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[Formanden] 

den er taget tilbage. Ønsker nogen at optage 
det? (Ophold). Da det ikke er tilfældet, er 
det bortfaldet. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Afstemning 

Forslag om motiveret dagsorden af Lasse 
Budtz (S) (se foran) 
vedtoges med 87 stemmer (S, SF, RV og VS) 
mod 75 (KF, V, CD, FP, KrF, Barsøe-Carn- 
feldt (UP), Askjær Jørgensen (UP), Tang Sø- 
rensen (UP) og Thorndahl (UP)); 1 (Robert 
Pedersen (S)), stemte hverken for eller imod. 

Hermed var følgende forslag bortfaldet: 
Forslag om motiveret dagsorden af Aren- 

toft (FP) (se foran). 
Følgende forslag var taget tilbage og bort- 

faldet: 
Forslag om motiveret dagsorden af Gert 

Petersen (SF) og Steen Folke (VS) (se foran). 

Hermed sluttede forespørgslen. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

2) Forespørgsel nr. F 8: 
Forespørgsel til udenrigsministeren: 
»Hvad kan udenrigsministeren oplyse om 

Danmarks stemmeafgivning i FN vedrørende 
resolutionsforslagene L 3 og L 43 og om den 
parlamentariske baggrund for denne stemme- 
afgivning?« 

Af Gert Petersen (SF) og Steen Folke 
(VS). 

(Forespørgslen anmeldt 24/11 83. Fremme 
af forespørgslen vedtaget 29/11 83). 

Begrundelse 

Gert Petersen (SF): 
Ved afstemningen i FNs generalforsam- 

lings I. komité for nylig afholdt Danmark sig 
fra at stemme, da to resolutioner var til af- 
stemning. De går derovre under navnet L 3 
og L 43. L 3 var foreslået af Rumænien og 
gik ud på, at forhandlingerne om mellemdi- 
stanceraketterne i Europa skal forlænges, og 
at der ikke må udstationeres nye raketter, 
men tværtimod bør ske en reduktion, mens 
der forhandles. L 43 var foreslået af bl.a. 

Sverige og Mexico og rummede en opfor- 
dring til supermagterne om at fastfryse deres 
nuværende atomare bevæbning, mens der 
forhandles om reduktioner. 

Den danske stemmeafgivning var klart i 
strid med ønsket hos et flertal i folketinget. 
Det vidste regeringen fra drøftelserne i FN- 
delegationen. Det blev bekræftet under et 
møde i det udenrigspolitiske nævn. Regerin- 
gen handlede således i strid med folketingets 
flertal. Det er måske dens juridiske ret i 
udenrigspolitiske spørgsmål, så længe folke- 
tinget ikke formelt har givet regeringen andet 
direktiv, men det er parlamentarisk aldeles 
uforsvarligt. 

Regeringen indkaldte oven i købet forst til 
nævnsmøde, da det møde begyndte i De For- 
enede Nationer, hvor afstemningerne skulle 
foretages. En så sen indkaldelse er formentlig 
i strid med § 2 i lov om det udenrigspolitiske 
nævn. Men regeringen har ikke alene handlet 
parlamentarisk uforsvarligt og formentlig i 
strid med gældende lov, den har også hand- 
let i strid med folketingets vedtagelse af 26. 
maj, som blev skærpet den 3. november. Den 
26. maj tilkendegav folketinget støtte til ide- 
en om fastfrysning og til tanken om forlæn- 
gelse af INF-forhandlingerne og afkald på 
udstationeringer, mens der forhandles. Det 
havde været naturligt, at regeringen havde 
stemt for de to resolutioner. 

Men endnu vigtigere er det naturligvis, at 
Danmarks holdning i FN nu ændres i over- 
ensstemmelse med folketingets vedtagelser. 
Danmark må stemme for de to resolutioner, 
når de kommer til endelig afgørelse i plenar- 
forsamlingen i FN. Vi må lægge vort lod i 
vægtskålen for et totalt stop for yderligere 
produktion, udstationering og afprøvning af 
atomvåben og af deres fremføringsmidler og 
for en forlængelse af forhandlingerne om de 
europæiske mellemdistancevåben, uden at 
der sker udstationeringer, mens der forhand- 
les. Det sidste betyder selvsagt, at de udstati- 
oneringer, som nu finder sted i Vest og mu- 
ligvis også i Øst, må ophæves. En sådan 
dansk holdning i FN er i overensstemmelse 
med folketingets erklærede vilje, og det er en 
indsats af denne art, der er brug for, hvis 
marchen mod kollektivt selvmord skal brem- 
ses. 

Besvarelse 
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Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
De to resolutionsforslag i FN, som fore- 

spørgslen drejer sig om, er et af bl.a. Sverige 
og Mexico fremlagt forslag om fastfrysning 
af det nuværende niveau for de nukleare vå- 
ben -  det har nr. 43 -  og så et rumænsk for- 
slag om en videreførelse af INF-forhandlin- 
gerne i Genéve. Det har nr. 3. 

Afstemningerne om de to resolutionsfor- 
slag i FNs generalforsamlings I. udvalg fandt 
sted den 22. november og forløb således: 

Det svensk-mexikanske forslag om fast- 
frysning blev vedtaget med 101 stemmer for, 
14 imod og 7 afståelser. NATO-landene 
stemte imod bortset fra Grækenland, der 
stemte for, og Danmark, Norge, Island og 
Holland, som afstod. 

Det rumænske forslag om INF blev vedta- 
get med 64 stemmer for, 31 imod og 21 afstå- 
elser. Bortset fra Grækenland, som stemte 
for, og Danmark og Spanien, som afstod, 
stemte alle de øvrige NATO-lande imod. 
Sovjetunionen og Østlandene naturligvis, 
bortset fra Rumænien, stemte imod. 

Regeringen har på møder i det udenrigs- 
politiske nævn den 22. og. igen den 25. no- 
vember i år forelagt FN-resolutionerne og 
detaljeret gjort rede for regeringens overvej- 
elser, ligesom regeringen naturligvis løbende 
har rådført sig med de parlamentariske med- 
lemmer af delegationen til FNs generalfor- 
samling. 

Regeringen fandt imidlertid ved afgørelsen 
af sin stemmeafgivning at måtte lade sig lede 
af den holdning, som er fastslagt her i folke- 
tingssalen, og det er i denne sag den af fol- 
ketinget den 26. maj 1983 vedtagne dagsor- 
den, som er væsentlig. I dagsordenen af 26. 
maj tilkendegiver folketinget -  jeg citerer fra 
folketingets forhandlinger 1982-83, sp. 11942: 
» . . .  sin støtte til forhandlinger om gensidig 
fastfrysning og nedbygning på globalt plan 
af alle typer kernevåben og deres fremfø- 
ringsmidler . . . .«  

Den generelle instruks til delegationen er 
formuleret i nøje overensstemmelse hermed. 
I denne formulering indgår 4 centrale ele- 
menter. Der skal være tale om forhandlinger, 
der skal være tale om gensidig fastfrysning, 
der skal være tale om nedbygning af alle ty- 
per atomvåben og deres fremføringsmidler, 
og der skal endelig være tale om foranstalt- 
ninger på globalt plan. 

Det svensk-mexikanske forslag opfylder 
ikke disse forudsætninger. Forslaget forudser 
ikke forhandlinger, det sammenkobler ikke i 
sin operative del af teksten den gensidige 
fastfrysning med nedbygning, og det imøde- 
kommer ikke fuldt ud kravet om globalitet. 

Regeringen mente på den anden side ikke, 
når man ser på det generelle sigte med reso- 
lutionen, at det ville være muligt at stemme 
imod forslaget, sådan som flertallet af vore 
partnere i NATO valgte at gøre det, og resul- 
tatet blev derfor en dansk afståelse, hvor vi 
som nævnt fik følgeskab af Norge, Island og 
Holland. 

Med hensyn til det rumænske INF-forslag 
fandt regeringen også at måtte vælge afståel- 
se, til trods for at alle vore NATO-partnere 
stemte imod bortset fra Grækenland, der 
stemte for, og Spanien, der afstod sammen 
med os. Regeringens synspunkt var her, at 
kombinationen af den danske tilslutning til 
dobbeltbeslutningen og folketingets dagsor- 
den af 26. maj umuliggjorde en positiv stem- 
me, selv om det generelle sigte med resoluti- 
onen, altså en forhandlingsløsning, naturlig- 
vis kun kan støttes. 

Imidlertid lader den operative § I i det 
rumænske forslag sig vanskeligt forene med 
dobbeltbeslutningens ordlyd, hvortil kom- 
mer, at det rumænske forslag taler om vide- 
reførelse af forhandlingerne uden, som 26. 
maj-dagsordenen, at angive nødvendigheden 
af en ny tidsfrist. 

Det har derfor været regeringens fortolk- 
ning, at den danske stemmeafgivning i begge 
tilfælde er en konsekvens af den danske støt- 
te til dobbeltbeslutningen, som jo ved mange 
lejligheder er bekræftet af et bredt flertal her 
i salen, og af regeringens forpligtelser over 
for 26. maj-dagsordenen, som loyalt er blevet 
efterlevet. 

Hermed har jeg for så vidt allerede besva- 
ret forespørgslen, da den jo alene drejer sig 
om de to af de resolutionsforslag, der kom til 
afstemning i FNs generalforsamlings l. ud- 
valg, men hermed har vi jo også kun talt om 
en del af en større problemkreds, for der var 
jo et væsentligt større antal resolutionsforslag 
om nukleare emner til afstemning. 

Der var f.eks. også et sovjetisk forslag -  
det har nr. 2 -  som i sin operative § 2 opfor- 
drer til en øjeblikkelig og uverificeret fast- 
frysning af de sovjetiske og amerikanske ker- 
nevåbenarsenaler, og regeringen valgte, som 
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det vil være bekendt, at stemme imod dette 
sovjetiske forslag. Finland stemte for, Sverige 
afstod, alle NATO-landene bortset fra Græ- 
kenland, som stemte for, stemte imod. 

Regeringen lagde vægt på, at Danmark 
stemte imod, fordi resolutionsforslaget ikke 
levede op til de krav, som vi fra dansk-side i 
andre sammenhænge havde stillet til tilsva- 
rende fastfrysningsresolutionsforslag, men 
ved fastlæggelsen af vores holdning til dette 
og i øvrigt også de andre resolutionsforslag 
om nukleare spørgsmål spillede det selvsagt 
også en væsentlig rolle for regeringen, at 
Danmark, i det omfang folketingets beslut- 
ninger tillader det, kan følge et afstemnings- 
mønster, der svarer til vore vestlige alliere- 
des. Jeg skal i den forbindelse tilføje, at selv 
om vi på helt væsentlige punkter indtog sam- 
me holdning som vore allierede, og selv om 
det tør hævdes, at der var en høj grad af 
sammenhæng i det danske afstemningsmøn- 
ster, er det dog også bemærkelsesværdigt, at 
vi i en række tilfælde isolerede os i forhold 
til vore allierede. 

Forhandling 

Gert Petersen (SF): 
Det er da pænt af udenrigsministeren, at 

han svarer på noget, han slet ikke er blevet 
spurgt om, nemlig om en sovjetisk resolution. 
Til gengæld er det lidt kedeligt, at udenrigs- 
ministeren ikke svarer på det, han er blevet 
spurgt om, nemlig foruden spørgsmålet om 
resolutionernes indhold om den parlamenta- 
riske baggrund, men det kan vi vel komme 
tilbage til. 

Jeg skal indledningsvis slå fast, at vi sidste 
år på omtrent samme tid havde en stor dis- 
kussion om Danmarks holdning til resolutio- 
nen om fastfrysning i De Forenede Nationer, 
også dengang foreslået af Sverige og Mexico, 
og da ville regeringen stemme imod. Da blev 
vi gjort opmærksom på det af vores delegere- 
de i FN, der blev indkaldt til møde i det 
udenrigspolitiske nævn, og regeringen blev, 
selv om den protesterede voldsomt, tvunget 
til at undlade at stemme, og det. blev den, 
fordi et flertal i det udenrigspolitiske nævn 
klart tilkendegav, at ellers ville sagen komme 
herned i salen. 

Dette at afholde sig fra at stemme var på 
det tidspunkt især socialdemokratiets hold- 
ning; både vi, VS og de radikale ville fore- 

trække, at man stemte for resolutionen, men 
allerede dengang blev det tilkendegivet af 
socialdemokratiet, at man havde stærk sym- 
pati for denne resolution, og kort tid efter 
mødet i det udenrigspolitiske nævn blev det 
tilkendegivet fra socialdemokratiet, at man, 
næste gang den kom til afstemning, ville ha- 
ve, at Danmark skulle stemme for. 

Den situation, der opstod her for nogle 
dage siden, kan altså mildest talt ikke være 
kommet bag på regeringen. Den må have 
vidst, at et flertal af partierne her i tinget 
ønskede, at Danmark skulle stotte resolutio- 
nen. Dertil kommer, at dagsordenen af 26. 
maj, som netop peger på fastfrysningsproble- 
matikken, godt nok taler om forhandlinger, 
men det var jo rimeligt, at man så fra rege- 
ringens side talte med dem, der havde for- 
muleret dagsordenen for at undersøge deres 
fortolkning af den. Det gjorde man ikke. 

Man gjorde det heller ikke med hensyn til 
den rumænske resolution, som jo af naturlige 
grunde først forelå denne gang. Den rumæn- 
ske resolution ligger også i klar forlængelse 
af dagsordenen af 26. maj. Hvis der er en 
afvigelse fra dagsordenen af 26. maj, er det 
en skærpelse og en skærpelse, som i høj grad 
er rettet mod Sovjetunionen. 

Regeringens holdning var den, at man 
trods debatten sidste år om fastfrysning, 
trods dagsordenen af 26. maj og trods signa- 
ler fra FN-delegationen ikke indkaldte det 
udenrigspolitiske nævn til møde. Man lod 
det bare stå hen, og da man endelig blev 
tvunget af hr. Steen Folke til at indkalde 
nævnet, så gjorde man det på et så sent tids- 
punkt, at det muligvis slet ikke kunne få 
praktisk virkning. Jeg mener, at det klart er i 
strid med loven om det udenrigspolitiske 
nævn § 2, som siger, at regeringen inden vig- 
tige sagers afgørelse skal rådføre sig med det 
udenrigspolitiske nævn. Så har jeg oven i 
købet set i et dagblad senere, at man fra re- 
geringsside har kaldt nævnsdrøftelsen ufor- 
pligtende. Det synes jeg er en interessant for- 
nyelse. Hvis det var så uforpligtende, hvorfor 
i alverdens riger og lande har man så lavet 

. en hel lov om det udenrigspolitiske nævn? 
Jeg mener, at man har handlet i strid med 

lovens ånd, og at man har handlet i strid 
med en sædvane, som har været fulgt her i 
folketinget, lige så længe det udenrigspoliti- 
ske nævn har eksisteret, at man her virkelig 
har udvist foragt for folketinget; og jeg sy- 
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nes, at folketinget må tilkendegive sin util- 
fredshed hermed og så i øvrigt naturligvis 
sørge for, at flertallets vilje i dette ting også 
manifesteres, når det kommer til den endeli- 
ge afstemning i plenarforsamlingen. 

Jeg vil godt sige et par ord om sagens rea- 
liteter, de to resolutionsforslag, og her må jeg 
selvfølgelig sige, at jeg til en vis grad er tak- 
nemmelig over for regeringen, for det er så- 
mænd første gang i det danske folketings 
historie, at vi har lejlighed til at drøfte to 
meget, meget afgørende nedrustningsskridt 
eller i hvert fald en fastfrysning og et meget, 
meget afgørende nedrustningsskridt. Jeg har 
ikke været ude for før, at det har kunnet sæt- 
tes på dagsordenen herinde, og det har rege- 
ringen på sin vis ufrivilligt æren for. 

Forslaget om at fastfryse det nuværende 
niveau af atomvåben, standse alt, hvad der 
hedder afprøvning af atomvåben og af frem- 
føringsmidler til atomvåben, al produktion af 
atomvåben osv., er i virkeligheden oprindelig 
et forslag, der blev stillet af USA. Første 
gang var i 1964, på et tidspunkt da USA hav- 
de fat i den lange ende og var klart overle- 
gen, da stillede den amerikanske regering et 
sådant forslag om en fastfrysning. Det blev 
ikke gentaget senere. Det blev dog gentaget 
af den amerikanske kongres, nemlig af sena- 
tet, som i 1969 opfordrede præsidenten til at 
genfremsætte det over for Sovjetunionen, 
men han gjorde det ikke. 

Fra den tid foreligger der også en ameri- 
kansk kongreserklæring -  jeg skal vende til- 
bage til den, hvis det er nødvendigt -  om, 
hvor nemt det er at kontrollere en fastfrys- 
ning af atomvåben og deres fremføringsmid- 
ler, men siden da har der været tavshed fra 
den amerikanske regerings og lovgivnings- 
magtens side. 

Fra Sovjetunionens side tog man sagen op 
i 1976 i en forholdsvis vag form, senere mere 
præcist. Men sin virkelige renæssance i den 
vestlige offentlighed fik fastfrysningstanken i 
1981 i USA, hvor der opstod en meget bred 
folkebevægelse, som så at sige til sidst skylle- 
de ind i selve kongressen, hvor to senatorer, 
Kennedy og Hatfield, fremsatte et efterhån- 
den meget berømt forslag om en sådan fast- 
frysning. Fastfrysningsideen udspringer af 
spørgsmålet: hvor meget er nok? Der er vel 
25.000-30.000 atomsprængladninger, strategi- 
ske og taktiske, på. US As side og 
20.000-25.000 på Sovjetunionens side. Der er 

alt i alt ophobet en sprængkraft, der svarer 
til cirka en million Hiroshimabomber. Skulle 
det egentlig ikke være nok? 

Bare de 15 amerikanske Poseidon-u-både 
overlever et angreb, som ødelægger alle de 
landbaserede, flybaserede amerikanske atom- 
våben og også de øvrige søbaserede ameri- 
kanske atomvåben, kan de affyre 2.500 stra- 
tegiske sprængladninger mod Sovjetunionen 
og tilintetgøre 800 store byer, som det frem- 
går af et krigsspil, man har gennemført. Der- 
for kræver man stop for yderligere oprust- 
ning, og man kræver forhandlinger om ned- 
skæring, men altså et stop, som indledes 
samtidig med forhandlingerne. 

Når man vil have dette stop, er det også 
for at undgå den kaprustning, som ledsagede 
forhandlingerne under SALT I og SALT 11. 
Da man begyndte på de såkaldte rustnings- 
begrænsningsforhandlinger, var der 3.000 
strategiske sprængladninger -  det er dem, der 
kan bevæge sig 5.000-6.000 km og derover -  
og da man sluttede disse rustningsbegræns- 
ningsforhandlinger og satte underskrift un- 
der, var der 17.000 sådanne sprængladninger. 
Det er det, vi ikke skal have gentaget under 
de nuværende START-forhandlinger. Og for 
det andet stiller man naturligvis kravet for at 
demonstrere, at nu må dette vanvid stoppe. 
Baggrunden for fastfrysningen er nu den 
gunstigst mulige, siger den svensk-mexikan- 
ske resolution, fordi der er nogenlunde ba- 
lance, når det drejer sig om atomvåben, mel- 
lem USA og Sovjetunionen; ingen bliver 
overlegen på grund af en fastfrysning. Men 
USAs nuværende regering vil ikke. 

Det vil derimod en stor hjemlig opposition 
i USA, der består af millioner af græsrødder 
plus senatorer som Kennedy, tidligere CIA- 
chefer som Colby, tidligere admiraler som 
Noel Gapylor, grundlæggeren af den u-båds- 
flåde, jeg lige talte om, tidligere nedrust- 
ningsministre som Warnke, og det er denne 
opposition i USA, vi skal støtte ved vores 
stemmeafgivning i De Forenede Nationer. 

Hvad den rumænske resolution angår, er 
der to elementer, der umiddelbart svarer til 
dagsordenen af 26. maj: forhandlingerne skal 
forlænges, og der må ikke ske nogen udstati- 
onering. Men så er der et tredje element, som 
går videre, som opfordrer til nedskæring, 
mens der forhandles. Dette element er også 
klart adresseret til Sovjetunionen. Der er 
ingen tvivl om, at en vis ensidig sovjetisk 
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nedskæring ville være risikoløs for Sovjetuni- 
onen og værdifuld for forhandlingerne. SF 
tilslutter sig fuldt ud denne rumænske appel, 
der også er kommet til udtryk i en erklæring 
fra det rumænske statsråd. Vi finder det dybt 
beklageligt, at den militaristiske tankegang 
får både USA og Sovjetunionen til at stem- 
me imod det rumænske resolutionsforslag, og 
vi vil sige, at Danmark hører ikke hjemme i 
det selskab. Rumæniens holdning kom også 
til udtryk i en erklæring her for et par dage 
siden i anledning af forhandlingssammen- 
bruddet med en stærk appel om gentagelse af 
forhandlingerne, en appel til USA om at af- 
stå fra at udstationere, en appel til Sovjetuni- 
onen om at tage ensidige skridt i retning af 
nedrustning. Det er et standpunkt, som også 
Danmark burde indtage, vel at mærke over 
for begge supermagter, ligesom Rumænien 
gør det, altså for vores vedkommende også 
over for USA. Det vil regeringen åbenbart 
ikke frivilligt. Regeringen turde ikke gå imod 
den alliance mellem Reagan og Andropov, 
som den rumænske resolution udløste i De 
Forenede Nationer, og udenrigsministeren 
begrunder det så med, at Danmark ikke bør 
isolere sig. Ikke isolere sig fra hvem, må man 
spørge? Han mener måske fra supermagterne 
eller rettere sagt den ene supermagt? Vi an- 
dre foretrækker at isolere supermagterne, 
dem begge to, og vi ser med tilfredshed på, 
at selv en blokstat som Rumænien har dri- 
stighed til det. Det samme gælder på vores 
side Grækenland. Det er det selskab, Dan- 
mark bør være med i, og på den baggrund 
skal jeg på vegne af socialistisk folkeparti og 
venstresocialisterne fremsætte følgende: 

Forslag om motiveret dagsorden. 
»Folketinget beklager, at Danmark undlod 

at stemme, da L 3 og L 43 var til afstemning 
i FNs generalforsamlings I. komité, selv om 
et erklæret flertal blandt politikerne i FN-de- 
legationen og i det udenrigspolitiske nævn 
tilrådede regeringen at stemme for disse to 
resolutioner, 

og pålægger regeringen at stemme ja til de 
to resolutioner, når de kommer til afstem- 
ning i FNs plenarforsamling. 

Tinget går derefter over til næste sag på 
dagsordenen.« 

Første næstformand (Knud Østergaard): 

Der er nu fremsat følgende forslag om 
motiveret dagsorden: (se ovenfor). Dette for- 
slag indgår i forhandlingen. 

(Kort bemærkning). 

Pelle Voigt (SF): 
Hr. Gert Petersen var her fra talerstolen 

inde på spørgsmålet om loven om det uden- 
rigspolitiske nævn. Jeg vil gerne i forlængelse 
af det, hr. Gert Petersen sagde, spørge uden- 
rigsministeren, hvordan det egentlig i denne 
sag forholder sig i forhold til Danmarks Ri- 
ges grundlov? I Danmarks Riges grundlov § 
19, stk. 3, hedder det: 

»Folketinget vælger af sin midte et uden- 
rigspolitisk nævn, med hvilket regeringen 
rådfører sig forud for enhver beslutning af 
større udenrigspolitisk rækkevidde.« 

Altså forud for enhver beslutning. I da- 
gens »fejlcitat« af udenrigsministeren i Infor- 
mation hedder det: 

»Mine udtalelser om disse »fuldstændig 
ansvarsløse råd« kan ganske enkelt ikke gå 
på det udenrigspolitiske nævn -  al den stund 
vi med omhu ventede med at indkalde næv- 
net til efter at instruksen... var afsendt.« 

Er det, som er sket her, ikke grundlovs- 
brud? Det vil jeg meget gerne have udenrigs- 
ministerens svar på. Og hvis det ikke er et 
grundlovsbrud, vil jeg gerne have en forkla- 
ring på, hvorfor det ikke er et grundlovs- 
brud, eller den sædvanlige forklaring om, at 
udenrigsministeren er blevet fejlciteret. 

Lasse Budtz (S): 
Det skal ærligt indrømmes, at vi også i 

socialdemokratiet blev mildest talt forbløffe- 
de, da vi erfarede, at regeringen ikke havde i 
sinde at rette sig efter folketingets flertal, da 
der i FNs I. komité skulle tages stilling til og 
stemmes om en række nedrustningsresolutio- 
ner. Flertallet havde allerede på forskellig 
måde meget klart tilkendegivet, at der var to 
resolutioner, Danmark efter flertallets opfat- 
telse skulle stemme ja til. Det drejer sig, som 
jeg håber de fleste nu vil være opmærksom 
på, om resolutionsforslaget stillet af Mexico, 
Sverige og en række andre lande om fastfrys- 
ning af kernevåbnene og for det andet om et 
resolutionsforslag fra Rumænien om fortsatte 
forhandlinger om de europæiske mellemdi- 
stanceraketter. Nu er vi måske nok blevet 
vænnet til ikke at vente os for meget fra 
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udenrigsministerens side, men der skulle dog 
ikke alt for megen visdom til at forstå, at 
netop disse to resolutionsforslag måtte der 
være flertal for at stemme ja til i det danske 
folketing. Dagsordenen vedtaget af folketin- 
get den 26. maj i år tilkendegiver støtte til 
forhandling om gensidig fastfrysning og ned- 
bygning på globalt plan af alle typer kerne- 
våben og deres ftemforingsmidler, og det står 
endda i det næstoverste afsnit. 

I det pågældende resolutionsforslag frem- 
sat af bl.a. Sverige og Mexico taler man nok 
om ensidige, men også om samtidige dekla- 
rationer eller tilkendegivelser om fastfrysning 
af kernevåben, og man taler tillige om en 
fælles tilkendegivelse. Dette betyder, at en 
fastfrysning ikke kan gennemføres før efter 
en forhandling. Det er indlysende, og det var 
også derfor, ordet forhandling blev benyttet i 
dagsordenen af 26. maj. Der er altså ingen 
uoverensstemmelse mellem dagsordenen og 
resolutionsforslaget. Hvordan i alverden kan 
man så tro, at man kan slippe godt fra at 
undlade at stemme for et forslag, der er iden- 
tisk med folketingsflertallets holdning? 

Det rumænske resolutionsforslag er i 
mindst lige så hoj grad i overensstemmelse 
med den holdning, folketingsflertallet har 
givet udtryk for ved endda flere lejligheder, 
og i en sådan grad, at det da ikke kan kom- 
me bag på udenrigsministeren. 

Udenrigsministeren har ifølge Morgenpo- 
stens søndagsudgave erklæret, at han ikke 
mente, at folketingets dagsordener var absur- 
de, men at resolutionerne var det. Det er en 
forbløffende bemærkning, som kræver en 
nærmere forklaring, al den stund resolutio- 
nerne, som jeg netop har forklaret, ligger 
klos op ad dagsordenen af 26. maj. De to 
resolutionsforslag i FN hænger simpelt hen 
logisk sammen med folketingsflertallets til- 
kendegivelser, og derfor er regeringens hold- 
ning faktisk forbløffende. 

Udenrigspolitisk nævn er, som det allerede 
er blevet fremhævet, det organ, hvor den til 
enhver tid siddende regering har en mulig- 
hed for og i meget stort omfang pligt til at 
undersøge, hvor flertallet befinder sig, og det 
må udenrigsministeren da være klar over i 
forvejen. Men i dette tilfælde burde det være 
indlysende klart, selv uden et møde i uden- 
rigsnævnet, hvordan flertallet ønskede at 
Danmark skulle stemme. Der er med andre 
ord ikke tale om noget som helst absurd. 

Nu kunne jeg nok tænke mig, at man må- 
ske ville sige fra regeringens eller højreparti- 
ernes side, at når vi sidste år havde tilrådet, 
at Danmark skulle undlade at stemme, ville 
vi såmænd nok også gøre det denne gang. 
Men sagen er jo den meget enkle, at der si- 
den sidste år, og desværre også i de allersid- 
ste måneder, er sket så meget negativt på 
afspændingens og nedrustningens område, at 
en ændret stillingtagen næsten selvfølgeligt 
var nødvendig, også som en naturlig konse- 
kvens af dagsordenen af 26. maj. Den uden- 
rigspolitiske udvikling står jo i øvrigt aldrig 
stille. 

Det er også blevet sagt, at vi fulgte et so- 
vjetisk stemmemønster ved at fastholde fol- 
ketingsflertallets holdning også ved stemme- 
afgivningen i FN. Her er der virkelig tale om 
en tilkendegivelse, som forekommer absurd. 
Sagen er jo nemlig den, at Sovjet stemte 
imod det rumænske resolutionsforslag, som 
vi mener at Danmark skal stemme for i sid- 
ste ende. Og med hensyn til det svensk-mexi- 
kanske resolutionsforslag om kernevåbnenes 
fastfrysning, så blev det til på initiativ af en 
borgerlig svensk regering. Absurditeten kan 
herefter vistnok ganske klart placeres. 

Vi mener, at regeringen helt naturligt må 
tage konsekvensen og stemme for de to reso- 
lutioner, når de i nær fremtid kommer til 
den endelige afstemning i generalforsamlin- 
gen. Der er simpelt hen ingen anden udvej. 

Herefter var det min plan at fremsætte et 
forslag om motiveret dagsorden på socialde- 
mokratiets vegne, der ville forpligte regerin- 
gen til at stemme ja til de to resolutioner, 
men efter at have- stiftet bekendtskab med 
SFs og VS' forslag til dagsorden er der ingen 
grund til at fremsætte socialdemokratiets, for 
de er bogstavelig talt identiske. Jeg kan med- 
dele, at socialdemokratiet er parat til at stem- 
me for det af hr. Gert Petersen fremsatte 
dagsordensforslag. 

Ole Bernt Henriksen (KF): 

Udenrigsministeren besvarede for et øje- 
blik siden forespørgslen om Danmarks stem- 
meafgivning vedrørende resolutionsforslage- 
ne L 3 og L 43, og det centrale spørgsmål -  
det forstår jeg også på andre -  var og er na- 
turligvis den parlamentariske baggrund for 
nævnte stemmeafgivning. Denne baggrund 
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skal være i orden, på det punkt kan jeg være 
enig med forespørgerne. 

For det konservative folkeparti må det 
tegne sig sådan, at regeringen har handlet 
fuldstændig korrekt. Dagsordenen af 26. maj 
1983 er ikke til debat her; det har den heller 
ikke været i regeringen. I den generelle in- 
struks til delegationen i FN tog regeringen 
tværtimod udgangspunkt i, at Danmark i 
overensstemmelse med dagsordenen skulle 
stemme efter, om der var tale om forhandlin- 
ger, om der stiledes mod en generel fastfrys- 
ning, om der var tale om nedbygning af alle 
typer våben og deres fremføringsmidler i øv- 
rigt, og om der var tale om foranstaltninger 
på globalt plan. 

Det svensk-mexikanske forslag opfyldte 
ikke disse betingelser, og regeringen kunne 
derfor i og for sig med sit parlamentariske 
bagland i orden på linje med vore NATO-al- 
lierede minus Grækenland have stemt imod. 
Det havde måske endda været det parlamen- 
tarisk set mest korrekte, men Danmark valgte 
at afstå. Begrundelsen var forslagets alminde- 
lige sigte, og mere er der ikke at sige om den 
sag. 

Jeg tror, at Norge, Holland, Danmark og 
Island traf en beslutning i overensstemmelse 
med stemningen, sådan som den er kommet 
til udtryk også her i salen fra et flertal af 
medlemmer. 

Noget lignende gjaldt det rumænske INF- 
forslag, som regeringen ikke kunne stemme 
for, fordi det ikke passede til kombinationen 
dobbeltbeslutningen og folketingets dagsor- 
den af 26. maj i år. Også her viste regeringen 
forståelse for overordnede mål, men det kan 
vel ikke være meningen, at den ligefrem 
skulle have virket mod de bånd, der er lagt 
på den, ved at stemme for. Det havde nu 
været en anelse kunstigt selv i denne debat, 
som jeg synes er ganske overordentlig kun- 
stig i sig selv. 

Da forespørgslen ikke går på det sovjeti- 
ske forslag, L 2, skal jeg ikke kommentere 
det. 

Men da debatten drejer sig om det proce- 
duremæssige, vil jeg indskrænke mig til at 
spørge den forhenværende udenrigsminister, 
hr. Kjeld Olesen, som jeg ser er kommet til 
stede her i salen, om regeringen efter hans 
opfattelse har forholdt sig anderledes til 
FN-delegationen, end den tidligere regering 
plejede at forholde sig til den. Det kunne 

også interessere mig at få slået fast, om af- 
stemningerne virkelig var af en sådan vigtig- 
hed, at udenrigsministeren i den tidligere re- 
gering ville have følt sig tvunget til forud at 
rådføre sig med det udenrigspolitiske nævn 
om dem. 

Får vi ikke andet ud af debatten, kunne vi 
måske få det ud af den, at der for en tid i 
det mindste skabes nogen enighed om proce- 
durer og fortilfælde. 

Arne Christiansen (V): 
Jeg synes, det er væsentligt at få fastslået, 

nu da vi har debatten, at regeringen i ét og 
alt har efterlevet dagsordenen af 26. maj. 
Denne debat kan næppe have interesse for 
andre end os inden for murene her. Jeg tror, 
det er svært at skabe interesse ude i befolk- 
ningen for disse procedurespørgsmål. 

Men hvad der måske kan være grund til at 
bemærke, er, at når en sådan resolution ikke 
indeholder de centrale elementer, som vi me- 
ner er væsentlige, og som jeg ikke skal repe- 
tere her -  de blev kraftigt understreget af 
udenrigsministeren -  så er der en risiko for, 
at man udhuler interessen for FNs virke. 

Det er en kendsgerning, at vedrørende den 
resolution, som vi sidste år undlod at stemme 
til -  hvilket vi gjorde igen i år, hvad jeg fin- 
der korrekt, mens andre mener, at man skul- 
le stemme for -  kunne man rejse det spørgs- 
mål: hvad skete der med den sidste år? Jeg 
skal gerne selv give svaret: absolut intet. Den 
har ikke haft nogen som helst indflydelse 
eller nogen som helst konsekvens overhove- 
det -  som så meget andet, desværre, der bli- 
ver vedtaget i FN -  og når man fremturer 
med den slags ikke-operative resolutioner, er 
man med til at udhule tilliden til et organ, 
som mange siden den anden verdenskrig har 
set op til. 

Det er med bekymring, jeg konstaterer 
disse ting, for jeg finder, at FN er på vej til 
at spille Folkeforbundets lidet flatterende 
rolle i 1930rne, og det vil accelerere, hvis 
man herhjemme skubber på en sådan udvik- 
ling ved at forlange, at vi skal stemme for 
resolutioner, der i realiteten ingen effekt har, 
og som ingen tror på. 

Emmert Andersen (CD): 
Jeg vil gerne takke ministeren for redegø- 

relsen, som CD er helt enig i. 
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Der er foreslået en dagsorden, hvor der 
bl.a. står, at et erklæret flertal blandt politi- 
kerne i FN-delegationen-og i det udenrigspo- 
litiske nævn tilrådede regeringen at stemme 
for disse to resolutioner. Jeg kunne godt tæn- 
ke mig at sporge, om der har været afholdt 
en afstemning herom, f.eks. i det udenrigspo- 
litiske nævn. Jeg kunne også tænke mig at 
sporge, om det er sådan, at en FN-delegation 
ikke er meget tilfældigt sammensat. Er et 
parlamentarisk flertal ikke noget, der konsta- 
teres i folketinget? Er det ikke kun i folketin- 
get, man finder ud af, hvem der har flertal? 

I det udenrigspolitiske nævn sidder nogle 
mennesker i nogle stole. Jeg ved ikke, om de 
totalt tegner deres partier, for så har man jo 
sat grundlovens § 56 ud af funktion, hvor der 
står, at folketingsmedlemmerne ene er bun- 
det ved deres overbevisning. Intet over og 
intet ved siden af folketinget! Det tror jeg 
også regeringen respekterer, og det skal være 
mine slutord. 

Arentoft (FP): 
Jeg tror i grunden, at den danske befolk- 

ning har svært ved at folge med i det såkald- 
te dagsordenssjov, vi har herinde. Jeg tror 
nok, at hvis man skal prøve at forklare be- 
folkningen, hvad der er af dagsordenssjov i 
FN, så bliver det en meget, meget vanskelig 
opgave. 

Nu er der trukket to specielle resolutioner 
frem, nemlig dem, der er betegnet som L 3 
og L 43. Jeg står her med de otte resolutio- 
ner, som vedrører tosidede kernevåbenfor- 
handlinger og kernevåbenfastfrysning og den 
slags emner, som tangerer raketter. I virkelig- 
heden burde man studere dem meget nøje, 
men de er meget lange og meget indviklede, 
og ligesom man her i folketinget kan afvise 
en dagsorden ved at sige, at det dér komma 
står forkert, derfor kan den fortolkes ander- 
ledes, eller at et ord er anvendt forkert 
el.lign., så er der her så mange ord, at det 
kan fortolkes, lige præcist som man har lyst 
til. 

Jeg har været i FN som delegeret, rådgi- 
ver, eller hvad det er, i 1980, og oplevede, 
hvordan det gik til. Når der kom et sådant 
resolutionsforslag, gik de danske embeds- 
mænd rundt i lobbyen for at spørge: hvor- 
dan stemmer de nordiske lande? Hvordan 
stemmer EF-landene? Hvordan stemmer 

NATO-landene? Når så vi havde forhørt os 
om alt det dér og vi kunne se, hvilken vej 
vinden blæste, og hvad der nu kunne være 
mest fornuftigt og give de bedste resultater -  
troede vi -  så kunne det være, at vi omsider 
besluttede os til, hvad vi ville. Det virker alt- 
så -  ja, jeg vil ikke bruge så stærkt et udtryk, 
men det virker altså helt forplumret. 

Efter min mening bør vi vedrørende disse 
raketdagsordener eller -resolutioner, som det 
jo hedder derovre, i høj grad se på, hvad vo- 
re allierede i NATO, vore ligeberettigede 
partnere, stemmer. 

Den første resolution, altså L 3, som vi 
undlod at stemme til, vil man nu have at vi 
stemmer for. Ja men så stemmer vi da for i 
himlens navn. Det er uendelig ligegyldigt. 
Det er, som hr. Arne Christiansen nævnte 
med hensyn til L 43, den svensk-mexikanske 
og flere andre landes resolution; den undlod 
vi også at stemme til sidste år, og nu vil man 
pålægge os at stemme for. Ja men så stem- 
mer vi da også for den. Det kan vi vel leve 
med. Som hr. Arne Christiansen sagde -  det 
er rigtigt, det har vi fået bekræftet i nævnet -  
blev den vedtaget med nøjagtig samme ord- 
lyd sidste år, men det har ikke haft den fjer- 
neste indflydelse på noget som helst. Det er 
det sørgeligste ved det. 

Man kan næsten kalde det, der skulle fo- 
regå i FN, for verdensparlamentarismen, 
men det er således, at der er lande, der rent 
frivilligt ikke er medlemmer. Til gengæld 
optager man nye nationer, små bitte nationer 
med 20.000 indbyggere. De bliver medlem- 
mer og får stemmeret osv. Jeg ved ikke, om 
der er 160 eller 159 stater i FN i dag, for der 
kommer nye næsten en gang om ugen. Oven 
i købet ser man, når man sidder i den store 
generalforsamlingssal, Assembly'en, at der 
står tomme pladser. Det er sydafrikanernes. 
Dem har man simpelt hen nægtet at være til 
stede i salen. Derfor er ordet »verdensparla- 
mentarisme« ikke fuldstændig dækkende. 
Når der er nogle, der er uønskede, kan man 
bare holde dem udenfor. Hvordan kan man 
få sådan noget til overhovedet at fungere? 

Jeg vil nævne en anden ting. Jeg skulle 
møde den første dag, hvor dagsordenen, sag- 
de man, begyndte i Assembly'en kl. 15. Jeg 
mødte op, som jeg er vant til i folketinget: 
når et møde skal begynde kl. 13, er man her 
lidt før kl. 13, og så begynder mødet kl. 13. 
Det begyndte kl. 10 minutter i 16. Der var 
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lukket og slukket, da jeg kom kl. 10 minutter 
i 15, hvor mødet skulle starte kl. 15. Sådan er 
forholdene derovre; det er rystende. 

Med hensyn til det dagsordensforslag, der 
er fremsat, vil jeg sige, at fremskridtspartiet 
som sædvanlig er konsekvent: vi stemmer 
imod. Hvis flertallet pålægger regeringen at 
stemme for de to resolutioner, stemmer rege- 
ringen for. Det kan den formentlig leve med, 
fordi det, som jeg har sagt, er uendelig lige- 
gyldigt. Det er næsten lige så latterligt som 
dagsordenssjovet i dette ting. 

Første næstformand (Knud Østergaard): 
Jeg minder om, at man ikke refererer fra 

møder i det udenrigspolitiske nævn. 

(Kort bemærkning): 

Kjeld Olesen (S): 
Hr. Ole Bernt Henriksen har i virkelighe- 

den stillet mig 2 spørgsmål. Det ene er, om 
regeringen efter min opfattelse har forholdt 
sig anderledes til FN-delegationen, end den 
tidligere regering har forholdt sig til den, og 
det andet er, om afstemningerne virkelig var 
af en sådan vigtighed, at udenrigsministeren i 
den tidligere regering ville have følt sig tvun- 
get til forud at rådføre sig med nævnet om 
dem. 

Det vil jeg gerne svare meget konkret på. 
Den tidligere regering fulgte meget nøje ind- 
stillingen fra delegationen ved FN-missionen. 
Hvis der overhovedet havde været tale om, 
at man anså en afstemning for at være af så 
stor vigtighed, at det berettigede til indkal- 
delse af det udenrigspolitiske nævn, ville 
nævnet naturligvis være blevet indkaldt. I 
hvert enkelt tilfælde havde jeg som udenrigs- 
minister, når det drejede sig om afstemnin- 
gerne i FN, en meget sikker formening om, 
for ikke at sige vished for, at jeg i dette fol- 
keting var dækket ind af et flertal. 

Det, vi kommer til at diskutere under næ- 
ste punkt på dagsordenen, er, at regeringen 
forlods vidste, at der var et flertal imod rege- 
ringens indstilling. Det betyder, at spørgsmå- 
let er vigtigt. Alligevel indkaldte man først 
nævnet, da afstemningerne var i gang. Det er 
forskellen. 

Niels Helveg Petersen (RV): 
Det radikale venstre opfatter vores FN-po- 

litik som et vigtigt led i dansk sikkerheds- og 

udenrigspolitik. Vi lægger stor vægt på dansk 
deltagelse i FNs arbejde og på en styrkelse af 
FNs muligheder for at påvirke udviklingen. 

Regeringen har argumenteret for at afstå 
på de to resolutioner, der her er til diskussi- 
on, med en henvisning til forholdet til vore 
allierede inden for NATO og til dobbeltbe- 
slutningen. Jeg vil gerne sige, at principielt 
kan vi i det radikale venstre ikke acceptere, 
at vore afstemninger i FN automatisk er un- 
derordnet hensynet til NATO-politikken og 
dobbeltbeslutningen. Især da vi er og altid 
har været modstandere af dobbeltbeslutnin- 
gen, kan vi selvfølgelig ikke godkende en 
argumentation om, at vi med henvisning til 
dobbeltbeslutningen ikke skulle forholde os 
til de resolutioner, der forelå, skal vi sige ud 
fra disse resolutioners eget indhold. 

Jeg erkender, at hvis man havde fulgt det 
råd, som blev givet regeringen i nævnet ved- 
rørende de to resolutioner, så ville Danmark 
ved de to afstemninger have skilt sig mere ud 
fra vore NATO-partnere, end resultatet blev. 
Jeg vil dog gerne gøre en tilføjelse om noget, 
som flere andre har været inde på: at der 
ikke for de to resolutioners vedkommende 
var tale om noget, der med en gnist af ret 
kan betegnes som østlige eller sovjetiske pro- 
pagandaforslag. Sovjetunionen stemte og 
Østblokken stemte, som det er kendt, direkte 
imod det rumænske forslag. 

Om det svenske forslag er der at sige, at 
det har ligget i FN i længere tid. Det er op- 
rindelig fremsat af en borgerlig svensk uden- 
rigsminister. Der er ikke tale om, at man 
med nogen ret kan sige, at dette svensk-mex- 
ikanske forslag er et østligt propagandafor- 
slag. Det gælder for begge forslag, at de ikke 
har kunnet vinde tilslutning blandt NATO- 
landene, men der er ikke tale om østlige pro- 
pagandaforslag. 

Det, der er tale om med disse resolutioner, 
er en stærk tilkendegivelse af fastfrysnings- 
synspunktet, som hr. Gert Petersen har været 
inde på. Jeg mener, det er afgørende vigtigt, 
at små nationer, som står uden for rustnings- 
kapløbet, gør, hvad de kan gennem vedtagel- 
ser, også i FN, for at påvirke stormagterne til 
at indlede en fastfrysning, et stop for våben 
og deres fremføringsmidler og prøvespræng- 
ninger osv., et stop, der kan bane vejen, et 
stop, som kan blive et første skridt henimod 
globale forhandlinger om nedrustning. 
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Jeg mener, at det havde været bedst og 
rigtigst, hvis regeringen allerede forud foi 
afstemningen havde rådført sig med del 
udenrigspolitiske nævn og havde fulgt de 
råd, som blev givet af det udenrigspolitiske 
nævn. Så havde debatten i dag været hel, 
overflødig. 

Birkholm (VS): 
Mon ikke det står klart for enhver, der har 

hørt udenrigsministerens redegørelse her for 
en lille times tid siden som svar på SFs og 
VS' forespørgsel, at Danmark i øjeblikket har 
en udenrigsminister, der fremturer i arrogan 
ce. Når udenrigsministeren nu udlægger det 
som om regeringen i sin instruks om stemme 
afgivningn i FN har måttet bøje sig for fol 
ketingets dagsorden af 26. maj 1983, så er 
det intet mindre end en hån imod folketin 
get. Det er en arrogance, der sågar overtrum 
fer arrogancen i udtalelserne på Sabro kro, 
fordi ministeren her for et øjeblik siden trods 
alt smed dem direkte i hovedet på folketin- 
gets medlemmer. 

Udenrigsministeren siger for det første i 
sin argumentation for, at det svensk-mexi 
kanske fastfrysningsforslag strider imod fol 
ketingets dagsorden, at det ikke forudser for- 
handlinger. Det er jo helt grotesk på bag- 
grund af, at der faktisk står i det svensk-mex- 
ikanske forslag, 

»at det er en sag af yderste vigtighed at 
aktivere forhandlinger for substantiel ned 
bygning og kvalitative begrænsninger af 
atomvåben.« 

Og at der endvidere sammesteds står: 
»En fastfrysning af atomvåben ville, skønt 

den ikke er et mål i sig selv, skabe et fordel- 
agtigt klima for afholdelsen af forhandlinger 
om nedbygning« osv. 

Udenrigsministeren siger for det andet om 
det svensk-mexikanske forslag, at det ikke i 
den operative del af teksten sammenkoble 
gensidig fastfrysning med nedbygning. Ja 
men det er jo lige så grotesk på baggrund a , 
at resolutionsforslaget netop i den operative 
del siger: 

»En øjeblikkelig fastfrysning af atomvå- 
ben ville være et første skridt henimod et 
omfattende nedrustningsprogram« osv. 

Endelig for det tredje siger udenrigsmini- 
steren i sin særprægede argumentation for 
den angivelige modstrid mellem 26. maj- 

dagsordenen og det svensk-mexikanske for- 
slag, at det svensk-mexikanske forslag ikke 
fuldt ud imødekommer kravet om globalitet. 
Det til trods for, at det faktisk står i det 
svensk-mexikanske forslag, at generalforsam- 
lingen 

»indtrængende opfordrer Sovjetunionen 
og USA til som de to dominerende atomvå- 
benstater at proklamere enten gennem samti- 
dige ensidige erklæringer eller gennem en 
fælles erklæring en øjeblikkelig fastfrysning 
af deres atomvåben« osv. 

Videre står der: 
»Denne fastfrysning bør indledningsvis 

være af 5-årig varighed og forlænges i tilfæl- 
de af, at andre atomvåbenstater tilslutter sig 
fastfrysningen, hvilket generalforsamlingen 
forventer at de gør.« 

Tilbage af udenrigsministerens 3 argumen- 
ter imod det svensk-mexikanske forslag er 
intet andet end et åbenlyst forsøg på at gøre 
folketinget til grin. Netop på de af udenrigs- 
ministeren fremhævede punkter såvel som på 
alle andre punkter er resolutionsforslaget 
direkte i overensstemmelse med dagsordenen 
af 26. maj, og intet kan give regeringen alibi 
for ikke at stemme for resolutionen i FN. 

Der er kun én mulig forklaring på den 
redegørelse, udenrigsministeren gav, nemlig 
at han ønsker at drive gæk med folketinget 
for på den måde at håne flertallet, og jeg 
mener, at flertallet ville være masochistisk, 
om det fandt sig i en sådan behandling. 

Med hensyn til det rumænske resolutions- 
forslag om INF-forhandlingerne siger uden- 
rigsministeren: 

»Imidlertid lader den operative § I i det 
rumænske forslag sig vanskeligt forene med 
dobbeltbeslutningens ordlyd.« 

Det lyder interessant, for hvad står der 
mon i den operative § I ? Der står såmænd, 
at USA og Sovjetunionen indtrængende op- 
fordres til 

»at gøre enhver mulig anstrengelse for at 
nå til en overenskomst ved deres tosidede 
forhandlinger i Genéve eller i det mindste at 
enes midlertidigt om, at der ikke deployeres 
nogen form for mellemdistanceraketter, og at 
antallet af allerede eksisterende raketter re- 
duceres, mens forhandlingerne fortsætter 
med henblik på at opnå positive resultater« 
osv. 

Det er den nøjagtige ordlyd af resolutio- 
nen, som udenrigsministeren nu hævder er i 
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modstrid med dobbeltbeslutningen. Hvis det 
er i strid med dobbeltbeslutningen, så er det 
indiskutabelt, at allerede ordlyden af dagsor- 
denen af 26. maj er i strid med dobbeltbe- 
slutningen. 

For mindre end 2 timer siden, under den 
forrige forespørgselsdebat, har folketinget 
vedtaget en dagsorden, der er langt mere 
vidtgående end dagsordenen af 26. maj. Re- 
geringen kan ikke efter at have argumenteret 
for, at det rumænske forslag strider mod 
dobbeltbeslutningen, hævde, at den beslut- 
ning, som folketinget just har truffet, er i 
overensstemmelse med dagsordenen af 26. 
maj. Jeg går ud fra, at regeringen anerken- 
der, at den, så længe den ikke har draget an- 
dre konsekvenser, nu må handle som rege- 
ring på vegne af et folketing, der har taget 
afstand fra dobbeltbeslutningen. 

Jeg skal forbigå den detalje, at udenrigs- 
ministeren i sin argumentation imod det sov- 
jetiske forslag nævner, at det sovjetiske for- 
slag ikke kræver verifikation. Udenrigsmini- 
steren ved udmærket godt, at han har givet 
sine embedsmænd instruks om at stemme for 
det indiske forslag, der heller ikke kræver 
verifikation, mens det svensk-mexikanske 
forslag, som udenrigsministeren ikke kunne 
støtte, i høj grad peger på nødvendige verifi- 
kationsforanstaltninger. 

Det statsretlige aspekt af udenrigsministe- 
rens og regeringens adfærd fortjener en grun- 
digere overvejelse. Til dagbladet Information 
har udenrigsministeren den 26. november 
fremsat nogle overordentlig interessante ud- 
talelser, og det drejer sig her vel at mærke 
om udtalelser, som ingen drager i tvivl. 
Udenrigsministeren siger nemlig: 

»Regeringen har statsretten på sin side, 
når den nu omsider har sat hælene i og und- 
ladt at følge de fuldstændig ansvarsløse råd, 
regeringen har fået vedrørende resolutionsaf- 
stemningerne i FN.« 

Det fremgår oven i købet, at det er uden- 
rigsministeren selv, der ringede Information 
op for at fremsætte disse udtalelser. 

Hvad mener udenrigsministeren egentlig 
med, at regeringen har statsretten på sin si- 
de? Det er da en interessant udtalelse. Me- 
ningen kan kun være, at regeringen med 
grundloven i hånden har ret til at trodse fol- 
ketingsflertallet. Det kan også være rigtigt 
nok for så vidt angår § 19 om udenrigsanlig- 
gender. Den paragraf har regeringen kun 

overtrådt på det punkt, at rådslagningen i 
det udenrigspolitiske nævn ikke blev gen- 
nemført før FN-afstemningerne. Men rege- 
ringen hævder sin grundlovsfæstede ret til at 
trodse folketingsflertallet. 

Spørgsmålet er så, hvad det betyder for 
parlamentarismens substans, hvis ikke den 
siddende regering er forpligtet til at handle i 
overensstemmelse med folketinget. Så er fol- 
ketingets forhandlinger jo både overflødige 
og meningsløse. Så er parlamentet jo reelt sat 
ud af spillet, men det er selvfølgelig også, 
hvad udenrigsministeren mere og mere klart 
siger at han ønsker. 

Steffensen (KrF): 
Dagsordensforslaget af 26. maj i år er re- 

geringen forpligtet på, og udenrigsministeren 
har redegjort for, at netop denne kendsger- 
ning var afgørende for regeringens stemme- 
afgivning i FN. Har nu dette folketing en 
anden opfattelse, må man jo tage det til ef- 
terretning, men det ændrer ikke noget som 
helst reelt. Derfor er denne debat efter kriste- 
ligt folkepartis opfattelse inderlig overflødig. 

Gade (SF): 
Det, der kalder mig herop, er nogle udta- 

lelser fra hr. Arne Christiansen om, at disse 
diskussioner skulle udhule befolkningens in- 
teresse for og tillid til FN, og også nogle be- 
mærkninger fra hr. Arentoft. 

Jeg er uenig med hr. Arne Christiansen. 
Jeg kan på den anden side godt se, at der 
nok er noget om, at befolkningens interesse 
for og måske også tillid til FN er blevet ud- 
hulet. Men hvem har egentlig ansvaret for 
det? Hvorfor er interessen i Danmark så lil- 
le? Hvorfor er det først nu, vi får en diskus- 
sion om det lod, som Danmark lægger i 
vægtskålen i verdenssamfundet? Hvorfor 
egentlig det, hr. Arne Christiansen? 

Som jeg ser det, er det, fordi de borgerlige 
partier her i tinget og længere tilbage også 
socialdemokratiet var enige i NATO-politik- 
ken og ikke ønskede en debat om disse ting. 
Man lagde en fastlåst kurs, som embeds- 
mændene smukt førte videre. Det er også det 
indtryk, jeg selv fik ved at være delegeret her 
i første halvdel af FNs generalforsamling. 
Embedsmændene fører smukt den tradition 
videre, som ikke er at læse i resolutionernes 
tekst, nemlig ikke at tage stilling til indhol- 
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det, men at tage stilling til, hvem der er af- 
sender: nå, Rumænien, de er fra Østeuropa, 
dem skal vi stemme imod -  uden at læse 
teksten, uden at tage stilling til det konkrete 
indhold i sagen. Det er det ansvar, der hviler 
på dem, der har skabt denne dyne af uinter- 
esse i samfundet for, hvordan Danmark læg- 
ger sit lod i vægtskålen i verdenssamfundet. 

Det, vi har brug for, og det, jeg synes vi 
kan bruge dette til, er at få en øget debat om 
Danmarks arbejde i FN. Der er mange andre 
resolutioner, mange andre vedtagelser, man- 
ge andre ting, som tåler dagens lys herhjem- 
me, som tåler langt større diskussion. Denne 
diskussion skal være min opfordring til, at 
folkelige organisationer, fredsbevægelser, 
miljøorganisationer, i højere grad vender 
blikket mod FN, ser, hvad der foregår. Pres- 
sen hjælper ikke meget til herhjemme, men 
hvis de folkelige organisationer også her vil 
gå i spidsen, så kunne vi måske få disse fol- 
kelige og brede diskussioner, som vi har brug 
for. 

Jeg vil altså anklage venstre, hr. Arne 
Christiansen, de borgerlige partier og i høj 
grad også socialdemokratiet længere tilbage 
for at være de reelle ansvarlige for, at tilliden 
til FN, den folkelige debat og interessen for 
FN-arbejdet er så utrolig lille. 

(Kort bemærkning). 

Arne Christiansen (V): 
Hr. Gades anklage har forkert adresse. 

Send den til de mange totalitære stater af 
forskellige afskygninger i forskellige verdens- 
dele, som bruger FN som demonstrations- 
platform! Det er dem, der nedbryder tilliden 
til FN. 

(Kort bemærkning). 

Gade (SF): 
Mit indtryk er det klare, at der kan kritise- 

res i FN både til Øst og til Vest. USA og 
Sovjet blokerer de reelle fremskridt. Det et 
det indtryk, man får, når man hører den 
tredje verden ligge på knæ i FNs generalfor 
samling og appellere til USA og Sovjet om 
dog at standse dette oprustningsvanvid i ver- 
den, så nogle af ressourcerne kunne føres 
over til u-landene. Det er rigtigt, det er der 
politiske blokering. 

Blokeringen her i landet af den folkelige 
debat skyldes de partier, der ikke ønsker, at 
vi skal have disse debatter, der ikke ønsker, 
at vi skal have en folkelig debat i det danske 
samfund om, hvordan vi skal stemme. Det er 
det, hr. Arne Christiansen ikke ønsker; vi 
skal ikke have disse debatter, for de er me- 
ningsløse. Nej, selvfølgelig er de ikke me- 
ningsløse. Danmark har kun fem millioner 
mennesker, men vi lægger vores lod, og det 
er vigtigt, at vi lægger det, hvor opinionen og 
befolkningens flertal ønsker at vi skal lægge 
dette lod. Og det er ikke pr. automatik, vi 
støtter USA, hvad embedsmændene og hele 
systemet gør. Vi må aldrig stemme imod 
USA, vi skal altid være loyale inden for NA- 
TO. Det er ikke den folkelige opinions ønske 
i dette samfund, og det kan denne debat væ- 
re med til at sætte i fokus. 

(Kort bemærkning). 

Birkholm (VS): 
Hvor er det billigt af hr. Arne Christian- 

sen og af de borgerlige hele tiden at henvise 
til de totalitære regimer, når de skal undskyl- 
de deres mangel på demokrati! Er det virke- 
lig den målestok, hr. Arne Christiansen vil 
stille op, når han forklarer den manglende 
demokratiske basis for militærpolitikken og 
sikkerhedspolitikken her i landet? Det er 
sandelig for dårligt. 

Steen Folke (VS): 
Om de FN-resolutioner, som debatten nu 

drejer sig om, har jeg ikke noget at tilføje til 
det, mit partis ordfører i denne sag, hr. Birk- 
holm, har sagt. 

Derimod vil jeg sige en lille smule mere 
om den anden side af sagen, som indgår i 
forespørgslen, nemlig den problemstilling, 
der hedder den parlamentariske baggrund 
for, at regeringen handlede, som den gjorde, 
da den instruerede ambassadøren ved FN 
om at undlade at stemme til de pågældende 
resolutioner. 

Det, jeg har interesseret mig lidt for, er 
den problemstilling, der hedder: er der fortil- 
fælde for dette? Hvornår er det sket før, at 
en regering har handlet koldt og kynisk hen 
over hovedet på det udenrigspolitiske nævn, 
i direkte modstrid med det, man vidste var 
holdningen hos et flertal i det udenrigspoliti- 
ske nævn? 
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Under et af de møder, vi havde i det 
udenrigspolitiske nævn om sagen her for ny- 
lig, spurgte jeg udenrigsministeren, om han 
ville udarbejde et notat, der gjorde rede for 
fortilfælde, og jeg sagde, at hvis man havde 
lyst til at gå tilbage til Estrups provisorietid, 
så var man velkommen, hvis man fandt det 
nyttigt i denne sammenhæng. Sagen var, at 
jeg ikke kunne få noget notat om disse fortil- 
fælde. Derfor bliver jeg nødt til at gentage 
spørgsmålet her i salen. 

I mellemtiden har jeg selv forsøgt at sætte 
mig lidt ind i, om der kunne være fortilfæl- 
de, hvor regeringen har handlet i direkte 
modstrid med det udenrigspolitiske nævn. 
Jeg troede selv, at der var ét fortilfælde, og 
der er også noget, der ligner et fortilfælde, 
eller måske 2, tilbage -  karakteristisk nok -  i 
den tid, hvor Danmarks udenrigsminister 
hed Ole Bjørn Kraft. Ole Bjørn Kraft var 
nok den mest reaktionære NATO-høg, der 
har beklædt udenrigsministerposten i nyere 
tid. Dér blegner selv vor nuværende uden- 
rigsminister, skal det siges. I Ole Bjørn 
Krafts tid var der et par sager. Der var bl.a. 
en sag i januar 1953. Jeg kan sige, at folke- 
tingets bibliotek har hjulpet mig med at finde 
de tidligere sager. 

I 1953 rejste Ole Bjørn Kraft tit NATO og 
sagde, at Danmark støttede Frankrigs krigs- 
førelse i Indokina. Det var unægtelig et klart 
konservativt standpunkt. Problemet på det 
tidspunkt var, at han havde glemt at oriente- 
re udenrigsnævnet om det, og det var en ud- 
talelse af forholdsvis vidtrækkende betyd- 
ning. Sagen minder alligevel ikke rigtig om 
den nuværende, for Ole Bjørn Kraft beklage- 
de bagefter og trak i land. 

Der var et andet tilfælde, som også er fra 
1953, nu fra september, hvor Ole Bjørn Kraft 
som udenrigsminister gik imod, at Kina blev 
optaget i FN. Igen et klart. konservativt 
standpunkt. Sådan instruerede han også den 
danske FN-ambassadør på det tidspunkt, og 
også dér viste det sig, at han bestemt ikke 
var i overensstemmelse med et flertal i det 
udenrigspolitiske nævn. Der skete bl.a. det, 
at der blev udskrevet valg et par dage efter, 
men der skete også det, at Ole Bjørn Kraft 
dengang forklarede, at der var en kommuni- 
kationsbrist mellem den danske regering, 
nemlig ham, og ambassadøren ved FN. Det 
var så at sige ikke med vilje, han havde gjort 
det. Også her kom der altså en beklagelse 

bagefter. Så kom valget, og så blev sagen 
glemt. 

Det er de to eneste fortilfælde, jeg har væ- 
ret i stand til at finde, og jeg synes, de er 
meget interessante. Jeg synes i det hele taget, 
spørgsmålet om historiske fortilfælde er in- 
teressant, for det er ikke hver dag, regeringen 
koldt og kynisk handler i modstrid med, 
hvad den ved der er flertal for i det uden- 
rigspolitiske nævn. Jeg vil gerne ved denne 
lejlighed spørge udenrigsministeren, om han 
kan nævne klare fortilfælde, for disse to var i 
virkeligheden ikke så klare. I hvert fald blev 
der bakket ud bagefter, mens denne regering 
er blevet ved med at sige: vi står-ved, hvad 
vi har gjort; vi vidste godt, at der var et fler- 
tal imod, men det rager os en høstblomst; vi 
gør, hvad vi gør. Kan udenrigsministeren 
sige, om der er andre fortilfælde, der kan 
belyse dette problem? 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 

Jeg vil gerne indlede med at sige, at rege- 
ringen anser Danmarks medlemskab af FN 
og arbejdet i FN for at være et særdeles vig- 
tigt led i vores udenrigspolitik. Hvis ikke vi 
gjorde det, havde vi heller ikke haft denne 
debat i dag. Hvis vi syntes, det var lige me- 
get, hvordan man stemte i de forskellige 
FN-udvalg, så havde vi da bare for at undgå 
vrøvl sørget for at være dækket ind i alle 
ender og kanter. Så havde vi ikke sørget for 
at foretage den selvstændige vurdering, som 
rent faktisk førte til, at vi gav den stemmein- 
struks, som vi gjorde. 

Så kan man spørge, om det at afgive stem- 
me for nogle resolutionsforslag i et udvalg, 
altså forud for den endelige afstemning i ple- 
narforsamlingen, skal regnes for at være en 
beslutning af større udenrigspolitisk række- 
vidde i grundlovens forstand. Det har jeg 
altså skønnet at det ikke var, og det vil jeg 
mene er et rimeligt skøn. Det, der står i 
grundloven -  vel, man kan komme ind på 
alle mulige fortolkninger, men det har vel 
snarere betydning, hvis vi skal erklære krig 
et eller andet sted eller noget i den retning. 
En foreløbig afstemning i et udvalg, hvor der 
først senere skal foretages endelige afstem- 
ninger i plenum, er oprigtig talt ikke noget, 
der med rimelighed kan siges at falde ind 
under grundlovens bestemmelser. 
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Så er der flere, der spørger: hvad så med 

den parlamentariske baggrund? Ja, forud for 
stemmeinstruksen havde vi indhentet råd i 
delegationen i FN. Vi fik så i det udenrigs- 
politiske nævn en diskussion, der på grund 
af en række praktiske hensyn kom til at ligge 
på et tidspunkt, hvor instruksen var afsendt, 
men hvor afstemningerne endnu ikke var 
begyndt. De råd, vi fik i nævnet, fulgte for så 
vidt angår de to resolutionsforslag, der er til 
debat her i dag, det samme mønster som i 
delegationen. 

Jeg har gjort rede for, hvorfor regeringen 
mener, at vi ikke kunne følge de råd. Det, 
der har været det afgørende for os, er ikke -  
det vil jeg gerne understrege -  et afstem- 
ningsmønster, som skulle følge vore NATO- 
partnere. Det kom vores afstemningsmønster 
som bekendt heller ikke til. Nej, det helt af- 
gørende har været, at vi havde et ansvar for 
at handle i overensstemmelse med de ret- 
ningslinjer, der er udstukket her i folketings- 
salen. Der gælder jo det for det udenrigspoli- 
tiske nævn, at de råd, der gives i nævnet, er 
uforpligtende for partierne. De politiske par- 
tier her i folketingssalen er jo ikke forpligte- 
de af de råd, som deres repræsentanter giver 
i nævnet, og derfor er de råd selvfølgelig hel- 
ler ikke bindende for regeringen. 

Man bringer så det ind i billedet, at man 
ikke i tide kunne nå at give råd i nævnet. 
Det mener jeg heller ikke er nogen relevant 
indvending, al den stund det ikke ville have 
ændret det forhold imellem rådgivningen og 
regeringens endelige ansvar for stemmemøn- 
steret, jeg her har gjort rede for. 

Så er der nogle, der har draget den ret 
vidtgående konsekvens, at det betyder, at 
parlamentet er sat ud af spillet. Det betyder 
det da ikke. Hvis et flertal i folketinget i dag 
bestemmer, at vi skal stemme for de to reso- 
lutionsforslag, ja, så stemmer vi for dem. Så 
har vi fået det at vide dér, hvor et sådant 
flertal skal konstateres, nemlig her i folke- 
tingssalen. Efter regeringens opfattelse vil vi 
dermed være gået videre end de rammer, der 
var nedlagt i først og fremmest dagsordenen 
af 26. maj og tilslutningen til dobbeltbeslut- 
ningen, men hvis det er folketingets beslut- 
ning og den træffes på ordentlig vis med en 
afstemning her i folketingssalen, ja, så må 
regeringen da respektere det. Det siger sig 
selv. 

Det, der i den forbindelse er væsentligt for 
os, er, at vi dog trods alt har fået et afstem- 
ningsmønster ud af det hele, som er noget 
mere rimeligt end det, der ville have tegnet 
sig, hvis vi uden videre havde fulgt de oprin- 
delige råd. Det var derfor, jeg bragte de sov- 
jetiske forslag ind i billedet, hvor de oprinde- 
lige råd fra et flertal jo gik ud på en afståel- 
se, men hvor vi fandt det vigtigt at stemme 
imod, og hvor jeg forstår, at der altså heller 
ikke er et flertal i folketinget, der vil bakke 
de oprindelige råd, vi fik i FN-delegationen, 
op på dette punkt. 

Derfor er resultatet af den fremgangsmå- 
de, vi har valgt her, at vi efter regeringens 
opfattelse har fået et lidt mere rimeligt stem- 
memønster, end vi ellers ville have fået. Jeg 
opfatter det ærlig talt som et udtryk for vores 
respekt for arbejdet i FN og den vægt, vi 
tillægger afstemninger om FN-resolutioner, 
at vi har voldt folketinget den ulejlighed at 
gå igennem hele denne procedure. 

Hr. Lasse Budtz spurgte mig, hvad det er 
for en resolution, jeg synes er absurd. Det er 
den sovjetiske resolution. Dér er jeg nemlig 
enig med hr. Niels Helveg Petersen, der si- 
ger, at de to resolutioner, vi diskuterer her i 
dag, kan man ikke med føje betegne som 
østlige propagandaforslag. Det er de ikke, og 
det har jeg heller aldrig påstået. Det er der 
ingen i regeringen der har påstået. Nej, de 
andre lidet smigrende adjektiver har knyttet 
sig til de sovjetiske forslag, som vi må be- 
tragte som rene propagandaforslag, og hvor 
vi er tilfredse med, at vi får mulighed for at 
fastholde den stemmeinstruks, der er afgivet. 

(Kort bemærkning). 

Birkholm (VS): 
Udenrigsministeren sagde for et øjeblik 

siden, at regeringen i sin instruks har ønsket 
at følge de retningslinjer, der er blevet ud- 
stukket her i folketingssalen, og det er bl.a. 
dagsordenen af 26. maj. Jeg vil gerne gøre 
opmærksom på, at flere partier allerede fre- 
dag før FN-afstemningerne og mødet i det 
udenrigspolitiske nævn, som fandt sted tirs- 
dag i den efterfølgende uge, sendte udenrigs- 
ministeren et brev -  det gælder både SF og 
VS -  hvori vi gjorde udenrigsministeren op- 
mærksom på, at de pågældende resolutions- 
forslag efter disse partiers, efter vores, opfat- 
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telse var i nøje overensstemmelse med folke- 
tingets dagsorden. 

Jeg vil spørge udenrigsministeren: hvorfor 
ønsker udenrigsministeren ikke at konsultere 
flertallet, hvad den sag angår? Hvorfor øn- 
sker udenrigsministeren ikke at høre flertal- 
lets egen udlægning af den pågældende dags- 
orden? Hvorfor mener udenrigsministeren, 
det er bedre, at regeringen selv tolker, hvad 
der ligger i den pågældende dagsorden, når 
flere partier dog har givet udtryk for, at de 
mener, at den pågældende dagsorden skulle 
tolkes i retning af, at man måtte stemme for 
de to resolutioner? 

Jeg har for lidt siden i min ordførertale 
nævnt, hvordan alle udenrigsministerens ar- 
gumenter er i strid med dagsordenen af 26. 
maj, hvordan netop de punkter, udenrigsmi- 
nisteren trækker frem, kan modbevises med, 
at der er overensstemmelse mellem dagsorde- 
nen af 26. maj og de pågældende resolutio- 
ner i FN. Hvorfor ønsker udenrigsministeren 
ikke at høre flertallet? 

Udenrigsministeren siger, at flertallet kan 
høres efterfølgende her i salen. Det er jo ikke 
meningen med grundlovens § 19. I Alf Ross' 
og Ole Espersens udgave af »Statsforfat- 
ningsret« står der på side 392: 

»Det vil gennemgående ikke styrke et 
lands udenrigspolitiske omdømme, om dets 
regering engagerer sig i forhandlinger og det 
så i sidste øjeblik viser sig, at alt har været 
forgæves, fordi regeringen ikke havde den 
fornødne politiske rygdækning for sine pla- 
ner.« 

Det er disse statsforfatningsretseksperters 
udlægning af, hvad meningen er med grund- 
lovens § 19. Hvorfor ønsker regeringen ikke 
at respektere og høre flertallet, som har ved- 
taget den dagsorden, regeringen klamrer sig 
så meget til? 

Gert Petersen (SF): 
Jeg tror, det var hr. Arentoft, måske også 

hr. Arne Christiansen, men i hvert fald hr. 
Arentoft, der var inde på, at det var så uen- 
delig ligegyldigt, hvordan der blev stemt i 
FN. Man kan naturligvis godt have den 
holdning, og jeg har altid haft en fornemmel- 
se af, at der var flere fra fremskridtspartiet, 
som, når de stødte på kanalen herudenfor, 
troede, at det var verdenshavet, og at det var 
det, det hele kredsede omkring. 

Det er nu engang sådan, at i De Forenede 
Nationer tilkendegiver staterne deres hold- 
ninger til en række problemer. Det er fuld- 
kommen rigtigt, at disse resolutioner ikke er 
bindende. Det er kun resolutioner, der vedta- 
ges i Sikkerhedsrådet. Staternes holdninger 
til en række problemer af international ka- 
rakter, der vedrører fred og krig, sult og nød 
eller velstand, bliver tilkendegivet gennem 
afstemningerne i De Forenede Nationer. 

Jeg synes nok, at det er en ret væsentlig 
sag, hvilke holdninger et land som Danmark 
tilkendegiver på dette område. Derfor mener 
jeg, at udenrigsministeren har uret, når han 
skønner, at der ikke var tale om en beslut- 
ning af større rækkevidde. Det mener jeg der 
er allerede derved, at regeringen ved, at den 
handler på tværs af et flertal i folketinget. 
Det gør beslutningen mere vidtrækkende, 
end den ellers ville have været, jævnfør det, 
som netop blev citeret fra en lærebog i stats- 
ret, om, at hvis en regering indtager et stand- 
punkt i udenrigspolitik, hvor den ved, at den 
vil blive underkendt af et flertal derhjemme, 
så vil det naturligvis skabe stor mistillid til 
regeringen, tvivl om dansk udenrigspolitik 
osv. osv. 

Egentlig må man sige, at regeringen må 
være godt tosset i hovedet, hvis den gør det. 
Eller også er det, fordi den simpelt hen vil 
udfordre flertallet derhjemme, altså bruger 
en udenrigspolitisk konflikt i indenrigspoli- 
tikkens tjeneste. Og regeringen vidste jo, at 
sådan forholdt det sig. Det hjælper ikke no- 
get med den udenomssnak, jeg har hørt fra 
hr. Emmert Andersen, om, at man ikke kan 
konstatere, hvor flertallet er henne, igennem 
en samtale i det udenrigspolitiske nævn, eller 
udenrigsministerens snak om, at de råd, der 
gives i nævnet, er uforpligtende for partierne. 

For det første vil man, hvis man tænker 
med hovedet, vel nok få en til vished græn- 
sende mistanke om, at det, som hr. Anker 
Jørgensen siger i nævnet, er, hvad socialde- 
mokratiet mener, det, som hr. Gert Petersen 
siger i nævnet, er, hvad SF mener, det, som 
hr. Niels Helveg Petersen siger, er, hvad de 
radikale mener, det, som hr. Steen Folke si- 
ger, er, hvad VS mener. Altså: hvis ikke man 
får en mistanke om, at det, de siger, har de 
deres partier med i, så ved jeg ærlig talt ikke, 
hvad der er på indersiden af hovedet -  det 
kan i hvert fald ikke være hjerneceller. 
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Dernæst vil jeg også henvise hr. Emmert 
Andersen og udenrigsministeren til litteratu- 
ren. Der findes faktisk mange referater fra 
møder i det udenrigspolitiske nævn, der er 
offentligt tilgængelige. Det er der måske nog- 
le der forfærdes over, men det er ikke en 
forbrydelse mod statsretten. Der er en forfat- 
ter, der hedder Sjökvist, som har udgivet 
nogle tykke og aldeles udmærkede værker 
om dansk udenrigspolitik, bl.a. i 1930rne, 
hvor han har haft adgang til det udenrigspo- 
litiske nævns referater. Det var naturligvis 
sådan, at når Stauning eller P. Munch fik en 
melding fra Ole Bjørn Kraft, så vidste de, 
hvad de konservative mente. Når de fik en 
melding fra Hauch, så vidste de, hvad ven- 
stre mente, selvfølgelig. Man skal holde op 
med den udenomssnak, at man ikke ved, 
hvor flertallet er henne i denne sal, når man 
har haft en forhandling i det udenrigspoliti- 
ske nævn. Selvfølgelig ved man det. 

Derfor synes jeg stadig væk, at det er for 
dårligt -  der er ikke fremført gyldige und- 
skyldninger for det -  af regeringen, at den 
bevidst handler, giver afstemningsinstruks i 
strid med, hvad et flertal i folketinget mener. 
Jeg siger, at det allerede derved bliver til en 
beslutning af større rækkevidde, som man så 
må indkalde nævnet for at drøfte. Kan vi 
være det bekendt? Vi synes altså, vil man 
sige fra regeringens side, at det er vi nødt til. 
Man vil prøve på at overbevise flertallet for 
at vinde nogle over på sin side. Det havde 
været det eneste rimelige og naturlige og ret- 
mæssige at gøre det. Det gjorde man ikke. 
Man ignorerede bare nævnet og indkaldte 
det i sidste øjeblik, da tingene faktisk var 
sket. 

Jeg vil godt sige om selve afstemningerne i 
De Forenede Nationer, at det er socialistisk 
folkepartis opfattelse, at Danmark bør stem- 
me alene ud fra indholdet af de resolutioner, 
der stemmes om, og at Danmark herunder 
må lade sig lede af hensynet til freden, til 
afspændingen, til en international udligning 
af rigdommene, sådan at de fattige bliver 
rigere. Det må være de afgørende kriterier 
for en dansk stemmeafgivning, ikke, hvad 
USA mener, heller ikke, hvad russerne me- 
ner. Det er lige så slemt, hvis man automa- 
tisk stemmer imod russiske forslag, fordi de 
er russiske, som hvis man automatisk stem- 
mer ja til amerikanske forslag eller følger 
amerikanske holdninger. Jeg mener, at i beg- 

ge tilfælde må man stå frit. Der kan være 
situationer, hvor det er rimeligt at stemme 
sammen med USA, og andre situationer, 
hvor det er rimeligt at stemme sammen med 
Sovjetunionen, og atter andre situationer, 
bl.a. den, vi har oplevet her -  hvor udenrigs- 
ministeren altså var forfærdelig bange -  hvor 
det er rimeligt at stemme imod -  ikke bare 
afstå -  både USA og Sovjetunionen. 

Det må være disse grundprincipper, der 
leder Danmarks afstemninger og dermed 
udenrigspolitiske tilkendegivelser i De Fore- 
nede Nationer, ikke hensynet til, hvad den 
ene eller den anden eller den tredje stemmer. 
Men jeg kan godt bekræfte, at det hensyn 
spiller en fundamental og kolossal rolle i 
dansk stemmeafgivning, som den hidtil har 
været, og den bebrejdelse er ikke kun rettet 
mod den nuværende regering. Den er også 
rettet mod tidligere, socialdemokratiske rege- 
ringer. 

Arentoft (FP): 
Ganske kort i anledning af, hvad hr. Gert 

Petersens sagde. Nu trak han Fritz Jürgen- 
sens historie om Frederiksholms Kanal og 
verdenshavet frem. Jeg vil da gerne trække 
en anden frem, nemlig den om de to drenge, 
der rider på kæpheste, hvor den ene siger til 
den anden: »Rid længere borte, du, vi er jo 
et heelt regiment.« Deri ligger, at man vil 
prøve at gøre sig større, end man er. 

Hr. Gert Petersen sagde, at hr. Anker Jør- 
gensens udtalelser i det udenrigspolitiske 
nævn nok tegner socialdemokratiet, og der 
blev faktisk nævnt alle partier. Jeg vil gerne 
sige, at hvis jeg siger noget i nævnet, så har 
jeg også rygdækning i fremskridtspartiet. 

Til sidst vil jeg sige, at der var en sang om 
en mand, der hed Larsen, hvor omkvædet 
var: »Det sku' vær' så godt, og så er't faktisk 
skidt.« Det er den fare, der ligger i FN, set 
med fremskridtspartiets øjne. Det er faktisk 
ved at udvikle sig til en snakke- og papir- 
klub, hvor der ikke kommer nogen virkelige 
resultater ud af det. Man kan se, at selv i 
Sikkerhedsrådet, som skulle være noget af 
det, der virkelig talte, kan der stadig væk 
nedlægges veto, og der kan stoppes, hvad det 
skal være, af et af de fem lande, der har ve- 
toret. Derfor er jeg bange for, at FN meget 
let udvikler sig til et nyt Folkenes Forbund, 
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og det vil selvfølgelig være en skam. Som det 
kører i øjeblikket, er det ikke lykken. 

(Kort bemærkning). 

Birkholm (VS): 
Jeg vil bede udenrigsministeren om .at be- 

svare mit spørgsmål fra første ordførerrunde 
om, hvad udenrigsministeren mener med sin 
udtalelse om, at regeringen har statsretten på 
sin side. Kan udenrigsministeren bekræfte, at 
meningen kun kan være den, at regeringen 
har grundloven på sin side, når den trodser 
folketingets flertal? 

Jeg ved godt, at udenrigsministeren tror, 
han afstiver sin værdighed ved ikke at svare 
på spørgsmål, der bliver stillet af venstresoci- 
alisterne, men jeg mener alligevel, at det vil 
være af interesse for en stor gruppe her i fol- 
ketinget at få at vide, om udenrigsministeren 
hævder sin grundlovssikrede ret til at handle 
i modstrid med et erkendt flertal i folketin- 
get. Det har dog nogen betydning for parla- 
mentarismen. Det er ikke, fordi vi i VS nærer 
de store illusioner om regeringens respekt for 
folketingets flertal, men jeg synes, det er væ- 
sentligt at få den udtalelse præciseret af 
udenrigsministeren: mener udenrigsministe- 
ren med udtalelsen, at regeringen kan gøre, 
hvad den vil, med folketingets flertal -  det 
tillader grundloven? Det er et spørgsmål. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Afstemning 

Forslag om motiveret dagsorden af Gert 
Petersen (SF) og Steen Folke (VS) (se foran) 
vedtoges med 87 stemmer (S, SF, RV og VS) 
mod 71 (KF, V, CD, FP, KrF, Askjær Jør- 
gensen (UP), Tang Sørensen (UP) og Thorn- 
dahl (UP)). 

Hermed sluttede forespørgslen. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

3) Forespørgsel nr. F 9: 
Forespørgsel til udenrigsministeren: 
»Hvilke oplysninger kan udenrigsministe- 

ren give om sine offentlige udtalelser den 21. 
og den 24. november 1983 vedrørende folke- 
tingets vedtagelser om atomvåbenoprustning 

og vedrørende regeringens vurdering af af- 
stemningen i FN?« 

Af Kjeld Olesen (S), Lasse Budtz (S), An- 
ker Jørgensen (S), Risgaard Knudsen (S) og 
Ivar Nørgaard (S). 

(Forespørgslen anmeldt 29/11 83. Fremme 
af forespørgslen vedtaget 30/11 83). 

Begrundelse 

Kjeld Olesen (S): 
Denne forespørgsel er enestående, fordi 

folketinget for første gang i nyere historie på 
grund af en udenrigsministers handlemåde 
tvinges til at få afklaret en regerings forplig- 
telser over for et folketingsflertal. 

Det drejer sig ganske enkelt om noget helt 
afgørende vedrørende principperne for vort 
demokratiske system. En regering har en for- 
pligtelse til både i ord og i handling at gore 
det klart for folketing og for offentlighed, at 
den respekterer de demokratiske spilleregler. 
I hvert fald vil socialdemokratiet have denne 
situation bragt frem til et udfald, der både 
tager konsekvensen af det skete og bekræfter, 
at vi i dette ting fortsat bekender os til 
grundlovens ord om parlamentarisme. 

Det er på denne baggrund, socialdemokra- 
tiet har ønsket at høre, hvilke oplysninger 
udenrigsministeren kan give os. 

Besvarelse 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Jeg vil da gerne takke forespørgerne for 

denne lejlighed til at få fjernet nogle af de 
misforståelser, der er opstået i denne sag. 

To dagblade, Jyllands-Posten og Informa- 
tion, bragte tirsdag den 22. november refera- 
ter fra et møde aftenen før på Sabro kro, 
hvor jeg havde talt. Et enkelt afsnit i Jyl- 
lands-Postens referat har givet anledning til 
denne forespørgsel. Ifølge dette referat skal 
jeg have anvendt udtryk som »tåbelige« m.v. 
om de dagsordener, et flertal i folketinget 
har pålagt mig at forsvare i NATO. 

Som jeg allerede har sagt, er det pågæl- 
dende afsnit ikke korrekt refereret i Jyl- 
lands-Posten. Jeg udtalte mig på mødet 
stærkt kritisk om socialdemokratiets sikker- 
hedspolitiske omsving, ikke om andre, og når 
jeg brugte udtrykkene »tåbelige« m.v., så vil 
jeg gerne præcisere, at de ikke er anvendt i 
forbindelse med min præsentation af folke- 


