel gjerne 
kunne true Sovjet med det. Derfor har ikke mennene om
kring Caspar Weinberger noe imot at NATOs stridskrefter i 
Mellom-Europa blir så sterke at Sovjetunionens ledere får 
en autentisk angst overfor en slik motoffensiv-mulighet 
fra vestlig side. Da kunne man (ifølge denne doktrine) i 
det minste være sikker på at de forholdt seg passive også 
overfor Iran og oljeregionen - hva som enn skjedde der.
For å være klar til en slik offensiv, vil Pentagon også at 
de amerikanske enhetene i Vest-Tyskland blir flyttet nær
mere grensen mot Tsjekkoslovakia og DDR.
For planleggerne i Washington dreier det seg i første rekke 
om å sette igang tiltak og å bygge opp trusler som kan 
gjøre Sovjetunionen passivt, sjøl om det verst tenkelige,
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"the wors case", firmer sted i Midt-Østen. Og dette 
verst tenkelige foreligger i det øyeblikk De forente sta
ter og dets oljeavhengige forbundsfeller ser seg tvunget 
til å sette i scene et super-Vietnam omkring Den Persiske 
Golf som følge av anti-vestlige omveltninger, uro og press.

Den tidligere Pentagon-minister og avspenningsmotstander 
fra første øyeblikk, James Schlesinger, ytret seg slik på 
en konferanse for NATO-politikere og forsvarseksperter i 
Washington: "Når De forente stater i dag er opptatt med å 
forsvare de vestlige interessene i Golfen og andre steder, 
må de europeiske land i samarbeid med Reagan-administra- 
sjonen, øke sin militære styrke og sin antisovjetiske be
sluttsomhet."
Etterrustningen må også sees i sammenheng med dette. Å 
gi globalstrategisk flankebeskyttelse av oljeregionen og 
av krigerske operasjoner i Midt-Østen, er verken Bundes- 
wehr eller de kjernevåpen som til nå er stasjonert i Vest- 
Tyskland hittil i stand til. Disse atomvåpnene har én 
forholdsvis kort rekkevidde: Pershing IA som går lengst, 
kan maksimalt nå Warszawa. Også motparten vil forstå at 
disse våpen bare er en trusel for ham dersom han angriper 
NATO-områder med en overmektig konvensjonell styrke. De 
nye mellomdistansevåpen Pershing 2 og Cruise Missiles er 
derimot som skreddersydd til å være flankerende truselpo- 
tensial overfor Moskva.
Det er bare i Forbundsrepublikken det står Pershingvåpen, 
hvis førsteslagsevne russerne har grunn til å frykte. På 
grunn av disse våpen og Pentagons globalstrategi, blir 
Vest-Tyskland direkte koplet til det kaotiske Midt-Østen 
og den eksplosive oljeregionen og til alle kriseområder på 
kloden, til enhver potensiell konfrontasjon mellom super
maktene, hvor og på hvilken måte den enn blir utløst. Hver 
gang de to store går løs på hverandre med fingeren på atom- 
avtrekkeren, vil Vest-Tysklands befolkning stå maktesløse 
i skuddlinja. Eller som Bulletin of the Atomic Scientists 
konkluderer i en analyse av Pershing 2:

"Europeerne blir viklet inn i en dødelig konkurranse, 
som de ikke har noen som helst kontroll over og som det 
for dem ikke fins noen fluktmuligheter fra."

Å betrakte en slik tilstand som sikkerhetspolitikk krever 
stort mot og enda større sjølbedrag.^Må den vesttyske befolk
ning finne seg i denne tilstanden bare fordi lederne av re
gjeringskoalisjonen i Bonn har vært med på et NATO-vedtak,
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hvis bakgrunn og konsekvenser verken de eller deres råd
givere gjennomskuet den gangen - i likhet med de fleste 
andre? Og hvilket alternativ utgjør en CDU-ledelse, som 
til denne dag ikke vil forstå bakgrunnen for og konsekven
sene av vedtaket og som daglig demonstrerer sin blinde 
hengivenhet overfor den store beskyttelsesmakten?
Hvilken retning ferden tar, lar seg - dersom man tviler 
på det - heller avlese i Pentagons planer for våpeninnkjøp 
enn av politikernes beroligende erklæringer. Ifølge meld
inger i rustningstidsskriftet Aviation Week skal det ikke 
stoppe med de 108 rakettene som er beregnet for Vest-Tysk- 
land i Pershing 2-programmet. Ordrett skriver Aviation 
Week:

"Den opprinnelige ordren på 39 stykker (av Pershing 2) 
for skatteåret 1982, vil stige til 126 raketter til 
413,3 mill. dollars, pluss 10,1 mill. for levering av 
reservedeler, i skatteåret 1983. Dette tallet vil 
ifølge planene bli forhøyd til 152 raketter i skatte
året 1984. Programmets samlede prosjekterte antall 
kommer opp i 917 stykker."

Oversatt av Ame Overrein og Øystein Rottem

NOTER

1) Ordet "etterrustning" ér en oversettelse av det tyske 
Nachrustung som er en språklig nydannelse tatt i bruk
i Vest-Tyskland av de kretser som forsvarer NATOs atom- 
moderniseringsprogram. Ordet skal første gang ha blitt 
brukt av utenriksminister Hans-Dietrich Genscher. O.a.

2) I norskspråklige publikasjoner blir det engelske ordet 
warhead (tysk: Sprengkopf) som regel oversatt med 
stridshode. Vi syns ordet sprenghode uttrykker bedre 
hva det egentlig dreier seg om og foretrekker derfor å 
bruke denne termen. O.a.

3) Cruise Missiles kalles ofte "krysserraketter" i norske 
publikasjoner. O.a.

4) I Norge finnes det flere lytte- og peilestasjoner rettet 
mot Sovjetunionen. De drives av den militære etterret
ningstjenesten i samarbeid med, eller heller: på vegne 
av de amerikanske etterretningstjenestene CIA og NSA 
(National Security Agency). På norsk jord er det dess
uten installert navigasjonssystemer (Loran C og Omega) 
for amerikanske u-båter med atomraketter, de såkalte 
Polaris-, Poseidon og senest Trident-rakettene. Re
gjeringen lyktes med å hemmeligholde disse lytte-,

131



peile- og navigasjonsstasjonene fram til slutten av 
70-årene, da det ble stort oppstyr omkring dem gjennom 
en rekke lekkasjer og avsløringer. Ivar Johansen og 
den tidligere CIA-agenten Victor Mardutti kom med vik
tige opplysninger om lytte- og peilestasjonene, og Berge 
Berge Furre og Finn Gustavsen offentliggjorde i august 
1977 viktige deler av den hemmeligstemplede rapporten 
fra Schei-utvalget om Loran C og Omega, Innstilling fra 
Utvalget til undersøkelse av saken om etablering av 
Loran C og Omega-stasjoner i Norge. Senere på året ble 
denne rapporten utgitt i sin helhet av Pax Forlag. Det 
hører med til historien at Ivar Johansen ble dømt for 
spionasje, Og at det ble ymtet om å stille Furre og 
Gustavsen for riksrett. Jfr. for øvrig Nils Petter Gle- 
ditsch m.fl. Norge i Atomstrategieny Pax Forlag 1978. 
O.a.

5) I begynnelsen av 1982 utleverte Sovjetunionen selv det 
første fotografi av SS-20 til europeisk og amerikansk 
presse. O.a.

5a)Et utdrag av Richard Barnets artikkel er trykket i 
dette heftet av Vardøger, s. 35ff. Red.

6) Institute for Contemporary Studies (ed): From Weakness 
to Strength, Transaction Books, Rutgers State Universi
ty, New Brunswick. 500 sider, 19,95 $•

7) Dette synet presiserte forsvarsminister Weinberger i en 
tale til Council on Foreign Relations i New York i 1981. 
Et utdrag av talen er trykket i Wilhelm Bittorf (red.): 
Naokrustung. Der Atomkrieg ruekt naher, Rowohlt Verlag, 
Reinbek bei Hamburg 1981, s. 221-225.

BRENNAKTUELL!
Støtt Solidaritets 
kjøp boka

- boka om og av Solidaritet
Hva er Solidaritet? Hvordan startet det hele?Skrevet og fotografert av Solidaritet selv. Honorarene går til Solidaritet - dette er en bok som også er et håndslag til Polen. Innbundet, 130 fotos, kr. 97,-^
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David Holloway:

Krig, militarisme og den sovjetiske stat

Sovjetunionen og De forenete stater står i en særstilling 
når det gjelder opprustning i verden i dag. De står for 
langt den største militære innsats og rår tilsammen over 
halvparten av de enorme ressurser som i dagens verden går 
til våpen og væpnede styrker. Riktignok er det ganske 
store forskjeller mellom de to landenes militære styrker, 
forskjeller som imidlertid blir ubetydelige når de sam
menlignes med forskjellene mellom dem og styrkene til 
andre stater.
Den sovjetiske militære innsatsen er stor, målt etter 
størrelsen på de væpnede styrkene og de våpen som pro-^ 
duseres. Det er likevel vanskelig å angi presist hvor 
store ressurser det legges beslag på. Den sovjetiske re
gjeringen publiserer hvert år tall for forsvarsbudsjettet, 
men dette er til liten hjelp i beregninger av de militære, 
byrdene, fordi det ikke er klart hva budsjettet dekker.
I alle tilfelle er observatører utenfor Sovjet enige om 
at de sovjetiske væpnede styrker ikke kunne finanseres 
gjennom det offisielle forsvarsbudsjettet uten ved hjelp 
av veldige skjulte subsidier. Vestlige forsøk på å anslå 
de sovjetiske forsvarsutgifter må også behandles med 
forsiktighet på grunn av de indre vanskene ved å gjøre 
slike overslag.1 Ikke desto mindre er det klart at 
bare en massiv oppofrelse om kanalisering av ressurser til 
militærsektoren de seneste tyve årene har gjort Sovjet
unionen i stand til å oppnå strategisk likevekt med USA, 
opprettholde mannsterke, velutstyrte styrker i Europa og 
langs grensen mot Kina," samtidig med en stadig utvidet 
spredning av den sovjetiske marinen rundt omkring i ver
den og deltakelse i kontinuerlig modernisering av våpen 
og utstyr.
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En militær innsats av et slikt omfang har nødvendigvis 
dyptgripende innvirkninger på den sovjetiske økonomien*
Et utstrakt nettverk av militære forsknings- og utviklings- 
foretak er påkrevd for å utvikle våpensystemene, mens en 
betydelig sektor innen industrien må være i virksomhet med 
å produsere disse i større serier. Sovjet har skaffet seg 
en militær styrke som rundt regnet er sammenlignbar med 
USAs selv om landets bruttonasjonalprodukt bare er omlag 
det halve* Følgelig har en langt større andel av landets 
ressurser gått med til dette enn i USA. Konsekvensene av 
dette vil vi undersøke senere hen.
Opprettholdelsen av stående styrker på omlag fire millioner 
fortrinnsvis menn har ikke bare økonomiske, men også sosi
ale og politiske konsekvenser.2 Via institusjonelle ord
ninger utskrives en vesentlig del av hver ny generasjon av 
unge menn til de væpnede styrker. Det gjøres en betydelig 
innsats for å sikre at reserver fil være for hånden ved en 
eventuell mobilisering. Frivillige militære foreninger 
sørger for moralsk støtte til de væpnede styrkene og mili
tær trening for befolkningen som helhet. I den videregå
ende skolen får barna militær trening fra femtenårsalderen 
av, som en forberedelse til førstegangstjenesten. I de se
nere år har man trappet opp de militær-patriotiske utdan
ning skampanjene som sikter mot å pode ytterligere patrio
tiske verdier og respekt for militæ" e dyder inn i befolk
ningen. Partilederne synes å anse obligatorisk militær
tjeneste som et viktig middel til å fostre sosial disiplin 
og å bringe de forskjellige nasjonalitetene nærmere sammen. 
De synes også å tro at forbindelsen mellom Partiet og de 
væpnede styrker vil styrke sovjetisk patriotisme og folkets 
forpliktelser overfor den eksisterende sosiale orden.3 På 
høyeste politiske nivå understrekes det nære forhold mellom 
Parti og armé ved at generalsekretær Bresjnev tildeles for
skjellige militære hedersbevisninger, inklusive graden 
!fMarskalk av Sovjetunionen11.
Alt dette er et langt skritt bort fra den visjonen marxis
mens grunnleggere og bolsjevikrevolusjonens pionerer hadde 
om det sosialistiske samfunn. Marxistisk tenkning har tra
disjonelt vært kjennetegnet av sterk antipati overfor mili
tarisme. Den har ansett krig og armeer som produkter av 
det kapitalistiske verdenssystemet. Før 1917 var sosia
lister enige' om at stående styrker var redskaper for aggre
sjon utenlands og undertrykkelse hjemme. Den egnede form 
for militær organisering i en sosialistisk stat var en fol
kehær som ikke ville degenereres til en militær kaste eller
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skape en militært sfære atskilt fra andre områder av sam
funnslivet. Til tross for at Lenin måtte lede den unge 
sovjetrepublikken mot den hvite hæren og utenlandsk inter
vensjon, bukket han aldri under for militærdyrkelse og ga 
seg aldri ut på forsøk på å øke egen makt gjennom den mili
tære kommandoens tilbehør.

Hvordan kan det da ha seg at den sosialistiske revolusjo
nens pionerland nå er så sterkt militarisert? Hvorfor er 
den militære organiseringen i Sovjet så forskjellig fra 
de opprinnelige sosialistiske visjoner, med markert at
skillelse mellom grader av hierarkiske nivåer? Hvorfor er 
forsvarssektoren tildelt en spesielt priviligert plass i 
økonomien? Hvorfor blir militær patriotisme tillagt så 
stor verdi? Hensikten med denne artikkelen er å undersøke 
hindringene for nedrustning og demilitarisering i Sovjet
unionen og å se om det innen det sovjetiske samfunnet ek
sisterer muligheter for positive initiativer.

METODOLOGISKE SPØRSMÅL

Sovjetiske forfattere hevder at våpenproduksjon og væpnede 
styrker ikke henger sammen med indre forhold i det sovje
tiske samfunnet. Den militære satsningen er snarere på
tvunget Sovjetunionen på grunn av den kapitalistiske ver
dens fiendskap. Vanligvis argumenteres det ikke utførlig 
for denne påstanden, den baseres på en generell proklama
sjon om sosialismens natur heller enn på spesifikke ana
lyser av sovjetsystemet. Man stiller opp en motsetning 
mellom sosialismen på den ene side og på den annen side 
imperialismens fundamentalt aggressive natur og det kapi
talistiske systemets stimulering av våpenproduksjonen. Ut 
fra dette synet er den sovjetiske militærpolitikk utelukk
ende en respons på ytre stimuli. (Interessant nok påstår 
de samme forfattere ofte at det sovjetiske samfunnet av 
forskjellige grunner er spesielt egnet til oppbygning av 
militær makt. Blant de grunnene som angis er Partiets 
disiplinerte, hierarkiske og militærliknende organisasjon, 
samt planøkonomien som gjør Partiet i stand til å mobili
sere ressurser for militære formål.4)

Et heller forskjellig syn gis av de fredsforskere som hev
der at rustningskappløpet mellom Øst og Vest nå er fast 
forankret i selve den indre strukturen til de to militære 
supermaktene. Den militære konkurransen mellom Øst og 
Vest, hevdes det, hadde sin opprinnelse i internasjonale 
konflikter, men er nå blitt institusjonalisert i mektige
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militær-industrielle-vitenskapelige komplekser. Dette er 
grunnen til at bileggelsen av viktige politiske uoverens
stemmelser i Europa tidlig på 1970-tallet ikke ble etter
fulgt av noen vesentlige skritt i retning av demilitari- 
sering. Argumentet viser ikke til enkelte trekk ved so
sialismen eller russisk historie, men til karakteristika Sovjetunionen deler med De forente stater.5

Denne typen kritisk analyse av Sovjet har vokst fram etter 
at landet utviklet seg til en fullt ferdig militær super
makt. Oppnåelsen av strategisk likvekt med USA har gjort 
at Sovjet nå fullt ut må anses å dele ansvaret for fort
settelsen av rustningskappløpet. Sovjetisk rustningspoli- 
tikk i 1970-årene har vært dypt nedslående for dem som 
håpet at SALT I-avtalene skulle bremse farten på rustnings
kappløpet. Disse og andre har i sterkere grad gitt seg 
til å spørre: Hva er drivkreftene bak den sovjetiske rust- 
ningspolitikken? Hva er de indre politiske røtter til 
denne politikken?
Problemet om militarisering omfatter imidlertid mer enn 
nedrustning. Andreski har pekt på at begrepet militarisme 
benyttes på en rekke forskjellige måter: For det første 
som betegnelse på en aggressiv utenrikspolitikk, ført ut 
fra en erklært vilje til om nødvendig å gå til krig. For 
det andre om militær dominans innen staten, hvis ekstreme 
variant er militærstyre. For det tredje om den situasjon 
der hele samfunnet er underlagt hærens behov, noe som kan 
føre til en omdannelse av samfunnslivet etter den militære 
organiseringens forbilde. For det fjerde om den ideologi 
som propaganderer militære idealer.6 I denne artikkelen 
vil jeg bruke begrepet militarisering for å vise til det 
tredje av disse fenomenene, og spesifisere de andre når 
det er nødvendig.
I et essay om militariseringen av utdannelsen i Sovjet, 
anfører William Odom to faktorer til forklaring av sovje
tisk militarisme.7 Den første er likheten mellom sosia
lisme og krigssystemet. Med dette mener han at både sosi
alisme og en stat i krig "ofrer individer og deres private 
interesser for statens politiske mål". (Dette er beslektet 
med argumentet sovjetiske forfattere brar om det sovjet
iske systemets muligheter til å skape sterke væpnede styr
ker) . Den andre faktoren er at den sovjetiske staten har 
arvet militær-politiske tradisjoner fra tsarismen. An
strengelsene for å konsolidere sovjetmakten mot ytre og 
indre fiender betød at bolsjevikstaten "måtte akseptere
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som noe medfødt de fleste av de spenninger som var grunn
laget for at den gamle statens ledere hadde ansett mili- 
tarisering som et nødvendig imperativ."8 Argumentet er 
her ikke at sosialisme uunngåelig er militaristisk, men 
at keiserlige militære tradisjoner kombinert med de sov
jetiske erfaringene skapte en form for sosialistisk mili
tarisme. Odum ser med andre ord militariseringen av det 
sovjetiske samfunnet primært som et produkt av russisk 
historie og det sovjetiske systemet.
Det er selvfølgelig mange som ser militariseringen av det 
sovjetiske samfunnet som et resultat av både eksterne og 
interne faktorer og som forklarer den ut fra den kalde 
krigen, heller enn ut fra den russiske fortiden. Særlig 
i de første årene av avstaliniseringen var det mange vest
lige sosialister og liberale som hevdet at dersom den 
kalde krigens spenninger ble mildnet, ville dette ikke 
bare lette forskyvningen av ressurser bort fra militære 
formål, men også føre til politisk endring i retning av 
frihet og demokrati. Med andre ord kunne mange av for
vrengningene i den sovjetiske sosialismen forklares ut fra 
det internasjonale press som den sosialistiske oppbyggin
gen i Sovjetunionen måtte skje under.
På midten av 1970-tallet skrev E.P. Thompson om den poli
tikken for atomnedrustning og positiv nøytralitet som det 
nye venstre forsvarte på slutten av 1950-tallet og i 1960- 
årene:

"Et vesentlig punkt i vårt syn var at hvert effektivt 
skritt mot avspenning ville følges av en svekkelse av 
det militære og byråkratiske press innen USA og Sovjet. 
Svekkelsen av den kalde krigens spenninger var dermed 
en forutsetning for videre avstalinisering, og en forut
setning for å gjenoppta sosialistiske og demokratiske 
framrykninger i Øst som i Vest."

Thompson fortsatte med å spørre om den sovjetiske politik
ken tidlig på 1970-tallet - avspenning med Vesten kombi
nert med økt undertrykkelse av opposisjonelle hjemme - 
gjorde dette agrumentet ugyldig. Hans svar var benektende, 
av to grunner: Avspenning på begynnelsen av 1970-tallet 
beløp seg bare til stormaktsavtaler for interessebalanse- 
ring på et sentralt plan. Videre tolket han undertrykkel
sen av opposisjonelle som et tegn på at til og med begren
set avspenning skjerpet indre motsetninger i Sovjetunionen 
ved at de truet med å berøve byråkratiet dets funksjoner og 
og den offisielle ideologien dens troverdighet. Han argu
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menterte for at i det lange løp hjelper internasjonal 
spenning med til å rettferdiggjøre undertrykkelse, mens 
avspenning bidrar til å svekke denne rettferdiggjøringen 
og å øke mulighetene for en bevegelse i retning av demo
krati.9

Det er nettopp denne typen argumenter som er trukket i 
tvil av de fredsforskere som hevder at rustningskappløpet 
er så dypt rotfestet i innenlandske strukturer at en minsk
ning av internasjonale spenninger vil få liten virkning. 
Noen betrakter rustningskappløpet og avspenningen som noe 
som kan sameksistere over lang tid; andre anser at avspen-^ 
ningen har falt som offer for spenninger som de militær- 
industrielle kompleksene har frambrakt. Uansett er disse 
fredsforskernes standpunkt at løsning av internasjonale 
politiske konflikter kan være en nødvendig betingelse for 
nedrustning og demilitarisering, men at det på ingen måte 
er en tilstrekkelig betingelse.
Dette er ingen omfattende, langt mindre en uttømmende kart
legging av de forsøk som er gjort på å undersøke hindrin
gene for nedrustning og demilitarisering i Sovjetunionen. 
Men den gir noen nyttige vink om hvilke forhold som må 
analyseres. Det første av disse er vekselvirkningen mel
lom interne og eksterne faktorer. Den spesielle form som 
den sosialistiske oppbyggingen har antatt i Sovjetunionen 
kan ikke forstås uten henvisning til den internasjonale 
konteksten som klart begrenset de endringene bolsjevikene 
var i stand til å foreta innen.det russiske samfunn. Følge
lig må militariseringen av det sovjetiske samfunnet under
søkes i lys av internasjonale så vel som innenlandske for
hold. Videre er det viktig å utdype hva som er spesielt 
ved militarismen i Sovjetunionen, og hvilke trekk den 
deler med militarisme andre steder.
For det andre har vi sett at forskjellige historiske per- 
spektiver, noen knyttet til det.gamlie russiske imperium, 
andre til den kalde krigen, er blitt trukket fram. Dette 
reiser interessante spørsmål om hvorledes strukturer knyt
tet til politiske forhold reproduseres i et gitt samfunn. 
Selv om det er viktig å ha et historisk perspektiv, må man 
vokte seg for å anlegge et monolittisk syn på den russiske 
tradisjonen og for å betrakte militarismen som en genetisk 
arv overført fra en generasjon (eller til og med samfunns
formasjon) til den neste. Dette ville løpe ut i en nedslå
ende og helt feilaktig formodning om at enhver forandring 
er umulig. Den russiske politiske tradisjonen er mangfol-
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dig, den innebefatter ikke bare militarisme, men også an- 
timilitarismen hos Tolstoy og Kropotkin. Også den sovje
tiske tradisjonen har mange retninger og tar man også hen
syn til de nåværende opposisjonelles synspunkter, blir 
mangfoldet meget stort. Følgelig vil det være et feilgrep 
å begynne denne analysen med å skildre den sovjetiske mili- 
tariseringen som enten uunngåelig eller altomfattende.

DEN SOVJETISKE STATEN OG KRIGEN

Analysen av militariseringen i det sovjetiske samfunnet 
kan ikke begrenses til identifiseringen av et militær-in- 
dustrielt eller militær-byråkratisk kompleks, som hvis det 
ble eliminert ville fjerne den indre dynamikken i den sov
jetiske militærpolitikken og la resten av det sosiale sys
tem uberørt. Den sovjetiske statens historie er intimt 
knyttet sammen med krig og forberedelse til krig. Dette 
gjelder både i den klassiske forstand at væpnede styrker 
har etablert statens teritorielle grenser og sikret indre 
kontroll, og i den forstand at krig, og forberedelse til 
krig på grunnleggende vis har innvirket på statens indre 
struktur.
Et av de slående trekk ved både Tsar-Russlands og Sovjets 
historie er at konkurranse med andre, økonomisk mer fram
skredne stater har representert en vesentlig stimulans for 
økonomisk og politisk endring. Dette gjelder for Peter 
den Stores reformer og for de reformene som fulgte Krim- 
krigen og Den Russisk-Japanske krigen. Det var også en 
vesentlig faktor i den sovjetiske industrialiseringen. En 
konsekvens av dette mønsteret har vært at staten har inn
tatt rollen som en dominerende kraft i samfunnsendringen. 
Gjennom staten ble sosiale og økonomiske forhold endret 
med sikte på å mobilisere ressurser som ytterligere kunne 
øke statens makt.

Da bolsjevikene grep makten sto de overfor problemet om 
å konsolidere sitt herredømme mot fiender hjemme og ute.
Den sovjetiske statens tidlige erfaringer - borgerkrig, 
utenlandsk intervensjon og indre uro - ble et dypt slag 
mot bolsjevikenes ideer om militær organisering. Overfor 
betydelig opposisjon både innenfra og fra fremmede makter 
kunne ikke den tidlige visjonen om militsliknende styrker 
overleve. Militærreformen av 1924-25 førte til et blan
det system med hovedvekt på stående styrker. Elementer 
av teritoriellmilits ble beholdt av økonomiske, heller 
enn av prinsipielle grunner. Trotskijs prosjekt med å
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kombinere arbeid med militær trening ble ikke satt i verk. 
Av mer umiddelbar praktisk betydning av det synspunkt som 
ble fremmet av Frunze, Trotskijs etterfølger som krigskom- 
misær. Det gikk ut på at i situasjoner hvor forsvaret var 
hemmet av mangel på økonomiske ressurser burde man under
søke alle sivile aktiviteter for å finne ut hvilket bidrag 
disse kunne gi til den militære beredskap. Ved slutten av 
1920-årene hadde Den røde Hær trekk som skilte den fra 
styrkene i borgerlige stater - f.eks. dens sosiale sammen
setning og systemet med kommisærer - men den var langt fra 
å legemliggjøre de tidlige sosialistiske ideene om militær 
organisering.10

I og med revolusjonens nederlag i Europa ble Sovjetunionen 
i stor grad isolert i en fiendtlig innstilt verden. Dette 
faktum ga opphav til en bred debatt om hvilken retning den 
sosialistiske oppbyggingen skulle ta. Midt på 1920-tallet 
begynte ideen om å bygge ,fsosialisme i ett land" å vinne 
terreng i Bolsjevikpartiet. Som E.H. Carr har bemerket, 
kan denne ideen ansees som et ekteskap mellom marxistiske 
revolusjonære mål og russisk nasjonal skjebne.11 Industri- 
aliseringspolitikken man kastet seg ut i på slutten av ti
året var det praktiske avkom av dette ekteskapet. Stalin 
ble den dominerende lederen og satte sitt brutale stempel 
på industrialiseringsframstøtet. I 1931 rettferdiggjorde 
han denne politikkens intensitet ved en henvisning til 
nødvendigheten av å overkomme Russlands tilbakeliggenhet 
og dermed hindre andre makter fra å beseire landet:

"Ønsker dere at vårt sosialistiske fedreland skal bli 
beseiret og miste sin selvstendighet? Hvis dere ikke 
ønsker dette, må dere få en slutt på landets tilbake
liggenhet på kortest mulig tid og bygge opp dets sosia
listiske økonomiske system i et virkelig bolsjevikisk 
tempo. Det er ingen annen utvei. Det var derfor Lenin 
under Oktoberrevolusjonen sa: "Enten gå til grunne eller 
ta igjen og gå forbi de utviklete kapitalistiske land
ene." Vi er femti eller hundre år etter de utviklete 
landene. Vi må ta igjen denne avstanden på ti år. Enten 
klarer vi det, eller de knuser ossV12

Selv om denne rettferdiggjøringen ikke var eksplisitt mili
tær, viste den seg å være en logisk begrunnelse for utvik
lingen av forsvarsindustrien.

Industrialiseringen ble muliggjort ved en massiv beslag
leggelse av ressurser fra befolkningen. Ressursene gikk 
med til oppbygging av tungindustrien. Det mektige Parti-
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statsbyråkratiet sørget for å frigjøre ressursene, tvang 
igjennom partiledelsens prioriteringer, og ledet den nye 
industrielle økonomien. Forsvarssektoren ble gitt høy 
prioritet i fordelingen av investeringskapital, knappe 
ressurser og dyktige ledere og fagarbeidere. I løpet av 
1930-årene ble det skapt en mektig forsvarsindustri som 
produserte mengder av våpen, hvorav noen var av høy kvali- 
tet. Sovjet forkastet en ide som på den tiden var populær 
i Vesten, nemlig å bygge en liten, men sterkt mekanisert 
arme. I stedet søkte man å forene mengde og teknologi for 
å åkape en massehær utstyrt med best mulig utrustning. 
Elementet av teritoriell milits i de væpnede styrkene ble 
gradvis forlatt. Likevel, til tross for alt som var gjort, 
blottstilte Vinterkrigen mot Finland 1939-40 alvorlige 
svakheter i Den røde Hær. Noen av disse hadde sammenheng 
med den store utrenskningen (nMoskvaprosessenen) som Sta
lin påførte* det sovjetiske samfunnet i slutten av 1930- 
årene.
Den tyske invasjonen 22. juni 1941 overrasket Stalin og 
rammet en uforberedt Røde Hær. De første månedene av kri
gen ble katastrofale: de tyske styrkene rykket helt fram 
til utkanten av Moskva. Bare ved en enorm innsats gjennom 
de neste fire årene var Sovjet istand til å snu den tyske 
krigslykken og presse den tyske armeen tilbake til Berlin. 
Graden av industriell mobilisering var mye større i Sov
jetunionen enn i de andre krigførende statene, og sovje
tiske tap av mennesker og materiell var enorme. Det sov
jetiske navnet på krigen med Tyskland - Den Store Patriot-* 
iske Krigen - symboliserte Stalins appell til det sovje
tiske folkets patriotisme. I motsetning til de bitre so
siale og politiske spenningene i 1920- og 1930-årene, var 
staten og folket nå i stor grad forenet i felles anstreng
else med å bekjempe den nazistiske fienden.13

Seieren ga Sovjet nye landområder og en innflytelse som 
ingen hadde drømt om i krigens tidligste faser. Men sei
eren ga også politiske konflikter med krigstidens allierte, 
og konfliktene kom snart til å uttrykke seg i intens mili
tær rivalisering, særlig konsentrert om utviklingen av 
atomvåpen og leveringssysterner for atomvåpen. Innen 
1947 hadde Sovjetunionen fire viktige militære forsknings- 
og utviklingsprogrammer under arbeid: Atomvåpen, raketter, 
radar- og jetmotorteknologi. Konsekvensene av denne ”mi- 
litær-tekniske revolusjonen” ble mer presserende etter 
Stalins død. Eksistensen av voksende beredskapslagre med 
atomvåpen reiste fundamentale spørsmål om forholdet mellom
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krig og politikk og om hvordan væpnede styrker mest hen
siktsmessig bygges opp i atomalderen - spørsmål som har 
dominert sovjetisk militærpolitikk hele tiden siden.
Khrustsjov la større vekt på fredelig sameksistens mellom 
Øst og Vest og satte igang betydelige endringer i militære 
doktriner og militære institusjoner. Ved slutten av 1950- 
årene og i de tidlige 1960-årene forsøkte han å tenke ut 
en ny militærpolitikk basert på atomvåpenraketter som ville 
være militært diplomatisk effektive, samtidig som dé friga 
ressurser for sivile formål. Han lanserte til og med 
ideen om å gjeninnføre elementet av teritorialmilits i de 
væpnede styrkene. Men en rekke internasjonale kriser (U2- 
hendelsen i 1960, Berlin-krisen i 1961 og Cuba-krisen i 
1962) og Kennedy-administrasjonens oppbygging av strate
giske styrker, styrket en indre opposisjon som til slutt 
nedkjempet Khrustsjovs bestrebelser.14

Hvis vi kan snakke om en "sovjetisk militær oppbygging”, 
så hadde den sin opprinnelse i dette nederlaget for Khrust
sjovs politikk. Hans etterfølgere har nedlagt betydelige 
anstrengelser i å styrke den sovjetiske militærmakten på 
alle områder. En vesentlig økning i strategiske styrker 
har brakt jevnbyrdighet med USA. Bakkestyrkene er utvidet, 
spesielt langs grensen mot Kina, og har fått moderne ut
styr. Også luftvåpenet er modernisert. Den sovjetiske 
marinen er nå tilstedeværende over hele verden. Våpen- 
sendinger til land i den tredje verden har tatt seg betyde
lig opp i denne perioden. Selv om det i Vesten er gitt 
tiiange overilte og svartsynte tolkninger av sovjetisk poli
tikk, peker bevisene i retning av en stadig og vesentlig 
økning av den sovjetiske militære makt siden begynnelsen 
av 1960-årene.15

I løpet av de første ti år etter avslutningen ay annen 
verdenskrig framsto en tydelig topolet struktur i verdens
politikken, med USA og Sovjet som de dominerende maktene. 
Siden den tid har nye makter kommet til og endret det in
ternasjonale bildet. Den sovjetiske blokken representerte 
en motvekt mot vestlig makt, og dette stimulerte framvek
sten av den tredje verden som en egen politisk makt. Split- 
telsestendenser både i Øst og Vest har ytterligere kompli
sert den internasjonale politikken. Ved slutten av 1960- 
årene var Japan og EEC blitt betydelige sentra for økono
misk makt mens rivaliseringen mellom Sovjet og Kina hadde 
antatt militære former. Fra.sovjetisk synspunkt var de 
internasjonale omgivelsene blitt mer komplekse, og det ek
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sisterte en kronisk foreliggende fare for at de forskjel
lige maktsentra ville forene seg i opposisjon mot Sovjet
unionen. Faktisk var elementer av en slik sammenslutning 
blitt tydelig i 1970-årene, i stor grad motivert av ønsket 
om å oppveie voksende sovjetisk makt. Denne motmakten har 
på sin side gitt de sovjetiske lederne ytterligere begrun
nelser for fortsatt oppbygging av de militære styrkene.
Sovjetunionen har nå store væpnede styrker, en avansert 
forsvansindustri og et utstrakt forsknings- og utviklings- 
nettverk. Ikke på noe annet område har Sovjetunionen kom
met så nær målet om å "ta igjen og gå forbi de utviklete 
kapitalistiske maktene". Loven om komparative fortrinn 
synes derfor å være i virksomhet i sovjetisk utenrikspoli
tikk, der militære midler spiller en hovedrolle. Sovjet 
pleier sitt forhold til NATO-maktene på topplan ut fra en 
posisjon av militær styrke, men økonomisk svakhet. I Øst- 
Europa har Sovjetunionen lidt politiske tilbakeslag, men 
har benyttet militær makt og trusel om militær makt til å 
understøtte sin dominerende stilling. Det sovjetiske for
holdet til Kina har nå fått en viktig militær dimensjon i 
og med oppbyggingen av styrker langs den kinesiske gren
sen. I den tredje verden har Sovjetunionen brukt våpen- 
overføringer og militære rådgivere som et viktig diploma
tisk redskap. Til tross for at Sovjet grunner sine ana
lyser av internasjonal politikk på begrepet om "gjensidig
het i styrker", et begrep som ikke primært legger vekt på 
militære styrker, har militær makt likevel blitt et funda
mentalt redskap i sovjetisk utenrikspolitikk.
Det er ikke overraskende at den nåværende generasjonen av 
sovjetiske ledere skulle se militær makt som hovedgaran- 
tien for sovjetisk sikkerhet og for landets posisjon i 
verden. De menn som nå er på toppnivå i ledelsen nådde 
sine første lavere maktposisjoner på slutten av 193CH 
tallet: Bresjnev og Ustinov er bare de mest prominente 
medlemmene av denne generasjonen som direkte har deltatt 
i og hatt overoppsyn med utvikling og produksjon av våpen. 
Denne generasjonen regner seieren i krigen med Tyskland, 
oppnåelsen av strategisk likevekt med USA og den lange 
fredsperioden siden 1945 blant sine største bragder. Ut
viklingen av sovjetisk historie fra 1917 til 1945 tatt i 
betraktning er det ingen overraskelse at det er slik.
Det skulle være klart ut fra denne korte skissen hvor vik
tig krig og forberedelse til krig har vært i framveksten 
av den sovjetiske staten. Dette behøver ikke å bety at

143



den sovjetiske utviklingsretningen har vært bestemt av 
krefter utenfor Sovjetunionen eller at alle begivenheter 
i sovjetisk historie må forklares i termer av ytre beting
elser. Stalins maktovertakelse og framveksten av hans 
herskersystem kan ikke forklares uten henvisning til sosi
ale, økonomiske og politiske vilkår i Sovjetunionen. Vi
dere, kan ikke alt i Stalin-perioden sees som et svar på 
ytre trusler. Den store utrenskningen 1936-38 ble rett
ferdiggjort på denne måten, men rettferdiggjørelsen var 
åpenlyst feilaktig, og utrenskningen svekket i stor grad 
Den røde Hær. Den viktigste målsetningen for stalinist-f 
iske industrialiseringsframstøtet var likevel utviklingen 
av tungindustrien som et grunnlag for økonomisk vekst og 
militær makt, og den ble rettferdiggjort med henvisning 
til denne målsettingen.
Denne politikken medførte en omfattende mobilisering av 
det sovjetiske samfunnets ressurser og handlekraft. Staten 
beslagla samfunnets ressurser og kanaliserte dem mot mål 
som partiledelsen hadde satt opp. Parti-statsapparatet 
var dominerende i denne prosessen, det tvang igjennom end- 
ringer i sosiale og økonomisk forhold, l.a beslag på res
surser tilhørende en ofte uvillig befolkning og ledet det 
nye økonomiske systemet. For å sikre loyaliteten til 
Parti-statsapparatet ble det innført spesielle sosiale og 
økonomiske privilegier og utmerkelser. (Det var på denne 
tiden at man begynte å gjeninnføre før-revolusjonære gra
der i Den røde Hær.) En svært stor andel av ressursene 
ble beslaglagt slik at befolkningsmassene satt igjen med 
minimal levestandard og av og til - som når hungersnød 
inntraff - ikke engang det. Tvang var nødvendigvis inne
bygget i denne politikken.
Hva nå Stalins politiske "feilgrep” i årene umiddelbart 
før krigen enn hadde vært, syntes seieren i krigen å be
krefte at den allmenne prioriteringen av industrialisering 
hadde vært riktig. Etter krigen fortsatte den omfattende 
beslagleggelsen av ressurser for å gjenoppbygge industrien 
og for å kunne ta igjen Vesten militært. Men etter Sta
lins død har det funnet sted viktige endringer som har be
tydning for spørsmålene om nedrustning og demilitarisering. 
For det første har den økonomiske vekstraten avtatt bety
delig, noe som har tvunget fram en intensiv debatt om øko
nomiske reformer. Både innenfor og utenfor Sovjetunionen 
har man hevdet at systemet med økonomisk planlegging og 
administrasjon var egnet for industrialiseringsframstøt, 
men at det nå var blitt en bremse for industriell utvik-
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ling, og spesielt for teknologisk innovasjon. For det andre 
var terror nå ikke lenger på tale som herske-teknikk og 
partiledelsen var på leting etter nye kilder til å begrunne 
statens legitimitet med. Undertrykkelse av opposisjon og 
avvikende meninger finner fremdeles sted, men man anstren
ger seg mer for å sikre folkelig støtte. Dette blir for
søkt bl.a. ved å skaffe befolkningen flere og bedre varer 
og tjenester og ved å appellere til nasjonalistiske følel
ser. For det tredje, som et resultat av den store oppmerk
somhet som nå vies befolkningens levestandard og velferd, 
er prioriteringen av ressursene blitt mer komplisert enn 
den var under Stalin.

FORSVARSSEKTOREN OG DEN SOVJETISKE ØKONOMIEN

Organiseringen av forsvarssektoren er den samme som orga
niseringen av resten av den sovjetiske industrien.16 De 
foretakene som produserer våpen og utstyr kontrolleres av 
en rekke ministerier med ansvar for sektorens forskjellige 
grenser. Arbeidet i disse ministeriene planlegges i sin 
tur av det sentrale planleggings-kontoret (i tråd med den 
generelife, politikken vedtatt av Politbyrået), siden ak
tivitetene i forsvarssektoren jo må koordineres med resten 
av økonomien. I forsvarssektoren eksisterer imidlertid 
særlige institusjonelle ordninger som skal sikre at mili
tær produksjon får førsteretten på knappe ressurser. I 
den forstand er forsvarssektoren en begunstiget sektor, 
atskilt fra resten av økonomien.
Siden krigen har det skjedd en del viktige endringer i for
svarssektoren. Den er utvidet til å omfatte nye produk- 
sjonsgrener, spesielt atomvåpen, raketter og elektronikk. 
Samtidig har det vokst fram et utstrakt nett av forsknings- 
og utviklings-(F og u)“ institusjoner som skal frambringe 
grunnlaget for innovasjoner i våpenteknologien. Disse in
stitusjonene blir kontrollert av produksjonsministeriene 
i forsvarssektoren. Det er umulig å fastslå størrelsen 
på dette nettet med noen sikkerhet, men det må være hundre
vis av institusjoner, mens antafl personer som driver med 
militær forskning og utvikling må telle hundreder av tusen. 
Forskningsinstitutter utenfor forsvarssektoren - f.eks. fra 
Vitenskapsakademiet - er også trukket inn i militært ar
beid.
Militær F og U er i Sovjetunionen mer effektiv enn sivil 
F og U. Forsvarssektorenier godt egnet til utvikling og fram
stilling av såkalte oppfølgings-(!?follow on”) -systemer16-
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(for eksempel tanks), der det ikke kreves noen stor end
ring i oppgave eller teknologi. Sovjetunionen har også 
vært i stand til å organisere innovasjoner i stor måle
stokk når de politiske lederne har ment at det var nød
vendig. F og U-systemet er godt egnet til å kanalisere 
ressurser mot bestemte mål slik som utviklingen av atom
bomben eller utviklingen av inter-kontinentåle ballistiske 
raketter. Det er ikke så godt tilpasset til horisontal 
overføring av teknologi over departementale grenser dersom 
dette ikke blir prioritert og koordinert ovenfra.17

Sovjetisk militær-økonomisk politikk styres angivelig av
tre hovedprinsipper:
- opprettholdelse av et høyt nivå i rustningsproduksjonen
- sikring av fleksibilitet i økonomien (f.eks. i forskyv
ning fra sivil til militær produksjon, i økning av vekst
raten i våpenproduksjonen eller i introduksjon av nye 
våpen)

- sikring av økonomiens levedyktighet i krigstider.18

Disse prinsippene ble utarbeidet i 1930-årene og betraktes 
fremdeles som de viktigste indikatorene på statens økono
miske potensiale - dvs. på statens mulighet til å sørge for 
samfunnets materielle behov mens den produserer alt som er 
nødvendig for krig.
Til tross for den fleksibiliteten som disse prinsippene 
anbefaler, tyder tilgjengelig bevismateriale på at det sna
rere er stabilitet i forsvarssektoren og at dette har ve
sentlig innflytelse på dens virkemåte. Forskningsinstitut
tene og konstruksjonskontorene, der de nye våpnene skapes, 
finansieres over forsvarsbudsjettet og deres finanser ser 
ikke ut til å være direkte avhengig av ordrer på spesielle 
systemer. Sammenkoblet med den institusjonelle kontinui
teten i det militære F og U nettverket, utgjør dette grunn
laget for en jevn innsats i planlegging og utvikling av 
våpen. Derfor kan man iaktta en markert tendens til å 
skape "oppfølgingssystemer". Også produksjonen synes å 
være stabil i forsvarssektoren, uten vesentlig variasjon i 
produksjonen fra år til år.

Foruten stabilitet i struktur og virksomheter kjennetegnes 
forsvarssektoren ved kontinuitet blant de fremste lederne. 
For eksempel ble D.F. Ustinov, den nåværende forsvarsmini
ster, Folkekommisær (dvs. minister) for Rustning i 1941, 
og fram til utnevnelsen til sin nåværende posisjon i 1976
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spilte han en vesentlig rolle i våpenutvikling og -fram
stilling. Et annet eksempel: Ye. P. Slavskii, Minister 
for Bygging av Middelstore Maskiner (med ansvar for atom- 
våpenputvikling og framstilling) har innehatt denne posi
sjonen siden 1957 og har vært involvert i atomprogrammet 
siden 1946.
Driftslederne i forsvarsindustrien danner en sammensveiset 
gruppe med sammenvevde karriærer. Det er likevel lite som 
tyder på at de har handlet som pressgruppe. Det ser ut til 
at den eneste gangen de har opptrådt som pressgruppe var i 
perioden 1957-65, da de med en viss suksess tok del i mot
standen mot Khrustsjovs desentralisering av det økonomiske 
planleggings- og driftsledelsessystemet. I 1963 etter at 
en viss resentralisering hadde funnet sted, antydet Khrust- 
sjov sin misnøye med Ustinov og "met al leterne11 og beklaget 
at hemmelighetskremmeriet gjorde det vanskelig å kritisere 
manglene ved forsvarsindustrien.19

Dette er det eneste tilfelle der forsvarssektorens aktivi
tet kom åpent fram som et stridsspørsmål i diskusjonene om 
økonomiske reformer. I perioden etter Stalin har det vært 
harde debatter om nødvendigheten av reform i det økonomiske 
planleggings- og administrasjonssystemet for å stimulere 
teknologisk innovasjon. Både sovjetiske og utenlandske 
økonomer antok i 1960-årene at de sovjetiske lederne før 
eller siden ville måtte velge mellom plan eller marked, 
og at enhver virkelig reform ville måtte inkludere et 
skritt i retning av en form for "markedssosialisme". En 
slik reform ville ikke vært uforenelig med et høyt nivå i 
forsvarsutgiftene. Selv om Sovjetunionen nå vier 12 til 
15 prosent av sitt BNP til forsvar (dette tallet er den 
øvre grensen for vestlige beregninger) kan dette nivået 
opprettholdes i en økonomi hvor markedet spiller en bety
delig rolle. Når alt kommer til alt vier enkelte kapital
istiske land en høyere andel av BNP til forsvar uten at det 
må opprettes en "krigsøkonomi". Således kan ikke det nå
værende sovjetiske økonomiske planleggings- og driftsle
delsessystemet sies å være en følge av forsvarsutgiftenes 
nivå. Dette syn innebærer imidlertid ikke noen benektelse 
av at driftslederne, som er blitt vant med å drive det nå
værende systemet, kan tenkes å frykte forandring fordi 
deres høyprioriterte posisjoner derved ville bringes i 
fare.

Uansett har man i Sovjetunionen ikke valgt markedssosia
lisme. Den tsjekoslovakiske krisen i 1968 var et vesent
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lig tilbakeskritt for de sovjetiske forsvarerne av langt
rekkende reformer, fordi den politiske utviklingen i Tsje- 
koslovakia langt på vei ble sett på som et resultat av øko
nomiske reformer. Problemene med økonomisk vekst og tek
nologisk framskritt har likevel ikke forsvunnet i Sovjet
unionen og skrittvise reformer har vært underveis. In
teressant nok har tendensen i reformene på 1970^tallet 
vært å ta forsvarssektoren som en modell for resten av øko
nomien. På den 24. Partikongressen i 1971 erklærte Bresj- 
nev:

,fidet vi tar i betraktning det høye vitenskapelig-tekno- 
logiske nivået i forsvarsindustrien, blir det av største 
betydning å overføre denne sektorens erfaringer, oppfin
nelser og oppdagelser til alle områder av vår økonomi*1,20

I 1970-årene har den sivile industrien lånt enkelte orga
nisasjonsmessige innslag og driftsledelsesteknikker - spe
sielt på området teknologisk innovasjon - fra forsvarssek- 
toren. 1 Dette markerer et forsøk på å bruke forsvarssek- 
toren som en modell eller dynamo for teknologisk framskritt 
i økonomien som helhet.
Prioriteringen av militær produksjon er ikke bare et spørs
mål om sentrale vedtak, men også om industristrukturen og 
holdningene hos arbeiderne og driftslederne. Dette illu
streres tydelig i en artikkel fra Literatiænaya Gazeta i 
1972 og de leserbrev den førte til. Artikkelforfatteren 
pekte på at lettindustrien i mange henseende klarte seg 
dårligere enn tungindustrien. Dette kunne være tilfelle 
m.h.p. prestisje, m.h.p. andre ministeriers prioriteringer 
(for eksempel i anleggsprosjekter), m.h.p. lønninger, kul
turelle og huslige hjelpemidler, samt gjennomtrekk av ar
beidskraft.22 I et brev het det ”at de såkalte fledende’ 
bransjene får de beste betingelser. Derpå følger de andre 
foretakene i gruppe A (tungindustrien). Sist i rekken kom
mer foretakene i gruppe B. Naturligvis finner de høyest 
kvalifiserte kaderne - arbeidere, ingeniører eller teknik
ere - jobber eller forsøker å finne dem der lønningene er 
høyest. Disse er derfor konsentrert i de ’ledende1 gre
nene av industrien. Hva mer er, disse grenene mottar de 
beste materialene, den mest avanserte teknologien, det ny
este utstyret etc. etc.. Til og med ved det samme maskin- 
byggings-foretaket er produksjonen av ’prestisje*-produk
ter og produkter i gruppe B ikke sammenliknbar, verken når 
det gjelder kvalitet eller innstillingen overfor produkt
kategoriene (altså hva som settes inn av teknologi, kon
struksjonsarbeid, ledelse, betaling, etc.)”23 Det er liten
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tvil om at innen tungindustrien er det produksjon for for- 
svarssektoren som har høyest prestisje og som derfor kla
rest framviser slike trekk.
Det sovjetiske planleggings- og administrasjonssystemet 
er ikke grunnleggende endret siden første gang det ble 
etablert. Det er fortsatt en relativt effektiv mekanisme 
for beslaglegging av økonomiske ressurser og for å diri
gere disse mot mål fastsatt av de politiske lederne. Et 
av de viktigste av disse målene har vært å skape militær 
makt. Forsvarssektoren innehar en nøkkelposisjon - og i 
enkelte henseende en priviligert posisjon - innen dette sy
stemet, ikke baré med hensyn til sentrale prioriteringer, 
men også med hensyn til organiseringen av industrien og 
innstillingen hos arbeidere og bedriftsledelse. Debatten 
om økonomiske reformer har resultert i delvise og gradvise 
endringer heller enn i en fundamental forandring av syste
met. De siste ti år har det vært en tendens til å holde 
fram forsvarssektoren som modell for resten av industrien.
I forhold til militariseringen av den sovjetiske økonomien 
er dette en flertydig utvikling. På den ene siden vitner 
det om en politisk bekymring for prestasjonen i den sivile 
industrien, på den andre siden kaster det glans over for- 
svarssektorens spesielle posisjon og prestasjoner.

DE VÆPNEDE STYRKER OG BEGRUNNELSENE FOR MILITÆR 
MAKT

Innen Sovjetunionen er det få tegn på opposisjon mot lan
dets militærpolitikk. Etter 1965 har det knapt vært noen 
tegn på uenighet i partiledelsen om militærutgiftenes nivå. 
Dette i motsetning til under Khrustsjov-perioden, da mili
tærutgiftene sto sentralt i den politiske debatten. Selv 
i dissentern.es samizdat-skrifter, der det er rettet skarp 
kritikk mot mange trekk ved den sovjetiske tilværelsen, 
er det få som har gått til angrep på den sovjetiske mili
tærpolitikken. Andrei Sakharovs advarsler til Vesten om 
Sovjetunionens voksende militære makt, synes å være nesten 
det eneste unntaket, og Sakharovs bakgrunn i atomvåpenut- 
viklingen gjør ham i så måte til et meget spesielt tilfelle. 
Situasjonen er derfor forskjellig fra USA der angrepene mot 
militarisme og rasisme var selve utgangspunktene for pro
testen i 1960 og 1970-årene. Denne forskjellen har mange 
årsaker, men den viktigste ser ut til å være at innen Sov
jetunionen blir landets militære innsats og målene for 
denne i utstrakt grad betraktet som legitime. Dette til 
tross for at militærutgiftenes byrde er større enn
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innen NATO-landene og at mange andre sektorer innen sam
funnet gjerne ville konkurrert med forsvaret om tilgang 
til disse ressursene.
En av hovedårsakene til godtakelsen av den sovjetiske mi
litærpolitikken er uten tvil at etterkrigstiden for Sovjet 
har vært en periode med fred og intern stabilitet, i skarp 
kontrast til krigene og urolighetene i den første halvde
len av århundredet. De sovjetiske væpnede styrker har vært 
svært lite i kamp etter 1945 - ingenting i sammenligning 
med den militære rollen til amerikanske, britiske og fran
ske styrker. Den sovjetiske påstanden at egen militær 
styrke leder til fred står derfor ikke direkte i motstrid 
til virkeligheten. Dette er en av grunnene til at det ut 
fra sovjetiske synspunkt ikke har vært noen motsetning 
mellom den politiske avspenningsprosessen og veksten i den 
sovjetiske militærmakten. Sovjetisk militær makt betraktes 
som et vesentlig element i avspenningsprosessen fordi den 
gjør det umulig for Vesten å forholde seg til Sovjetunio
nen ut fra en overlegen styrkeposisjon eller uhemmet å 
bruke væpnede styrker rundt om i verden.24

Selv om sovjetiske styrker har vært relativt lite i kamp 
etter 1945, mener de sovjetiske lederne utvilsomet at mi
litær makt bygger opp under deres politiske målsettinger. 
Deres hovedsiktemål har vært å forhindre at Vesten setter 
i verk offensive framstøt - av militær eller politisk art - 
mot Sovjetunionen og dens allierte. Sovjetisk militær 
hjelp til land i den tredje verden må sees i denne sammen
hengen. Fra 1960-årene og framover har Sovjetunionen of
tere brukt militær makt - i form av rådgivere og våpen- 
overføringer - som et middel til å vinne innflytelse og å 
underminere vestlig makt. (Det er muligens nå også et øko
nomisk moment i sovjetiske våpenoverføringer: Overskudds
produksjon kan til en viss grad omsettes i hard valuta.
Men den primære begrunnelsen er fremdeles politisk.25)

Men militær makt har også blitt en vesenclig faktor i Sov
jets forhold til andre sosialistiske stater. Sovjet brukte 
militær makt i Ungarn i 1956 og Tsjekkoslovakia i 1968 for 
å fastholde sin dominerende posisjon i Øst-Eiiropa. Denne 
posisjonen understøttes av en allestedsnærværende trusel 
om bruk av militær makt, selv om denne truselen ikke er 
åpent uttalt. I og med oppbyggingen av styrker langs den 
kinesiske grensen på 1960-tallet antok konfrontasjonen med 
Kina militær form. Således har den sovjetiske militærmak
ten blitt brukt for å skape og opprettholde sovjetisk do
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minans over andre stater. Dette i tillegg til siktemålet 
om å advare mot politiske offensiver rettet mot Sovjet og 
å bidra til å demme opp for vestlig dominans rundt om i 
verden. Samtidig som de har vokst kraftig, har de sovjet
iske militære styrker dessuten fått seg tildelt nye roller, 
særlig når det gjelder makt-utøvelse ut over de sovjetiske 
grensene. Innmarsjen i Afhganistan illustrerer Sovjetuni
onens voksende mulighet til å bruke militær makt på denne 
måten, og - viktigere - dens vilje til å gjøre det.
I slutten av 1960-årene oppnådde Sovjet strategisk like
vekt med De forente sitater. På dette grunnlag kom landet 
inn i forhandlinger om begrensning av strategiske våpen.
Selvfølgelig er det fortsatt ekstremt vanskelig å si hva 
"likevekt" eller "likhet" egentlig består i (betyr det li
kevekt med en bestemt stat, eller med alle potensielle fi
ender sammenlagt?). Selv om prinsippet aksepteres eksi
sterer det fortsatt et stort spillerom for uenighet både 
innen og mellom de forhandlende statene. For øvrig kan 
prinsippet om likevekt bare utgjøre grunnlaget for forhand
linger mellom Sovjet og USA fordi de to landene har så 
mange flere atomvåpen enn andre stater at det er unødven
dig å ta selv de øvrige atommaktene med i beregningen. Men 
har alle stater rett til likevekt? Opplagt ikke, siden 
Ikkespredningsavtalen representerer en forpliktelse til å 
stoppe spredningen av atomvåpen. Forhandlinger mellom 
supermaktene på basis av likevekt går sammen med forsøket 
på å hindre andre stater i å oppnå slik status. Nettopp 
fordi Sovjetunionen og De forente stater bruker våpenkon- 
troLl-forhandlingene på denne tveeggete måten, stimulerer 
de sannsynligvis andre stater til å skaffe seg egne atom
våpen. Følgelig er våpenkontroll-forhandlinger på grunn
lag av likevekt på ingen måte grunnlag for en radikal de- 
militariseringsprosess.
Til tross for at likevekt er akseptert som grunnlaget for 
forhandlingene om begrensning av strategiske våpen, er det 
fremdeles utvilsomt betydelige forskjeller mellom sovjetisk 
og amerikansk strategisk tenkning. Amerikansk tenkning har 
lagt spesiell vekt på muligheten av under alle forhold å 
påføre fiendens samfunn utstrakt ødeleggelse./ Sovjetisk 
tenkning har på den annen side vært opptatt med å begren
se ødeleggelsene på sovjetsamfunnet i tilfelle av atomkrig. 
Selv om landet står i et likevektsforhold har den sovjet
iske politikken siktet mot å begrense Sovjets sårbarhet 
ved atomangrep, og å trygge Sovjetsamfunnets levedyktighet
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i krigstid. Hvorvidt dette kan oppnås er tvilsomt (selv 
om levedyktighet er et relativt begrep), men det synes å 
være selve begrunnelsen bak viktige elementer i sovjetisk 
militær, militær-økonomisk og sivilforsvarspolitikk, og 
det har viktige konsekvenser for militariseringen av det 
sovjetiske samfunnet.
Størstedelen av de sovjetiske styrkene utgjøres av fem 
tjenestegrener: De strategiske Rakettstyrker, De nasjo
nale Luftvernstyrker, Flyvåpenet, Bakkestyrkene og Mari
nen. Det finnes også spesielle styrker som av og til del
tar i sivilt arbeid. Konstruksjonstroppene utfører bygge
arbeid for de væpnede styrkene og for høyt prioriterte si
vile prosjekter, f.eks. Akademi-byen nær Novosibiirsk hvor 
den sibirske avdelingen av Vitenskapsakademiet er stasjo
nert. Jernbane- og Vei-Troppene spiller en viktig rolle i 
bygging og vedlikehold av bane- og veinettet. Dette er 
helt naturlige avleggere av de sovjetiske væpnede styrker. 
Det er likevel tre andre elementer i det sovjetiske mili- 
tærsystemet som er av større interesse ut fra problematik
ken omkring militariseringen av det sovjetiske samfunnet. 
Disse er Den Sivile Forsvarsorganisasjonen, DOSAAF (Dobvo- 
vol’noe obshchestvo sodeistviya., avmii, aviatsii i flotu3 
Det frivillige Samfunn for Samarbeid med Hæren, Flyvåpen 
og Marine) og systemet for militærpatriotisk utdanning. 
Disse er konstruert for å styrke Sovjets evne til å for
svare seg selv, og har også politiske funksjoner ut over 
dette målet.
Sovjetisk sivilforsvar har tre viktige oppgaver: Å sørge 
for beskyttelse av befolkningen mot masseødeleggelsesvåpen, 
å sikre stabil virksomhet til økonomien i krigstid og å 
eliminere virkningen av fiendtlig bruk av masseødeleggel
sesvåpen.26 Sivilforsvarsorganisasjoner kan også ta del i 
katastrofehjelps-arbeid. Det er svært vanskelig å bedømme 
sivilforsvarets effektivitet, siden den vil være svært av
hengig av hvordan en eventuell atomkrig innledes. Sivil
forsvaret kan ikke hindre utstrakt ødeleggelse selv om det 
kan begrense ødeleggelsenes omfang. Det er anslått at om
lag 100 000 heltidsansatte er opptatt med sivilforsvarsar- 
beid på alle nivå innen staten og i det økonomiske liv.27 
Det er utviklet et omfattende program for utdannelse og 
trening for å gjøre befolkningen i stand til å gjennomføre 
sivilforsvarsoppgaver dersom behovet skulle oppstå.

DOSAAF har som hovedmålsetting å styrke Sovjetunionens for
svarsevne ved å trene det sovjetiske folket til forsvar av
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det sosialistiske fedrelandet.28 DOSAAF er åpen for alle 
sovjetiske borgere over fjorten år og har omtrent 80 mil
lioner medlemmer. Hovedaktivitetene er: Militær-patrio- 
tisk utdanning, å forberede unge mennesker til tjeneste i 
de væpnede styrker, trening i tekniske ferdigheter, spred
ning av militær-tekniske kunnskaper og ledelse av idretter 
som har militær-teknisk betydning. DOSAAF har klubber og 
idretts-utstyr og er organisert ved bedrifter, gårdsbruk, 
utdanningsinstitusjoner, osv. Det synes klart at DOSAAFs 
aktiviteter er en betydelig støtte for de væpnede styrkene 
når det gjelder å tilføre rekruttene ferdigheter som vil 
være nyttige i militærtjenesten, og :å heve det fysiske 
og tekniske nivå i den sovjetiske befolkningen. Av de sam
me grunnene er dens arbeid nyttig for sovjetisk industri. 
Mye av det DOSAAF gjør blir i Vesten gjort av ikke-mili- 
tære organisasjoner. Det er likevel av betydning at det 
i Sovjetunionen er målene om militær beredskap og forsvars
evne som rettferdiggjør og er drivkraften bak aktiviteter 
av denne type. Også her er det tydelig at den militære 
faktoren er en viktig moderniserende kraft i det sovjetiske 
samfunnet.
Både sivilforsvaret og DOSAAF bidrar til Sovjetunionens 
evne til selvforsvar. De bidrar også til den mer diffuse 
militær-patriotiske utdanningsprosessen.

"Militær-patriotisk utdanning finner sted for å tilføre 
beredskap til å gjennomføre militære plikter, ansvar for 
styrking av landets forsvarsevne, respekt for de sovje
tiske militære væpnede styrker, stolthet over moderlan- 
det og ambisjoner om å bevare og øke det sovjetiske fol
kets heroiske tradisjoner. Militær-patriotisk utdanning 
foregår i videregående og høyere utdanningsinstitusjoner, 
i det politiske utdanningsystemet, ved hjelp av propa
ganda i pressen, gjennom radio og fjernsyn, ved hjelp av 
forskjellige former for masse-politisk arbeid og gjennom 
kunstnerisk og litterært arbeid. Av stor betydning for 
militær-patriotisk utdanning er den beherskelse av fun
damentale militære og militær-tekniske ferdigheter som 
unge mennesker tilegner seg i den videregående skolen, 
tekniske skoler, på høyere læresteder, gjennom studier 
ved institutter for forskning i forsvar og teknikk, i 
fly-, motor- og radioklubber, ved de unge teknikeres 
stasjoner, i militær-patriotiske skoler, forsvarssirkler, 
på steder for trening før militærtjenesten og i sivil- 
forsvarssammenheng. Fysisk trening med anvendt militær 
innretning forutsetter utvikling av kvaliteter som vilje, 
mot, hardhet, styrke, fart og reaksjonsevne og hjelper
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til med å heve psykologisk stabilitet, trener opp syn og 
hørsel etc*"29

Militær-patriotisk utdanning sikter ikke bare mot å til
fredsstille praktiske behov i de væpnede styrkene, men 
også mot å øke støtte og loyalitet overfor Partiet og den 
sovjetiske staten. Den representerer en sammensmelting av 
kommunistiske, nasjonalistiske og militære påkallelser.
Den Store Patriotiske Krigen innehar en nøkkelposisjon i 
programmet for militær-patriotisk utdanning; den er kilden 
til eksempler og illustrasjoner av de ønskete kvalitetene. 
Krigen var som vi har sett en tid da Parti og folk var 
nært forenet i kamp for en felles oppgave. Militær-patri
otisk utdanning er åpenbart et forsøk på å gjenopprette og 
forsterke dette båndet mellom parti og folk ved å tappe en 
kilde til sterke følelser i det sovjetiske folk. Dette 
kan sees i sammenheng med den sovjetiske statens legiti- 
meringsproblemer i perioden etter Stalin.
Den militær-patriotiske utdanningen er slett ikke det sam
me som en glorifisering av krig og må ikke blandes sammen 
med fascistisk militarisme. Faktisk er Partiets fredspo
litikk (hvis effektivitet synes å hvile på sovjetisk mili
tær makt) en avgjørende komponent i utdanningssystemet.
Man kan selvsagt lure på hvor effektivt programmet er når 
det gjelder å pode de ønskete kvaliteter inn i en befolk
ning som synes å stå svært langt fra idealet av "det nye 
sovjetiske menneske".^ Militær-patriotisk utdanning vil 
likevel helt klart hjelpe til med åskape en aksept for 
Partiets militære politikk og en tro på viktigheten av mi
litær makt. På denne måten vil det hjelpe til med å holde 
oppe den sovjetiske militære innsatsen og den spesielle 
posisjon som forsvarssektoren og de væpnede styrker nyter 
godt av i det sovjetiske samfunnet.
EN MI LITÆR-INDUSTRIELL STAT?

Som et vesentlig instrument i sovjetisk utenrikspolitikk 
har de væpnede styrkene selvfølgelig en viktig posisjon 
innen Parti-statsapparatet. Forsvarsdepartementet og ge
neralstaben er overveiende besatt av profesjonelle offi
serer som har tilbrakt hele sin karriere i de væpnede styr
kene. Siden 1945 har ministerposten som oftest vært besatt 
av en profesjonell soldat, selv om den nåværende minister, 
Ustinov, har tilbrakt det meste av sitt liv i forsvarsin- 
dustrien. Ministeriets og generalstabens hovedfunksjoner 
er de samme som tilsvarende institusjoner i andre land: Å 
trekke opp planer, utvikle strategier og taktikker, inn-
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samle og vurdere etterretninger om potensielle fiender, 
utdanne og trene troppene og å administrere hele nettver
ket av militære institusjoner. Til forskjell fra USA, har 
Sovjet faktisk ikke noe utbredt nettverk av sivile insti
tusjoner som utfører forskning omkring militære operasjo
ner. Slik operasjonell analyse blir for det meste utført 
innen de væpnede styrker.
Man kunne anta at eksistensen av et stort militært estab
lishment innen staten gir opphav til vanskelige problemer 
i forholdet mellom sivile og militære hensyn, og at dette 
kunne true Partiets dominerende posisjon i det sovjetiske 
samfunnet. Det har da også sant nok vært elementer av kon
flikter og spenning i forholdet mellom Partiet og Mili
tæret, men prinsippet om Partiets overhøyhet har aldri 
vært alvorlig truet. Det finnes særlige kontrollmekanis
mer innen de væpnede styrkene, den viktigste er Den hoved- 
politiske Administrasjonen som fungerer både som administ
rasjon for Forsvarsdepartementet og som en avdeling av Sen- 
tralkommiteen. Noen vestlige observatører har tolket denne 
organisasjonen som institusjonalisert "parti-mistenksomhet” 
overfor de militære.30 Men dette synet er feilaktig. Den 
hovedpolitiske Administrasjonen burde heller sees som en 
bro mellom Partiet og de væpnede styrker, den symbolise
rer deres enhet og felles overbevisning om den militære 
maktens viktighet for den sovjetiske staten.31

Sovjet uttrykker således et tilsynelatende paradoks: et mi
litarisert sosialt system der militæret ikke er dominer
ende, selv om det er en viktig politisk kraft. Nærmere bes
temt et system der medlemmer av overkommandoen overhodet ikke 
har spilt noen rolle i de politiske krisene i perioden 
etter Stalin. Ved hver eneste utskiftning i ledelsen - 
arrestasjonen og henrettelsen av Beria i 1953, Malenkovs 
nederlag for Khrustsjov i 1955, tilintetgjørelsen av "anti- 
Parti gruppen” i 1957 og Khrustsjovs fall i 1964 - spilte 
medlemmene av overkommandoen en rolle. Men denne militære 
støtten var en blant flere faktorer, og sannsynligvis ikke 
den avgjørende. Dessuten, det at marskalk Zhukov falt i 
unåde i 1957 bare måneder etter at han hadde hjulpet 
Khrustsjov med å slå ”anti-Parti gruppen" i Sentralkommi- 
teen, viser at det å engasjere seg politisk i landets le
delse kan være en risikabel affære for soldater. Khrust
sjov manet fram det bonapartiske spøkelset for å rettfer
diggjøre fjerningen av Zhukov. Selv cm denne rettferdiggjør- 
elsen ser ut til å ha vært oppdiktet, understreker den at 
partiledelsen er fast bestemt på å beholde sin overhøyhet
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over de væpnede styrkene. Militær innblanding har bare 
vært mulig bare ved splittelse i partiledelsen, og ikke‘i 
noe tilfelle har det resultert i en konflikt med parti
lederne på den ene siden og de militære på den andre. Over
kommandoen har hatt sine egne interne politiske diskusjoner 
og uenigheter.
At de væpnede styrkene har holdt seg i ro politisk, kommer 
imidlertid ikke i første rekke av de formelle mekanismene 
i Partiets og det hemmelige politiets kontroll. Det kommer 
framfor alt av det faktum at militære interesser har vært 
prioritert innenfor Partiets politikk. Det er ikke her 
snakk om å minimalisere Stalins brutale behandling av de 
væpnede styrkene eller å benekte at Khrustsjov ofte drev 
en politisk virksomhet som overkommandoen fant usmakelig. 
Men ved å framheve alvoret i de internasjonale konflikter 
og viktigheten av nasjonal solidariet har Partiet etablert 
en ideologisk ramme som gir en entydig begrunnelse for de 
væpnede styrkenes eksistens. Partiets politikk har også 
gitt offiserskorpset en priviligert materiell posisjon og 
høy status innen det sovjetiske samfunnet. I tillegg til 
dette har offiserskorpsets profesjonelle interesser gene
relt sett blitt tatt godt vare på, særiig i fordelingen av 
ressurser til forsvaret og i mulighetene for karriere og 
avansement.
Etter Stalins død i 1953, og særlig etter Khrustsjovs fall 
i 1964 har offiserene fått betydelig frihet til å diskutere 
militærpolitiske spørsmål og større innflytelse på beslut
ningsprosessen. Dette>som et resultat av den maktsprednin
gen som har funnet sted i sentrum av den sovjetiske staten, 
noe man for øvrig kan se paralleller til på andre områder 
av sovjetisk samfunnsliv der heftige debatter om politiske 
spørsmål har utspilt segv Politbyrået under Bresjnev har 
lagt stor vekt på "vitenskapelige" beslutningsprosedyrer i 
politiske spørsmål og på rådspørring av teknisk kompetente 
organer og andre eksperter.
Spredningen av makt har skapt det noen forfattere kaller 
for "institusjonell pluralisme".32 Som all pluralisme er 
denne likevel ufullkommen i den forstand at noen grupper 
og institusjoner har mer makt enn andre. I så henseende 
innehar de væpnede styrkene og forsvarsindustrien en spe
siell posisjon. De væpnede styrkene nyter stor prestisje, 
en prestisje som bare har økt som følge av det omfattende 
programmet for militær-patriotisk utdanning. Forsvarsde
partementet og generalstaben er institusjoner med ubestridt
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kompetanse, med monopol på ekspertise i militære spørsmål. 
Ingen sivile institusjoner er i stand til å utfordre denne 
ekspertisen. Den høye prioriteten som gis forsvarssektoren 
er vevet inn i det økonomiske planleggings- og administra
sjonssystemet. Forsvarsindustrien har stått i første rekke 
når det gjelder teknologisk framskritt i Sovjet og ansees 
av partilederne som den sektor man i den "vitenskapelige- 
teknologiske revolusjonens" tidsalder må strebe etter å 
etterlikne. Dessuten er nøkkelaspekter ved militærpoli
tikken mørklagt, noe som begrenser mulighetene til kritikk 
av prioriteringene innen ressurs-fordelingen og av den må
ten ressursene brukes på.
Dette skal ikke forstås dithen at den sovjetiske statens 
militærpolitikk er i motstrid til partiledelsens ønsker.
De endelige avgjørelsene i militærpolitikken hviler på 
Politbyrået og på Forsvarsrådet som omfatter flere ledende 
Politbyrå-medlemmer under ledelse av Bresjnev. Alt tyder 
på at lederne har en felles forståelse når det gjelder mi
litær makt og militære utgifter. Riktignok kan det være 
meningsforskjeller, men disse synes uvesentlige. Den ge
nerelle politikken synes å hvile på bred enighet.33 Det 
er likevel mulig at denne situasjonen vil endre seg når 
Bresjnev trer ut av ledelsen, og at nivået i den militær- 
politiske innsatsen vil bli et stridsspørsmål slik det var 
under Khrustsjov. Da vil de væpnede styrkenes og forsvars- 
industriens institusjonelle makt kunne bli viktig i bestem
melsen av resultatet av diskusjonen.

Kan vi da snakke om et sovjetisk militær-industrielt kom
pleks? Landet har uten tvil et stort militært establish
ment og en stor forsvarsindustri. Men selve begrepet om 
et slikt kompleks har ofte teoretiske bibetydninger som 
gjør det uanvendelig på Sovjetunionen. Av og til betegner 
det en degenerert pluralisme der den balanserte vekselvirk
ningen mellom forskjellige interesser er underminert av 
forbindelser mellom de væpnede styrkene og industrien.
Dette synes ikke å passe på Sovjet; det tillegger landet 
en for stor grad av pluralisme, som om pluralismen der var 
en norm. Av og til impliserer begrepet at den eneste driv
kraften i våpenpolitikken er de kapitalistiske foretakenes 
profittstreben. Også dette ville være upassende. Derfor 
har Garaudy argumentert for at Sovjetunionen har et "byrå
krat isk-militært kompleks" - det vil si et militært-indust- 
rielt kompleks uten en slik økonomisk drivkraft.34 En 
innvending av et noe annet slag sammenfattes i påstanden 
om at Sovjetunionen ikke har et militært-industrielt kom
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pleks, men ev et slikt kompleks. Denne påstanden er for 
overfladisk, selv om det er et poeng at Sovjetunionens 
historie er så sammenvevd med militær makt at det kan sy
nes tvilsomt å snakke om et separat militært-industrielt 
kompleks som er i aksjon innenfor staten.
Hvorvidt vi hevder at de væpnede styrkene og forsvarsindu
strien utgjør et militær-industrielt kompleks i Sovjet
unionen eller ikke, er mindre viktig enn det faktum at 
disse institusjonene framviser mange trekk som ansees å 
være karakteristika ved slike kompleks. På grunn av det 
sovjetiske økonomiske systemets organisasjon framviser de 
ikke disse trekkene på samme måte eller i samme grad som 
den amerikanske forsvarssektoren, men besitter dem likevel. 
For eksempel finnes det innenfor våpenutviklingsprosessen 
konkurranse mellom offensive og defensive systemer, og man 
kan iaktta hvordan ny teknologi på det ene området stimu
lerer innovasjoner på det andre. Dette kan skje uten di
rekte stimulans utenfra. For det andre virker det mili
tære F og U systemet ofte med en betydelig treghet.
Dette skaper et sterkt press i retning av å tenke ut 
"oppfølgingssystemer". For det tredje synes ikke det mili
tære F og U systemet å ha noen sterk innovativ dynamikk i 
seg selv. Vesentlige innovasjoner krever inngrep fra den 
politiske ledelsen, men slike inngrep finner også sted 
fordi partilederne har viet så mye oppmerksomhet til dette 
området. For det fjerde har det militære F og U systemet 
ingen egnede kanaler for å koble sammen forskjellige tekno
logier til produksjon av nye våpen, men dette kan skje når 
konstruktørene letei^ etter måte å innfri nye krav på. For 
det femte kan stabiliteten i den sovjetiske våpenpolitikken 
delvis forklares av den planleggingen som våpenutvikling og 
produksjon gjøres til gjenstand for.
Den sovjetiske militære innsatsen som kom i stand gjennom 
internasjonale rivaliseringer, er nå rotfast i strukturen 
til den sovjetiske staten. Dette betyr selvfølgelig ikke 
at ytre stimuli er forsvunnet. Det er åpenbart at uten
landske aktiviteter også virker inn på sovjetisk våpen
politikk. Dette kan iakttas både i spesielle våpensyste
mers historie og i de generelle politiske linjene.35 De 
framskredne kapitalistiske maktene har bestemt tempoet i 
gjennomføringen av vesentlige våpeninnovasjoner, og dette 
har stimulert sovjetisk militærteknologi. Selvfølgelig er 
det viktig å huske at militær makt ikke bare hviler på den 
militære teknologiens kvalitet, men også på dens kvantitet 
og hvordan troppene trenes til å bruke den. Våpenkappløpet
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mellom Øst og Vest består av både kvalitative og kvantita
tive elementer. Selv om balansen mellom de to kan endre 
seg, har våpenkappløpet aldri vært et spørsmål bare om det 
ene av disse elementene, mens det andre har vært helt ute
lukket. Vestlig militærteknologi har stimulert sovjetisk 
våpenutvikling, men har ofte vært rettferdiggjort med hen
visning til sovjetisk overlegenhet i antall.
Det er derfor galt å benekte at utenlandske forhold har 
innvirket på sovjetisk våpenpolitikk. Men det er like 
feilaktig å betrakte sovjetisk politikk bare som en reak
sjon på vestlige handlinger. Utenlandsk innflytelse bry
tes gjennom deri sovjetiske beslutningsprosessen, der sov
jetiske oppfatninger, militære doktriner, utenrikspoli
tiske mål, innenrikspolitisk innflytelse og tvang kommer 
inn. Utenlandske innvirkninger på sovjetisk politikk er 
kompleks og slett ikke automatisk. I mange tilfelle kob
ler utenlandsk påvirkning seg på indre faktorer og dette 
setter fart i den sovjetiske våpenpolitikkens interne dyna
mikk.36 Selve eksistensen av store væpnede styrker, mek
tig forsvarsindustri og et utbredt nettverk av militære F 
og U establishments skaper et indre press i retning våpen
utvikling og produksjon. Vekselvirkningen mellom etter
spørsel og oppfinnelser danner grunnlag for forslag om nye 
og forbedrede våpen. Idet et system skrider fram fra ut
kast til utvikling knyttes det sammen med militær- og kon- 
struksjonsinteresser og dette skaper et press i retning av 
produksjon. Dersom systemet kommer i produksjon - når det 
gjelder viktige systemer krever dette avgjørelse i parti
ledelsen - har driftslederne tendens til å favorisere lange 
produksj onsserier.
Dieter Senghaas har pekt ut to prinsipper som er viktige 
for å forstå militær-industrielle kompleks og disse kan 
også benyttes på det sovjetiske tilfellet.37 Det første 
av disse er prinsippet om "konfigurativ kausalitet" som 
sier at kompleksets struktur (konfigurasjon) som helhet 
vil gi opphav til press i retning av mer våpenproduksjon, 
og det selv om dette presset kan variere fra tilfelle til 
tilfelle og selv om det ikke kan identifiseres i ethvert 
tilfelle. Det andre prinsippet kalles "overdeterminering" 
eller "overflødige årsaksforhold": Selv om en eller flere 
årsaker fjernes er dette ikke i seg selv nok til å gjøre 
slutt på politikken, siden andre årsaker forblir tilstrek
kelige. Dette prinsippet ligger bak argumentet om at det 
ikke er nok å behandle de internasjonale årsakene i våpen
kappløpet mellom Øst og Vest, de indre røftene må også
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rykkes opp* Begge disse prinsippene er nyttige i analysen 
av sovjetisk våpenpolitikk. Selv om mye av den sovjetiske 
militærpolitiske beslutningsprosessen ligger i mørke, ve*t 
vi likevel nok om det militær-industrielle-vitenskapelige 
kompleksets struktur til å fastslå at det her foreligger 
både indre press og at det i den militære innsatsen bygges 
inn en betydelig treghet. Det synes også klart at selv om 
en fjerning av ytre stimuli kan endre sovjetisk våpenpoli
tikk i visse viktige henseende (f.eks. gjøre den mindre 
teknologisk innovativ), vil dette ikke være nok til å 
fjerne alle drivkreftene bak politikken, siden en del av 
disse drivkreftene henger sammen med indre forhold. (Man 
kan heller ikke påstå at den militære makten ville visne 
bort fordi den ikke lenger hadde noen oppgaver: vi har 
allerede sett at samtidig med den sovjetiske militærmak
tens ekspansjon har den fått nye oppgaver). Spørsmålet er 
da: Hvordan kan disse indre kildene svekkes?

KONKLUSJON

Denne artikkelen har på et allment nivå forsøkt å skissere 
de indre kildene til Sovjets militære kraftanstrengelser. 
Den har hevdet at disse kildene er dypt forankret i russisk 
og sovjetisk historie. Nedrustning og demilitarisering 
ville derfor kreve mer enn en rent kirurgisk fjerning av 
enkelte elementer i den sovjetiske staten, det ville få 
langtrekkende virkninger gjennom hele samfunnet. Faktisk 
ser det ut til at fullstendig nedrustning og demilitarise
ring baré ville være mulig dersom det internasjonale stats- 
systemet ble ødelagt (og ville ikke nødvendigvis skje da 
heller) . Til tross for at !,statens bortdøen" er en av de 
forventete konsekvensene av kommunismens utvikling, har 
Sovjet i dag et av de mektigste og mest utbygde statsappa
ratene i verden. Selv om kildene til sovjetisk militarisme 
er sterke, har vi i denne artikkelen likevel ikke forsøkt 
å presentere dem som absolutte, eller å hevde at initiativ 
for demilitarisering ikke har noen hensikt. Det finnes 
utviklingstrekk i Sovjet i dag som tyder på at endring av 
kursen er mulig. Det ville være en alvorlig feil å over
drive betydningen av disse trekkene, eller å overbetone 
muligheten til å påvirke Sovjet utenfra. Men det ville 
være en enda større feil å anta at all forandring er umu
lig eller at det ikke er mulig å påvirke endringenes ret
ning utenfra.

Sovjetisk militærpolitikk inneholder flere motsigelser som 
over tid kan bli tydeligere og som kan komme til å innvirke
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på sovjetisk politikk. Idet Sovjet oppnådde likhet i 
supermaktstatus med USA, sto landet overfor nye spørs
mål om militær makt og dens politiske retning. De sovje
tiske lederne hevder at de ikke streber etter overlegenhet* 
men de har gjort det klart at de ikke akter å falle bak 
USA igjen når det gjelder militær makt. Sovjetunionen har 
dermed lenket seg til et likevektsforhold til USA. Opp- 
rettholdelsen av denne likevekten sørger - sammen med vå- 
penkontrollforhandlingene som den gir opphav til - for på 
et nivå å rettferdiggjøre den sovjetiske militærpolitikken. 
På et annet nivå har derimot oppnåelsen av likevekt betydd 
at Sovjet deler ansvaret for fortsettelsen av våpenkapp
løpet. Dette har fått en snedig, men dyptgripende effekt 
på mange vestlige menneskers syn på sovjetisk militærpoli
tikk. Mange av dem som har sympati for sovjetisk politikk 
anså det som legitimt at den førende sosialistiske staten 
innhentet den førende kapitalistiske staten. Delingen av 
ansvaret for våpenkappløpet betrakter man imidlertid ikke 
på samme positive måte, spesielt når man tenker på faren 
for atomkrig. På samme måte kan et fortsatt høyt nivå i 
den militære innsatsen, selv etter at man har oppnådd like
vekt, bidra til å skape en opposisjon innen Sovjet mot 
fortsatt økning av den militære makten. Det er f.eks. mu
lig at sovjetisk militarisme kan komme til å bli et mer 
sentralt angrepspunkt for opposisjonelle, selv om man ikke 
skal undervurdere styrken i de nasjonalistiske følelsene 
(inkludert opposisjonell russisk nasjonalisme) og legiti- 
mitetens dype røtter.
Sovjet er rammet av den samme motsigelsen som USA: økende 
militær makt medfører ikke økt sikkerhet, ikke en gang for 
supermakter. Akkumuleringen av militær makt bare ansporer 
and;re regjeringer. til å øke egne styrker, og dermed til
intetgjøre den opprinnelige gevinsten. Riktignok kan mili
tær makt fremme utenrikspolitikken, men den kan ikke føre 
til fullstendig sikkerhet i atomalderen. Den "sovjetiske 
militæroppbyggingen" i 1960- og 1970-årene har gitt Sovjet 
politiske gevinster, men det har også bidratt til å stimu
lere motaksjoner, og det er god grunn til å betvile om 
Sovjets posisjon er særlig sikrere nå enn den var for fem
ten år siden. Utbredelsen av sovjetisk militær makt over 
hele verden øker dessuten risikoen for at Sovjet vil bli 
viklet inn i militære eventyr som vil gi opphav til oppo
sisjon hjemme, akkurat som den amerikanske krigen i Viet
nam eller den Russisk-Japanske-krigen 1904-05. Det at den 
militære makten ikke evner å garantere sikkerhet skulle i 
prinsippet åpne for en poengtering av hvor viktig det er
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å tilstrebe ikke-militære kooperative sikkerhetsavtaler, 
heller enn å gi seg inn på å besørge egen sikkerhet på be
kostning av andres.
Disse motsigelsene ville være betydningsløse dersom det 
ikke forelå muligheter til å gi dem politisk betydning.
De siste femten år har i Sovjet vært en periode med konso
lidering og konservative reformer. Men under den stabile 
overflaten har det funnet sted forandringer som kan resul
tere i betydelige endringer i den sovjetiske politikkens 
kurs. Den økonomiske veksten har vært fallende, og har 
dermed økt utsiktene til at det vil oppstå press mot langt
rekkende reformer. Landbruksproduksjonen har økt kraftig, 
men til svært høy pris, noe som igjen øker utsiktene for 
reformer. Andre former for press settes inn for å få til 
endrede prioriteringer i ressursfordelingen, f.eks. for å 
få fart i utviklingen i Sibir eller å øke levestandarden. 
Den kumulative virkningen av slikt press kan bli en svek
kelse av forsvarssektorens posisjon eller at den involveres 
sterkere i ikke-militære oppgaver. Men ikke bare det øko
nomiske systemet har stått i fokus for debatten. Man har 
også diskutert hva Sovjets riktige forhold til resten av 
verden bør være. Enkelte har gått inn for en så stor grad 
av autarki og isolasjon som mulig, andre har argumentert 
for en mer utadrettet tilnærming som ville medføre en aner
kjennelse av at verden står overfor mange problemer som 
bare kan løses ved felles og planlagt samarbeid.38 Sammen 
med den truende muligheten for endringer i ledelsen kan 
disse forskjellige faktorene muligens virke sammen og av
stedkomme et vendepunkt i sovjetisk politikk. Den nåvær
ende ledelsen har, som vi har sett, gitt militær makt høy 
prioritet. Det er på det nåværende tidspunkt uklart hvor
dan den neste generasjonen, som ikke er så dypt merket av 
krig, vil prioritere militær makt.
Idet vi peker på disse utviklingsmulighetene må vi likevel 
ikke glemme det tidligere nevnte presset i retning økt mi- 
litarisering. Det er heller ikke sikkert at radikal ned
rustning eller demilitarisering vil bli konsekvensen av 
en kursendring iverksatt av Sovjetledelsen. Men det eksi
sterer faktisk visse muligheter for endring og det bør være 
en oppgave for fredsbevegelsen å forsøke å påvirke denne 
endringen i ønsket retning. Det er betydelige vansker for
bundet med forsøk på å påvirke den sovjetiske politikken 
utenfra, da «det politiske systemet er svært ugjennomtren
gelig, både fysisk og kulturelt. Det er vanskelig å vinne 
adgang til beslutningsprosessen og utenlandske forsøk på å
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påvirke politikken betraktes automatisk med mistenksomhet.
Man kan likevel gå videre i to retninger. Den første av 
disse er rettet mot vestlige regjeringer og bør bestå i å 
sikre at disse i sin politikk ikke motarbeider en sovjet
isk bevegelse mot nedrustning og demilitarisering. Dette 
bør være en naturlig del av anstrengelsene med å presse 
også vestlige land i en slik retning. Men det er nødven
dig å ta den sovjetiske dimensjonen bevisst med i betrakt
ningen. Dette innebærer at man må analysere den sovjet
iske militarismens virkemåte og dessuten hvordan press på 
vestlige regjeringer også kan tjene til å påvirke Sovjet. 
Slik påvirkning behøver ikke nødvendigvis bare å rettes 
mot nedrustning, men kan i tillegg forsøke å trekke Sovjet 
med i kooperative anstrengelser for å løse slike problemer 
som verdens matforsyning. Dette kan gjøre det lettere 
senere å utarbeide kooperative ikke-militære sikkerhetsav
taler.
Den andre framgangsmåten er rettet mot Sovjet og går ut på 
å forsøke å engasjere det sovjetiske folket i en dialog om 
nedrustnings- og demilitariseringsproblemer. En slik dia
log bør være så omfattende som mulig og bør ikke avgrenses 
til offisielle personer eller representanter for offisielt 
anerkjente organer på den ene siden, eller til opposisjo
nelle (enten i Sovjet eller utenlands) på den andre. Spred
ningen i politiske meninger og strømninger i Sovjet er 
svært bred, og opposisjonelle og offisielle synspunkter 
overlapper og går over i hverandre. Det er f.eks. sterke 
nasjonalistiske tendenser både i offisiell og opposisjo
nell tankegang, og reformistiske opposisjonelle synspunkter 
finner også gjenklang i offisielle kretser.39

Gruilnen til at denne fremgangsmåten er viktig er at det i 
Sovjet og blant sovjetiske emigranter finner sted heftige 
debatter om Russlands skjebne og om hvilken vei Sovjet bør 
utvikle seg. Også i Øst-Europa finner en slik diskusjon 
om framtiden for stats-sosialismen sted. Men spørsmålet 
om nedrustning og demilitarisering - som er viktig for 
alles framtid - opptrer nesten ikke i disse diskusjonene 
selv om militarisme og fraværet av demokrati er klart kob
let sammen i det sovjetiske tilfellet. Hvis disse spørs
målene kunne kastes inn i diskusjonen, ville de bli gjen
stand for betydelig kreativ politisk tenkning, tenkning 
som er mer i harmoni med de spesielle problemene og for
holdene i Sovjet. Videre har vi sett at de militære byr
dene i Sovjet er svært store, men har også stor legitimi
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tet. Debatt og diskusjon omkring problemet om sovjetisk 
militarisme kan muligens bidra til å svekke denne legiti
miteten.
Vi må ikke tro at alle vil ønske en slik diskusjon velkom
men. Forsøket på å få den i stand kan nok betraktes som 
uberettiget innblanding i Sovjetunionens indre anliggender. 
Men i atomalderen ér vi alle berørt av supermaktenes mili- 
tær-politikk. Følgelig har vi absolutt rett til å forsøke 
å påvirke dem.

Oversatt av Einar Terfesen og Lars Mjøset

NOTER

1) De tallene som er tilgjengelige om våpenproduksjon og 
styrkenivået gir bare en grov indikasjon på sovjetisk 
militærproduksjon. De viser ingen skarpe fluktuasjo
ner siden 1950, men de er for grove til å registrere 
annet enn de største endringene. Slutten av 1950- og 
begynnelsen av 1960-årene synes å være perioden med 
lavest innsats. Vestlige overslag over sovjetiske 
forsvarsutgifter som en andel av BNP synes å stemme 
overens med dette mønsteret, med Khrustsjov-årene som 
den perioden hvor andelen var lavest. De fleste over
slagene, uansett beregningsmåte, ligger innenfor om
rådet 8 til 14 prosent, med de laveste overslagene for 
slutten av 1950-tallet og begynnelsen av 1960-årene.
Se f.eks. følgende: A.S. Becker, Soviet National In
come 1958-64 (Berkeley og Los Angeles, 1969), kapittel 
7; F.D. Holzman, Financial Checks on Soviet Defense 
Expenditures (Lexington, Mass., Toronto og London, 
1975); H. Block, i Joint Economic Commitee, US Con-re 
gress, Soviet Economic Prospects for the Seventies 
(Washington, DC, 1973), s. 175-204; W.T. Lee, The Esti
mation of Soviet Defense Expenditures 1955-75 (New 
York, 1977)

2) The Military Balance (IISS, London) gir hvert år et 
tall for menneskemateriellet i de sovjetiske væpnede 
styrkene. For 1979 var tallet 3,6 millioner (The Mi
litary Balance 1979-1980> s. 9). Dette inkluderer 
ikke omlag 400 000 KGB og MVD tropper. I tillegg til 
disse tallene er det 400 000 tropper som deltar i an
leggsarbeid, jernbanearbeid, gårdsarbeid og medisinsk 
arbeid. De M. Feshbach og S. Rapawy, i Joint Economic 
Commitee, US Congress, Soviet Economy in a New Perspec
tive (Washington, DC, 1976), s. 144-52^
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3) Forsvarsminister Ustinov har uttalt at "tjeneste i de 
sovjetiske væpnede styrker er en fin skole i arbeids- 
og soldattrening, i moralsk renhet og mot, i patrio
tisme og i kameratskap" (Pravda^ 8. november 1979, s. 
2). Se T. Rakowska-Harmstone, "The Soviet Army as 
the Instrument of National Integration", i John Erick
son og E.J. Feuchtwanger (red.)* Soviet Military Power 
and Performance (London, 1979), s. 129-54.

4) Se f.eks. Markizm-Leninizm o voine i arrnii (Moskva, 
1968), kapittel 5.

5) Se spesielt Dieter Senghaas, Rustung und Militarisms 
(Frankfurt am Main, 1972)

6) J. Gould, W L. Kolb (red.), A Dictionary of the Social 
Sciences (London, 1964), s. 429-30

7) William E. Odom, "The fMilitarizatinT of Soviet Socie
ty", Problems of Communism, 1976, nr 5, s. 34-51

8) Loc. cit., s. 51
9) E.P. Thompson, "Detente and Dissent", i Ken Coates 

(red.), Detente and Socialist Democracy (Nottingham, 
1975), s. 123-25

10) For disse tidlige debattene se John Erickson, The So
viet High Command 1918-1941 (London, 1962), s. 113- 
213; I.V. Berkhin, Voennaya reforma v SSSR 1924-25gg) 
(Moskva, 1958)

11) E.H. Carr, Socialism in One Country 1924-1926^ Vol. 2 
(Harmondsworth, 1970), s. 59

12) J.V. Stalin,^Problems of Leninism (Moskva, 1947)* s. 
356

13) Det skal ikke benektes at det var opposisjon mot den 
sovjetiske staten under krigen, men minnet om krigen 
er svært potent. Se f.eks. kapittel 12 i Hedrick 
Smith, The Russians (London, 1976)

14) For denne perioden under ledelse av Khrustsjov se spe*- 
sielt Michel Tatu, Power in the Kremlin (London, 1969)

15) Det er også mulig å føre dén "sovjetiske militæropp- 
byggingen" tilbake til Sentralkommite-resolusjonen "Om 
landets forsvar" i 1929. Men den nåværende fasen har 
sin rot i "revolusjonering av militære forhold" som 
var emnet for mye diskusjon tidlig på 1960-tallet.

16) For en diskusjon av forsvarssektorens organisering og 
virkemåte, se min "Soviet Military R. & D.: Managing 
the Research-Production Cycle", i J. Thomas og U. 
Kruse-Vancienne (red.), Soviet Science and Technology^ 
publisert av George Washington University for National 
Science Foundation (Washington, DC, 1977), s. 179-229; 
for en mer detaljerf diskusjon se mine to kapitler i 
R. Amann og J. Cooper (red.), Innovation in Soviet In
dustry (under utgivelse).
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16a)"Follow on" betegner det fenomen - kjent fra militær
industrien både i USA og Sovjetunionen - at utviklin
gen av nye, forbedrede våpensystemer startes opp alle
rede mens de gamle våpensystemene er under produksjon.
0. a.

17) Se mitt bidrag "The Soviet Style of Military R. & D" 
i F.A. Long og J. Reppy (red.), The Genesis of New 
Weapons. Decision-Making for Military R. & D9 Elmsfofd 
1980

18) Markizm-Leninizm o voine i armii (Moskva, 1968), s. 
258-59

19) Pravda, 26. april 1963; Tatu op.cit., s. 343-44
20) Materialy XXIVsrryezda KPSS (Moskva, 1971), s. 46.
21) Se spesielt Julian Cooper, Innovation for Innovation 

in Soviet Industry, Centre for Russian and East Euro
pean Studies, University of Birmingham, Discussion 
Paper, Series RCB/11, 1979, s. 87-92.

22) A. Levikov, ""A", nB ", i Literatumaya Gazeta, 15. no
vember 1972, s. 11.

23) Literatumaya Gazeta, 7. februar 1973, s. 10.
24) Se f.eks. S. Tynshkevich, "Sootnoshenie sil v mire i 

faktory predotvrashcheniya voiny", Kommunist vooruz- 
hennykh sil, 1974, nr 10, s. 16; N.A. Kosolapov, "Sot- 
sialno-psikjologicheskie aspekty razryadki", Voprosy 
filosofii, 1974, nr 4, s. 36-37; V.M. Kulish (red.), 
Voennaya sila i mezhdimarodnye otnosheniya (Moskva, 
1972), kapittel 1.

25 Se World Armaments and Disarmament. SIPRI Yearbook 1979
(London), s. 172-73; G. Ofer, "Soviet Military Aid to 
the Middle East", Joint Economic Commitee, US Congress, 
Soviet Economy in a New Perspective (Washington, DC, 
1976), s. 216-39.

26) Se artikkelen om sivilt forsvar i Sovetskaya Voennaya 
Entsiklopedia, Vol. 3 (Moskva, 1977), s. 23-25.

27) CIA: Soviet Civil Defence, NI 78-10003, Washington, DC, 
juli 1978, s. 2.

28) Se Odom, loc. cit., s. 44-47; Sovetskaya Voennaya Ent-i- 
siklopedia, Vol. 3'(Moskva, 1977), s. 255-57.

29) Sovetskaya Voennaya Ensiklopedia, Vol. 2 (Moskva, 1976), 
s. 245.

30) Dette har vært et svært utbredt synspunkt, sterkest 
satt fram i R. Kolkowicz, The Soviet Military and the 
Communist Party (Princeton, 1967) .
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31) T. Colton, Commanders 3 Commisars and Civilian Authori
ty (Cambridge, Mass., 1979) argumenterer for at Den 
Hovedpolitiske Administrasjonen faktisk kan identifi
seres med det militære. Se også R. Fritsch-Bournazel, 
"Les Forces Armées et la 1sociétée111, Pouvoirs^ 1978, 
nr. 6, s. 55-64.

32) "The Soviet System: Petrification or Pluralism", i J. 
Hough, The Soviet Union and Social Science Theory (Cam
bridge, Mass., 1977), s. 19-48.

33) For en diskusjon av marginale endringer i ressursfor
delingen, se J. Hardt, "Military-Economic Implications 
of Soviet Regional Policy", skrevet for kollokvium ved 
NATO Economic Directorate, Brussel, april 1979.

34) R. Garaudy, The Turning-Point of Socialism (London, 
1970), s. 138.

35) Et svært Lydelig eksempel er den sovjetiske utvikling 
av atombomben. Se min Entering the Nuclear Arms Race: 
The Soviet Decision to Build the Atomic Bomb> Working 
Paper N-. 9, International Security Studies Program, 
Wilson Center, Washington, DC, 1979.

36) Se min "Research Note: Soviet Thermonuclear Research", 
International Securityy Winter 1979/80.

37) Senghaas, op.cit., s. 361-64
38) For en diskusjon av de forskjellige tendensene, se W. 

Clements, Jr., The USSR and Global Interdependence 
(Washington, DC, 1978).

39) Se f.eks. diskusjonen i R. Medvedev, On Socialist Demo
cracy (London, 1975), kapittel 3 og 4.
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Roy Medvedev og Zhores Medvedev:

Sovjetunionen og våpenkappløpet

Stilt overfor det Edward Thompson har kalt wden nåværende 
krigstrusel", tar vi svært gjerne imot invitasjonen fra 
våre kamerater i fredsbevegelsen og kampanjen, mot atom
våpen i Vest-Europa om å gå sammen i en felles dialog og 
aksjon. Vi kan forsikre dem om at til tross for de hind
ringene som offisielle media i Øst og Vest forsøker å 
legge mellom oss, så finnes det sovjetborgere som hører 
hva de sier og som deler deres alvorlige bekymring for 
freden i Europa og i verden. Men nettopp på grunn av al
voret i situasjonen, må vi også vise velvilje og tålmo
dighet når det gjelder å forstå de ofte ulike premissene 
og erfaringene som ligger bak våre forskjellige oppfat
ninger av krisen. Vi vil spesielt forsøke å gi et svar 
på de svært viktige argumentene Edward Thompson nylig har 
fremført her i dette tidsskriftet på vegne av Den Europe
iske Atomnedrustningskampanjen (END)1. Svaret vårt vil 
være kritisk, men også et uttrykk for positiv solidari
tet. Det er viktig for fredskreftene i Vest å forstå 
hvorfor mye av Thompsons elegante argumentasjon ikke vil 
bli møtt med den samme enighet og forståelse av freds
kref tene innen Sovjetunionen. Med "fredskrefter" mener 
vi ikke det offisielle sovjetiske byråkratiet eller parti
apparatet, men tvertimot de vanlige sovjetborgere. De 
har utviklet en voldsom aversjon mot krig etter den his
toriske tragedien, som fremdeles lever i minnet hos alle 
generasjoner, da tyve millioner ble drept og tyve milli
oner til ble såret og lemlestet i kampen mot den tyske 
invasjonen. Særlig tror vi at folk flest i Sovjetunionen, 
også mange åv dem som kjemper innenfra mot den byråkra
tiske makten, ikke vil godta Thompsons argument - som er 
så viktig for hans analyse av "utryddelsens" dynamikk -
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om at ansvaret for krisen må deles likt mellom USA og 
Sovjet. Dessuten, som forkjempere for sosialistisk demo
krati i Sovjetunionen (og dermed som ftsovjetiske opposi- 
sjonellen), er vi heller ikke istand til å si oss enige i 
det vi oppfatter som Thompsons altfor fatalistiske vur
dering. Ved å framstille det som om det er en symmetri 
mellom de aggressive kreftene i den amerikanske krigsmas
kinen og de like farlige frtreghetskreftene" i det sovjet
iske militær-industrielle kompleks, tror vi at Thompson 
overser viktige forskjeller mellom det amerikanske og det 
sovjetiske samfunnet. Ut fra ønsket om en realistisk for
ståelse av den krisen vi er inne i og av oppgavene freds
bevegelsen står overfor, kan vi ikke godta forestillingen 
om at "den kalde krigens dypeste strukturer" funksjonelt 
sett er de samme i de to blokkene.
Etter vår mening tilslører slike oppfatninger store for
skjeller i den tosidige konfrontasjonen mellom blokkene, 
enten det gjelder militærutgiftenes institusjonelle rolle, 
offisielle holdninger til bruk av atomvåpen, ulike forslag 
til våpenbegrensninger opp gjennom årene, alminnelige opp
fatninger av atompolitikk, problemet med spredning av 
atomvåpen eller de ytterste konsekvenser av strategiske 
motsetninger. I det følgende vil vi forsøke å antyde noen 
av de asymmetrier vi mener er viktigst for å forstå be
gynnelsen til det våpenkappløpet vi er inne i. Det er 
selvsagt riktig at de vestlige samfunn er mer åpne for 
analyse enn det sovjetiske hvor avgjørelsene på det stat
lige plan er omgitt av atskillig mer taushet og hvor opp
lysninger om militærstrategi eller teknologi blir spesielt 
godt hemmeligholdt. Leserne bør være oppmerksom på denne 
begrensningen når vi forsøker å sette sovjetiske utspill 
og reaksjoner etter 1945 inn i en sammenheng. I noen til
feller kan vi bare spekulere omkring sovjetiske tiltak. 
Ikke desto mindre, til tross for at det amerikanske sam
funnet er mer åpent, så vil vi argumentere for at hele 
rekken av amerikanske administrasjoner har vært, og fort
satt er, mest provoserende og minst forutsigbare i det 
verdensomspennende forholdet mellom Øst og Vest.

ET SOVJETISK MI LI TÆRT-1NDUSTRIELT KOMPLEKS?

Militært-industrielle komplekser eksisterer i alle moderne 
industrisamfunn, men det er under mye mindre ansvarlig kon
troll i USA enn i Sovjet. Det er ikke tvil om at de mili
tært-industrielle forskningsinteressene i Sovjet øver en 
viktig innflytelse både over valg av ulike yåpenprogram og
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av hvordan man skal drive våpenproduksjon. Men det vil 
likevel være feil å hevde at de noensinne har fått kon
troll over den sovjetiske regjeringens langsiktige strate
giske politikk, - verken under Stalin, Krutsjov eller Bre- 
sjnev. De utgjør ikke noen "stat i staten*1 slik de gjør i 
USA, men har fortsatt en underordnet rolle i systemet.
Derfor mener vi at Edward Thompson tar feil når han tror 
at man i Sovjet kan nå det punkt at "militærteknologien, 
med fingeren på avtrekkeren,utsletter selve det ’politiske* 
moment.**2 Det sovjetiske systemet er altfor konservativt 
og byråkratisert til at dette kan skje. Regjeringen og 
partiapparatet tillater ikke noen handlingsfrihet selv for 
redaktører av små og ukjente provinspublikasjoner; de til
later ikke at en eneste film eller et eneste teaterstykke 
vises uten at det er spesielt behandlet i Kulturministeriet; 
de tillater ikke at noen yrkessammenslutninger dannes uten 
statens eller partiets godkjenning; og ingen får reise 
utenlands uten tillatelse fra en rekke forskjellige "reise- 
kommisjoner** i partiet (for ikke å snakke om det lokale og 
regionale politiet). Hvordan kan man da tenke seg mulig
heten av at militærekspertene som har hånd om Sovjetunio
nens interkontinentale raketter (ICBM), skulle kunne sende 
dem avgårde i en krisesituasjon uten en kollektiv avgjørelse 
på høyeste stats- og partiplan? Selv om vi ikke vet så 
nøyaktig hvordan kommandostrukturen innen de sovjetiske 
atomstridskreftene er, så kan vi likevel trygt anta at det 
fins strenge og omfattende sikkerhetsrutiner som skal 
hindre at man på noe trinn i det militære hierarkiet kan 
sette igang noe aleine, enten med overlegg eller ved en 
feiltagelse.
Det er også andre grunner til at forbindelsene mellom in
dustrielle og militære interesser i Sovjetunionen danner 
en mye svakere og mindre autonom enhet enn i USA. Verken 
sprengstoffarbeiderne eller fabrikkdirektørene har noen 
grunn til å frykte arbeidsløshet dersom man får en omstil
ling til sivil produksjon. Faktisk ville de fleste som 
arbeider i militær produksjon, være positivt innstilt til 
en slik omstilling siden de dermed ville komme bort fra en 
del av de farene som er forbundet med våpenproduksjon.
Også vitenskapsmenn og forskere knyttet til militæret ville 
ønske velkommen en overgang til sivil forskning fordi ar
beidet deres nå er så hemmeligstemplet at de ikke oppnår 
noen offentlig anerkjennelse for sine arbeider, noe som er 
en kilde til mye frustrasjon blant dem. Et slikt tilfelle 
har vi f.eks. i den nå avdøde Sergei Korolev, arkitekten 
for sovjetisk rakett-teknologi, som bare hadde hemmelig
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stemplede utmerkelser og som var helt ukjent i Russland 
helt til etter han døde i 1966. Når det gjelder det sov
jetiske offiserskorpset, så inntar det en underordnet posi
sjon i det politiske establishment og er generelt sett ikke 
i noen sterk posisjon til å kontrollere strømmen av våpen- 
anskaffelser. Dessuten, til forskjell fra USA hvor konkur
ransen mellom hær, marine og luftforsvar tradisjonelt har 
ført til en "overproduksjon" av våpensystemer, så er riva
liseringen mellom våpengrenene ubetydelig innen det mer en
hetlige og underordnete russiske militæret. Til slutt må 
det nevnes' at politbyråmedlemmer vanligvis er mye mer "ge
neralister" i sin karriere enn de fleste amerikanske poli
tikere og regjeringsbyråkrater; de er mindre knyttet til 
spesielle interessegrupper som de ville være avhengige av 
for å opprettholde sine posisjoner.

OPPFATNINGER I DEN KALDE KRIGEN

La oss nå gå over til spørsmålet om hvordan de to partene 
i den kalde krigen oppfatter hverandre. Det finnes i det 
minste tre mulige scenarier som alle innebærer en total 
atomkrig: det kan være som følge av en overlagt aggresjon, 
som følge av et førsteslag før en ventet aggresjonshand- 
ling fra den annen part, og som følge av et gjengjeldel- 
sesslag. Dersom vi begrenser atomkrigsarenaen til Europa, 
synes sannsynligheten for et overraskende lynangrep enten 
fra NATO eller Warsjawa-paktens side å være nærmest lik 
null. Etter vår mening eksisterer det ikke lenger noen 
grensetvister, "Danzig-korridorer" eller revansjistinte- 
resser som kan skape slike kriser som la grunnlaget for 
de to tidligere verdenskrigene. Selv om man forsøkte å 
innta samme holdning som de kalde krigerne på høyrefløyen 
i Amerika, og forsøkte å forestille seg (slik Frederick 
Forsyth har gjort i bestselleren "Djevelens Alternativ") 
at Sovjet til slutt ble tvunget til å invadere Vest- 
Europa av økonomiske grunner, da ville det selvsagt være 
absurd å tenke seg at Sovjet først ville ødelegge det med 
atomvåpen og forurense det med radioaktivt nedfall i år
hundrer. På samme måte synes det svært usannsynlig at et 
vestlig angrep på Sovjet eller Østblokken skulle kunne 
provosere frem en sovjetisk gjengjeldelse med atomvåpen. 
Dermed gjenstår det bare et mulig scenario: et førstean- 
grep for å komme ^motstanderen i forkjøpet. Et slik første- 
angrep er imidlertid bare tenkelig dersom den ene parten 
alvorlig tror elXev vet klart at den andre siden forbere
der et overlagt angrep.
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Problemet - og den potensielt alvorlige faren - er at det 
er en stor forskjell mellom "alvorlig tro" og "klar viten". 
"Alvorlig tro" er et rent subjektivt begrep som innebærer 
en rekke mulige fortolkninger og avledede grader av sann
synlighet. Etter vår oppfatning har utviklingen i det 
strategiske våpenkappløpet etter Hiroshima delvis sitt 
grunnlag i slike subjektive oppfatninger om hensikter og 
syn på verden hos den annen part. Hvis vi for eksempel 
tar for oss de offisielle forklaringene fra vestlige le
dere på "moderniseringen" av atomstyrkene i NATO (som 
egentlig danner en kvalitativt ny utforming og opptrapp
ing), så hevdes de å bygge på en "alvorlig tro" på at 
Sovjetunionen virkelig har aggressive hensikter mot Vest- 
Europa. Selv der hvor vestlige media inntar et liberalt 
syn på sovjetiske holdninger, vil de nesten alltid anta 
at disse er de samme som de tilsvarende på amerikanske 
side. Et eksempel har vi i California Broadcasting Sys
tem’s store dokumentarserie nylig om farene ved atomkrig 
("Forsvaret av USA"), - et program som irriterte Wein
berger og Pentagon ganske kraftig. I denne programserien 
ble Walter Cronkite sendt til Moskva "for å finne ut 
hvilke generelle inntrykk "fienden" har av oss. Ikke helt 
overraskende viser det seg at de har en tendens til å opp
fatte Amerika som den aggressive part og at de raskt kan 
gi en lang liste med anklagepunkter.." Cronkite konklu
derer: "Hvem er disse russerne? Ingen kan si det med sik
kerhet. Men dersom deres oppfatning av Amerika er så 
feilaktig som vi tror den er, så kan våre egne oppfatnin
ger om Sovjet også være like feilaktige. Så lenge vi 
ikke har noen virkelig dialog, så vil den samme gamle 
frykten og tvilen fortsette å dominere vårt forhold"3)

Det er imidlertid ikke noe grunnlag for å anta at det er 
en slik grunnleggende symmetri i synet på motparten. Dette 
gjelder spesielt Sovjets oppfatning av hvilke hensikter de 
vest-europeiske landene har. Dersom det kom fjernsynsre- 
portere fra Norge, Sverige, Hellas, Frankrike, Italia, 
Holland eller Spania til Moskva, ville de da finne noen 
sovjetborgere som fryktet en aggresjon fra Europa• Nesten 
ingen. Man ville ikke få "en lang liste med anklagepunk- 
ter" mot noen av disse landene. Det kan nok sies at 
Vest-Tyskland er et spesielt tilfelle; og både blant van
lige folk og deler av det sovjetiske byråkrati var det da 
også inntil 1958-62 fremdeles en viss engstelse for høyre
ekstreme revansjisttendenser. Minnene om det nazistiske 
overfallet var fremdeles altfor levende til at man ikke 
var mistenksom når det gjaldt Bonns egentlige hensikt,
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uansett hva sunn fornuft skulle tilsi. Men nden tyske 
faren11 har langsomt blitt mindre med årene, særlig etter 
at "Østpolitikken" har dukket opp; og selv om frykten ikke 
er helt borte, spiller den ikke lenger noen viktig rolle 
når det gjelder å forme sovjetborgernes syn på Vest-Europa. 
Alle russere ville føle det som en personlig tragedie der
som en krig eller ulykke førte til at Paris, London, Roma, 
Amsterdam eller Madrid ble ødelagt. (Føler folk i England 
eller Italia det samme om Moskva eller Leningrad?) Når 
Warsjawapaktens raketter og tanksdivisjoner i dag vender 
mot ve^st, så er det ikke fordi noen i Sovjetunionen fak
tisk tror at Vest-E uropa i seg selv er en trusel mot Sov
jetunionens sikkerhet. Det er snarere fordi Europa i en 
generasjon har vært USAs viktigste "operasjonelle militær- 
teater." Denne forskjellen betyr alt.

Dersom det ikke eksisterer noen dyptgående motsetning 
mellom Sovjetunionen og Vest-Europa verken når det gjelder 
Sovjets hensikter i utenrikspolitikken eller når det gjel
der sovjetborgernes oppfatning av verden, så står det 
fortsatt igjen å forklare hvorfor det er en utbredt frykt 
for USA i Sovjet. Vi vil derfor forsøke å forklare den 
generelle strategiske situasjonen som har gjort sovjet- 
lederne besatt av ideen om forsvar. Øst-Vest spenningene 
har stadig svingt mellom konfrontasjon og detente^ kriser 
og avspenning. Vi har hatt to perioder som ga håp om at 
det kunne legges et grunnlag for samarbeid om gjensidig 
begrensning av våpenkappløpet, og begge ganger var det 
Sovjet som tok initiativet. Første gangen gjaldt det 
Krustsjovs politikk for "fredelig sameksistens" (1955-63), 
og andre gang Bresjnevs "detente"-strategi (1971-79). De 
viktigste avtalene som ble inngått i disse periodene pre
get av relativ normalitet, var forbudet mot atomvåpen
prøver i atmosfæren og seinere SALT I. SALT II, som vest
lig presse gjerne hevder var et offer for hendingene i Af- 
ganistan, var i virkeligheten avgjørende undergravd av 
motstanden fra høyrekreftene i Senatet og i Carter-admini- 
strasjonen, mange måneder før Sovjets intervensjon i Af- 
ganistan4.

Her vil vi gjerne få fremheve en viktig forskjell mellom 
vest-europeiske og amerikanske holdninger til Sovjet og 
dermed også i hvordan man oppfatter krisen mellom super
maktene. For Vest-Europa er Sovjetunionen et land de har 
levd med i århundreder; og Russland, enten det gjelder 
før eller etter revolusjonen, oppfattes vanligvis i samme 
former som man ser på utviklingen i det 'tradisjonelle eu
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ropeiske statssystemet. Det politiske systemet i Sovjet 
sees gjerne som resultat av utviklingstrekk i europeisk 
historie som Russland ikke alltid selv hadde hovedansvaret 
for. Vesteuropeerne er f.eks. klar over at den første 
verdenskrig uungåelig måtte føre til sammenbrudd for Tsar- 
russland, og at det var den andre verdenskrig som gjorde 
Sovjet til en militær supermakt. Samtidig kan de forstå 
Sovjetunionens tendens til å ta alle tenkelige forholds
regler for å sikre sin eksistens og for å unngå en gjen
tagelse av katastrofen den 22. juni 1941. I 1944-45 var 
det en enstemmig oppfatning i Russland at landets strate
giske grenser burde flyttes et langt stykke vestover: Ro
mania, Ungarn, Bulgaria og den østlige halvdelen av Tysk
land var okkupert som tidligere fiender, og de vestlige 
land aksepterte dette i begynnelsen. Når man på den andre 
siden gjorde disse landene til Folkedemokratier ble dette 
betraktet som at man opprettet en nsatelittn-region uten 
folkelig støtte, selv om man anerkjente Sovjets strategiske 
interesser i Øst-Europa. Vi kan se en viss forskjell i 
vesteuropeernes holdning mot Øst-Europa og mot selve Sov
jet, selv om forskjellen ikke er absolutt. Samtidig er 
det også slik at Vest-Europa ikke er særlig skremt av at 
Sovjet er kommunistisk siden både marxistisk ideologi og 
kommunistpartier lenge har spilt en viktig rolle i deres 
egne land.
Historisk sett har amerikanske holdninger til Sovjet vært 
helt annerledes. Det er viktig å minne om USAs relative 
isolasjon fra europeisk politikk i' det 19. århundre, og (i sammenheng med dett&) at Russland først fikk en betyd
ningsfull plass i amerikansk utenrikspolitikk etter Okto
berrevolusjonen. Mens vesteuropeerne gjerne aksepterer 
Sovjet som en legitim stat, som det eneste gjenværende av 
de store europeiske imperiene etterat det britiske og 
franske imperiet brøt sammen, så ser amerikanerne på Russ
land som et senter for verdensrevolusjonen og sosialistisk 
"undergraving11. Den politiske ledelsen* i Europa har alltid 
måttet omgåes betydningsfulle sosialistiske bevegelser i 
de enkelte land, og mange av dem er mye eldre enn sovjet- 
kommunismen. I motsetning til Vest-Europa, har man i USA 
ingen erfaring med noe innflytelsesrikt parti på venstre
siden. På denne måten har mangelen på en amerikansk sosi
alisme og landets lange isolasjon fra europeisk politikk 
bidratt til en underutvikling av USAs rasjonelle forståelse 
av internasjonal politikk. Den enøyde amerikanske oppfat
ningen av Sovjetunionen, sammen med den store styrken til 
venstresiden i Frankrike og Italia ved slutten av andre
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verdenskrig, bestemte i stor grad USAs kurs og ga opphavet 
til det som seinere ble kalt "den kalde krigen11 - og denne 
kursen ble så bekreftet ved at Sovjet konsoliderte sitt 
grep over Øst-Europa.

DEN STRATEGISKE MAKTBALANSEN

I hvilken grad var den kalde krigen også et svar på en 
reell militær trusel fra den Røde Hær mot den amerikanske 
kapitalisme? Sovjetstyrkene som hilste de amerikanske og 
engelske avdelingene ved Elben og Donau, var uten tvil den 
sterkeste hær verdenshistorien hadde sett. Til tross for 
de enorme tapene Sovjet hadde lidt under krigen, hadde de 
i 1945 en hær på 300 divisjoner, godt utstyrt med moderne 
våpen og et svært mobilt tanks-korps. Sovjetiske analy
tikere, støttet av ikke så få fremtredende vestlige his
torikere, har stort sett betraktet den amerikanske av
gjørelsen om å ødelegge Hiroshima og Nagasaki med atom- 
bomer i august 1945 - på et tidspunkt da en japansk over
givelse var nært forestående - som en styrkedemonstrasjon 
hvor hensikten hovedsakelig var å skremme Sovjet. De aller 
fleste diskusjonene om hvilken voldsom militær makt Sov
jet hadde ved slutten av andre verdenskrig, overser imid
lertid et meget viktig faktum: til tross for en omfatten
de modernisering av de væpnete styrkene i løpet ay krigen, 
så var det en type konvensjonelle våpen som aldri fikk 
noen prioritet, nemlig langtrekkende bombefly. Sovjet- 
styrkene var selvfølgelig velutstyrt med mange typer kamp- 
jagere og spesielle kortrekkende bombefly som støtte for 
kamper på bakken, men de manglet strategiske bombefly og 
forsøkte faktisk aldri å foreta massive raid mot tyske 
byer og industrisentra. Muligheten til å foreta langt
rekkende strategisk bombing var under krigen forbeholdt 
USA og England. Denne fordelen kombinert med monopolet 
på atomvåpen som Truman-administrasjonen hadde fra 1945 
til 1949 (og en bevist vilje til å bruke dem), burde 
gjøre det åpenbart hvor underlegen Sovjets militære styrke 
var da den kalde krigen tok til. USAs overlegenhet ble 
ytterligere forsterket da Sovjet, som sto overfor enorme 
gjenoppbyggingsoppgaver, demobiliserte storparten av den 
Røde Hær, og foretok betydelige reduksjoner i de mili
tære styrkene stasjonert i Europa.
Det var i denne perioden med amerikansk atomvåpenmonopol 
at Sovjets oppfatning av USAs aggressive hensikter begynte 
å ta form. Til tross for den militære nedtrappingen som 
Stalin, uten tvil motvillig, foretok, gjorde ikke USA noe
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forsøk på å legge grunnlag for en varig fred. Til tross 
for at det ikke fantes en eneste atommakt utenom USA, 
trappet de opp utviklingen av sitt atomvåpenarsenal og 
flåten av spesialbombefly som gjorde det mulig å slå til 
hvor som helst i Sovjetunionen. Ingen forsøkte å skjule 
den amerikanske truselen: generalene i Pentagon snakket 
åpent om landets atomvåpenoverlegenhet og det !,amerikanske 
århundre11 som skulle komme. De krigsherjede landene i 
Vest-Europa og rundt Middelhavet, som desperat trengte 
amerikansk økonomisk hjelp, åpnet samtidig dørene for opp
rettelsen av amerikanske flybaser som innsirklet Sovjet.
Til slutt strakte denne ringen av baser seg fra Island, 
England, Frankrike, Italia, Hellas og Tyrkia til Japan og 
Alaska. Før Sovjet var i stand til å produsere en eneste, 
enkel atominnretning, hadde USA hundrevis av dem. Og, - 
noe som ofte glemmes, - amerikanerne hadde fortsatt mono
pol på leveringssystemer. Faktum er at det ikke eksisterte 
noen russisk atomtrusel mot USA i begynnelsen av -50årene 
siden Sovjet ikke hadde et eneste bombefly som kunne krys
se verdenshavene. USAs strategiske dominans var fullsten
dig, og som et klart uttrykk for russernes frykt ble det 
på denne tiden (og bare da) iverksatt ,et katastrofeprogram 
med sikte på å bygge spesielle atomsikre tilfluktsrom nær 
regjeringsbygningene og de store boligblokkene i Moskva og 
andre byer. Selv etter at den første sovjetiske interkon
tinentale raketten var testet i 1957 (Korolevs "semerka"), 
forble den fundamentale strategiske situasjonen i all ho
vedsak uforandret. Til tross for det inntrykket oppskyt
ingen av den første sputniken ga, så var de tidlige sov
jetiske interkontinentale rakettene svært upålitelige, de 
fantes bare i et lite antall og de ville derfor vært et 
lett bytte for de amerikanske B-52 bombeflyene.
ARVEN ETTER U-2 AFFÆREN

Det var på bakgrunn av denne vedvarende strategiske ubalan
sen (i amerikansk favør) at Krustsjov lanserte sin politikk 
for "fredelig sameksistens" og gikk inn for stans i prøve
sprengningene. Det har vært vanlig å tillegge Cubakrisen 
skylden for at denne politikken mislyktes, men det faktiske 
forhold er at Krustsjovs prisverdige nedrustningsinitiativ 
ble undergravd mye tidligere av USAs uvilje mot å stoppe 
den regelmessige overvåkingen av sovjetisk territorium med 
spionfly. Mange i Vest, og enda flere i Sovjet, husker den 
dramatiske nedskytingen i 1960 av U-2 flyet ført av Francis 
Gary Powers, og deretter Krustsjovs dyktig utførte avslør
ing av Eisenhower som en løgner. Men verken Krustsjov
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eller amerikanerne fremstilte noensinne U-2 affæren slik 
den egentlig var. For sovjetlederne ville det være svært 
ubehagelig å innrømme at de i årevis hadde vært helt hjel
peløse og ute av stand til å hindre overflyginger over 
Sovjets største industrisentra av amerikanske fly i 70 000 
fots høyde. På sin side ønsket regjeringen i USA åpenbart 
å minimere den politiske skaden som var gjort ved at tid
ligere usannheter ble avslørt på en nedverdigende måte. 
Amerikanernes beslutning om å begynne å overfly sovjetisk 
territorium var faktisk tatt før Stalin døde, og det ble 
ikke gjort bare for å drive militær spionasje, men også 
for å oppnå en politisk skremselseffekt. Den sovjetiske 
regjeringen kom ikke med noen offisielle protester på den 
tiden, men overleverte hemmelige protester som ble avvist 
av Washington. Som Krustsjov seinere skrev i sin selvbio
grafi: "Amerikanerne visste utmerket godt at de ikke hand
let riktig. De visste at de ga oss en skikkelig hodepine 
hver gang et av disse flyene la ut på oppdrag... Vi var 
trett og lei av å bli utsatt for disse nedverdigelsene.
De utførte oppdragene bare for å vise vår impotens. Vel, 
vi var ikke lenger impotente"5. For å gi overflygningene 
en spesiell effekt ble dessuten tidspunktene ofte valgt 
slik at de falt sammen med sovjetiske nasjonaldager eller 
parader. U-2 flyet som til slutt ble skutt ned, med Sov
jets første skikkelige antiluftvernrakett, hadde som opp
drag å overfly 1. mai-paraden på Den Røde Plass. Det tok 
av fra Peskawar i Pakistan, krysset Afghanistan og fløy 
over Oral, på vei til Leningrad og videre til en amerikansk 
base i Norge. Det ble skutt ned i nærheten av industrisen- 
teret i Sverdlovsk.
Det ser ut til at Krustsjov hadde ventet en eller annen 
slags unnskyldning fra Eisenhower i forbindelse med Powers- 
affæren. Han hadde selv nettopp besøkt USA og hadde gått 
svært langt for å demonstrere sitt alvor når det gjaldt 
"fredelig sameksistens", inkludert det å ofre de tidligere 
nære forbindelsene med Kina6. Den sovjetiske ledelsen 
ventet en eller annen form for gjenytelse som skulle holde 
det hele i bevegelse fram til Paris-toppmøtet. Da Eisen
hower i stedet, tåpelig nok, forsøkte å rettferdiggjøre 
spionoppdragene, falt Paris-samtalene sammen. Slik sett 
var betydningen av episoden først og fremst symbolsk. Over- 
flygningene var et nedverdigende uttrykk for USAs teknolo
giske overlegenhet som hadde eksistert etter 1945. Ameri
kanerne nektet å gjøre slutt på disse bruddene på interna
sjonal rett under "tøværet" i I9607, og ga dermed uttrykk 
for Washingtons avvisning av enhver form for jevnbyrdighet
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i forhandlingsprosessen, en holdning som gjorde det håp
løst med nedrustningssamtaler i den nye situasjonen. Krust- 
sjov skrev seinere i sine memoarer: f,Vi betraktet denne 
form for spionasje som krig - krig ført med andre midler.. 
Amerikanerne brukte militære midler. Og de kunne ikke 
dekke seg bak sin teknologi i all evighet.118

U-2 episoden skjedde for snart en generasjon siden, men i 
hovedsak er amerikanernes holdning til problemet det samme 
i dag. Alle de ulike emerikanske administrasjonene har 
ansett et klart militært-teknisk overtak over Sovjet som 
en nødvendig forutsetning for seriøse forhandlinger. Sett 
fra en annen synsvinkel, så har hver eneste teknologiske 
nyhet når det gjelder atomkrigførsel - undervannsbåter med 
atomraketter, MIRVS9, cruise-raketter, nøytronbomben, osv - 
blitt introdusert av USA. Snarere enn å betrakte forhand
lingsprosessen som et forsøk på å unngå utviklingen av 
flere utrydde1sessystemer, så har USA tradisjonelt sett på 
nye strategiske våpen som forhandlingskort for å tvinge 
Sovjet til varig å godta den militære og politiske ubalan
sen vi har hatt etter krigen. Faktum er at inntil 1965-66 
hadde ikke Sovjet noen reell mulighet til å nå amerikansk 
territorium, mens USA kunne nå et hvilket som helst område 
i Sovjetunionen. Det er derfor ikke riktig å snakke om en 
"ny11 atomtrusel rettet mot Europa; logikken i våpenkapp
løpet fra 1949 og utover betydde hele tiden at Vest-Europa 
ville bli det eneste virkelige gissel i en atomkrig. USA 
var relativt trygg, og det var også derfor Kennedy-brødrene 
såpass rolig kunne true med militære aksjoner under Cuba- 
krisen.
Etter at toppmøtet brøt sammen, gjorde Sovjet flere mis
lykkede forsøk på å gjenopplive nedrustningsprosessen. 
Dersom disse forsøkene hadde lykkes, kunne verden vært 
spart for det store våpenkappløpet i tiårene som fulgte, 
og supermaktene kunne ha kommet frem til en rimelig stabi
lisering av de gjensidige forsvarssystemene. Men som 
Krustsjov to gangen hadde lært av bitter erfaring med U-2 
og Cuba-krisen: den eneste måten å få igang seriøse^for
handlinger var å vise USA at "de ikke kunne dekke seg bak 
sin teknologi i all evighet." Derfor bestemte den nye 
sovjetiske ledelsen, etter Cuba-krisen og etter at de inn
ledende diplomatiske forhandlinger hadde brutt sammen, at 
de ville følge opp den enorme nasjonale innsatsen som var 
nødvendig for å oppnå en troverdig avskrekkingsevne. Det 
var først i slutten av 60-årene og begynnelsen av 70-årene, 
da USA satt fast i den .vietnamesiske hengemyren, at Soy-
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jetunionen ble istand til å føre en massiv atomgjengjeld- 
else mot hele USA, Denne endringen i den militær-teknolo- 
giske maktbalansen, kombinert med virkningene av USAs ne
derlag i Indokina og Watergate-skandalen, førte til en be
tydelig forandring i amerikanernes holdning til nedrust- 
ningssamtaler• Med ett ble det mulig å ha en gjensidig 
dialog med gudløse kommunister og til og med undertegne 
og ratifisere SALT I.
Til slutt er det viktig å forstå at arven etter U-2 epoken 
sannsynligvis har en svært forskjellig betydning for de 
sovjetiske og de amerikanske lederne. I løpet av de tyve 
årene siden Powers ble skutt ned, har den amerikanske ad
ministrasjonen blitt utskiftet flere ganger. Sannsynlig
vis har verken Ford eller Carter, og enda mindre Reagan, 
noen erindring om U-2 episodene og tiåret da USA brukte 
overlagte skremsler og trusler mot det sovjetiske forsva
ret. Den nåværende ledelsen i Sovjet husker derimot disse 
episodene svært godt. I 1960 var Andrej Gromyko utenriks
minister, slik han også er i dag; Leonid Bresjnev var for
mann i Presidiet i Det Øverste Sovjet; Dmitri Ustinov, som 
nå er forsvarsminister, var på den tiden Vise-statsminis- 
ter; Juri Adropov, den nåværende sjef for KGB, var sekre
tær i den seksjonen av Sentralkomiteen som var ansvarlig 
for internasjonale forbindelser; Michal Suslov, som nå er 
sjefsideolog °, var også sekretær i sentralkomiteen; Alexei 
Jepishev, som er sjef for den politiske avdelingen i den 
Røde Arme, hadde samme stilling for tyve år siden. Selv 
om disse folkenes oppfatning av amerikansk politikk sik
kert ikke er helt korrekt, så har den uten tvil et grunn
lag i en mye lengre og grundigere personlig erfaring enn 
den motsatte oppfatningen av sovjetisk politikk som her
sker i den nåværende administrasjonen i Washington.

ENDRINGEN I DE STRATEGISKE AKSER

Utgangspunktet for motsetningene mellom "Øst" og "Vest" 
går tilbake til 18. århundre da Russland sto frem som ny 
stormakt. Flere av de avgjørende konfliktene i moderne 
verdenshistorie ble faktisk utkjempet på russisk jord: 
Napoleons invasjon av Russland i 1812, Krimkrigen i 1854- 
55, Østfronten i første verdenskrig 1914-17, Vestmaktenes 
intervensjon i borgerkrigen 1918-21 og nazistenes over
grep i 1941-45. Ved slutten av den andre verdenskrig var 
USAs viktigste strategiske mål å forsvare Vest-Europa på 
grunnlag av en overveldende amerikansk overlegenhet når 
det gjaldt atomvåpen og flystyrke. I tyve år ga de ^meri-
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kanske basene i Europa, Tyrkia og Japan USA mulighet til 
relativt ustraffet å slå til mot Sovjets sentrale områder, 
mens Sovjet bare hadde en begrenset evne til å slå tilbake 
mot Vest-Europa og Japan. Det amerikanske kontinentet var 
sikkert så lenge Sovjet manglet både et strategisk fly
våpen, en flåte av atombåter og pålitelige interkontinen
tale raketter; Atlanterhavet og Stillehavet utgjorde fort
satt USAs beste beskyttelse. Denne vissheten om atomvåpen- 
overlegenhet og en å& facto immunitet mot atomvåpengjen- 
gjeldelse gjorde det mulig for amerikanske administrasjo
ner å føre en relativt aktiv konfrontasjonspolitikk til 
seint på 60-tallet. Samtidig utviklet imidlertid forhol
det mellom Sovjetunionen og Vest-Europa seg i gunstig ret
ning, delvis fordi begge parter hadde alt å miste i en 
storkonflikt. l!Øst-VestM-konfrontasjonen skiftet fra den 
historiske Vest-Europa mot Sovjet aksen til USA mot Sovjet. 
Ettersom det gikk nedover med de store europeiske imperi
ene, sank Vest-Europas absolutte og relative betydning i 
verdenspolitikken, samtidig som landene i den !,Tredje 
Verden”, som en gang hadde vært europeiske kolonier, fikk 
en mer og mer betydningsfull rolle i den globale maktba
lansen.
Da oljekrisen kom i 1973-74, hadde det amerikanske leder
skapet begynt å merke en avgjørende forandring i den geo- 
økonomiske og militære maktbalansen. Sovjets vellykkede 
modernisering av sin marine og deres utvikling av et sys
tem av interkontinentale raketter gjorde at den tradisjo
nelle avskrekkingspolitikken basert på de store havenes 
beskyttelse fikk mindre betydning for det amerikanske for
svaret. Dessuten, etter hvert som Vesten ble mer avhengig 
av oljeimport, så endret det som tidligere var en geogra
fisk fordel for USA, nemlig den store avstanden fra det 
eurasiatiske kontinent, seg nå langsomt til en praktisk 
ulempe. Samtidig førte dette til at Sovjet p.g.a. sin 
nærhet til Midt-Østen og, noe som er viktigere, landets 
uavhengighet av ressursene i den Tredje Verden, styrket 
sin strategiske posisjon. Og endelig, etter hvert som det 
utviklet seg potensielle konflikter i den Tredje Verden, 
hvor relativ overlegenhet i atomvåpen ikke lenger var av
gjørende, fikk Sovjets styrke når det gjalt konvensjonell 
krigføring en ny betydning. Den samlede virkningen av 
dette var at den strategiske ubalansen mellom supermaktene 
jevnet seg ut en del, og dette bante veien for en ny opp
blomstring av den "fredelige sameksistens" - som nå ble 
kalt "detente". Da SALT-forhandlingene startet, så det ut 
til at vi endelig hadde fått en periode med relativ til-
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regnelighet, med utsikt til en gradvis stabilisering, og 
kanskje til og med reduksjon, i den enormt overflødige 
’'overkill1''-kapasiteten i de to supermaktenes atomvåpen- 
arsenal.
Hvorfor brøt så détente-politikken plutselig sammen under 
Carter-administrasjonens siste år? Sovjets intervensjon 
i Afghanistan var ikke den viktigste årsaken, den var sna
rere et resultat av detente-politikkens fallitt enn en år
sak. SALT II var død lenge før, faktisk var det klart 
bare noen uker etter at Bresjnev og Carter hadde under
tegnet avtalen, at den ikke ville bli ratifisert av det 
amerikanske senatet.11 Det var dette som var begynnelsen 
til forverringen i den internasjonale situasjonen, og den 
ble ytterligere forverret ved Brusselvedtaket om "moderni- 
seringen11 av NATOs atomvåpen i Vest-Europa i desember 1979, 
det såkalte "dobbeltvedtaket". Også dette var før russiske 
tropper gikk inn i Afghanistan. Hva var så den reelle bak
grunnen for denne forandringen i USAs politikk? Vi tror 
at hovedårsaken til at konfrontasjonspolitikken ble tatt 
°PP igjen., var det faktum at SALT II ikke bidro det minste 
til å rette på USAs dårlige posisjon i den Tredje Verden. 
Her hadde USA nettopp lidd et nytt alvorlig tilbakeslag 
med den iranske revolusjonen etter sine tidligere nederlag 
i Indokina og Angola, og både Carter- og Reagan-administra- 
sjonen var fast besluttet på å gjenskape Europas strate
giske betydning og dermed også den sentrale rolle USAs 
atomvåpenarsenal skulle spille. Washington har hevdet 
gjentatte ganger at USA nå er i en strategisk "underlegen" 
posisjon, men egentlig er det utsiktene til balanse med 
Sovjet de motarbeider og som styrer USAs politikk for ti
den, noe Stephen Cohen nylig har påvist i New York Times12 .

USA nekter å akseptere at de nå mister grepet om store om
råder i den Tredje Verden og at Sovjet i stedet har fått 
nye muligheter for innpass og større bevegelsesfrihet. 
Amerikanske ledere ser bare strategiske punkter på et mi- 
litærkart når de betrakter den Tredje Verden, slik til
fellet nylig var i Namibia og Angola, mens den sovjetiske 
siden gjerne bedømmer utviklingen ut fra de underliggende 
sosiale og økonomiske prosesser. I tillegg er det gene
relt sett lettere for landene i den Tredje Verden å gjøre 
bruk av elementer fra den sovjetiske industrialiseringsmo- 
dellen enn å overta den amerikanske livsstilen, og dette 
skaper ytterligere frykt i Washington. Hva angår Sovjet
unionen, så vil slike revolusjoner langt borte som i Mel- 
lom-Amerika eller Sørlige Afrika, hendinger som skjer helt
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uavhengig av russisk politikk, gjerne føre til kostbare 
og ubehagelige problemer med hensyn til assistanse og 
støtte. Men generelt har de sovjetiske lederne under Bresj- 
nev følt at de ikke kan avslå hjelp når de blir bedt om 
det slik Nicaragua er et ferskt eksempel på. Reagan-ad- 
ministrasjonen fremstiller dette overfor den amerikanske 
offentligheten som et bevis på sovjetisk aggresjon og sov
jetisk ansvar for "terrorisme11.

DEN NYE FAREN I EUROPA

Samtidig ser det også ut til at USA har blitt stadig mer 
bekymret for at detente-politikken kunne åpne veien for 
stadig bedre Øst-Vest forbindelser og kanskje også etter 
hvert føre til at det vesteuropeiske forsvaret ble løsere 
knyttet til USAs globale militærsystem. Tendensen til 
balanse mellom Sovjets flåte av undervannsbåter og inter
kontinentale raketter på ene siden og de tilsvarende sys
temer på amerikansk side kunne potensielt føre til at 
Vest-Europa ikke lenger ville finne seg i å være et gissel 
i en eventuell atomkrig. Fra midten av 70-årene var det 
ikke lenger utenkelig at det kunne bryte ut en atomkrig 
mellom USA og Sovjet samtidig som Vest-Europa forble mer 
eller mindre intakt. Dette ville være en mulighet særlig 
dersom konflikten hadde sitt utgangspunkt et sted i verden 
hvor vest-^europeiske interesser ikke var involvert. Mulig
hetene for en slik forandring i forhold til scenarier under 
den kalde krigen, da Europa var mest sårbart, gjorde det 
tenkelig at europeisk politikk åpnet for en tilbaketrekk
ing fra våpenkappløpet. Denne muligheten for at Europa 
ikke ville delta i en atomkrig har gitt amerikanske mili- 
tærplanleggere mye hodebry, og den forklarer hvorfor de 
har det så travelt med å få til nye ordninger for ameri
kanske styrker i Europa. Under det tilslørende uttrykket 
"modernisering" forsøker således USA å overtale NATO-l.an
dene til å godta en utplassering av atomraketter som ikke 
er bundet av det gamle "dobbeltnøkkelsystemet" (dvs. for
melt sett felles kontroll) og dermed for første gang gi 
USA autoritet til selv å sende avgårde siste generasjons 
raketter mot Warsjawapakten. Naturligvis har USA forsøkt 
å skjule dette bak løfter om konsultasjoner, men i virke
ligheten vil det være den amerikanske hær aleine som har 
autoritet til å avfyre de nye atomvåpnene fra vest-euro- 
peisk territorium. Mens det tidligere var slik at USA 
forsøkte å beskytte Vest-Europa under en amerikansk atom- 
paraply, så er det nå - ifølge den nye planen - Vest-Europa 
som skal beskytte USA.
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Vi synes derfor ikke det er overraskende at Moskva ser på 
den såkalte Moderniseringen” av NATO med en dyp uro som 
minner om den Washington opplevde for tyve år siden da 
Krustsjov utplasserte mellomdistanseraketter på Cuba. Vi 
har ikke på noen måte eksakt kjennskap til hvilke over
veielser de sovjetiske lederne har gjort i det siste; som 
vi har sagt tidligere, så er dette et område hvor regjer
ingen holder sovjetiske borgere totalt uvitende om hva som 
skjer.13 Men vi kan ganske sikkert gå ut fra at det er to 
hovedgrunner til den alvorlige bekymring Sovjet har vist 
overfor planen om å utplassere Cruise og Pershing II ra
ketter i Vest-Europa. Den første må sees i sammenheng med 
hele det militære forhold mellom USA og Sovjet etter kri
gen. Historisk har Sovjet aldri vært i stand til å være 
først med en eneste ny våpenteknologi etter 1945. (Frem
skrittene som ble gjort på satelittområdet i den korte 
perioden 1957-58, forble ikke-militære, og de ble raskt 
forbigått av USA. I dag forsøker ikke engang Sovjet å 
konkurrere om utforskningen i verdensrommet.) På ethvert 
stadium har USA vært foran, tatt ledelsen teknologisk og 
tvunget Sovjet til å forsøke å innhente forspranget fra 
en underlegen posisjon. Slik har situasjonen vært hele 
tiden, og den har på en dyptgripende måte formet den rus
siske holdning; den har skapt et omfattende mindreverdig
hetskompleks som sannsynligvis har dominert over rasjo
nelle overveielser i 70-årene. SALT I ble undertegnet på 
et tidspunkt da USA hadde ca. 6 500 atomstridshoder og 
Sovjet ca. 2 200. Sovjet hadde altså mer enn nok våpen 
til å ødelegge USA tidlig på 70-tallet. Man kan derfor 
spørre seg hvorfor produksjonen av stridshoder fortsatte 
frem til i dag da Sovjet har omkring 6 000? Sannsynlig
vis var det en rekke faktorer inne i bildet. En grunn 
var uten tvil selve forskjellen i de absolutte tallene - 
USA gikk ikke frivillig med på å redusere sine lagre til 
Sovjets nivå, slik at det var fristende heller å øke sine 
egne opp til amerikansk nivå. Dette kunne rasjonelt be
grunnes ut fra den muligheten at en krig ville kunne om
fatte andre kontinenter enn bare Amerika. Mye viktigere 
var imidlertid russernes konstante frykt for et amerikansk 
forsprang i våpenteknologi. Akkurat på denne tiden, i be
gynnelsen av 70-årene, innførte Washington MIRV i sitt 
strategiske leveringssystem14, og dette ga USA en stor ny 
fordel i våpenkappløpet. SS-20 rakettene som Sovjet nå 
utplasserer, utgjør en del av et forsinket russisk svar på 
USAs MIRV for ti år siden, et resultat av en russisk be
slutning tatt helt tilbake under SALT I, men som først i 
slutten av 70-årene begynte å komme i produksjon. SS-20
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blir overfor den vanlige russer presentert som ganske en
kelt en moderne utgave av en gammel rakett uten større 
strategisk betydning enn et nytt jagerfly eller en ny tank 
som erstatter en tidligere utgave. Faktisk så er den rus
siske tilbøyeligheten til å holde lange - og altfor lange - 
produksjonsserier av våpen som de behersker godt (tanks, 
gamle interkontinentale og nye mellomdistanseraketter), 
en slags kompensasjon for at de ikke lykkes i å holde 
følge med nye våpentyper, i en forsvarsøkonomi som ved
varende har mislykkes i å skape virkelige innovasjoner.
I motsetning til dette så representerer Cruise-raketten 
for de russiske lederne et kvalitativt sprang i våpenkapp
løpet, fordi den innebærer en helt ny teknologi som er 
langt foran alt Sovjet kunne ha håp om å konkurrere med 
på kort sikt. Russerne kaller den for "raketten med 
vinger", og de betrakter dens treffsikkerhet og evne til 
å trenge gjennom radarforsvaret som en dypt alvorlig tru
sel fra USA. Cruise-rakettene gjenoppvekker frykten og 
følelsen av teknologisk underlegenhet slik russerne har 
opplevd det tidligere og derfor reagerer også Sovjet så 
voldsomt.
Det finnes imidlertid også en annen grunn til den økende 
diplomatiske krisen som NATOs "modernisering" har frem
kalt. Det gjelder det faktum at den nye generasjonen av 
raketter vil være en integrert del av det amerikanske mi- 
litærsystemet og vil kunne bli brukt uten samtykke fra de 
europeiske allierte. Dersom Frankrike, Italia eller Eng
land hadde utviklet sine egne nye raketter og beholdt den 
fulle kontrollen med bruken av dem, da ville nervøsiteten 
i Sovjetunionen vært langt mindre. Ingen i Sovjet tror 
at verken Frankrike eller England ville ha noen grunn til 
å starte en atomkrig. Et første-slag fra USA er derimot 
for de sovjetiske lederne en mye mer tenkelig og skrem
mende mulighet, og de betrakter derfor det nye "en-nøkkel" 
kommandosystemet som ligger implisitt i utplasseringen av 
Pershing II og Cruise-rakettene som en meget farlig senk
ing av atomterskeien. Fra russisk synspunkt kan ikke ut
plasseringen av den nye generasjonen av sovjetiske mellom
distanseraketter (dvs. SS-20 som er den formelle grunnen 
til NATOs egen planlagte modernisering) sammenlignes med 
den opptrappingen av våpenkappløpet Cruise og Pershing II, 
som er rettet mot Sovjet, representerer. SS-20 kan ikke 
nå USA og forrykker derfor ikke den strategiske maktbalan
sen slik det nye NATO-systemet gjør.
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TRUSELEN OM "BEGRENSET" ATOMKRIG

I den offisielle vestlige diskusjonen om den nye genera
sjonen av atomvåpen og leveringssystemer kan man merke en 
ny holdning som vekker alvorlig bekymring. Mens man tid
ligere betraktet atomvåpen nesten utelukkende som et av
skrekk ingsvåpen, så er det nå antydninger om at det vil 
være hensiktsmessig med såkalte "teater-atomvåpen", dvs. 
atomvåpen for krigsskueplassen, og visse reglev for å 
føre atomkrig. Denne diskusjonen om "begrenset" eller 
"fleksibel" atomkrig har bare funnet sted innen NATO. Den 
offisielle russiske holdningen er fortsatt den gammeldagse 
oppfatningen at atomkrig er utenkelig, kriminell og uten 
seierherre. Samtidig legger vi merke til at den ameri
kanske diskusjonen om begrenset atomkrig for det meste 
har konsentrert seg om Europa. Amerikanske militæreks- 
perter tror åpenbart at det er mulig å begrense en atom
krig til en gjensidig ødeleggelse av Vest- og Øst-Europa. 
Mens man utplasserer hundrevis av nye raketter i nærheten 
av de store europeiske befolkningssentra hvor det er umu
lig å skille militære og sivile mål, så har USA desentra
lisert sitt eget rakettsystem til tynt befolkede ørkenom
råder. Etter hvert som folks usikkerhet og engstelse øker 
i Vest-Europa, gir Reagan-administrasjonen de amerikanske 
velgerne løfter om en fremtid hvor USA igjen er den over
legne .

I Sovjet derimot er det ingen illusjon om en rasjonell 
atomkrig. Til tross for at det med jevne mellomrom hev
des fra NATO-talsmenn, så fins det ingen planlegging i 
Sovjetunionen med sikte på omfattende overlevelse i en 
atomkrig: I de nye boligområdene i Moskva eksisterer det
ikke tilfluktsrom, mens sivilforsvarets opplæring ute i 
distriktene begrenser seg til rutinemessige bussturer inn 
i skogsområder. På samme måte har man aldri i noen offi
siell uttalelse forespeilt at Sovjet skulle kunne vinne 
en slik krig. Faktum er at det sovjetiske folk blir for
talt at en verdensomspennende atomkrig er galskap, og at 
ingen vil overleve en slik krig. Når det gjelder "teater"- 
kriger, så blir ikke det diskutert, og offisielt benekter 
man at det er mulig. Slik sett har ikke Sovjet utarbeidet 
planer for slike tilfeller som en begrenset atomkrig i Eu
ropa slik USA har. På den andre siden, dersom noe land 
skulle sette igang eller tillate et isolert atomangrep mot 
Sovjetunionen, da vil Sovjet etter all sannsynlighet fore
ta en tilsvarende begrenset gjengjeldelse mot angriperens 
territorium. Men de sovjetiske lederne har gjentatte gan
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ger advart amerikanerne om at slike hypotetiske avgrensede 
kamputvekslinger ikke bare vil være umulig å garantere, 
men at det er nettopp den slags villfarelser som kan øke 
muligheten for en verdensomspennende undergang.
Vestlige media snakker ofte om de økonomiske og politiske 
fordelene i den "frie verden11 og nødvendigheten av å for
svare demokratiet. Når det gjelder moderne militærsys- 
temer, eksisterer det imidlertid knapt noe demokrati. I 
begge leire er alle de virkelig betydningsfulle avgjørel
sene hemmelige, og verken parlament eller offentlighet har 
noen nevneverdig innflytelse over utformingen av den mili
tære strategi. Det er riktig, og viktig, at folket i de 
vestlige demokratier i den kapitalistiske verden har yt
ringsfrihet og frihet til å organisere fredsbevegelser og 
anti-atomvåpen kampanjer. Regelmessige valg og parlamen
tariske debatter er en realitet i USA eller England. Ikke 
desto mindre, selv med en "fri presse1* og "frie valg" har 
ikke den offentlige mening noe den skulle ha sagt når det 
gjelder avgjørelser som opptrappingen i Vietnam-krigen, 
invasjonen i Kambodsja, britenes kjøp av Trident-raketter 
eller produksjonen av nøytronbomben. Avgjørelser som er 
livsviktige for menneskeheten og gjerne gjelder milliarder 
eller tusenvis av milliarder dollar, er fullstendig unn
dratt de alminnelige demokratiske prosessene. Den nye 
kalde krigen og opptrappingen av våpenkappløpet vil bare 
forsterke disse tendensene. Militærsystemet opptrer som 
en stat i staten i mange vestlige land, og ingen kan egent
lig garantere at atomvåpnene er under "ansvarlig" kontroll. 
Derfor er argumentet om at det er mer sannsynlig at Sovjet 
vil bruke atomvåpen fordi det ikke er demokratisk, full
stendig feil. Under begge systemer, kapitalistisk eller 
kommunistisk, er folk flest satt utenfor de relevante av
gjørelsesprosessene.

DE DØDELIGE SIDEEFFEKTENE

Når vi dessuten ser på utsiktene til spredning av atom
våpen til land i Den tredje verden, da må de vestlige lan
denes handlemåte gi grunn til større bekymring enn sovje
tisk eller kinesisk politikk. Den farlige og uansvarlige 
spredningen av atomvåpenteknologi til "urolige områder" i 
verden er faktisk det mest skremmende ved utviklingen det 
siste tiåret. Dette har utelukkende skjedd ved tilgang 
til Vestlig atomteknologi og råmaterialer. Verken Israel 
eller Sør-Afrika kunne ha utviklet sin nåværende atomka- 
pasitet uten hjelp utenfra, hovedsakelig fra USA og Fran
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krike. Indias atombombeprøve i 1974 var mulig bare fordi 
Canada forsynte landet med uran og nødvendige ingeniør- 
kunnskaper. Mulighetene for et militært atomprogram i 
Irak har sitt utgangspunkt i teknologi solgt av Frankrike 
og Italia, mens den såkalte Muhammedanske bomben" som man 
mistenker er under utvikling i Pakistan, hovedsakelig vil 
være basert på fransk teknologi. Når det gjelder brasili
anske atomanlegg, så er disse levert av Vest-Tyskland. Po
tensielle og faktiske produsenter av atomvåpen i Den tredje 
verden omfatter altså nå "demokratier" som Israel og India, 
diktaturland som Pakistan, Irak og Brasil, og rasistiske 
eller til og med "utstøtte" land som Sør-Afrika og Taiwan.
I direkte motsetning til dette har Sovjetunionen alltid 
nektet å dele sine atomhemmeligheter selv med sine nær
meste allierte. Det er velkjent at Krustsjovs avslag når 
det gjaldt å gi Kina oppskrift på hvordan bomben skulle 
lages, i stor grad fremskyndet Kina-Sovjet-konf1ikten.
Spredningsproblemet er også åpenbart knyttet til den rolle 
privat profitt og internasjonal våpenhandel spiller i det 
vestlige "militært-industrielle kompleks". I Vest er 
spørsmål som gjelder den nasjonale sikkerhet svært kommer
sialisert og knyttet til de allmenne motsetningene i kapi
talakkumulasjonen. På mange måter er produksjonen av nye 
typer strategiske våpen, inkludert atombomber og raketter, 
basert på de samme økonomiske overveielser som styrer pro
duksjonen av nye biler, fjernsynsapparater og vaskemas
kiner. Markedskreftene, kombinert med en nedarvet tekno
logisk overlegenhet, gir den "frie verden" en viktig om 
enn tvilsom fordel fremfor Østblokken: det permanente for
sprang med hensyn til design og produksjon av nye former 
for atomvåpen og våpensystemer generelt. På den andre 
siden vil side-effekten av våpenkappløpet sannsynligvis 
være mer ødeleggende for de kapitalistiske økonomiene i det 
lange løp. Tidligere var det en periode da det var typisk 
for sovjetiske opposisjonelle å se på det vestlige økono
miske system som mye mer rasjonelt og effektivt fordi det 
var styrt av "konkurranse" snarere enn av ideologiske prin
sipper. Dersom de hadde undersøkt militærutgiftenes betyd
ning i de vestlige land, ville de imidlertid ha sett hvor 
feilaktig dette synet var* De 1 500 milliarder dollar som 
Reagen-administrasjonen planlegger å bruke til militære for- 
formål i det kommende tiår, vil føre til et nytt infla
sjonspress i den amerikanske økonomien, og det vil resul
tere i et enormt underskudd på statsbudsjettet (og ikke 
balanse slik det er forespeilt). Omfordelingen av astro
nomiske mengder av samfunnets ressurser for å bygge MX og
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andre nye atomvåpensysterner, vil redusere investeringene 
i andre sektorer og svekke USA enda mer i konkurransen 
med Japans høyteknologiske konsumvareindustrier. Ettersom 
ikke bare penger, men også landets beste ingeniører og vi
tenskapsmenn blir konsentrert omkring oppgaven å skape mer 
sofistikerte masseutryddelsesvåpen, vil det etter hvert 
bli vanskeligere for USA å opprettholde sitt økonomiske 
lederskap blant vestlige land eller sin berømte levestan
dard. Det skulle være unødvendig å tilføye at slike nega
tive konsekvenser av militærutgifter vil slå ut med dobbel 
styrke i en mye svakere økonomi slik som den engelske når 
landet skal begynne å betale for de amerikanskbygde Tri- 
dent-rakettene. De eneste vestlige økonomier som vil unn
gå skadevirkninger, vil være de som fortsatt klarer å hol
de unna for presset fra USA om å øke militærutgiftene.
(Den økonomiske makt både Japan og Vest-Tyskland nyter for 
tiden, har åpenbart noe å gjøre med deres lave forsvars
utgifter.) I det lange løp kan det hende at side-effek- 
tene av våpenkappløpet vil ødelegge det kapitalistiske 
systemet uten krig, etter hvert som massearbeidsløshet, 
inflasjon, nedskjæringer i u-hjelpen, osv. vil gi en so
sialistisk ideologi større innflytelse enn tusenvis av 
nye atomraketter og nøytronbomber kan gi.
Hvordan er situasjonen når det gjelder dette i Sovjetuni
onen? I motsetning til hva man vanligvis tror, oppfatter 
ikke russere flest forsvarsutgiftene som en av hovedår
sakene til Sovjets økonomiske problemer. Den vanlige so
vjetborger lar det allestedsnærværende byråkratiet - og 
ikke hæren - få skylden for knapphet, ineffektivitet og 
dårlig varekvalitet. Delvis skyldes dette at det militære 
er lite synlig og ofte kamuflert gjennom iøynefallende 
"sivile" ministerier og budsjettposter; delvis skyldes det 
at de russiske massene har merket store forbedringer i 
levestandarden i de siste tiår, selv uten noen reduksjon 
i militærutgiftene. De 85 % av Sovjets BNP som går til 
ikke-militære formål teller mye mer i offentlighetens øyne 
enn de 15 % som går til våpen; og folk oppfatter ikke at 
dette er 7| 2 mer enn det som går til forsvaret i USA. 
Fremfor alt, så vokser Sovjets våpenproduksjon i en plan
lagt, stabil takt over lange perioder, mens USAs militær
utgifter er sykliske, ofte med en brå nedgang og medfølg
ende massearbeidsløshet. På denne måten forbindes ikke 
den militære sektor i den sovjetiske økonomien med feil- 
allokering av sysselsetting og investering; den skaper 
verken regional arbeidsløshet i nedgangsperioder eller 
inflasjonspress i oppgangstider. Selv om forsvarsutgif
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tene faktisk er en større byrde for en fattigere økonomi, 
så er de i denne mening også mer forenlige med stabilitet 
i priser og planlegging. Resultatet er at den sovjetiske 
regjeringen kan tillate seg og legitimere et forholdsvis 
høyere nivå på de militære investeringene enn regjeringene 
i Vesten, uten å få de samme ødeleggende sideeffektene.

FREDSBEVEGELSENS ANSVAR

Den nye atmosfæren av kald krig har komplekse røtter i 
verdenspolitikken, og vi har ikke forsøkt å diskutere alle 
disse her. Det er for eksempel klart at utformingen av 
alle de nye atomvåpnene som nå lages for å modernisere det 
vestlige våpenmarkedet - neutronbomben, Cruise og Pershing 
II-rakettene, Trident-programmet, det !!snikenden ATB-bombe- 
flyet -, startet for ca. 10 - 12 år siden, lenge før den 
nye kalde krigen. Hvordan de diplomatiske konjunkturene 
enn var, så måtte iverksettelsen av disse programmene 
skape en akutt politikk konfrontasjon. Det dype økono
miske tilbakeslaget i den kapitalistiske verden hadde like
ledes en tendens til å skape spenninger i USAs globale stil
ling uten hensyn til andre omstendigheter. Det traff imid
lertid sammen med en rekke folkelige opprør i Den tredje 
verden, i Etiopia, Angola, Nicaragua, Zimbabwe, Iran og 
andre steder, opprør som var fiendtlige mot vestlige in
teresser. Langvarige regionale konflikter i Midt-Østen 
og det sørlige Afrika er blitt forverret, og de vestlige 
landene har vist seg ute av stand til å løse dem. Den 
sovjetiske intervensjonen i Afghanistan og økt sovjetisk 
innflytelse i Vietnam, Laos og Kambodsja har i mellomtiden 
økt spenningene i Asia, Endelig har Carter- og Reagan-ad- 
ministrasjonene i Washington og Thatcher-regjeringen i 
London demonstrert en overraskende udugelighet ved å prøve 
å øke presset på Sovjetunionen gjennom å spille "det kine
siske kortet". Dette har ytterligere fremskyndet forver
ringen i den internasjonale situasjonen. Alle disse fak
torene har bidratt til en fortetning av det nye kald krigs- 
klimaet.
Men Amerika har heldigvis ikke en like stor tilhengerskare 
i den nye kalde krigen som de hadde i den gamle. Det er 
ikke sannsynlig at USA vil være i stand til å gjenskape 
den samme typen antikommunistisk samstemmighet i NATO- 
blokken som under Korea-krigen. Vest-Europa og Japan har 
kommet fram til oppfatninger av problemene i Den tredje 
verden som er svært forskjellige fra USAs oppfatninger.
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Det vesteuropeiske synet har generelt blitt mer objektivt, 
og det tar mindre hensyn til forestillinger om "sovjetisk 
konspirasjon" som ennå spøker i paranoide synsmåter i 
Amerika. Eksistensen av brede meningsforskjeller mellom 
Vest-Europa og USA vil sannsynligvis få en sentral betyd
ning i verdenspolitikken i nær fremtid. Mange vesteuro
peiske land som for eksempel Nederland, Belgia, Norge, 
Hellas og Forbundsrepublikken Tyskland prøver å unngå å 
delta i en Øst-Vest-konfrontasjon, og de kjemper for å 
bevare restene av détente ved å spille rollen som meklere. 
Folkeopinionen i de skandinaviske landene heller i retning 
av å ville skape en atomvåpenfri sone, mens sentrum- 
venstre-koalisjonene i Belgia og Nederland sannsynligvis 
vil avslå å akseptere den amerikanske gaven av nye atom- 
våpenraketter.
Den nye kalde krigen og den fremtidige spiralen i våpen
kappløpet kan ikke overleve svært lenge uten aktiv vest
europeisk deltakelse. Og vi er optimistiske nok til å 
tro at denne deltakelsen ikke vil komme. Det er nærligg
ende å sammenligne logikken i de nåværende hendelsesfor
løpene med tidligere forspill til verdenskriger. Begge 
verdenskrigene var utslag av interne motsetninger og agg
ressive rivaliseringer innen de europeiske samfunn. Og 
begge kriger innebar store militære feilberegninger (i 
1914 den tyske forventningen om en oppmuntrende suksess 
for Schlieffen-planen; i 1941 den tyske feilberegningen 
av den sovjetiske industrimakt og utholdenhet). Den nye 
kalde krigen er grunnet på like farlige militære feilbe
regninger og selvbedrag. Men denne gangen er ikke Vest- 
Europa fundamentalt innblandet i konfrontasjonens logikk. 
Hvis De forente stater fortsetter å drive mot det reaksjo
nære høyre og mot super-militarisering, er det derfor 
sannsynlig at Vest-Europa vil bevege seg tilsvarende til 
venstre og mot løsrivelse fra konfrontasjonen. Hvis USA 
skulle avslå å delta i konstruktive nedrustningsforhand- 
linger med Sovjetunionen denne vinteren, vil bevegelsen 
for ensidig atomnedrustning i Europa helt sikkert vokse. 
Det finnes ikke lenger et eneste genuint europeisk problem 
som ikke kan løses med ikke-militære midler, og ropet på 
mobilisering for kald krig har aldri vært mer irrasjonelt 
og atavistisk.: Millioner av innbyggere i Vest-Europa er 
i ferd med å innse at de har lite å vinne ved å legge sin 
skjebne i hendene til militærvesenet i en supermakt som 
verken har en kompetent regjering eller en konsistent og 
balansert utenrikspolitikk. Fredsbevegelsene i Europa er 
allerede et mektig press for moderasjon: Det er de som kan
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fjerne utsiktene til en farlig ny runde i våpenkappløpet,
en runde som vil true hele menneskeheten.

Oversatt av Anton Hellesøy

NOTER

1) Edward Thompson: "Notes on Exterminism, the Last Stage 
of Civilization", New Left Review nr 121, mai-juni, 
1980.

2) Ibid., s. 10.
3) New York Times* 14. juni 1981.
4) Detaljerte opplysninger om amerikanske høyrekrefters 

motarbeiding og undergraving av SALT II-avtalen, finnes 
i Richard J. Barnets artikkel i dette heftet av Vardø
ger* særlig s. 50ff. Red.

5) Khrushchev Remembers - The Last Testament* New York 
1974, s. 443-453.

6) I september 1959 begynte bombingen av Quemoy og Matsu, 
og president Eisenhower lovet Koumintang full støtte - 
innbefattet bruk av atomvåpen - for å slå tilbake et 
kinesisk angrep. Til tross for press fra de kinesiske 
lederne nektet likevel Krustsjov å avlyse reisen sin 
til USA. Og da han senere besøkte Peking i forbindelse 
med tiårsjubileet for den kinesiske revolusjon, fikk 
han en dårlig mottakelse og avbrøt besøket sitt.

7) Etter at Powers ble skutt ned, stanset USA U-2 flyvnin- 
gene over Sovjetunionen fordi det var klart at sovjet
iske raketter nå kunne ødelegge dem. Men dette hindret 
ikke amerikanerne fra å praktisere åpen overvåking og 
faktisk fortsette med U-2 flyvninger over Cuba, Korea, 
Vietnam og Kina. Til denne dag er USA det eneste land 
i verden som - trass i at de har romsattelitter - fort
satt opprettholder et program for slike overflyginger 
over andre lands territorier.

8) Khrushchew Remembers* op.cit.
9) MIRV = Multiple Independently Targetable Reentry 

Vehicle = rakett utstyrt med flere stridshoder som 
kan styres mot forskjellige mål. Red.

10) Michail Suslov døde den 25. januar i år, etter at denne 
artikkelen ble skrevet. Red.

11) Jfr. Richard J. Barnets artikkel i dette nr av Var
døger* særlig s. 50ff. Red.

12) "For USA innebærer prinsippet om jevnbyrdighet et ve
sentlig spørsmål: Kan amerikanerne godta overfor seg 
selv at Sovjetunionen, enten de liker det sovjetiske 
politiske system eller ei, er blitt en legitim stor
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makt med tilsvarende globale interesser - at Sovjet
unionen har oppnådd politisk jevnbyrdighet med De 
forente stater i verdenspolitikken? For å si det rett 
ut, så har De forente stater, i motsetning til de 
fleste nasjoner, ennå ikke lært å leve med dette geo
grafiske, historiske faktum. Trollbundet av 64 års 
anti-sovjetisme og av en lang historie som den eneste 
supermakt, fastholder mange amerikanske ledere og store 
deler av den offentlige opinion på å betrakte Sovjet
unionen hovedsakelig som en "gudløs", "terroristisk" 
og "ond makt" uten noen legitim politisk status eller 
berettigelse i verden. Amerikanerne diskuterer ikke 
engang prinsippet om jevnbyrdighet åpent. Det forblir, 
likedan som sex i det victorianske England, et forbudt, 
frastøtende emne. Men det er denne uviljen mot å inn
rømme politisk jevnbyrdighet som stadig vekk gjør at 
amerikansk diplomati gir seg over til en militaristisk 
politikk, på samme måte som nødvendigheten av militær 
jevnbyrdighet må gi etter for hjernespinnet om over
legenhet og perioder med avspenning må gi etter for 
kald krig." (Stephen F. Cohen, i International Herald 
Tribune^ 4.-5. juli 1981.)

13) Det er symptomatisk at de tekniske tiltakene i SALT- 
avtalene aldri ble publisert i den vanlige pressen i 
Sovjetunionen. Det er imidlertid tegn som tyder på 
at denne politikken kan være i ferd med å forandres 
som følge av at den offisielle engstelsen over den 
nåværende krisen øker. Generalmajor Starobudov som 
er medlem av generalstaben, forklarte således sovje
tisk militærteknologi og sovjetiske militære disposi
sjoner i Europa mer detaljert enn vanlig i et fore
drag i russisk fjernsyn i august.1981.

14) Jfr. note 9). Red.
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Offisielle røster for atom-militarismen

PRESIDENT RONALD REAGAN:
SOVJETLEDERNE TAR SEG RETTEN TIL Å BEGÅ EN
HVER FORBRYTELSE

SPØRSMÅL: Herr president. Hva anser De for å være Sovjet
unionens langsiktige hensikter? Tror De for eksempel at 
Kreml er ute etter å skaffe seg verdensherredømme, noe som 
kunne føre til fortsettelse av den kalde krigen, eller tror 
De at avspenning er mulig under andre omstendigheter?
SVAR: Nå, hittil har avspenningen vært en enveisgate som 
Sovjetunionen har benyttet for å nå sine egne mål. Jeg 
trenger ikke anstrenge meg for å finne ut hva som etter 
min mening er hensiktene deres. De har fremvist dem gjen
tatte ganger. Siden revolusjonen kjenner jeg ikke til en 
eneste sovjetisk leder som ikke mer enn en gang har bekref
tet på de forskjelligste kommunistiske kongresser at de be
sluttsomt holder fast på at målet deres må være å fremme 
verdensrevolusjonen og en eneste kommunistisk verdensstat. 
Uansett hvilke ord de bruker, så er det dette de sier.
De erklærer åpent at den eneste moralen de anerkjenner, 
er den som fremmer deres sak. Det betyr at de tar seg 
retten til å begå enhver forbrytelse, å lyve, å bedra, for 
å nå dette målet. Og dette mener de er moral og ikke u- 
moral. Så lenge de gjør alt dette, handler vi ut fra for
skjellige verdisystemer. Jeg mener at når man har med dem 
å gjøre, også når det gjelder avspenning, må man ha dette 
bedre for øyet.
(Utdrag fra president Reagans første pressekonferanse den 
29.1.1981. Her sitert etter: Alfred Mechtersheimer (red.)
Plachrusten? Dokumente imd Positionen zum Nato-Doppelbe~ 
sohlusSj Reinbek bei Hamburg 1981.)

PRESIDENT RONALD REAGAN I TALE TIL WEST POINT 
MILITARY ACADEMY/ JUNI 1981:

"Uenigheten, hvis det skulle finnes noen uenighet, vil gå
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på hvilke våpen som skal lages, den vil ikke dreie seg om 
at vi skulle gi avkall på våpen til fordel for traktater 
og avtaler.n
(Sitert etter: Guardian Weekly Nr 124, 14/6, 1981).

PRESIDENT RONALD REAGAN OM MULIGHETEN FOR BEGREN
SET ATOMKRIG I MØTE MED DEN AMERIKANSKE FORLEGGER- 
FORENING/ 16, OKTOBER 1981:
På spørsmålet om et slag med kjernefysiske våpen mellom 
USA og Sovjetunionen kunne begrenses eller om opptrapping 
•ville være uunngåelig, svarte han bl.a.:
!,Jeg vet ærlig talt ikke.(...) Det har aldri funnes et 
våpen som ikke noen har kommet med et forsvar mot. Men 
det kunne funnes - og det eneste forsvar er, well, at de 
skyter med sine våpen og vi skyter med våre.
Og hvis du fortsatt har en slik patt, så kan jeg se hvor 
du kunne ha et slag med taktiske atomvåpen mot tropper i 
felten uten at det bringer noen av stormaktene til å tryk
ke på knappen...11
På spørsmålet om han trodde det kunne komme til et slag 
med atomvåpen i felten uten et slag med strategiske atom
våpen, svarte han:
"Well, jeg ville tro det - hvis de forsto at vi - igjen: 
hvis - hvis vi ledet dem tilbake til patt-situasjonen 
bare fordi vår gjengjeldelsesevne, vår andreslagsevne eller 
vårt slag mot dem etter deres første slag ville være så 
ødeleggende at de ikke ville ha råd til det, da ville det 
holde dem borte."
(Sitat etter Guardian Weekly ^ 1.11.81, s. 16).

PRESIDENT RONALD REAGAN PÅ PRESSEKONFERANSE DEN 
10. NOVEMBER 1981/ KOMMENTERTE SIN UTTALELSE FRA 
16, OKTOBER OM MULIGHETEN FOR BEGRENSET ATOMKRIG:
"Er det mulig i en hypotetisk situasjon å bruke et begren
set kjernefysisk våpen uten at dette automatisk brer seg 
til bruk av strategiske kjernefysiske våpen - fra nasjon 
til nasjon? Jeg svarte at jeg tror det er mulig, og det 
mener jeg fortsatt. Jeg tror fortsatt at begge parter i 
en slik situasjon vil nøle med å trykke på knappen for ut
løsningen av en full kjernefysisk krig."
(Sitert etter Dagbladet^ 11.11.1981).
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VISEPRESIDENT GEORGE BUSH:
DET VIL VÆRE EN SEIERHERRE I EN ATOMKRIG

"Man må sikre overlevelsesmulighet for overkommandoen og 
et industripotensial. Man må sikre beskyttelse av en viss 
prosentandel av borgerne og ha en våpenkapasitet som til
føyer motparten mer skader enn de kan tilføye oss. Det 
er nettopp på den måten man har en seierherre i en kjerne
fysisk krig."
(Fra intervju med Los Angeles Times3 sitert etter: Stevn 
Nr 43, 15.10.1981, s. 86).

FORSVARSMINISTER CASPAR WEINBERGER!
SOVJETUNIONEN ER EN AGGRESSIV/ IMPERALISTISK 
STAT

Sovjetunionen er en aggressiv, imperalistisk, repressiv 
stat. Historien, særlig den russiske historien kjenner 
mange eksempler på slike regimer. Når folket ble urolig, 
satte herskerne i gang en krig for å få folket bak seg 
igjen og for å avlede fra undertrykkelsen i sitt eget land. 
Vi må sikre oss at vi er sterke nok til å holde de sovjet
iske oligarkene borte fra så mye som bare å tenke på et 
angrep på Vesten, et angrep som skal minske presset som 
har oppstått etter at deres revolusjon har strandet. Vi 
må sikre oss at når det sovjetiske imperiet bryter sammen 
på grunn av sine indre motsetninger, så skjer det med et 
klynk og ikke med et stort smell.
(Utdrag fra intervju i Dev Spigel, 28. sept. 1981).

COLIN S. GRAY OG KEITH PAYNE:
SEIER ER MULIG

...seier eller nederlag i kjernefysisk krig er mulig, og 
en slik krig kan måtte føres til det punktet.(...)
En plausibel amerikansk seiersstrategi ... må ha for øyet 
å ødelegge den sovjetiske staten. De Forente Stater skul
le planlegge å beseire Sovjetunionen med en kostnad som 
ikke ville forhindre gjenreising av USA. Washington skulle 
identifisere krigsmål som tar sikte på å ødelegge den sov
jetiske politiske autoritet og lar det vokse fram en etter- 
krigsverden forenlig med vestlige verdier.
Den mest skremmende truselen for Sovjetunionen ville være 
ødeleggelse eller alvorlig skade av det politiske systemet. 
De Forente Stater skulle derfdr være i stand til å ødelegge 
nøkkelkadrene i den politiske ledelsen, kommunikasjons
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midlene deres og noen av instrumentene for indre kontroll... 
Sovjetunionen kunne slutte å fungere hvis sikkerhetstjenes
ten, KGB, ble alvorlig forkrøplet. Hvis byråkratiet i 
Moskva ble satt ut av spill, ødelagt eller isolert, kunne 
Sovjetunionen oppløse seg i anarki. Det er grunnen til de 
omfattende forberedelsene av sivilforsvaret som tar sikte 
på å sikre at den sovjetiske ledelsen overlever.(...)
Et slag mot Sovjetunionen skulle være rettet mot tilflukts- 
bunkerne til den øverste politiske og byråkratiske ledelse, 
innbefattet ledelsen av KGB. Dessuten skulle det være 
rettet mot kommunistpartiets, militærvesenets og regjerin
gens viktigste kommunikasjonssentre og mange av de økono
miske, politiske og militære arkiver. Selv begrenset øde
leggelse av noen av disse målene og betydelig isolering av 
mange av nøkkelpersonalet som overlever, kunne ha revolu
sjonære konsekvenser for landet.(...)
USAs nåværende avskrekkingsstrategi har en fundamental feil 
fordi den ikke sørger for beskyttelse av amerikansk terri
torium. . . En avvæpnende offensiv (counter force offensive 
targeting) kombinert med sivilforsvar, forsvar mot raketter 
og luftvern skulle holde antallet amerikanske ofre nede på 
et nivå som er forenlig med nasjonal overleving og gjen
reising. (...)
Det er usannsynlig at kjernefysisk krig blir en meningsløs 
slutthending. Derimot er det sannsynlig at den vil bli 
utkjempet for å tvinge Sovjetunionen til å oppgi en for
del som de nylig har vunnet.
(Utdrag fra: Colin Gray and Keith Payne: "Victory is Poss
ible", Foreign Policy Nr 39, Summer 1980, s. 20-26. Colin 
Gray er nå militær-politisk rådgiver i Kontoret for rust
ningskontroll og nedrustning (Arms Control and Disarmament 
Agency). Keith Payne er forskningsdirektør ved Hudson In
stitute som ledes av Herman Kahn.)
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Offisielle røster mot atom-militarismen

GENERAL CHRISTIAN KRAUSE:
GÅR DET MOT ATOMKRIG ALT I 80-ÅRENE?

General Christian Krause har tidligere vært ansvarlig for det vest-tyske forsvarsdepartementets analyse av NATOs forsvarsplanlegging i Mellom-Europa. I 1972-73 ledet han arbeidet med iundeswehrs første mil itærstrategiske plan.
Gjennom utplasseringen av de nye våpnene (Pershing 2 og 
krysserraketter. Red.) ville NATO for første gang få en 
counter force-option (dys. mulighet for (delvis) avvæp
nende førsteslag. Red.) Dieter S. Lutz* kommer til det 
resultat at de sovjetiske SS-20 ikke gir grunnlag for noen 
nye muligheter (Option), men bare øker kapasiteten for 
overkill: Disse våpnene må klassifiseres som en moderni
sering. NATOs Pershing 2 og krysserraketter skaffer deri
mot NATO faktisk en ny mulighet (Option) og kan derfor ikke 
betegnes som "etterrustning". For Sovjetunionen represen
terer de en ny trusel.(...)
Utplasseringen av Pershing 2 og krysserraketter ville ... 
gi NATO en counter force-evne. Det gir ikke Vesten større 
sikkerhet, men kan bare motivere Sovjetunionen til nye 
rustningsanstrengelser. Det vil si: situasjonen i Europa 
vil bli destabilisert.(...)
Flere atomvåpen i Europa duger ... ikke til å skaffe mer 
sikkerhet. Jo flere våpensystemer med førsteslagsevne, 
altså våpen som egner seg for awæpningsangrep, jo flere 
slike våpensystemer som blir introdusert, desto større 
blir faren for at den ene siden mister fatningen og setter 
i gang et preventivt angrep i strid med enhver politisk 
fornuft. Allerede i 80-årene kan ikke en slik verdenskrig 
mot vår vilje utelukkes.
*Dieter S. Lutz: Weltkrieg wider Willen? Die Euklearwaffen 
in und fur Europa3 Reinbek be i Hamburg 1981.
(Utdrag fra: Christian Krause: "Der Fehlschlag von Genf 
ist programmiert", Der Spiegel Nr 51, 14.12.1981, s. 34-35).
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GERT BASTIAN:
DET FINS IKKE NOEN ÅRSAKSSAMMENHENG MED SS-20

Generalmajor Gert Bastian hadde kommandoen over Bundes- 
wehrs 12 panserdivisjon (som bl.a. var utstyrt med taktiske atomvåpen) fram til januar 1980. Da bad han om avskjed fra 
det vest-tyske forsvar i protest mot "dobbeltvedtaket" i Brussel av 12. desember 1979.
Pershing-2, krysser- og nøytronvåpen... kan ikke betraktes 
som Vestens svar på den sovjetiske opprustningen med mel- 
lomdistansevåpen. De er snarere et resultat av USAs nye 
tanker om kjernefysisk krigføring. Som redskap for den 
nye strategien er disse våpnene nødvendige. Det fins ikke 
noen årsakssammenheng med SS-20.(...)
..."etterrustnings"-våpnene som skal utplasseres i Vest- 
Europa, utgjør et skritt i retning av å omgå avskrekkings- 
mekanismen. Dette skrittet tas for å skaffe Vesten ensi
dige fordeler som gjør en atomkrig i Europa mulig.
(Sitat fra Gert Bastian: "Hvorfor ’etterrustningT gjør 
atomkrigen mulig i Europa", i Jagland og Johansen (red.): 
Før det blir for sent> Tiden Forlag, Oslo 1982, s. 335- 
337.

NINO PASTI:
pershing-2 og krysserraketter truer den opp
ståtte STRATEGISKE LIKEVEKTEN

Den italienske senator Nino Pasti har vært nestkommanderende for NATO-styrkene i Europa. Dette er den høyeste stillingen en europeer kan få i NATO. Stillingen som øverstkommanderende for NATO-styrkene i Europa er alltid besatt av en amerikansk general.
SS-20-raketten er ikke noe nytt. Man burde ta til etter
retning at NATO allerede i ca. 10 år har disponert mobile 
atomvåpen som kan sammenlignes med SS-20.(...) USAs planer 
om å utplassere Pershing-2-raketter og krysserraketter på 
territoriet til vesteuropeiske land ... truer den strate
giske likevekten mellom Sovjetunionen og USA.
(Sitat etter: Nino Pasti: Das nvkleare Gleiohgewioht. 1st 
Moskau tatsdohlich uberlegen? IDOC-Mini-Pamphlet, Roma 
mai 1980, Jfr. også Peter Koch: "Eine Lucke, eine Lucke, 
Stem Nr 44, 22.10.1981, s. 95).
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MC GEORGE BUNDY:
TRENGER EUROPA VIRKELIG DISSE RAKETTENE?

Mc George Bundy var sikkerhetspolitisk rådgiver for pre
sidentene Kennedy og Johnson. Han er nå professor i historie ved New York University.
SS-20 ga ikke og gir ikke Sovjetunionen noen kjernefysisk 
evne bare mot Europa som de ikke hadde i overflod før en 
eneste SS-20-rakett var utplassert. Ikke bare var de ek
sisterende SS-4 og SS-5-rakettene, om enn gamle og tung
vinte, i seg selv helt tilstrekkelige til å true med et 
kjernefysisk angrep mot Europa. Men hva som er mye vik
tigere: Hver eneste sovjetisk strategisk langdistansera- 
kett som kan nå De Forente Stater, kan også treffe Eu
ropa... Det er et ubønnhørlig faktum at langtrekkende 
systemer kan ramme mellomdistanse-mål; de har den evnen. 
(...)
Noen av de nye rakettene i Vest-Europa kan faktisk gjøre 
noe som ingen andre våpen er i stand til, men det er noe 
vi ikke skulle ønske å være i stand til. Pershing-2-ra- 
kettene kan nå Sovjetunionen fra Vest-Tyskland på fem mi
nutter. Dermed skaper de en ny mulighet for et super- 
plutselig førsteslag - til og med mot selve Moskva. Det 
er for raskt. Vi ville ikke like det hvis en sovjetisk 
fremskutt utplassering av ubåter skulle skape en lignende 
stående trusel mot Washington...
(Utdrag fra: Mc George Bundy: "Does Europe Really Need 
these Missiles?", The Guardian Weekly3 1. nov. 1981, 
s. 15.)

PAUL warnke:
HVIS JEG VAR EUROPEER, VAR PERSHING 2 OG 
KRYSSERRAKETTER DET ALLER SISTE JEG VILLE 
ØNSKE MEG

Under president Carter var Paul Warnke direktør for Kontoret for våpenkontroll og nedrustning {Arms Control and 
Disarmament Agency, ACDA) og leder for SALT II-forhand- lingene. Det mest bemerkelsesverdige med dette intervjuet, som Jonathan Steele hadde med ham, er kanskje at det fant sted i oktober 1980, mens han ennå var direktør for ACDA.
STEELE: Hva tror De er russernes hensikter i Europa? Hvor
for har de utviklet og fortsetter å utvikle sine avanserte 
nye mobile raketter, SS-20?
WARNKE: Fordi de er ytterst bekymret over våre fremskutte
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systemer. Det overrasker meg ikke det minste at de har 
utviklet SS-20. De har snakket om de amerikanske frem
skutte systemene, F-lllK-flyene våre i Storbritannia, 
atombombeflyene på hangarskipene våre, "quick-reaction 
alertf,-flyet som vi fortsatt har. Vi har betydelige kref
ter til å sprenge Sovjetunionen i luften...
STEELE: Sier De at SS-20, selv med det antall som nå er 
utplassert, ikke gir Sovjetunionen noen fordeler i for
hold til hva Vesten har i Europa?
WARNKE: Hele ideen om en eurostrategisk balanse har aldri 
hatt noen mening for meg. Det som teller, er hvor mange 
mål man kan sikte inn mot i Sovjetunionen, og det er ikke 
noe magisk ved at noe av denne evnen er plassert i For
bundsrepublikken eller i Nederland. Hvilken forskjell 
gjør det at postkassen står her eller der, forutsatt at 
budskapet når fram?
Jeg tror at hvis jeg var europeer, var det å ha flere 
Theatre Nuclear Forces (atomvåpen for det europeiske 
"krigsteater".Red.) det aller siste jeg ville ønske meg 
her i verden. For jeg ville tro at flere slike våpen 
ville gjøre det enda mer sikkert at jeg ble det første 
målet ved begynnelsen av en krig. Hvis Sovjetunionen 
følte at de måtte starte en atomkrig, tror jeg at det 
aller første de ville gjøre, var å utslette alle Theatre 
Nuclear Forces som er stasjonert i Vest-Europa. De ten
ker seg at det ville være det minst provoserende de kunne 
gjøre i forhold til De Forente Stater.
STEELE: Mener De et preventivt slag mot Theatre Nuclear 
Forces i Europa?
WARNKE: Det stemmer.
(Utdrag fra: "Avoid the strategy that makes us sitting 
ducks", Jonathan Steele talks to Paul Warnke, The Guar
dian Weekly, 5. oktober 1980, s. 8.)

RUDOLF AUGSTEIN:
DEN ULØSELIGE FLOKEN I DE VESTLIGE MILITÆR-
DOKTRINENE

Rudolf Augstein har vært redaktør for det vest-tyske ny- hetsmagasinet Der Spiegel (opplag: ca. 1,5 millioner) si
den det ble grunnlagt i 1947. Foruten å skrive politiske kommentarer i Der Spiegel har han publisert pol itisk-his- 
toriske studier, bl.a. Preussens Friedrich und die Deuts- 
chen (1968; ny billigbokutgave fra Fischer Taschenbuch Verlag 1981). Tatt i betraktning at Augstein er inter
nasjonalt kjent som en av de mest skarpsindige og markante person!igheter innen europeisk presse, er det påfallende
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hvor sjelden artiklene hans blir sitert eller gjengitt i norske aviser.
Tilfeldigheten vil at det i 1981 er kommet en lidenskaps- 
løs bok av K.-Peter Stratmann som tar sikte på en styrking 
av NATO.* Også Schmidt og Genscher burde lese den. Den 
er vitenskapelig skrevet og beviser likevel bare at en vi
tenskap om operativ strategi ikke er mulig. Tre momenter 
er særlig iøynefallende:
*Mellom erklæringene i den russiske militærdoktrine og ae 
tilgjengelige data om deres operative strategi er det - 
til forskjell fra de vestlige statene og særlig USA - 
ingen motsigelse som det ikke kan slås bro over.
♦For Sovjetunionen fremstår krig i Europa som en trusel 
mot deres eksistens. Samtidig tror de også at USA ikke 
ville kunne akseptere et nederlag i Europa, at amerika
nerne snarere ville måtte øke innsatsen trinnvis opp til 
full storkrig.
♦Risikoen forbundet med en krig i Europa vurderer russerne 
så høyt at de ikke ville gå til angrep annet enn av eksi
stensiell nødvendighet. (De fremskutte festningsvollene 
deres egner seg for øvrig heller ikke særlig godt til an- 
grep.)
Hvorfor altså dette krigshysteriet i NATO? Akk, fordi: 
♦Annerledes enn for ti år siden er råstoffkonflikter i 
Midt-Østen tenkelige: konflikter som ikke lenger kan av
gjøres uten krig. Globalstrategisk har sovjetrusserne 
den fordel at de er nærmest dette området.
♦Sovjetrusserne tror at de ikke kan koste på seg et neder
lag i sin europeiske buffersone, fordi det ville sette 
hele Sovjetunionens eksistens på spill. Amerikanerne 
derimot tenker i ekspedisjons- og front-kategorier. En 
krig som ender ved Rhinen, blir i USA holdt for å være 
tenkelig (noe som ikke betyr at den virkelig kunne finne 
sted).
Det er således den uløselige floken, "aporien", i de vest
lige militærdoktrinene som særlig truer Vest-Tyskland 
over all måte. På den ene siden blir det erklært at et 
kjernefysisk slag ikke kan begrenses, at det snarere vil 
skje en automatisk opptrapping til Den Store Krigen (en 
svært sannsynlig antagelse). På den andre siden blir det 
satt i verk praktiske tiltak som ville ha mening bare 
hvis en begrenset atomkrig - begrenset til Sentral-Europa - 
var mulig (og heller ikke det kan man utelukke).
♦K.-Peter Stratmann: Nato-Strategie in der Krise? Militå- 
risohe Optionen von Nato und Warsohauer Pakt', Nomos Ver- 
lagsgesellschaft, Baden-Baden 1981, 267 sider, 29 DM.
(Utdrag fra: Rudolf Augstem: "Rettung durch Ungehorsam", 
Der Spiegel Nr 31, 27.7.1981, s. 20.)
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Olav Fagerlid:

Atomopprustning - hva nå? En litteratur
oversikt

Litteratur som har kommet på norsk om våpenkappløp/atom
opprustning, har vokst raskt i omfang de siste par årene.
Vi ser det som viktig at kjennskapet til denne litteraturen 
spres mest mulig - derfor denne orienteringen som nota bene 
ikke gir seg ut for å være uttømmende eller kritisk analy
serende.
De fleste bøkene tar opp flere sider ved våpenkappløpet 
samtidig som de diskuterer mulighetene for å hindre denne 
opprustningsprosessen fra å løpe løpsk. Disse mulighetene 
er åpenbart avhengige av en omfattende fredsbevegelse. De 
som venter på et reett nedrustningsalternativ fra det po
litiske og militære establishment, må vente lenge - for 
lenge?
En bred folkelig bevegelse har soitf sin elementære forut
setning en kontinuerlig bevisstgjøringsprosess. Det reelle 
grunnlaget for en i stor grad fortrengt atomkrigsangst må 
gjøres til gjenstand for diskusjon og bevisst artikulert 
handling. Det er da også naturlig at de fleste bøkene på 
dette området behandler to sider samtidig:
- For det første en orientering om våpensystemenes utvik

ling og militære/maktpolitiske motiver bak de ulike opp- 
rustningsbølgene

- For det andre >drøfting av forsvarspolitiske alternativ 
som kan lede ut av opprustningskarusellen

Denne mangesidigheten innenfor en og samme bok gjør det 
imidlertid vanskelig å gi en oversiktlig orientering uten 
gjentak. Vi har derfor valgt å presentere de ulike bøkene 
som om vi anbefaler litteratur til en studiesirkel. Det 
vil si: vi har valgt to bøker som gir en ganske allsidig 
drøfting og oversikt over de ulike temaområdene. Vi har 
dernest gruppert de andre bøkene som fordypningsstoff 
innenfor hvert enkelt tema.
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Når det gjelder en allsidig innføring i de ulike temaene, 
er det særlig to bøker som peker seg ut:

Litt. 1 Atomvåpen og usikkerhetspolitikk, Tiden Norsk 
Forlag 1980 (ca. kr 100,-)

Litt. 2 Før det blir for sent - atomkrig eller ned
rustning Tiden Norsk Forlag 1982 (ca. kr 140)

Både litt. 1 og litt. 2 er bygget opp av korte artikler.
I den forstand er de skreddersydde for studiesirkelformål. 
Begge bøkene fokuserer følgende hovedtemaer:

A. Atomstrategi og våpenteknologi
B. Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk
C. Avspenning og nedrustning
D. Følgene av et atombombeangrep

I den videre presentasjonen skal vi holde oss til denne 
grupperingen.
A. Atomstrategi og våpenteknologi

Det som i de siste par årene har bidratt mest til å reise 
folkelig motstand mot rustningskappløpet, er utviklingen 
av og filosofien bak nøytronvåpenet og ikke minst det be
tingede vedtak om utplassering av nye våpen i Vest-Europa 
(NATOs "dobbeltvedtak”). Men hva er egentlig nytt? Inn
går ikke de nye våpensystemene i arsenalet av strategiske 
atomvåpen som garanterer begge stormaktene kapasitet til 
gjensidig utslettelse 4-5 ganger? Hva er nytt dersom 
denne utbyggingen lar seg føye inn i den vanlige militære 
og maktpolitiske "galskapen" som synes å berøve sine tals
menn all forstand bortsett fra evnen til pedantisk telling 
og ordning av antallet stridshoder? Hvorfor er det så 
nødvendig å reise en omfattende folkebevegelse mot videre 
atomopprustning nå? Har ikke det europeiske folket vand
ret i atomskyggens dal i minst 25 år?
Litt. 1 og litt. 2 dokumenterer i og for seg greitt nok 
"galskapen" i den rastløse utbygging og raffinering av 
stormaktenes gjensidige ødeleggelsespotensial. Men det 
forblir på mange måter et mysterium hvorfor det er så 
maktpåliggende å utplassere nøyaktig målsøkende bæresys- 
temer for atomstridshoder i Vest-Europa - endog i tett 
befolkede områder.
Denne strategien mister enhver kjerne av rasjonalitet med 
mindre den signaliserer en omvurdering av atomvåpen brukt 
i en krig. Det vil si: Det er snakk om å utnytte tekno
logiske muligheter som gradvis gjør det mulig å se atom
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våpen brukt i en krig eller som trusel om krig hvis klas
siske innhold er å oppnå maktpolitiske fordeler. Kata- 
strofeusikkerheten blir da ikke "bare" et resultat av stor
maktenes gjensidige utbygging av utslettelsespotensialet 
som dersom det blir utløst frarøver enhver atomkrig et 
rasjonelt politisk innhold. Usikkerheten blir nå i til
legg et uttrykk for politiske krefter eller maktpolitiske 
interesser som ser bruk av atomvåpen som et legitimt verk
tøy i den internasjonale maktkampen. De ser med andre ord 
muligheten for å bruke atomvåpen som en "rasjonelt11 kalku- 
lerbar risiko på det europeiske kontinentets bekostning.
Dette skremmende perspektivet blir viet stor plass i dette 
nummeret av Vardøger. Vi skal derfor ikke utdype temaet 
her. Som allerede nevnt, er litt. 1 og litt. 2 relativt 
vage på dette punktet. Dette er for øvrig ikke uvanlig 
for mye av den nyere faglitteraturen som er kommet på norsk 
om dette emnet. Desto viktigere blir NATO-generalen G. 
Bastians korte artikkel i litt. 2 (s. 318). Denne gir en 
presis indikasjon på at det er snakk om en ny atomstrategi 
som uttrykker en endring i USAs strategiske tenkning. Vi 
vil også finne moment for en slik argumentasjon i noen 
artikler av Rer Holm publisert i en artikkelsamlig fra 
Aschehaug:

Jahn Otto Johansen (m.flVår tids skjebne drama3 
Aschehaug, Oslo 1982

Når det gjelder den våpenteknologiske bakgrunnen for den 
nye strategien og økt atomkrigsrisiko* gir en rekke artik
ler i litt. 1 og 2 en bra innføring. (Se for eksempel 
F. Barnabys artikkel i litt. 2, s. 43, og B.K. Kirkeruds 
artikkel i litt. 1, s. 143). For en grundigere fordypning 
i temaet, vil vi særlig anbefale:

Nigel Calder: Truselen om atomkrig, Gyldendal Norsk 
Forlag, Oslo 1981

Andre bøker som gir aktuelt fordypningsstoff:
Solly Zuckermann: Atomvåpen, illusjon og virkelighet, 
Cappelen, Oslo 1982
Marek Thee: Rustning og nedrustning i atomalderen. (Do
kumentasjoner og analyser fra fredsforskningsinstitut- 
tet SIPRI om det internasjonale rustningskappløpet„) 
Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1977

B-C. Avspenning og nedrustning - norsk forsvars- og sikker
hetspolitikk

Dette temaet har en lang historie i norsk militærpolitisk
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debatt og omfatter tradisjonelt flere områder:
a) Norges base- og atompolitikk
b) Nedrustning - atomfrie soner (i Norden)
c) Alternativt forsvar

Norges base- og atompolitikk blir drøftet i litt. 1 (ibid 
s. 189-301). Ikke uventet er diskusjonen preget av at den 
foregår innenfor tradisjonelle AP-rammer. Vi vil derfor 
anbefale at man i tillegg kikker i et lite hefte utgitt av 
Folkereisning mot krig (FMK):

Kari Enholm: Høyt spill3 Arbeiderpartiets base- og 
atompolitikk, FMK, Oslo 1981 (ca. kr 33,-).

For en ytterligere fordypning i temaet er følgende bøker 
aktuelle:

Kari Enholm: NÅTO-basen Norge (Revidert utgave) Pax 1973
Kari Enholm: Ført bak lyset - 30 år med NATO, Pax 1979
Nils Petter Gledisch (m.fl.): Norge i atomstrategien^
Pax 1978

Om temaet; Nedrustning - atomfrie soner finnes det en rek
ke artikler i litt. 1 og 2. A. Myrdal og J. Evensens bi
drag står sentralt her.
Temaet Alternativt forsvar er et høyst diffust debatt- 
område som for øvrig ikke blir berørt i litt. 1 og 2. For 
nyere bidrag viser vi til:

Johan Galtung og Per Hansen: Totalforsvar: Opplegg til 
en ny forsvarsdebatt i Norge3 Universitetsforlaget,
Oslo 1981
Johan Galtung: Forsvar uten militærvesen, FMKs freds
politiske skrift, 6, Oslo, 1982

D. Følgene av et atombombeangrep

Dette temaet er meget viktig fordi følgene av et atomangrep 
har en tendens til å bli fortrengt. Dette gjelder ikke 
minst for såkalt ansvarlige instanser som handler og pro
paganderer som om neste krig i Europa i verste fall blir 
en repitisjonsøvelse av 2. verdenskrig.
I litt. 2 tas dette temaet opp i tre artikler. Bidrags
yterne er J.K. Galbraith, Einar Kringlen og Alexander Phil 
(se ibid. s. 439-467). Men dessuten vil vi sterkt anbefale:

T. Christoffersen og Hans Prydz: Atomkrig i medisinsk 
perspektiv. Universitetsforlaget 1981
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J. Hersey: Hiroshima, Aschehaug, Oslo 1982.

Generelt

De bøkene vi til nå har drøftet, er i stor grad rettet inn 
mot folk som allerede er engasjert på en eller annen måte 
i nedrustningsspørsmål. Men det er god grunn til å nevne 
to bøker med langt større propagandistiske ambisjoner:

Bernard Bensen: Fredsboka, Cappelen Oslo 1982
Raymond Briggs: Når vinden blåser, Aschehaug Oslo 1982

Bensons bok er skrevet for barn, men kanskje mest for 
større barn i gjensidig kommunikasjon med voksne (altså: 
også for voksne!) Innholdet er formet som et klassisk 
eventyr. Likedan som eventyret har boken en lykkelig 
slutt. Som et godt eventyr artikulerer hendelsesforløpet 
barns angst og behov, og det stilles spørsmål og gis svar 
uten anmasende belæringer. Men i motsetning til det klas
siske eventyret er ondskapens krefter (atomopprustningens 
galskap) ikke karikert. Det gir Bensons eventyr en krass 
realisme som tvinger til stillingtagen eller til realitets- 
flukt. Ironisk nok er det de voksne som er tilbøyelige til 
å velge det siste, (noe som pgså antydes i Bensons bok).
R. Briggs bok er en tegneserie, men helst for voksne. Den 
handler rett og slett om atombomben som splintrer den lille 
manns hverdag. Det vil si: Det er først og fremst snakk om 
den lille mann og ikke minst lille kvinne slik det militære/ 
politiske establishment gjerne vil ha dem til enhver tid: 
lydige og beskjedne, helst stupid lojale overfor atorite- 
tene. Men så går det da heller ikke godt!
Denne tegneserien er komponert over temaet: Hva nå lille 
mann? og fortjener absolutt å ligge under respektable folks 
juletre - i særdeleshet hos de meget respektable.
Til slutt: for aktivt fredsarbeid anbefaler vi en meget 
nyttig handbok:

E. Nordland og T. Elster: Fredsrøtter. En handbok i 
fredsarbeid, Aschehaug, Oslo 1982
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Debatt:

Jon Gulowsen:

Profitt og solidaritet

Vardøger er et tidsskrift som ønsker å stimulere til debatt, men som ikke selv har vært noe debatt,forum. Det skyldes utgi velsesfrekvens og organiseringen av stoff i temanummer. Redaksjonen ser det imidlertid som viktig å 
oppmuntre til diskusjoner på venstresida, ikke minst i en periode hvor debattene har avtatt i styrke og omfang, og hvor åeb&tXmulighetene er blitt stadig dårligere. Vi vil derfor på nytt markere at Vardøger er åpent for innlegg, gjerne i tilknytning til det stoff som tas opp i tidsskriftet. Jon Gulowsens bidrag som trykkes i dette nummeret, tar opp en del av de samme spørsmålene som ble reist av Hans Ebbing og Arne Overrein i Vardøger 11 og 12, men gir andre svar. Denne debatten om sosialdemokratiets rolle og arbeiderbevegelsens framtid er viktig og bør fortsette.

Redaksjonen

Mange betydningsfulle institusjoner i dagens samfunn er 
kjempet fram av arbeiderbevegelsen. Solidaritet har vært 
dens viktigste drivkraft. Nå til dags opplever vi stadig 
at folk har et ureflektert forhold både til arbeiderklas- 
sers solidaritet og til de institusjoner som bygger på 
dette fellesskapet. På venstresida har man gjerne en ten
dens til å ta solidaritet for gitt. Om arbeidere ter seg 
på måter som kan virke usolidarisk, så tenker mange som 
så at det er fordi arbeidsgiverne eller arbeiderpamper har 
lurt dem. Eller kanskje det skyldes at arbeiderne ikke 
har tilstrekkelig informasjon og oversikt i de sakene det 
gjelder. På høyresida overser man helst at det nettopp 
er arbeiderbevegelsen som har skaffet oss rettigheter og 
goder som nær sagt ingen i dag ville ønske å være foruten.
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Også i dag er solidaritet et viktig trekk ved arbeiderbe
vegelsen. Krav om likhet, rettferd og sosial trygghet 
står fortsatt i fremste rekke under lønnsoppgjørene. Al
likevel kan det være tegn til at solidariteten er i ferd 
med å slå sprekker. Framveksten av svarte arbeidsmarkeder 
og "ublu" lønnskrav innen oljesektoren, minner oss om at 
vi ikke kan ta enheten og fellesskapet innen arbeiderklas
sen for gitt. Ikke slik å forstå at andre samfunnsgrupper 
ter seg mer solidarisk; når det gjelder griskhet får lønns
kravene fra lederskiktet i næringslivet - kanskje i sær
deleshet toppen i oljebransjen - arbeidernes krav til å 
blekne.
I dag er vi inne i en brytningstid. For dem som ønsker å 
leve i et samfunn preget av solidaritet, er det grunn til 
å være på vakt. Kan hende er grunnlaget for fellesskap og 
og kollektiv handling innen arbeiderklassen i ferd med å 
smuldre hen. I så fall er viktige sider ved hele vår 
livsform i ferd med å miste sitt grunnlag.
Kollektiv handling kan springe ut av et fellesskap. Man 
gjør noe sammen fordi man føler solidaritet og samhørighet. 
Arbeiderkollektiv, klassebevissthet, trosfeilesskap, lag
ånd, lokal- og nasjonalpatriotisme, men kanskje især sam
hold innen familien, kan være uttrykk for slikt felles
skap. Men kollektiv handling kan også ha sitt utgangs
punkt i individuell rasjonalitet. Man velger å handle i 
fellesskap fordi man ser seg tjent med det.
Den måten vi ter oss på, vil normalt gjenspeile så vel sam 
samhørighet som egeninteresse. Noen ganger vil hensynet 
til fellesskapet og det som er individuelt formålsrasjo-

T1L ATOMVÅPEN

har disse parolene:
- Nedbygging av atomvåpnene i Øst og 

Vest
________ - Ingen atomvåpen i Norge i fred

eller krig
- Norden som atomvåpenfri sone 

Vil du vite mer om hva vi står for og arbeider 
med, kan du kontakte den lokale organisasjonen 
vår eller:
Nei til Atomvåpen, Youngsgt. 7, Oslo 1 
Tlf. (02)205848
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nelt, falle sammen. I så fall må man regne med at soli
dariteten styrkes. Andre ganger kan fellesskapet stille 
krav som går stikk i strid med egeninteressen. Jeg tar 
det for gitt at solidaritet som til stadighet kommer på 
tvers av egeninteressen, vil komme til å slites ned.
Det er frykten for at det siste er i ferd med å skje med 
solidariteten innen den norske arbeiderbevegelsen som er 
utgangspunktet for denne artikkelen. Hva jeg i første 
omgang akter å gjøre, er å rette søkelyset mot det for- 
målsrasjonelle grunnlag for kollektiv handling innen ar
beiderklassen - vel vitende om- at jeg dermed griper fatt 
i bare en, men antakelig en meget viktig side av spørs
målet om arbeidersolidaritet. I siste del av artikkelen 
drøfter jeg så den betydning som endrede betingelser for 
solidaritet kan få for forholdet mellom fagbevegelsen og 
staten.

PROFITT SOM ORGANISASJONSGRUNNLAG

Produksjon med henblikk på profitt kjennetegner kapita
lismen. Ideelt sett søker kapitalisten etter maksimalt 
overskudd. Han prøver å plassere sin kapital der den gir 
størst mulig avkastning. Synker utbyttet, leter han etter 
andre steder å plassere kapitalen. Går bedriften konkurs, 
har han tapt den. Kapitalens mobilitet krever at arbeids
kraften er bevegelig. Hvis avkastningen synker, flyttes 
kapitalen. Og da må arbeidskraften flytte etter. I prin
sippet kan derfor brukbart (men "ulønnsomt:') produksjonsut
styr ligge brakk, samtidig med at arbeiderne går arbeids
ledige.
I siste halvdel av forrige århundre stemte de faktiske for
hold godt overens med dette bildet i de fleste industriali
serte land. Produksjonen gav profitt. Dersom profitten 
bortfalt, ble produksjonen innstilt. Økonomisk støtte fra 
myndighetene var i liten grad aktuell. Riktignok har pro
fitten, da som nå, variert med konjunkturer, teknologi, 
kapitalistens og arbeidernes kvalifikasjoner og meget 
annet. Men man må regne med at profitten ofte var høy.
Selv om arbeidsgiverne kan ha prøvd å tilsløre disse for
holdene, tar jeg det videre for gitt at de fleste arbei
dere var klar over at en god slump av deres innsats kom 
kapitalistene til gode i form av profitt. Selv om det 
kunne være meget betydelig inntektsulikheter mellom ar
beiderne, var altså ett likt. De produserte stor profitt
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og var klar over dette. Sagt på en annen måte: I indu
strikapitalismens tidlige fase produserte bedriftene med 
til dels betydelige overskudd. Dersom arbeiderne klarte 
å organisere seg og fremme sine krav, kunne de ansatte på 
hver enkelt bedrift bedre sine kår ved å få del i dette 
overskuddet som de med rette kunne si de selv hadde pro
dusert. Om de nådde fram med sine lønnskrav, ville dette 
bare gå ut over kapitalisten; det ville ikke svekke ut
gangspunktet for at arbeiderne i andre bedrifter skulle 
bedre sine kår. Snarere tvert om. En vellykket aksjon 
ett sted kunne bedre arbeidernes moralske utgangspunkt i 
andre bedrifter.
Men arbeiderbevegelsen var ikke bare opptatt av bedre 
lønn. Mange trakk fram irrasjonaliteten, de innebygde 
motsetningene i den kapitalistiske produksjonsform. Pro
blemene med fattigdom, arbeidsledighet og nød ble ført på 
det kapitalistiske systems konto. Arbeiderbevegelsens 
ledere pekte på at slike symptomer ville melde seg igjen 
og igjen som følge av kapitalens logikk, og at problemer 
av denne karakter og av så stort omfang ikke kunne løses 
ved lokale aksjoner. Her var det nødvendig med organi
sert klassekamp.
Hva betyr disse forholdene som utgangsbetingelser for 
arbeiderorganisering? Overskuddets betydning er viktig.
Er det intet overskudd, er det heller ikke noe å forhandle 
om. Dersom det er lavt, er det lite å hente. Tatt i be
traktning hvor arbeidskrevende og risikabelt det var og 
er å starte en organisasjon, er det liten stimulans i ret
ning av organisasjonsdannelse dersom overskuddet er lavt. 
Det er først når profitten er stor at det finnes noen 
sterk begrunnelse for å starte en fagorganisasjon på det 
lokale plan.2 Men høye profitter var, som nevnt, et viktig 
trekk ved kapitalismen. Det betyr at arbeiderne hadde 
sterke økonomiske grunner til å organisere seg lokalt, og 
det betyr videre at frie lokale forhandlinger måtte være 
en lite kontroversiell parole i arbeiderbevegelsens ung
dom.

Begrunnelsen for å utvikle overordnede organisasjoner, sam 
samorganisasjoner, forbund og landsorganisasjoner var dob
belt. For det første var det viktig for å kunne kjempe 
effektivt, for å kunne støtte kamerater som var gått inn 
i arbeidskonflikter, og for å forhindre at arbeidsgiveren 
benyttet streikebrytere. For det andre var det en forut
setning for å kunne føre klassekamp med henblikk på poli
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tiske endringer: å få kontroll med, eventuelt å knuse 
kapitalismen og bli kvitt dens innebygde motsetninger.
Mens krav om høyere lønn først og fremst måtte adresseres 
til arbeidsgiveren, måtte arbeiderklassens krav om utvi
dede rettigheter, likere lønn og full sysselsetting nød
vendigvis rettes mot Staten. Rettigheter måtte stadfestes 
i lovverket og understøttes av et offentlig byråkrati, 
mens lik lønn og full sysselsetting ville kreve en aktiv 
statlig politikk overfor næringslivet. Omfordeling av 
midler og støtte til særlig svake bedrifter med avgjørende 
betydning for sysselsettingen, ville være nødvendig om man 
skulle makte å forhindre arbeidsledighet. En slik end
ring i Statens rolle ville ikke komme av seg selv. Den 
måtte tilkjempes av en samlet arbeidsbevegelse represen
tert ved sine organisasjoner. En kamp for utvidede ret
tigheter, lik lønn og full sysselsetting, tilsa derfor at 
arbeiderklassen samlet seg om en eller flere organisasjo
ner på nasjonalt nivå. Forbund, landsorganisasjoner og 
politiske partier var aktuelle virkemidler.

Men selv om det var utbredt enighet om behovet for orga
nisering på overordnet nivå innen arbeiderbevegelsen, var 
spørsmålene om organisasjonsform og -strategi, ikke minst 
hva slags krav som skulle fremmes, kontroversielle. Skulle 
man velge en fagforbunds- eller industriforbundsform? 
Skulle man organisere seg i politiske partier og ta del i 
parlamentarisk arbeid? Og skulle man satse på et jevnest 
mulig lønnsnivå for alle fagorganiserte eller skulle de 
som sto sterkest få anledning til å utnytte sin faglige 
styrke fullt ut? Slike spørsmål har vært drøftet i.ar
beiderbevegelsen i de fleste land. Svarene har selvsagt 
blitt ulike. Spesielle historiske betingelser i de for
skjellige landene har spilt inn. Ikke minst har kapita- 
listklassens styrke og evne til å nedkjempe arbeiderbeve
gelsens fremstøt preget utviklingen og ført til at arbei
dernes organisasjoner og strategier i forskjellige indus
triland skiller seg klart fra hverandre.
Ulikhetene til tross, arbeiderbevegelsen i disse landene 
hadde allikevel en del felles betingelser: Høy lokal 
profitt gav et godt grunnlag for lokal organisering av 
arbeiderne. Iøyenfallende skjevheter i det kapitalistiske 
system og viktige taktiske hensyn gjorde organisasjon på 
nasjonalt nivå nødvendig. Men det knyttet seg et para
doks til denne organiseringen av arbeiderbevegelsen. For
målet var å bekjempe utbytting (dvs. redusere profitten) 
og å avverge kapitalismens kriser; altså å bekjempe noen
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av forutsetningene for dens organisasjonsform og kampkraft.

ØKONOMISKE OG INSTITUSJONELLE FØLGER AV KLASSE
KAMPEN

Arbeiderbevegelsens kamp har ført til forskjellige resul
tater i de ulike land. Rent velferdsmessig har man nådd 
langt i Skandinavia. I Norge har vi fått følgende situa
sjon:
Arbeiderbevegelsen er blitt sterkt organisert. Lønnsni
vået på de fleste arbeidsplassene fastsettes gjennom bin
dende avtaler etter forhandlinger på landsbasis mellom LO 
og NAF. Forhandlinger på forbunds- og bedriftsnivå kommer 
inn som justering. Individuelle kontrakter, som arbeider
bevegelsen har bekjempet iherdig, er på det nærmeste borte. 
Riktignok har man fortsatt arbeidsmarkeder, men markeds
mekanismen har begrenset betydning for lønnsfastsettelsen. 
Man har oppnådd et relativt høyt og jevnt lønnsnivå. I 
tillegg er arbeidsledigheten vesentlig redusert. Disse tre 
forholdene må sees som et uttrykk for høy grad av solida
ritet innen den norske arbeiderbevegelsen.
Arbeiderbevegelsens styrke kommer bl.a. til uttrykk gjen
nom dens innflytelse på Staten. Den har bidratt til at 
skattenivået og fellesutgiftene er økt betraktelig. Sta
ten er med tiden blitt sterkere og har fått midler til å 
føre en mer aktiv politikk overfor bedriftene, i tillegg 
til en sterkt utvidet velferdspolitikk.
Økte lønnsutgifter og skatter bidrar til at overskuddet i 
en rekke bedrifter er blitt redusert, til dels kraftig. 
Følgelig er det mindre å forhandle om på det lokale plan.
En vesentlig del av det som tidligere tilfalt eierne, til
kommer nå de ansatte eller omfordeles over offentlige bud
sjetter. Dermed er urettferdighetene de fleste steder 
ikke lenger så store.
Utjevningene av lønnsnivået og en politisk utvikling som 
har ført til at bedrifter ikke nødvendigvis nedlegges 
selv om de går dårlig, har ført til store økonomiske ulik
heter mellom bedrifter først og fremst innen ulike bran
sjer. Dette får konsekvenser for fagbevegelsen. I be
drifter som går godt, ville lokale forhandlinger gitt de 
ansatte vesentlig høyere lønn. I bedrifter med svak øko
nomi finnes det mange steder intet forhandlingsgrunnlag. 
Tidligere var arbeiderne, til tross for store inntekts- 
ulikheter dem imellom, i lik situasjon i og med at de
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produserte profitt. Forholdene har endret seg. Nettopp 
på grunn av at arbeiderne nå har relativt lik lønn er de 
blitt ulike i en annen forstand: noen produserer profitt, 
mens andres arbeidsplasser og lønnsnivå opprettholdes 
gjennom offentlig støtte. Allerede lenge før oljen kom 
inn i bildet, var de fleste norske arbeidsplasser avhen
gige av offentlig politikk og statlige støtteordninger av 
en eller annen karakter. Det gjelder ikke bare offentlig 
virksomhet innen statlig og kommunal administrasjon, hel
sevesen, kirke og skoleverk osv. Det gjelder også land
bruk, fiske og transport. Det ikke alle er klar over er 
at også sentrale deler av industrien så som treforedlings- 
bransjen, verkstedindustrien, grafisk sektor, den kraft
krevende industri (i den utstrekning lavere energipriser 
regnes som en form for støtte) nyter godt av offentlig 
støtte og politikk.
Arbeiderbevegelsen har et stykke på vei oppnådd å innordne 
markedskreftene under felles forhandlinger og politiske 
avgjørelser på nasjonalt plan. Dessuten har den situa
sjonen at arbeidsgiverne kan ta ut store og provoserende 
overskudd, opphørt. Arbeiderbevegelsen har fått den 
overbygningen den ønsket seg: felles forhandlinger og en 
stat som bidrar til å redusere virkningene av kapitalis
mens innebygde motsetninger, velferdsstaten. Tilsynelat
ende har arbeiderklassen løst mange av de problemene som 
var viktigst i industrikapitalismens barndom. I så måte 
har klassekampen i Norge vært en dundrende suksess. Men 
denne suksessen har samtidig skapt en helt ny situasjon; 
betingelsene for kollektiv handling i arbeiderklassen har 
fullstendig endret karakter. Redusert profitt og en mer 
rettferdig fordeling av samfunnsgodene gjør det mindre 
selvinnlysende for arbeiderne å slutte opp om lokale og 
sentrale kamporganisasjoner med utgangspunkt i arbeider
bevegelsen4. Dette har flere årsaker. Jeg har pekt på 
at arbeidernes materielle situasjon i hovedsak fastsettes 
gjennom hovedforhandlinger og statlig politikk. Lønnsnivå 
og arbeidsplassens trygghet beror først og fremst på kor
porativ styrke, på hvor godt bedriftens og bransjens le
dere, sammen med de ansatte og deres organisasjoner, kla
rer å fremme bedriftens sak overfor de politiske myndig
heter. Arbeidernes innsats gjennom kollektive forhand
linger - for den saks skyld, også i produksjonen - betyr 
mindre. Dette tilsier at kollektiv- og klassebevissthet 
får en konkurrent: Korporativ bevissthet.
Velferdsstaten setter også folk i en ny taktisk posisjon.
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Først og fremst fører den til at folk nær sagt er i samme 
situasjon enten de slutten opp om arbeiderbevegelsens or
ganisasjoner eller ikke. Lønnsnivå, rett til trygder og 
alminnelige politiske rettigheter fordrer verken aktiv 
eller passiv tilslutning. I dag er det politiske og in- 
teressemessige grunnlag for velferdsstaten kommet på av
stand; det er det høye skattenivået som er kommet i for
grunnen. Slik forholdene er, har folk individuelle moti
ver til å snyte på skatten og la være å bidra i kollektive 
organisasjoner. Motivene trekker altså i motsatt retning 
i forhold til de kollektivistiske behovene som preget ar
beidernes situasjon i de tidligere perioder i arbeider
bevegelsens historie. Men den tradisjonelle solidariteten 
har fått nytt fotfeste. For det første har fellesskapet 
fått en ideologisk forankring i store deler av den norske 
befolkning. Folk flest er av den oppfatning at alle skal 
ha rett til en jobb som er brukbart betalt. Og de som 
faller av lasset, skal slippe fattigkassas fornedrelse.5 
De har krav på trygghet. Solidariteten har også fått fot
feste i de nye institusjonene. Velferdsstaten er nettopp 
utviklet for å administrere en solidarisk ideologi. Med 
den form den har fått, kan ikke statsapparatet begynne å 
fungere vesensforskjellig, selv om framherskende ideolo
gier måtte endre seg. Velferdsstatens byråkrati er i så 
måte en strukturell garanti for prinsipper om likhet og 
trygghet. Også LO (for den saks skyld, i en viss utstrek
ning, også NAF) fungerer som strukturelle garantier for 
solidariteten. Fagorganisasjonene, fordi de har forhand- 
lingsmonopol og fordi de omfatter så mange arbeidstaker
grupper, er nødt til å fremme krav som er brukbare for 
alle. Det er strukturelt umulig for LO å framsette krav 
som bryter fullstendig med en likhetsideologi.
Tidligere fikk solidariteten innen arbeiderklassen næring 
fra bedriftens store profitter, urettferdigheter, og dypt
gående svakheter i det kapitalistiske system. I dag er 
solidariteten basert på ideologi og organisasjonsmessige 
strukturer. Hvor lenge vil dette grunnlaget for solidari
tet kunne stå imot økonomiske krefter?

PREMISSER FOR DEN ØKONOMISKE UTVIKLING I NORGE

På terskelen til det postindustrielle samfunn står Norge 
i en annen situasjon enn mange andre land. For det første 
står kravet om at alle skal ha rett til arbeid kanskje 
sterkere i norsk opinion enn i andre land. Retten til 
arbeid er ikke bare grunnlovsfestet. Politiske partier

214



som ikke tar sysselsettingsspørsmålet alvorlig, kan ikke 
vente masseoppslutning. For det andre er lønnsnivået jev
nere enn i de fleste land. Kravet om relativt lik leve
standard står sterkt. For det tredje er vi, i likhet med 
andre små industriland, avhengig av å opprettholde en rela
tivt åpen økonomi. Følgelig kan ikke norske bedrifter 
vokse seg sterke i lys av et hjemmemarked. I en tilspis
set internasjonal konkurranse får derfor vårt næringsliv 
et handicap i forhold til konkurrenter fra store industri
land. De tre premissene jeg her har nevnt har vært styr
ende for norsk politikk siden krigen og er det fortsatt.

Ved inngangen til 1980-årene er norsk økonomi i en presset 
situasjon. På den ene side vil U-landenes frammarsj øke 
konkurransen, især for arbeidsintensiv industri i I-lan- 
dene. Samtidig vil oljepengene presse norsk lønnsnivå i 
været i forhold til andre I-land. Rent konkurransemessig 
vil derfor all den industri i Norge som ikke nyter godt av 
naturlige fortrinn, få et handicap i forhold til annen in
dustri både i I-land og U-land. På den annen side vil øk
ningen i offentlige inntekter føre til at den norske sta
ten får en handlefrihet som andre stater ikke har.
Med utgangspunkt i den aktuelle internasjonale og nasjonale 
situasjon skal jeg ta for meg noen spørsmål av sentral be
tydning for fagbevegelsen. Først skal jeg ta opp spørs
målet om Norge kan opprettholde nærmest full sysselsetting 
og samtidig ha et jevnt og ekstremt høyt lønnsnivå uten at 
det statlige engasjement i arbeidslivet øker vesentlig ut
over dagens nivå. Til sist skal jeg ta opp forholdet mel
lom stat og fagbevegelse til nærmere vurdering.6

ER DET MULIG Å OPPRETTHOLDE FULL SYSSELSETTING OG 
HØYT OG JEVNT LØNNSNIVÅ MED LAV GRAD AV STATLIG 
INNBLANDING?

For at det skal være grunnlag for relativt likt lønnsnivå 
uten utstrakt bruk av offentlige virkemidler, må profitt- 
nivået i norsk næringsliv være noenlunde jevnt. Det er, 
som jeg tidligere har pekt på, lenge siden vi har hatt en 
slik situasjon. Staten er for lengst inne i bildet. Store 
deler av vårt næringsliv får offentlig støtte. Men kan 
det problemet som reises løses med samme statlige aktivi
tetsnivå som vi har i dag?

Problemet har lenge vært sentralt i norsk økonomi, og førte 
til at regjeringen nedsatte det såkalte Lied-utvalget, for
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å granske spørsmålet.7 Utvalget anbefalte strukturrasjo
nalisering og utstrakt modernisering av vårt næringsliv, 
samtidig med at man i pakt med tidligere politikk satser 
på å utnytte naturlige norske fortrinn. På denne måten 
vil vi komme til å utvikle en enda mer spesialisert øko
nomi: Satsing på avansert teknologi for å kunne hevde
seg i konkurransen mot U-landene; satsing på naturlige for
trinn for å verne seg mot konkurransen fra andre I-land.
Det er liten grunn til å tvile på at mange norske bedrifter 
ville klart seg bra etter slike retningslinjer. Men rasjo
nalisering og automatisering er virkemidler som anvendes 
for å redusere menneskelig arbeid, ikke for å skape ar
beidsplasser. For å sikre full sysselsetting måtte norsk 
industri, sett under ett, i det minste ekspandere i et om
fang som tilsvarte rasjonaliseringen. Som jeg allerede 
har pekt på, er en slik markedssituasjon utenkelig. Det 
er blåøyd og sjåvinistisk å tro at nordmenn og norsk in
dustri innen svært mange sektorer vil seire i konkurransen 
med utlendinger - både i I-land og U-land - med en rekke 
konkurransemessige ulemper så som små hjemmemarkeder og et 
høyt lønnsnivå.
Men la oss allikevel gjøre oss det tankeeksperiment at 
norsk industri klarte å opprettholde sysselsettingen ved 
å automatisere og ekspandere. Ville det da være mulig å 
sikre et høyt og likt lønnsnivå? Jeg har allerede slått 
fast at vi kan se bort fra at profittnivået vil utjevnes.
Det er utenkelig at fortjenesten innen nærings- og nytel- 
sesmiddelsektoren eller trikotasjeindustrien skal kunne 
komme opp mot oljesektoren, uansett hvor sterkt man rasjo
naliserer. Forutsetningen for et likt lønnsnivå må derfor 
være at det overføres midler gjennom staten fra de sterke 
til de svake sektorer, eller at næringsgrener med relativt 
svak lønnsomhet saneres. Siden svært mange nettopp er 
sysselsatt i slik industri, vil det siste alternativet i 
realiteten innebære massearbeidsløshet. Det finnes altså 
ingen løsning på våre problemer innen rammen av en økonomi 
preget av lav statlig innblanding. Det mest sannsynlige 
ville være at en rekke bedrifter ville gå konkurs som følge 
av konkurransen med utenlandske bedrifter med lavere lønns
nivå og andre markedsmessige fortrinn. Industribedrifter 
som ikke automatiserer, vil i den nye situasjonen være 
sjanseløse, såfremt de skal betale omtrent like høy lønn 
som andre. Det er derfor umulig å opprettholde full sys
selsetting, forutsatt at man skal ha et jevnt og høyt lønns
nivå, hvis myndighetene velger å holde en lav profil.
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Men Norge står i en særstilling. Den norske stat vil, 
takket være oljeinntektene, ha råd til å føre en mer aktiv 
politikk enn andre stater. Spørsmålet blir derfor om vi 
kan gå inn i en ny tid og verne om viktige positive trekk 
ved norsk arbeidsliv hvis staten blir mer aktiv. Hva slags 
problemer vil i så fall dette reise?

STAT OG FAGBEVEGELSE

Vi har slått fast at man må gi slipp på kravet om høyt, 
jevnt lønnsnivå og full sysselsetting hvis man ikke er 
villig til å godta sterkt statlig engasjement. La oss slå 
av på kravene og spørre etter betingelsene for å opprett
holde et høyt, jevnt lønnsnivå. Hva vil dette kreve av 
staten?
Ideelt sett kan staten spille fire roller: a) fastfrysings- 
staten, b) trygdestaten, c) sysselsettingsstaten, d) pri- 
oriteringsstaten. Men statens rolle vil være gjenstand for 
kontinuerlig politisk debatt og endres avhengig av de poli
tiske maktforholdene og de erfaringene man gjør. I praksis 
vil staten antakelig komme til å innta en posisjon som 
innebærer en kombinasjon av disse fire alternativene. Det 
er derfor nødvendig å introdusere en femte kategori: e) vak* 
lestaten.
Jeg skal i det følgende se nærmere på hvorledes staten kan 
ha innflytelse på sysselsetting og inntektsfordeling, og 
legge særlig vekt på forholdene mellom staten og fagbe
vegelsen.
a) Fast frysings staten bygger på at ønsket om å opprett
holde bosettings- og sysselsettingsstrukturen gis høyeste 
prioritet. For å nå dette mål, subsidierer staten nærings
livet for å kompensere det endrede konkurranseforhold.
Dette innebærer at staten overtar ansvaret for hele inn
tektsfordelingen, og betyr i praksis at hele folket får 
ansettelse som statstjenestemenn og -kvinner, og i tråd 
med dette sikres full stillingstrygghet og lønn f.eks. i 
henhold til statens lønnsregulativ.
Den løsningen har en del opplagte skyggesider. Fagbevegel
sen ville fullstendig fraskrives muligheten til å forhandle 
om lønn også i bedrifter med høyt profittnivå. Her hadde 
de ansatte tidligere en viss mulighet for å få sin andel 
av profitten gjennom lokale lønnsforhandlinger. Videre 
ville økonomiske insitamenter falle bort og faren for by
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råkratisering, så vel innen stat som bedrifter og fagfor
eninger, bli overhengende. Dessuten ville vårt nærings
liv fort bli "gammeldags*1. Fastfrysingen innebærer at 
kapitalen ikke flyttes dit lønnsomheten er størst. Dermed 
øker profittulikheten, følgelig også ulikheten i forhand- 
lingspotensiale. Vi ville komme til å holde liv i en 
rekke bedrifter, ikke fordi de produserer fornuftig og 
effektivt, men i kraft av at de nå en gang var etablert 
da politikken om allmenne statlige støttetiltak ble insti
tuert. Denne løsningen ville altså opprettholde syssel
setting og høyt likt lønnsnivå. Men den ville omfatte 
alle statsbyråkratiets skyggesider, samtidig med at den 
ville mangle det private næringslivs positive trekk.
Det ville være vanskelig å få oppslutning om "fastfrys- 
ningsstaten". Rett nok vil ansatte og ledere i bedrifter 
som overlever i kraft av allmenne støtteordninger, selv
sagt være interessert i ordningen. Men for folk i bedrif
ter som er svært lønnsomme, f.eks. oljesektoren, vil det 
være stadig vanskeligere å godta at man ikke skal kunne 
forhandle om bedriftens profitt og øke sin fortjeneste på 
den måten. Dette er faren ved å holde liv i ulønnsom pro
duksjon: jo større gapet i lønnsomhet mellom de lønnsomme 
og de ulønnsomme blir, jo større solidaritet fordres for 
å opprettholde likelønnspolitikken. Samtidig blir presset 
mot denne solidariteten stadig øket. Vi var vitne til 
dette i 1980. Kort tid etter at et såkalt lavtlønnsopp- 
gjør var vedtatt, blir det reist krav om forhandlinger 
innen sektorer med høy lønnsevne.
Men selv om man tar utgangspunkt i at fastfrysingsstaten 
ville forutsette allmenne støttetiltak, er det åpenbart 
at støtten til de ulike arbeidsplassene må differensieres. 
Dette er jo en betingelse for at det i realiteten skal 
dreie seg om noen reell støtte. Jeg har vondt for å for
stå hvorledes slike støttetiltak kan gjennomføres uten 
gjennom et stort byråkrati.
b) Trygdestaten* Næringslivet tilpasser seg den nye si
tuasjonen uten statlig innblanding. Mange bedrifter vil 
måtte innskrenke eller gå konkurs. Men de som blir ar
beidsledige får så høy trygd at de kan opprettholde en ri
melig levestandard.
Det å ha et arbeid kan bli et privilegium i trygdestaten, 
ikke minst i den forstand at det gir medlemskap i arbei- 
derkollektiv og fagforbund, og selvfølgelig at det gir en
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mulighet for deltakelse i kollektive aksjoner og press
grupper. Trygdestaten minner om Thatcher-staten* bare 
med den forskjell at folk garanteres brukbart utkomme 
gjennom offentlig trygd. Fattigdom kan unngås. Dette 
innebærer altså å benytte oljepengene til å trygde de som 
blir arbeidsledige bl.a. som følge av olje. Samtidig vil 
oljearbeiderne kunne høste fordelen av å kunne forhandle 
fritt med arbeidsgiverne. Altså får de muligheten for 
svært høy lønn. Denne form for økonomi omtales av og til 
som Kuwait-økonomi. Kanskje er det mer treffende å omtale 
systemet som et subsidiert Slaraffenland. I trygdestaten 
vil folk riktignok få en brukbar økonomisk trygghet, men 
den grunnlovfestede retten til arbeid blir en papirbestem
melse.
Selv om trygdestaten selvsagt fordrer et byråkrati til å 
fordele trygdene, er det å fordele arbeidsledighetstrygd 
antakelig relativt enkelt. Følgelig får man i trygde
staten riktignok en viss økning, men allikevel et moderat 
byråkrati i forhold til andre alternativer. Mens behovet 
for fagbevegelsens sentrale forhandlingsapparat reduseres 
vesentlig, gir trygdestaten økt spillerom for lokale for
handlinger i de bedrifter som overlever.
c) Sysselsettings staten. Næringslivet tilpasser seg den 
nye situasjonen uten økt statlig innblanding. De som blir 
overtallige i næringslivet, sysselsettes i offentlig virk
somhet. Mens trygdestaten lar folk leve av trygd, skaffer 
sysselsettingsstaten dem arbeid i offentlig virksomhet.
Sysselsettingsstaten ville innebære en kraftig ekspansjon 
innen offentlig sektor, men likevel begrenset av de res
surser staten disponerer. Fagbevegelsen ville derfor i 
økende grad preges av den offentlige sektor - dens opp
gaver og funksjonsmåter vil følgelig minne stadig mer om 
forholdene innen forbundene for de offentlige tjenestene. 
Byråkrati, oligarki og svak kontakt med grasrota vil bli 
viktige kjennetegn ved fagbevegelsen. For øvrig er de 
økonomiske sidene ved sysselsettingsstaten for lite klar
lagt til at jeg tør si noe ytterligere om institusjonelle 
forhold.
d) Prioriteringsstaten. Bedriftene tilpasser seg den nye 
situasjonen best mulig, men får anledning til å søke stats
støtte. En rekke forskjellige stønadsformer praktiseres
i dag, og flere kan tenkes.
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Selektiv støtte ville innebære at noen bedrifter og arbei
dere ville nyte godt av slik støtte, andre ikke. Problemet 
blir da, hvem får og hvem får ikke støtte? Det foreligger 
i hovedsak to former for begrunnelser for støtte: samfunns
messig nødvendighet og samfunnsøkonomiske forhold. Støtte
tiltakene til norsk landbruk bygger på alminnelig aksept 
av at jordbruk er samfunnsmessig nødvendig. Stønad til 
utkantbedrifter bygger på den betydning slik virksomhet kan 
ha på lokalt plan, både for sysselsetting og bosetting.
Jeg vil tro at enkelte bransjer, og da især verkstedindust
rien, i framtiden vil kunne komme til å argumentere for sin 
eksistens ut fra samfunnsmessig nødvendighet. Verksted
industrien er ryggraden; den er nødvendig for å konstruere 
ny teknologi og for å vedlikeholde gammel. Og selv om det 
automatiseres, vil man ikke komme utenom behovet for verk- 
stedarbeidernes kyndighet. Verkstedindustrien og jern- og 
metallarbeiderne vil med rette kunne hevde at man ikke kan 
tenke seg en industrikultur uten en avansert jern- og me
tallindustri, koste hva det koste vil. Dermed kan jern- 
og metallarbeiderne komme til å få samme rolle som bøndene, 
riktignok med færre standsprivilegier, men med høyere lønn.

Det kan også argumenteres for at støttetiltak bør iverk
settes fordi kostnadene er små i forhold til de verdier som 
allerede er investert og følgelig vil gå tapt om støtte
tiltakene uteblir. Denne form for argumentasjon skulle 
tilsi at bedrifter med store investeringer vil ha lettere 
for å få støtte enn de som har lite kapitalkrevende utstyr. 
Kapitalintensiv industri vil altså stå sterkere enn ar
beidsintensiv industri. Dette vil innebære at de som er 
relativt sterke og har mulighet for å konkurrere på uten
landske markeder, vil ha større sjanse for å få støtte enn 
bedrifter som er svake og tilsynelatende er dødsdømte, uan
sett hvor mye de får. Selektive støttetiltak kan altså 
innebære trygge kår og god lønn for noen, mens arbeidsle
dighet og trygd blir andres lodd.
Her ser vi prosesser som kan komme til å splitte arbeider
klassen. Skillet vil gå mellom de som klarer å argumentere 
for offentlig støtte og de som ikke greier det. Den første 
gruppen vil, sammen med de grupper som har sitt utkomme 
innen oljesektoren, danne et arbeideraristokrati. Dette er 
grupper som kan trygge sin situasjon både gjennom støtte
tiltak og gjennom sin innflytelse på statlig politikk. 
(Norge solgte våpen til Cuba for å sikre sysselsettingen 
ved Kongsberg Våpenfabrikk. Har det vært på tale å sende 
tørrfisk til Eritrea med tilsvarende begrunnelse?)
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e) Vaklestaten. Uansett hvilken form forholdet mellom 
stat og næringsliv får, vil det bli problemer. Man må 
regne med at disse problemene vil bli mer synlige jo nær
mere praksis ligger opp til vedkommende statsform. Trygde- 
staten og fastfrysingsstaten kan bli meget kostbare, noe 
som vil styrke opinionen, enten i retning av lavere tryg
der (fattigkassestaten) eller behovsprøvede støttetiltak, 
altså prioriteringsstaten. En oppsvulming av byråkratiet 
i denne forbindelse kan styrke krefter som ønsker fri kon
kurranse, osv. I praksis kan vi derfor ikke vente oss at 
noe land vil utvikle en statsform som permanent hører hjem
me i noen av disse kategoriene jeg har satt opp. Det vil 
være kontinuerlig kamp om hva slags rolle staten skal 
spille. Resultatene av denne kampen vil bero på styrken 
bak de forskjellige samfunnsinteressene. Siden man ikke 
har noen garanti for "en menneskevennlig stat", blir det 
dobbelt viktig å diskutere fagbevegelsens rolle i lys av 
de forskjellige statsformene. Hvor aktiv og sterk kan 
fagbevegelsen ventes å bli? I hvilken retning vil den vise 
sin solidaritet?

PROFITT/ FORHANDLINGER OG PARTIPOLITIKK

Norsk næringsliv har lenge vært i den situasjon at bare 
en del bedrifter og bransjer har gått med overskudd. Store 
grupper arbeidstakere både i industri, jordbruk og handel 
har hatt en sysselsetting som har vært avhengig av offent
lig støtte i en eller annen forstand. I og med at oljen 
ventes å presse det gjennomsnittlige inntektsnivået opp, 
vil oljevirksomheten bidra til å forsterke denne situasjo
nen. En liten del av norsk næringsliv, nærmere bestemt de 
bedrifter som kan trekke direkte fordel av oljen, vil gå 
med enorme overskudd. Andre sektorer vil trenge ytterli
gere offentlig støtte for at det skal være mulig å opprett
holde en noenlunde rettferdig lønnsfordeling. For fagbe
vegelsen innebærer dette at det åpner seg muligheter for 
betydelige lønnstillegg innen oljesektoren. Profittene er 
så store at det nær sagt ikke er grense for hva bedriftene 
har råd til å betale. Men det dreier seg altså om profitt 
som er knyttet til salg av olje (grunnrente), ikke til den 
merverdi arbeiderne selv produserer. I sektorer som ikke 
direkte profitterer på oljen, blir situasjonen en annen. 
Siden svært mange bedrifter ikke vil produsere med profitt, 
men overleve i kraft av offentlige tilskudd, vil det altså 
ikke være noen lokal profitt å forhandle om. De ansattes 
lønn blir i stedet et resultat av deres og bedriftens evne 
til å styre kanaliseringen av offentlige midler.
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På denne måten faller en del av det moralske grunnlag for 
lokale lønnsforhandlinger bort. Grunnlaget har tradisjo
nelt vært de ansattes rettmessige krav på en høyere andel 
av den profitt de selv har skapt gjennom sitt arbeid. Ver
ken i oljesektoren eller annen industri vil det økonomiske 
resultat først og fremst være avhengig av de ansattes inn
sats. De astronomiske tallene innen oljebransjen er et 
resultat av energiknapphet i Vesten; kårene innen andre 
bransjer gjenspeiler disse bransjenes evne til å markere 
seg overfor myndighetene, ikke deres arbeidsinnsats.
Selv om de lokale fagforeningene måtte ha maktmidler til 
å presse bedriftene til høyere lønninger, er altså mye av 
den moralske begrunnelse for lokale lønnsforhandlinger 
falt bort. Arbeiderne på oljeplattformene har kanskje 
sterkere pressmiddel enn noen har hatt før dem i norsk 
næringsliv. En aksjon fra deres side kan få katastrofale 
følger for hele landets økonomi, følgelig også redusere 
muligheten for overføring av offentlige midler til andre 
bransjer. Av denne grunn kan man vanskelig vente at Lands
organisasjonen vil tillate lokale aksjoner innen oljesek
toren. Man kan snarere vente at fagbevegelsen vil se det 
som sin plikt å gå i spissen for å redusere mulighetene 
for lokale aksjoner innen oljesektoren.
Når det gjelder andre bransjer, kan man vanskelig se noen 
berettigelse for at noen skal kunne opprettholde høyere 
lønnsnivå enn andre fordi de tilfeldigvis har bedre fag
organisasjon og er bedre i stand til å presse myndighetene. 
Også her faller altså en del av berettigelsen for lokale 
lønnsforhandlinger bort.
Nå bekymrer det meg ikke så mye om enkelte fagforeninger 
dermed går glipp av lønnstillegg. Hva som er viktigere, 
er at mye av grunnlaget for aktiviteten på lokalplanet 
faller bort dersom det ikke lengre er mulig å forhandle 
lokalt. Dermed kan det bli mye vanskeligere for de lokale 
fagforeningene å komme på offensiven i andre viktige saker 
som arbeidsmiljø, rasjonalisering, bemanningsreduksjoner 
osv.
I det foregående har jeg forutsatt at staten vil se det 
som sin plikt å hjelpe fagbevegelsen til å opprettholde 
en relativt lik lønnsfordeling. Dette er åpenbart en for
utsetning vi ikke kan ta for gitt. Vi må regne med at en 
høyredominert regjering ikke vil gå inn i lønnsforhandlin
ger på samme måte som en DNA-regjering. Resultatet av
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stortingsvalgene vil derfor få avgjørende betydning for 
fagbevegelsen også når det gjelder lønnsfordelingen. Dette 
kan bety at stortingsvalgene kan få preg av uravstemninger. 
Folk vil velge politisk parti ut fra vedkommende partis 
holdning til bruk av statsmidler ved lønnsoppgjørene. Dette 
kan bidra til å endre meget i vårt politiske landskap. For 
det første vil økonomiske spørsmål komme til å dominere 
den politiske debatt enda sterkere enn i dag. For det 
andre kan de deler av arbeiderklassen som ikke profitterer 
på den fordelingspolitikk myndighetene fører, komme til å 
støtte partier som ønsker å gi staten en annen rolle.

AVSLUTNING: ET HJERTESUKK OM DEN NORSKE VENSTRE- 
SIDAS POLITIKK

Troen på solidaritet som noe særegent ved arbeiderklassen, 
har etter hvert fått et religiøst preg på venstresida i 
norsk politikk. Her lever den fortsatt i godt selskap med 
myten om at bedriftene alltid har nok å ta av, og at ar
beidsgiverne høster store profitter. Dette var stort sett 
gyldig tidligere. Men nettopp som følge av arbeiderbeveg
elsens framgang, er påstanden i dag ikke lenger like gyl
dig. Tvert imot er de i ferd med å bli direkte misvisende.

På venstresida har man lenge lukket øynene for den faktiske 
framgang som er oppnådd, og de vesentlige konsekvenser 
dette medfører. På samme måte som mange arbeidstakere i 
sterke bedrifter fortsatt ikke innser at de til daglig 
blir snytt av arbeidsgiverne, er det også mange som helt 
feilaktig tror at arbeidsgiverne høster store profitter 
takket være dem. Myten om at det alltid produseres med 
profitt i det kapitalistiske samfunn får en del merkelige, 
og for venstresida, tragiske konsekvenser. For den leder 
til den politiske konklusjon som ikke kan gi venstresidas 
politiske partier noe som helst troverdighet i de brede 
lag. SVs, AKPs og NKPs paroler om å forsvare den frie 
forhandlingsretten er typiske eksempler på hvor galt det 
kan gå. Frie forhandlinger er nettopp det som foregår i 
rene kapitalistiske markeder uten innblanding av politi 
eller politikk, av tollere eller kontrollører. Bekjemp
elsen av frie markeder har vært en hovedsak for arbeider
bevegelsen. Og etter at man endelig har klart å begrense 
markedsmekanismene og etablert grunnlaget for politisk in
tervensjon i produksjon og handel, klarer altså en del po
litiske partier å prestere noe så reaksjonært som parolen 
om frie forhandlinger. Til unnskyldning for disse parti
ene må man selvsagt peke på de argumentene de har: frie
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forhandlinger kan bidra til å holde aktiviteten oppe i 
fagforeningene (for min egen regning: som en vekkerklokke 
som ringer en gang i året). Dessuten forutsetter man at 
disse forhandlingene skal føre til økte lønninger for dem 
det gjelder.
Og vi må medgi at det altså fins fagforeninger som kunne 
vært tjent med frie forhandlinger. Allikevel må vi være 
klar over at forhandlinger som er frie i ordets egentlige 
betydning, ville være en katastrofe for størstedelen av 
norske arbeidere. Dersom støtteordningene bortfalt, ville 
slike frie forhandlinger selvsagt måtte føre til vesentlig 
lavere lønn i store deler av norsk næringsliv, ikke minst 
i distriktene. Hvor har man det fra at frie forhandlinger 
nødvendigvis må føre til økt lønn?
Mens arbeiderklassen tidligere var truet av kapitalistens 
forsøk på forføring, er det i dag sosialistenes egen for
dummelse som er hovedproblemet. Det siste er verst. At 
kapitlismen inneholder en rekke innebygde motsetninger av 
dyp karakter, har sosialistene for lengst gjennomskuet.
Men at sosialismens kamp inneholder tilsvarende motsetnin
ger, som blir sterkere og sterkere jo mer vellykket kampen 
er, har man i det lengste prøvd å lukke øynene for - både 
det høyre og det venstre.

NOTER

1) Artikkelen bygger på to foredrag i Universitetet SV 
(USV) i Tromsø våren 1980 og våren 1981.

2) Se for øvrig M. Olson: The Logic of Collective Action> 
Harvard University Press, 1965.

3) Jeg minner om at det ikke bare er lønnsnivå og skatte
trykk som avgjør bedriftenes overskudd. Renter, av
skrivninger og råstoffkostnader er også viktig. Dette 
gjør imidlertid ikke mine resonnementer ugyldig.

4) Kan det derfor tenkes at profittratens fall ikke først 
og fremst truer det kapitalistiske system; er det sna
rere arbeiderklassens solidaritet som presses?

5) likhetsideologien fastholdes ikke bare av solidaritet 
og fellesskap. Lysgaard har med utgangspunkt i Sande- 
moses Jantelov pekt på at denne ideologien kan være 
fundamentert på misunnelse. Ingen skal ha det vesent
lig bedre enn andre er et hovedpoeng i Janteloven. (Se 
S. Lysgaard: Avbeiderkollektivet, Universitetsforlaget, 
Oslo 1961). Jeg tar ikke dermed stilling til om Jante
loven er mer gyldig i dag enn for hundre år siden.
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6) Norge er antakelig i ferd med å overta den posisjon 
England hadde i forrige århundrede og USA har hatt inn
til nylig. Disse landene har opplevd problemene med å 
ligge i spissen av verdensøkonomien. De har opplevd 
hva det vil si å skulle konkurrere med andre land med 
vesentlig lavere kostnadsnivå. England og USA maktet 
konkurransen lenge. Men disse landene var store og det 
var ingen pretensjoner om full sysselsetting eller et 
jevnt lønnsnivå. Begge landene har i dag Sakket av i 
konkurransen. Hvilke odds skal vi gi Norge?

7) Rapporten er utgitt som NOU 1979:35. Strukturproblemer 
og vekstmuligheter i norsk industri.
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Riccardo Parboni

The Dollar and Its Rivals
Recession, Inflation, and International Finance

Most accounts of the economic crisis that has afflicted the West since the 
mid-seventies treat problems of the international monetary system as a by
product of the recession. But is it merely coincidental that the international 
financial order established towards the end of the Second World War col
lapsed shortly before the outbreak of the recession that ended the post-war 
boom? Riccardo Parboni's The Dollar and Its Rivals argues that the turmoil 
in international monetary relations has been a major cause of the inflation 
and recession that show every sign of persisting well into the eighties.

The ultimate source of the crisis, Paraboni maintains, has been the conflic
ting interests that divide independent nation states, the protagonists of in
ternational economic relations. The book opens with an account of the 
evolution of what he calls the 'dollar standard' of floating exchange rates, a 
system that affords the US unique advantages that successive govern
ments have exploited to the hilt in their efforts to halt the decline of the 
American economy relative to its chief West European and Japanese rivals. 
The devaluation of the dollar; the oil crisis, a crucial problem only because of 
the inability of international finance, to cope with the deficits resulting from 
price increases; the 'perverse' functioning of international financial institu
tions; the conflict between the United States and Germany and its 
depressive effects on the European economy; the structure of European 
finance, from the 'snake' to the European Monetary System — these are 
some of the issues addressed in the book.

Parboni concludes with an analysis of the structural changes in the world 
market during the seventies: the shifting international division of labour; the 
relation between lack of financing and underdevelopment; the rapid 
development of a number of Thrid World countries and its effects on the in
dustrialized countries.

Perhaps the only book of its kind, The Dollar and Its Rivals presents the 
complexities of international finance comprehensibly yet thoroughly.

Riccardo Parboni worked as an economist for the Bank of Italy. He now 
teaches economics at the University of Modena.

192 pages November
SBN 86091 046 6 £10.00 cloth
SBN 86091 744 4 £ 3.95 paper (approx.)
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Capital and Class is the journal of 
the Conference of Socialist 
Economists (CSE) and is published 
three times a year.

CAPITAL & CLASS
Recent issues have included:

PEARCE El Salvador
MUELLER Capitalism in Tanzania
STAFFORD YOP Schemes
FINE et al Trade Unions in South Africa
HYMER & ELGER Job Controls
DRIVER Aglietta's Theory of Capitalist Regulation
INNES Capitalism and Gold
DROUCOPOULOS World's Largest Firms
MACKENZIE Science and Social Relations
MANWARING British Steel
MINNS Debate on Finance Capital

Future issues will carry a Annual membership rates are:
feature on Nuclear Capital, and ^
interview with Tony Benn and a ^
Debate on Ireland. *5 £

UK £7.00 £4.50 £12.00
Overseas £8.00 £4.50 £12.00
Institutional subscription: £18.00
Air Mail subscription: £14.00
CSE, 25 Horsell Road, London N5 (01-607
9615).
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schreibt Sir Karl Popper,
der Begriinder des Kritischen Rationalismus.

4,68 Millionen Deutsche lesen regelmåflig den SPIEGEL.

232



Edward Thompson 
*Mike Davis-Raymond Williams•

Rudolf BahroLucio Magri • Etienne Balibar- 
Roy. & Zhores Medvedev-John Cox• 

Saburo Kugab Marcus Raskin • Noam Chomsky • 
Alan Wolfe • MaryKaldor-Fred Halliday •

Exterminism and Cold War

THE THREAT of nuclear extinction has returned to haunt the world. 
What is the nature of the new arms race? How has it come about?

Europe is in the grip of ‘the logic of exterminism’, argues 
Edward Thompson —now the world’s best-known peace cam
paigner - in the passionate essay that opens this volume. Unless the 
continent can be made nuclear-free, the deadly interests of the 
weapons systems themselves will prevail, and ‘exterminism’ will 
prove to be the ‘last stage of civilization’.

The eleven essays that follow make up one of the broadest 
international discussions to date of the issues raised by this forecast. 
They include direct responses to the idea of ‘exterminism’, reflec
tions on unilateralist and multilateralist initiatives, discussion of the 
nature of modern warfare, examinations of the roles and motives 
of the USSR and the United States, and of the relationship between 
them; arguments concerning the status of the Third World in the 
balance of global confrontation, and analyses of the history and logic 
of the cold war since 1945.

The contributors include, as well as Edward Thompson, Ray
mond Williams, Mary Kaldor and Fred Halliday; Rudolf Bahro, now 
a leader of the German anti-nuclear movement; the Russian socia
lists Roy and Zhores Medvedev; from France, Alexander Adler; 
from Italy, Lucio Magri. The US left is represented by Alan Wolfe 
and Mike Davis. And Saburo Kugai writes as a militant in the massive 
peace movement of Japan-the country for which nuclear war is 
not merely a threat but a terrible inheritance.

Exterminism and Cold War is a genuinely internationalist 
response to the world-wide political and military crisis of the 
eighties.

£ 4.45 post free
Please make cheques payable to New Left Review Editions

Order (with payment) to NEW LEFT REVIEW EDITIONS 
7 CARLISLE STREET, LONDON WiV 6NL, ENGLAND
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(Kan fortsatt skaffes)

vardøger 11. SOSIALDEMOKRATIET VED VEIS ENDE? - ARBEIDERBEVEGELSE, STAT OG 
ØKONOMI I NORGE ETTER 1945

Av innholdet:
Adam Przeworski: 
Hans Ebbing:
Lars Mjøset:

Ådne Cappelen og 
Anton Hellesøy: 
Ådne Cappelen.

Sosialdemokratiet som historisk fenomen 
Klassekompromiss i krise - En periode tar slutt 
Sosialdemokratisk økonomisk politikk i Norge etter 
krigen

Struktuelle endringer i norsk økonomi etter krigen 
Inntektspolitikken i Norge i etterkrigstida

(Kan fortsatt skaffes)

vardøger 12. FRA AKKUMULASJON TIL KRISE I VERDENSØKONOMIEN
Av innholdet:
Ernest Mandel: 
Olav Fagerlid. 
Rune Skarstein: 
Hans Ebbing: 
Arne Overrein:
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