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Beslutningsforslag nr. B 137. Fremsat den 14. maj 1985 af Pelle Voigt (SF), Gert Petersen (SF), Riishøj 
(SF), Ebba Strange (SF) og Thoft (SF) 

F o r s l a g  t i l  f o l k e t i n g s b e s l u t n i n g  

o m  e n  a k t i v  d a n s k  i n d s a t s  t i l  f r e m m e  a f  

i k k e - s p r e d n i n g s a f t a l e n s  b e s t e m m e l s e r  

Folketinget opfordrer regeringen til 
-  at arbejde for og fremme det synspunkt, at 

et moratorium for atomprøvesprængnin- 
ger, der følges op af indgåelsen af en trak- 
tat om fuldstændig stop for atomprøve- 
sprængninger, er af afgørende betydning 
for ikke-spredningsaftalens fremtid, 

-  udtrykkeligt at støtte alle initiativer med 
sigte på et fuldstændigt stop for atomprø- 
vesprængninger, herunder det allerede 
vedtagne forslag herom i det amerikanske 
senat, 

-  at stille et antal observatørpladser til rå- 
dighed for en af folketinget udpeget dele- 

gation, der -  i lighed med delegationer fra 
en række andre landes parlamenter -  føl- 
ger den 3. gennemgangskonferences indle- 
dende faser og afslutning, samt 

- at vurdere, hvor afgørende de nedrust- 
ningsresultater er, som USA, Sovjetuni- 
onen og England i henhold til deres for- 
pligtelser under ikke-spredningsaftalens 
artikel VI fremlægger på den 3. gennem- 
gangskonference, at drøfte disse resultater 
med de øvrige nordiske lande og, såfremt 
det skønnes nødvendigt, at arbejde for 
indkaldelsen af en opfølgende konference 
inden for et tidsrum af ét år. 
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B e m æ r k n i n g e r  til f o r s l a g e t  

Traktaten 

Ikke-spredningsaftalen (NPT -  Non-Proliferati- 
on Treaty) trådte i kraft i 1970 for en periode af 
25 år. De over 120 tilsluttede lande indkluderer 3 
lande, der er i besiddelse af kernevåben: England, 
Sovjet og USA. 

NPT blev forhandlet af England, Sovjet og 
USA inden for rammerne af Eighteen Nation 
Disarmament Committee (ENDC). Det primære 
formål med NPT er, som navnet antyder, at med- 
virke til at forhindre »horisontal spredning«: 
spredning af uafhængig rådighed over kernevåben 
til flere lande. 

NPT udøver gennem det Internationale Atom 
Energi Argentur (IAEA) kontrol med fissile mate- 
rialer, der anvendes i den civile atomkraftindustri. 
Det sker på baggrund af en række forpligtelser, 
som lande, der ikke er i besiddelse af kernevåben, 
og som underskriver NPT, påtager sig. Disse lande 
forpligter sig til ikke at udvikle eller erhverve ker- 
nevåben. 

Til gengæld for denne forpligtelse påtager lan- 
de, der har kernevåben og som underskriver NPT, 
sig »at forfølge forhandlinger i god tro om effekti- 
ve skridt til standsning af kernevåbenkapløbet på 
et tidligt tidspunkt og til nuklear nedrustning ...« 
(NPTs artikel VI). 

NPT repræsenterer med andre ord teoretisk en 
enestående international aftale, hvor både lande 
med kernevåben og lande uden kernevåben har 
påtaget sig forpligtelser med henblik på atomar 
nedrustning samt ikke-spredning af kernevåben. 

NPT indeholder også en række andre bestem- 
meler, som dog ikke har direkte relevans for dette 
forslag. 

NPT -  nuværende status 

Efter 15 år må NPT betragtes som en delvis 
succes: 
-  over 120 lande har tilsluttet sig, 
-  de fleste lande uden kernevåben har accepteret 

international kontrol på deres nukleare facilite- 
ter, 

-  ingen af disse lande har udviklet selvstændige 
nukléare våbenarsenaler. 
Dog må der siges at være en række problemer 

forbundet med NPT. Således har praktisk talt alle 
lande, der måtte formodes at have en interesse i at 
udvikle kernevåben, afholdt sig fra at underskrive 
NPT. De hævder, at den (NPT) er diskrimineren- 
de, og at England, Sovjet og USA reeelt ikke har 
gjort noget for at begrænse deres egne kernevåbe- 
narsenaler på trods af, at de har forpligtet sig til 
netop dette gennem NPTs artikel VI. 

Der er en udbredt opfattelse af, at forpligtelser- 
ne under artikel VI ikke er blevet opfyldt. Specielt 
blandt 3. verdens lande er der en opfattelse af, at 
NPTs funktion snarere har været et sikkerhedspo- 
litisk instrument i hænderne på England, Sovjet og 
USA end en gensidig aftale. 

Artikel VI blev netop indføjet i NPT for at til- 
vejebringe et afbalanceret forhold mellem de for- 
pligtelser, lande uden kernevåben påtager sig, og 
de forpligtelser, lande med kernevåben påtager sig. 
Som en form for kontrol med, at disse forpligtelser 
bliver fulgt, afholdes hvert femte år NPT-gennem- 
gangskonferencer. 

Netop manglende nedrustningsresultater har 
været blandt hovedemnerne på de to foregående 
gennemgangskonferencer i 1975 og 1980. I 1980 
resulterede dette punkt i, at konferencen ikke var i 
stand til at producere et slutdokument. 

Det er næppe realistisk at forestille sig, at Eng- 
land, Sovjet og USA vil være i stand til at præsen- 
tere væsentlige fremskridt på den 3. gennem- 
gangskonference, som afholdes i Genéve til sep- 
tember. De tre landes atomvåbenarsenaler er forø- 
get betydeligt i løbet af de sidste 5 år, og der er 
ikke opnået nedrustningsresultater overhovedet: 
-  de trilaterale forhandlinger om et stop for atom- 

prøvesprængninger (CTBT-Comprehensive Test 
Ban Treaty) blev opgivet i 1980, 

-  England, Sovjet og USA har blokeret for for- 
handlinger om en CTBT på CD (Conference on 
Disarmament), 

-  INF- og START-forhandlingerne blev suspen- 
deret i 1983, 



5927 F.t. beslutn. vedr. ikke-spredningsaftalens bestemmelser 5928 

-  SALT II, TTBT (Threshold Test Ban Treaty) og 
PTBT (Partial Test Ban Treaty) er stadig ikke 
blevet ratificeret. 
På den baggrund må man se frem til en meget 

vanskelig 3. gennemgangskonference til september. 
Visse lande vil måske gå så vidt som til at trække 
sig fra traktaten. NPTs artikel X tillader en sådan 
handling, hvis man mener, at NPT er blevet mis- 
ligholdt. 

NPT og et stop for atomprøvesprængninger 

Da NPT trådte i kraft i 1970, var det en ud- 
bredt opfattelse, at et stop for atomprøvespræng- 
ninger (CTBT-Comprehensive Test Ban Treaty) 
var et minimum for en efterlevelse af NPTs artikel 
VI, ja en CTBT nævnes direkte i forordet til NPT. 
I dag, 15 år senere og omkring 700 atomprøve- 
sprængninger flere, er et CTBT stadig ikke under- 
skrevet. 

Det er en udbredt opfattelse, at en CTBT nok 
repræsenterer det mest effektive enkeltstående 
middel i bestræbelserne på at få bremset atomop- 
rustningen. Prøvesprængninger af kernevåben ud- 
gør en essentiel del af udviklingen af nye kernevå- 
benteknologier. En CTBT ville kunne bremse den 
udvikling, der nu er i gang mod nye generationer 
af kernevåbentyper. 

Endvidere ville en CTBT have en afgørende 
indflydelse på andre landes muligheder for at ud- 
vikle egne kernevåbenarsenaler. Det er vanskeligt 
at forestille sig, at noget militær vil basere eventu- 
elle kernevåbenarsenaler på våbentyper, der aldrig 
har været afprøvet. 

En CTBT vil have en gunstig effekt på lande 
uden for NPT med henblik på at underskrive afta- 
len. Eksempelvis bekendtgjorde Argentina og Tan- 
zania den 31. januar i år, at de ville overveje at 
underskrive NPT, hvis England, Sovjet og USA 
underskrev en aftale om at stoppe atomprøve- 
sprængningerne. 

Endelig ville en CTBT underskrevet af f.eks. 
England, Sovjet og USA betyde, at de andre prø- 
vesprængningsnationer: Frankrig, Kina og Indien, 
ville befinde sig i en yderst isoleret situation. 

CTBT -  nuværende status 

I 1963 underskrev England, Sovjet og USA en 
aftale om forbud mod prøvesprængning i havet, 
atmosfæren og det ydre rum. Denne aftale (PTBT 
-  Partial Test Ban Treaty) har en CTBT som mål- 
sætning på samme måde som en CTBT er en del 
af målsætningen for NPT. 

Op gennem 1960erne forhandlede England, 
Sovjet og USA om en CTBT, og i 1977 åbnede de 
en ny forhandlingsrunde med henblik på under- 
skrivelse. Forhandlingerne opnåede betydelige 
fremskridt på de fleste punkter og resulterede i 
principaftaler på størstedelen af et traktatoplæg. 

Imidlertid forværredes forholdet mellem Sovjet 
og USA i 1979, hvilket, sammenholdt med mislyk- 
kede forsøg på at ratificere SALT II, forhindrede 
en afslutning af en CTBT. Da de trilaterale 
CTBT-forhandlinger afsluttedes i 1980, udtalte alle 
parter, at det grundlæggende underbyggende arbej- 
de var gjort, og at traktatoplægget var på kanten 
af eri acceptabel form. 

Den 19. juli 1982 bekendtgjorde USAs præsi- 
dent, Reagan, at USA ikke ville opfølge forhand- 
lingerne med Sovjet om en CTBT. 

I juni 1984 vedtog det amerikanske senat en 
resolution med overvældende flertal: 77. stemmer 
mod 22. Resolutionen, der blev vedtaget i et repu- 
blikansk domineret senat, opfordrede præsident 
Reagan til »øjeblikkeligt at genoptage CTBT-for- 
handlingerne med Sovjet«. En resolution med nøj- 
agtig samme ordlyd er netop nu til behandling i 
repræsentanternes hus. 

Den 15. april 1985 bekendtgjorde Sovjet gen- 
nem sin ambassadør i USA, Anatoliy Dobrynin, at 
Sovjet var indstillet på at indføre et moratorium 
for sine atomvåbenprøvesprængninger gældende 
fra den 6. august 1985 -  40-årsdagen for Hiroshi- 
mas ødelæggelse, hvis forslaget kunne støttes af 
andre prøvesprængningsnationer. 

Senere i 1985 behandles en Amendment til det 
amerikanske Energiministeriums (DoE) Authorisa- 
tion Bill for 1986 samt/eller det amerikanske 
Energiministeriums Appropriation Bill for 1986, 
som vil tilbageholde økonomiske midler til det 
amerikanske atomprøvesprængningsprogram indtil 
en CTBT er forhandlet, forudsat at Sovjet ligeledes 
afholder sig fra at foretage atomprøvesprængnin- 
ger. 

Baggrund for forslaget 

I 1995 skal underskriverne af NPT overveje, 
hvorvidt de vil genunderskrive aftalen. Supermag- 
terne har misvedligeholdt NPT ved ikke at efterle- 
ve deres forpligtelser under artikel VI. Dette, mere 
end noget andet, er en trussel mod NPTs fremtid. 

Hvis England og USA overtales til at følge Sov- 
jets eksempel og iværksætte et moratorium for 
atomprøvesprængninger gældende fra den 6. au- 
gust 1985 indtil en CTBT er forhandlet, vil det 
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have en afgørende inflydelse på NPTs muligheder 
for at »overleve« ud over 1995. 

Hvis supermagterne ikke overtales til at gøre 
fremskridt i henhold til artikel VI, må man frygte, 
at en række lande vil undlade at genunderskrive 
NPT i 1995 og muligvis trække sig allerede til sep- 
tember. En sådan udvikling vil efterlade det inter- 
nationale nukleare klima i en situation, som hver- 
ken supermagterne eller lande uden kernevåben 
kan være interesseret i. 

I den amerikanske kongres er der bedre chancer 
for at få vedtaget resolutioner og love med henblik 
på en CTBT, end man har set i meget lange perio- 
der. En amerikansk holdningsændring vedrørende 
en CTBT ville have afgørende indflydelse på 
CTBT. De i baggrunden for forslaget omtalte reso- 
lutions- og lovforslag i de amerikanske kamre ville 

have væsentlig bedre muligheder for at få flertal i 
kongressen, hvis lande tilsluttet NPT udtrykkeligt 
udtalte deres støtte. 

Hvert år vedtager De Forenede Nationer en 
række resolutioner, hvori langt den overvejende 
del af medlemsstaterne udtrykker deres klare øn- 
ske om et stop for atomprøvesprængninger. Den 
danske regering har været medforslagsstiller til 
enkelte FN-resolutioner, har afstået fra at stemme 
for nogle og er af folketinget blevet pålagt at 
stemmme for andre. 

I kraft af NPTs vitale betydning for det interna- 
tionale nukleare klima og for vores fremtid på 
længere sigt bør den 3. gennemgangskonference af 
NPT i Genéve til september være genstand for 
Danmarks allerhøjeste sikkerhedspolitiske prioritet 
i 1985. 


