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tilaterale organisationer. Imidlertid har som 
bekendt et bredt flertal i folketinget fastslået, 
at den hidtidige fordeling mellem den bilate- 
rale og den multilaterale bistand skal respek- 
teres, og det betyder, at den multilaterale bi- 
stand får sin ganske betragtelige del af de 
samlede bistandsbevillinger -  i øvrigt en an- 
del, som er en af de højeste i verden. Jeg vil 
bare minde om, at ret mange herhjemme -  
også folk med en positiv indstilling til udvik- 
lingsbistand -  mener, at den multilaterale 
andel af vores bistand allerede er alt for høj. 
Dels koster den rent faktisk meget mere at 
administrere end vores bilaterale bistand, 
hvorved udviklingseffekten af hver udbetalt 
krone altså bliver reduceret, dels er forbin- 
delsen til danske arbejdspladser for spinkel, 
idet den allervæsentligste del af vores multi- 
laterale bistand bliver anvendt til køb i de 
andre industrilande, og det forekommer ikke 
at være særlig rimeligt. 

Så er der spørgsmålet om den økonomiske 
situation i Danmark. Jeg vil gerne pege på 
de beløbsmæssige konsekvenser af det, som 
et flertal i folketinget åbenbart vil vedtage nu 
om ganske få minutter, og jeg synes, man 
skulle høre efter, hvad det er for beløb, man 
i virkeligheden her er med til at tage stilling 
til. 

De beløbsmæssige konsekvenser af forsla- 
get betyder en stigning i bistandsbevillinger- 
nes niveau i løbende priser, hvor vi altså 
tager med, hvad vi venter af stigning i natio- 
nalprodukt og prisstigninger, en stigning ale- 
ne i den kommende fem års periode fra 1986 
til 1990 på ca. 31/4 mia kr. I år er vi oppe på 
ca. 4,4 mia, i 1990 vil vi efter forslaget være 
oppe på over 7,6 mia kr. Hertil skal vi yder- 
ligere lægge de ca. 35 mill. kr. årlig, som er 
en følge af, at flygtningemodtagelse nu ikke 
længere skal kunne finansieres delvis af vo- 
res bistandsbevillinger. Det, man vedtager 
her om lidt, er altså en stigning på over 70 
pet. i løbet af de kommende fem år og vel at 
mærke fra et niveau, der i forvejen er et af 
verdens højeste. 

Et forslag om en så kraftig vækst må efter 
regeringens opfattelse ses i sammenhæng 
med de realpolitiske hensyn, jeg tidligere har 
peget på. Det er forstemmende at konstatere, 
at der tilsyneladende fortsat her i salen er 
partier, for hvem sådanne hensyn er under- 
ordnede. Vi står her over for et stykke over- 
budspolitik, der ganske har mistet jordfor- 

bindelsen. Én ting er, at idealismen hos ord- 
føreren for forslagsstillerne synes ganske at 
have taget magten fra hans realitetssans -  
vel, det er da i det mindste ikke usympatisk -  
værre er det, at socialdemokratiet, der ville 
spare på det, dengang man selv havde ansva- 
ret for pengekassen, nu giver stemmer og 
dermed flertal til et forslag, der går så meget 
for vidt. 

Regeringen har rakt hånden frem; vi er 
rede til en meget stor stigning næste år, men 
hvad der ligger derudover: at binde os til så 
voldsomme stigninger i de kommende år, er 
hverken realistisk eller ansvarligt. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Afstemning 

Forslaget til folketingsbeslutning 
vedtoges med 74 stemmer (S, SF, RV og VS) 
mod 5 (FP og FD); 61 (KF, V, CD, KrF og 
Steenholdt) stemte hverken for eller imod. 

Anden næstformand (Povl Brøndsted): 
Om denne vedtagelse vil der nu blive givet 

meddelelse til udenrigsministeren. 

Den sidste sag på dagsordenen var: 

6) Forespørgsel nr. F 17: 
Forespørgsel til udenrigsministeren: 
»Hvad kan udenrigsministeren oplyse om 

den amerikanske administrations planer om 
et »stjernekrigsforsvar« (SDI) og om Dan- 
marks holdning hertil?« 

Af Gert Petersen (SF) og Albrechtsen 
(VS). 

(Forespørgslen anmeldt 21/2 85. Fremme 
af forespørgslen vedtaget 27/2 85). 

Begrundelse 

Gert Petersen (SF): 
I marts 1983 lancerede præsident Reagan 

et nyt begreb i rustningskapløbet. Selv døbte 
han det »det strategiske forsvarsinitiativ«, 
mens alle andre kaldte det »stjernekrigspro- 
jektet«. Det navn generer den amerikanske 
præsident; han kan ikke lide det. Men New 
York Times skrev for nylig i overskriften til 
en lederartikel »Navnet er stjernekrige« -  
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»The name is starwars«, fordi avisen -  og 
heri giver jeg den ret -  fandt, at alene denne 
betegnelse var dækkende for det initiativ, 
som Reagan havde taget. 

I begyndelsen af 1985 er Washington for 
alvor gået i gang med at forsøge at, om jeg 
så må sige, sælge stjernekrigsprojektet til sine 
europæiske allierede. Forsvarsminister Wein- 
berger anmodede offentligt om deres støtte 
og tilbød dem at deltage i forsknings- og ud- 
viklingsprogrammet, hvortil der er afsat 27 
mia dollars -  det er godt 300 mia kr. -  over 
den næste 5-årige periode. Allerede derfor 
kan Danmark ikke komme uden om en stil- 
lingtagen, men der er selvsagt også mange 
andre gode grunde til, at vi ikke kan det. 

Stjernekrigsprogrammet betyder et uhørt 
og et ukontrollabelt opsving i rustningskap- 
løbet. Det vil øge den gensidige mistænksom- 
hed til noget nær bristepunktet. Det vil blo- 
kere for alle nedrustningstiltag og alle forsøg 
på at skabe en mere fredelig verden. Det vil 
beslaglægge uhyre ressourcer, som kunne 
anvendes på en fornuftigere måde til gavn 
for menneskeheden, og det kan undergrave 
den internationale økonomi yderligere. 

At der i første omgang kun, som man si- 
ger, er tale om forskning, er en ringe trøst. 
Når der afsættes 60 mia kr. årligt til forsk- 
ning i en 5-årig periode, er det selvfølgelig 
meningen, at man vil have noget for penge- 
ne. Forskning er heller ikke bare forskning i 
laboratoriet. Forskning og udvikling af pro- 
dukterne hænger meget tæt sammen. Man 
må forvente, at i løbet af 4-5 år vil man be- 
gynde at afprøve resultatet af forskningen; 
derfor må Danmark sige fra, og vi må gøre 
det her og nu. Og for dem, der ikke tillægger 
alle disse gode argumenter nogen vægt, står 
altså tilbage, at administrationen i USA har 
bedt sine europæiske allierede om støtte til 
programmet her og nu. Skal Danmark støtte 
stjernekrigsprojektet, eller skal vi ikke? Svar 
udbedes! Mr. Weinberger har spurgt os, og 
vi kommer da ikke uden om at svare mr. 
Weinberger. 

Efter vores opfattelse må svaret være et 
klart nej, ja, det må gå endnu videre, det må 
være en undsigelse af dette farlige rustningsi- 
nitiativ. 

Besvarelse 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 

Det er nyttigt med en offentlig debat om 
de sikkerhedspolitiske spørgsmål, som jo i 
stigende grad er blevet en del af vores politi- 
ske hverdag. Det er vigtigt, at vi drøfter disse 
spørgsmål, før der skal træffes afgørelser, 
afgørelser, som også vi berøres af. På den 
måde kan vi bedst opbygge en stillingtagen, 
som der her i landet er bred dækning for, og 
som derfor vil give os en større international 
gennemslagskraft, når spørgsmålet melder sig 
i konkret form. Det, vi skal drøfte i dag, er 
ikke særlig konkret. 

Det officielle navn er det strategiske for- 
svarsinitiativ. Der er nogle, der kalder det 
stjernekrigsforsvar, men det er et dårligt og 
misvisende udtryk. Hvorfor skulle vi ikke 
sanere vores begrebsverden og indføre ud- 
trykket rumforsvar, når det nu er den bedst 
dækkende betegnelse? Men hvad man end 
kalder det, er der her tale om noget, der ikke 
er konkret. Det er planer, tanker, forskning. 
Det er ikke konkrete, udviklede og produce- 
rede våbensystemer med kendt og veldefine- 
ret formåen. Ingen våbensystemer i det de- 
fensive strategiske forsvar, som den ameri- 
kanske præsident i sin tale til nationen den 
23. marts 1983 fremlagde sine tanker om, er 
udviklet, testet eller sat i produktion -  ingen. 

Det eneste, vi har at forholde os til, er be- 
gyndelsen til et formentlig omfattende ameri- 
kansk forskningsprogram, hvis resultater 
næppe kan vise sig i form af mulige deploye- 
rede våbensystemer før henimod årtusind- 
skiftet, og muligheden for at afgøre, om så- 
danne våbensystemer overhovedet lader sig 
producere med tilstrækkelig effektivitet og 
inden for acceptable økonomiske rammer, vil 
tidligst foreligge om mellem 5 og 10 år. 

Endelig er der nok også grund til at un- 
derstrege, at der er tale om et nationalt ame- 
rikansk forskningsprogram, ikke et NATO- 
program. Noget andet er, at hvis det skulle 
komme til en udvikling af strategiske for- 
svarssystemer, vil det under alle omstændig- 
heder være en udvikling, der også får betyd- 
ning for alliancen. 

Det sidste skal jeg komme tilbage til, men 
hvis jeg et øjeblik må standse op her og resu- 
mere, så er situationen altså den, at det stra- 
tegiske forsvarsinitiativ indtil videre er: for 
det første et forskningsprogram og alene et 
forskningsprogram, for det andet et program 
med en lang tidshorisont for sin virkelige 
muliggørelse og for det tredje et rent natio- 
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nalt amerikansk initiativ, som de allierede 
ikke er blevet bedt om at deltage i. 

Så kan man spørge: hvorfor er der da så 
m'egen opmærksomhed omkring det? Ja, et 
direkte citat fra den amerikanske præsidents 
tale den 23. marts 1983, hvori initiativet blev 
præsenteret, giver forklaringen med det sam- 
me. Den amerikanske præsident sagde: 

»Indtil nu har vi i stadig stigende grad 
bygget vor strategi om afskrækkelsen på trus- 
len om gengældelse. Men hvad nu, hvis frie 
nationer kunne leve trygt i bevidstheden om, 
at deres sikkerhed ikke hvilede på truslen om 
en øjeblikkelig amerikansk gengældelse for 
at afskrække et sovjetisk angreb, at vi kunne 
opfange og ødelægge strategiske ballistiske 
missiler, førend de nåede vor egen og vore 
allieredes jord? Jeg erkender klart,« fortsatte 
præsidenten, »at defensive systemer har be- 
grænsninger og rejser visse problemer og er 
behæftede med visse uklarheder. Hvis de 
sammenkobles med offensive systemer, ville 
de kunne ses som skabende grundlag for en 
aggressiv politik, og det ønsker ingen. Med 
disse overvejelser klart for øje opfordrer jeg 
det videnskabelige miljø, som gav os atom- 
våbnene, til at vende sine store talenter mod 
menneskehedens og verdensfredens sag: giv 
os midlerne til at gøre disse atomvåben uan- 
vendelige og forældede.« 

Det er klart, at sådan en tale måtte vække 
opsigt,, måske også større opsigt, end den 
amerikanske administration kunne have øn- 
sket sig, for det var jo en nok så håndfast 
præsentation af nogle muligheder og forhåb- 
ninger, som måske, men så sandelig også kun 
måske, kan vise sig realiserbare. 

Opstandelsen i professionelle sikkerheds- 
politiske kredse var i øvrigt ikke mindre, for 
hvad den amerikanske præsident her lagde 
op til, var jo i realiteten et opgør med hele 
den etablerede tankegang omkring den 
nukleare afskrækkelse, altså n'etop et opgør 
med forestillingen om, at sikkerheden hviler 
på den gensidige sårbarhed. 

Støvet fra denne debat, både den offentli- 
ge og eksperternes, har langtfra lagt sig end- 
nu og vil næppe gøre det foreløbig, og det 
gør det selvfølgelig ikke lettere at håndtere 
sådan et emne. Men håndteres skal det, både 
fordi USA rent faktisk har sat det på sin og 
dermed på den internationale dagsorden, og 
fordi det strategiske forsvarsinitiativ muligvis 
på afgørende måde kan bevirke omkalfatrin- 

ger i sikkerhedspolitikken ikke alene for 
USA, men også for alle os andre. Og allerede 
af disse grunde må vi også her i landet søge 
at danne os en holdning, en begrundet hold- 
ning, til det. 

Hvad er det så, dette amerikanske strategi- 
ske forsvarsinitiativ, SDI, som det hedder, 
eller rumforsvar, i givet fald kan føre frem 
til? 

Ja, programmet er i sin grundtanke ret 
enkelt. Det går ud på at sætte atomvåbnene 
ud af spillet ved at skabe et forsvarssystem 
mod atombevæbnede ballistiske missiler, op- 
bygget i flere lag, hvor hvert lag svarer til en 
bestemt fase af et ballistisk missils bane, og 
der er fire sådanne faser. 

For det første kan man tænke sig, at de 
atombevæbnede missiler bliver uskadeliggjort 
i deres opsendelsesfase; det er det, man kal- 
der »boost phase«. Dernæst kan man tænke 
sig, at de bliver uskadeliggjort i den del af 
deres bane, hvor atomsprænghovederne sta- 
dig ikke er løsgjort fra missilets top; det kal- 
der man »post boost phase«. Herefter kan 
man tænke sig, at de sprænghoveder, der er 
blevet frigjort fra missilet og er i færd med at 
beskrive deres bane i rummet på vej mod 
deres mål, bliver uskadeliggjort hver for sig, 
mens de endnu er oppe i rummet; det er no- 
get, man kalder »mid-course phase«. Og en- 
delig for det fjerde kan de atomsprænghove- 
der, som ikke allerede er blevet opfanget i et 
af de første tre forsvarslag, tænkes nedskudt 
i den sidste del af deres ballistiske baner, 
altså mens de nærmer sig deres mål; det er 
det, man kalder »terminal phase«. 

For alle disse fire faser gælder det princi- 
pielt, at forsvarssystemet tænkes at skulle 
virke uden brug af atomvåben, men under 
anvendelse af en lang række nye teknologier, 
herunder laser- og partikelstrålevåben, sam- 
men med navnlig et ganske omfattende sy- 
stem af kommunikations- og styringssatellit- 
ter. 

Så kan man spørge, om sådan et forsvars- 
system -  hvis vi nu tænker os, at det virkelig 
blev udviklet og deployeret -  ville være i 
overensstemmelse med gældende internatio- 
nale forpligtelser, og det ville det helt sikkert 
ikke, for den såkaldte ABM-traktat fra 1972 
forbyder udvikling af, forsøg med og deploy- 
ering af antiballistiske systemer og kompo- 
nenter, uanset om de er baseret i rummet, i 
atmosfæren, til søs eller på land. Hvis man 
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derfor tænkte sig sådan et forsvarssystem 
opstillet, ville det være et klart brud på den- 
ne ABM-traktat, men den forbyder ikke 
forskning i sådanne systemer, og både USA 
og Sovjetunionen har da også begge i tiden 
siden 1972 gennemført adskillig forskning 
netop på dette område. Med andre ord: det 
amerikanske program er, så længe det er et 
forskningsprogram, i fuld overensstemmelse 
med gældende internationale forpligtelser, og 
først hvis forskningen fører til egentlig ud- 
vikling og deployering af våbensystemer, vil 
dette ikke længere være tilfældet. 

Når man på denne måde for så vidt har 
valgt at lade forskningsproblemet ligge, er 
det, fordi alle jo ved, at forskning er umulig 
at kontrollere og derfor også reelt umulig at 
lægge aftalemæssige rammer for. Det ville 
forudsætte en så indgående kontrolvirksom- 
hed, at Huxleys »Fagre ny verden« ville mel- 
de sig i erindringen. Men det ændrer ikke 
ved, at al sådan forskning ud fra en våben- 
kontrolmæssig synsvinkel er et problem, for 
det betyder nemlig, at aftaler kan indgås om 
våbensystemer, som er der, og hvis antal osv. 
derfor med rimelig sikkerhed kan kontrolle- 
res, men de våbensystemer, som ikke er læn- 
gere end på tegnebrættet i forskningslabora- 
torierne, og som måske bliver udviklet 10-20 
år senere, vil ikke kunne opfanges af våben- 
kontrolaftalerne. 

Det er imidlertid et generelt problem, vi 
her er inde på. Det er et problem, der ikke 
blot gælder rumforsvaret, men al forskning 
med militært formål eller blot militær anven- 
delighed og dermed -  og igen meget kompli- 
cerende -  ganske betydelige dele af den civi- 
le forskning f.eks. inden for EDB og kom- 
munikationssystemer i det hele taget. 

Jeg har allerede i en artikel, jeg skrev den 
14. februar i år i Jyllands-Posten, forsøgt at 
pege på nogle af de mange vanskelige 
spørgsmål, som udviklingen af et defensivt 
forsvarssystem kan rejse, og ud over de mere 
principielle er der naturligvis en lang række 
mere tekniske usikkerheder, lige fra mulighe- 
den for at udvikle attrapper, der ikke kan 
skelnes fra de rigtige sprænghoveder, til la- 
serspejlenes eventuelle sårbarhed over for, ja 
bare så dagligdags en ting som almindeligt 
sand. For alle disse spørgsmål gælder imid- 
lertid, at vi ikke på indeværende tidspunkt 
har noget endeligt svar på dem. Vi kan ikke 

give svarene, før forskningen har præciseret 
mulighederne, vi står over for. 

Det er ikke engang alle de spørgsmål, vi 
gerne vil have besvaret, forskningen overho- 
vedet kan give grundlaget for at besvare. Det 
gælder i hvert fald et af de mest centrale 
spørgsmål overhovedet, nemlig spørgsmålet 
om den amerikanske atomgaranti til Europa. 

Hidtil har tankegangen været den, at efter- 
som USA selv var lige så udsat som Europa 
for et angreb med atomvåbenbærende missi- 
ler -  og der findes jo i dag intet forsvar heri- 
mod -  ville USA om påkrævet være nødt til 
at aktivere sine atomvåben til et forsvar for 
Europa, vel vidende, at det kunne medføre 
også atomvåbengengældelse mod USA selv, 
og denne sårbarhed, som jo er gensidig -  for 
det samme gælder Sovjetunionen -  er hidtil 
blevet antaget for at være en af de helt afgø- 
rende forudsætninger for, at atomtærsklen 
har været høj, netop fordi enhver anvendelse 
af atomvåben kunne føre til en omfattende 
katastrofe. 

Men hvad nu hvis USA og Sovjetunionen 
kunne beskytte sig selv mod atommissiler? 
Ville så ikke atomvåben ustraffet kunne an- 
vendes mod Europa? Ja, modargumentet er 
her, at hvis et rumforsvarssystem gør USA 
selv usårligt, bliver så ikke den amerikanske 
atomgaranti til Europa så meget mere tro- 
værdig? Det er et modargument, men der er 
ingen, der kan vide det. 

Desuden hævder nogle eksperter, at gan- 
ske som SDI kan indrettes på at beskytte 
mod strategiske missiler, kan det indrettes på 
at beskytte mod mellemdistancemissiler, som 
jo udgør den største trussel mod Europa. Og 
under alle omstændigheder: hvad med virk- 
ningen for de selvstændige britiske og fran- 
ske atomslagstyrker? -  for at nævne endnu 
en komplicerende faktor i hele denne store 
ligning. 

Heller ikke et andet og meget centralt 
spørgsmål er det let at tage stilling til, og det 
er det spørgsmål, som den amerikanske, præ- 
sident selv var inde på i sin præsentation af 
projektet i 1983 med sætningen: »Hvis de« -  
det vil sige de defensive systemer -  »sam- 
menkobles med offensive systemer, ville de 
kunne ses som skabende grundlag for en ag- 
gressiv politik, og det ønsker ingen.« Med 
andre ord: i hvilket omfang kan man tænke 
sig at et defensivt system bliver udnyttet of- 
fensivt? 
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Det sovjetiske argument mod rumforsvaret 
har her været det, at USA med dette system 
netop ønskede at erhverve sig en offensiv 
kapacitet, altså en evne til at gennemføre et 
så lammende førsteslag mod de sovjetiske 
atommissiler, at gengældelse var udelukket. 
Så kan man selvfølgelig sige, at denne sovje- 
tiske betragtning jo nok havde virket stærke- 
re, hvis Sovjetunionen ikke selv havde bedre- 
vet så meget forskning på dette område, men 
det er selvfølgelig en anden sag. 

Tilbage står dog under alle omstændighe- 
der, at enhver udvikling, som på den ene 
eller den anden måde ville forbedre den ene 
parts muligheder for at gennemføre et første- 
slag, ikke ville kunne betegnes som andet 
end yderst destabiliserende. Netop derfor er 
det så vigtigt, at der allerede i forskningsfa- 
sen bliver ført seriøse og reelle drøftelser om 
disse spørgsmål mellem USA og Sovjetuni- 
onen, og dette er for regeringen et af de af- 
gørende punkter, som jeg skal vende tilbage 
til. 

Men alle disse spørgsmål vedrørende SDI 
bør ikke få os til at overse, at den eksisteren- 
de situation på det nukleare område også 
kender mange ubesvarede spørgsmål, og at vi 
lykkeligvis ikke har gjort erfaringer, som vil- 
le tillade os at besvare dem bedre. Det er 
derfor nok ganske tvivlsomt, om det er mu- 
ligt, endsige tilrådeligt, at tilrettelægge prak- 
tisk politik på grundlag af mere eller mindre 
sikre formodninger eller antagelser, som er 
affødt af denne type spørgsmål. 

Jeg mener, det er nok så rationelt at nær- 
me sig problemkredsen fra en anden kant, 
nemlig ved fortsat at tage udgangspunkt i 
hævdvundne danske synspunkter på nedrust- 
ningsområdet. De slutninger, det så fører til, 
er: 

For det første at et våbenkapløb i rummet 
må undgås. 

For det andet at ABM-aftalen må overhol- 
des, sådan at der ikke sker udvikling, afprøv- 
ning eller udplacering af forsvarssystemer i 
rummet, og at det således undgås, at der op- 
står et kapløb mellem nye offensive og nye 
defensive systemer. 

For det tredje at USA og Sovjetunionen i 
Genéve må nå til enighed om foranstaltnin- 
ger, som sikrer gensidig tilbageholdenhed og 
fastlægger begrænsninger, som hindrer et 
sådant våbenkapløb i at opstå. 

For det fjerde at selv om forskningsvirk- 
somhed ikke lader sig kontrollere, må både 
USA og Sovjetunionen medvirke til, at forsk- 
ningen ikke får sådan et omfang og sådan en 
retning, at der alligevel opstår et kapløb på 
rumbaserede våben. 

På den baggrund var det også, at regerin- 
gen fandt det meget tilfredsstillende, at det i 
den amerikansk-sovjetiske fælleserklæring fra 
den 8. januar i år direkte hed, at formålet 
med de forestående forhandlinger i Genéve 
om atomvåben og våben i det ydre rum er 
»at forhindre et våbenkapløb i rummet og 
standse det på jorden ved at begrænse og 
reducere atomarsenalerne med det endelige 
formål at eliminere atomvåbnene fuldstæn- 
digt«. 

I de konsultationer, som foregår inden for 
NATO, har den danske regering -  ligesom 
f.eks. den norske og på det seneste også den 
britiske -  fremført synspunkter af denne art, 
og det agter vi fortsat at gøre med al mulig 
vægt. Navnlig tillægger vi det betydning, at 
forhandlingskontakten mellem supermagter- 
ne i hele dette fremtidsteknologiske spørgs- 
mål ikke blot opretholdes, men også gives et 
reelt indhold, og det må i denne fase være 
det helt centrale. 

Dette spørgsmål er så væsentligt, at det 
ikke må tilsløres af forhandlingstaktiske 
manøvrer, som selvfølgelig også hører denne 
fase til. F.eks. er det klart, at Sovjetunionen 
gennem sine udtalelser har forsøgt -  og for- 
mentlig også fortsat vil forsøge -  at spille på 
interesseforskellene inden for alliancen i det- 
te spørgsmål og her især tænkelige interesse- 
forskelle mellem USA og dets vesteuropæiske 
allierede. Men endnu vigtigere end dette for- 
handlingstaktiske spil er dog, at man fra 
amerikansk side i gentagne officielle udtalel- 
ser har understreget, at det strategiske for- 
svarsinitiativ som et af sine vigtigste formål 
har at fremme stabiliteten ved at gå fra fore- 
stillingen om en gensididigt sikret ødelæggel- 
se til forestillingen om gensidig sikkerhed. 
Når det er tilfældet, må det netop fordre, at 
USA og Sovjetunionen drøfter alle disse 
spørgsmål løbende, også forskningen, for 
alene derved er det muligt at sikre sig den 
fornødne politiske styring. 

Men når jeg hermed har søgt at beskrive 
regeringens holdning til det strategiske for- 
svarsinitiativ, har jeg alligevel kun besvaret 
en del af et bredere problem, for det er ikke 
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muligt at tage stilling til rumforsvaret isole- 
ret. 

For det første er det naturligvis umuligt at 
diskutere defensive forsvarssystemer uden at 
tage hensyn til de offensive våben, som de 
formodes eller forventes at kunne yde be- 
skyttelse imod, og i denne forbindelse rejser 
sig netop nogle af de allervanskeligste 
spørgsmål. 

Det er ikke bare et spørgsmål om, med 
hvilken grad af effektivitet et sådant for- 
svarssystem kan beskytte hvem og hvor mod 
ballistiske missiler. Det er også et spørgsmål 
om, med hvilken vægt fly, kortrækkende mis- 
siler, krydsermissiler, som også kan medføre 
atomvåben, og konventionelle styrker i det 
hele taget vil indgå i den militære balance. 

For det andet er det en politisk realitet, at 
USA og Sovjetunionen i Genéve under de 
nye forhandlinger, der blev indledt den 12. i 
denne måned, allerede er gået så langt, at de 
har besluttet at forhandle både strategiske og 
atombærende mellemdistanceraketter sam- 
men med spørgsmålet om våben i rummet og 
andre forsvarsvåben. En omfattende sam- 
menkædning af problemerne er således alle- 
rede indtruffet, og som bekendt forhandles 
spørgsmålet om de konventionelle styrker i 
Europa allerede i Wien. Hvorvidt Genévefor- 
handlingerne så vil føre til, at man får en 
samlet aftale for alle de tre områder, der nu 
er kædet sammen, eller man vil få delaftaler, 
er en anden og indtil videre uafgjort sag, 
men at emnerne vil blive forhandlet parallelt, 
og at der vil blive tale om en gensidig på- 
virkning og hensyntagen, er dog nok under 
alle omstændigheder givet. 

Det er således efter regeringens opfattelse 
meget vigtigt i diskussionen om SDI hele 
tiden at holde sig for øje, at dette amerikan- 
ske projekt må analyseres og vurderes i den 
bredere sammenhæng, jeg her har skitseret. 
Spørgsmålet om, hvorvidt rumforsvar kan 
bruges i det godes tjeneste, må lige så vel 
stilles og vurderes som det modsatte spørgs- 
mål, nemlig om et rumforsvar vil skabe stør- 
re risici end dem, vi kender nu. 

En eliminering, ja, bare en væsentlig for- 
mindskelse af den atomtrussel, der nu i et 

" par generationer har hængt over menneske- 
heden, er det i hvert fald værd at undersøge 
muligheden for at opnå. 

Vi ved ikke, om rumforsvarssystemer er 
vejen hertil, men vi ved heller ikke, om de 

ikke er det. Det er også nok samtidig værd at 
erindre sig, at med eller uden SDI-projektet 
vil de eksisterende atomvåben og deres pro- 
blemer være med os længe endnu. Et eventu- 
elt forsvarssystem mod atommissiler vil un- 
der ingen omstændigheder kunne blive ope- 
rativt før tidligst ved årtusindskiftet og meget 
muligt først senere endnu. Betydningen af 
målsætningen, den størst mulige reduktion i 
antallet af atomvåben, er derfor usvækket. 

Våbenkontrolbestræbelser på disse felter er 
derfor heller ikke blevet mindre vigtige, end 
de var før, og den sammenkædning af de tre 
problemsæt: INF, START og SDI, der er 
sket i Genéve, er i sig selv et vidnesbyrd her- 
om. 

Hvis nu forskningen skulle vise, at rumfor- 
svar kan udgøre et positivt element i bestræ- 
belserne for at sikre freden og stabiliteten, er 
rumforsvar et gode. Skulle forskningen vise, 
at det ikke eller kun meget tvivlsomt kan bi- 
drage hertil, bør projektet forblive et projekt. 

Vi kan ikke acceptere, at ABM-traktaten 
overtrædes. Vi kan ikke opfatte et våbenkap- 
løb i rummet som andet end negativt, og vi 
kan ikke mene andet, end at USA og Sovjet- 
unionen må se til, at deres forskning ikke 
løber ud af kontrol. Men samtidig må vi vur- 
dere udviklingen på dette område i lyset af 
udviklingen på de andre områder, der er di- 
rekte relevante, og som også indgår i for- 
handlingerne. Det overordnede mål må være 
at sikre freden og stabiliteten med så få vå- 
ben som overhovedet muligt. 

Forhandling 

Gert Petersen (SF): 

Den 26. maj 1972 indgik USA og Sovjet- 
unionen en af de få effektive traktater om 
nedrustning. Den fik navnet ABM-traktaten 
-  ABM står for antiballistiske missiler -  og 
det var en traktat, hvorved de to supermagter 
gav afkald på at opbygge omfattende raket- 
forsvarssystemer, som skulle hindre indflyv- 
ning af fremmede raketter. Senere blev der 
tilføjet en protokol, som stadig er gyldig, og 
hvorefter sådanne forsvarssystemer ind- 
skrænkes til ét pr. supermagt. Der er ét i 
Sovjetunionen, men i øjeblikket ingen i USA. 

I forordet til traktaten hedder det, at den- 
ne begrænsning af de defensive raketsyste- 
mer vil »mindske risikoen for udbruddet af 
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en krig, hvorunder kernevåben bringes i an- 
vendelse«. 

Hvad er nu det for noget? Man skulle da 
tro, at netop oprettelsen af defensive syste- 
mer kunne mindske krigsrisikoen, og det var 
også det oprindelige sovjetiske standpunkt 
dengang i 1960erne. 

Der findes en berømt udtalelse af den da- 
værende sovjetiske premierminister, Kosygin. 
Under en forhandling med amerikanerne 
sagde han, at enhver nation havde ret til 
selvforsvar, og at et defensivt system da al- 
drig kunne øge krigsfaren. Men det lykkedes 
faktisk i det følgende år for amerikanerne -  
der havde været store indbyrdes diskussio- 
ner, men dette standpunkt havde altså fået 
overtaget -  at overbevise de sovjetiske ledere 
om, at netop denne form for defensive syste- 
mer er dødsensfarlige, når de kobles sammen 
med angrebssystemer, og det anså begge par- 
ter for uundgåeligt; der ville altid ved siden 
af dem være angrebssystemer. 

Hvis en supermagt, der råder over tusinder 
af angrebsvåben, atomraketter osv., også op- 
bygger en uigennemtrængelig paraply over 
sit eget land eller sine vigtigste centre, bliver 
den i stand til ved et angreb at tilintetgøre 
modparten, uden at modparten på nogen 
måde kan true angriberen. Dermed opnår 
den pågældende supermagt den eftertragtede 
førsteslagskapacitet, som man kalder det, og 
det vil sige, at man med ét første slag kan 
tilintetgøre modparten, uden at modparten 
kan gøre noget ved det, fordi angriberen er 
usårlig i kraft af denne paraply. 

Det er teorien bag det stjernekrigsforsvar, 
som man diskuterede i 1960erne, men som 
man altså gav afkald på, og det er også teori- 
en bag det stjernekrigsforsvar, som præsident 
Reagan har lanceret nu. 

Terrorbalancen -  det betyder på dansk 
ligevægten -  er baseret på gensidig frygt og 
sårbarhed. Det er så sandelig et skrøbeligt og 
dårligt grundlag for international fred, men 
der findes et endnu ringere grundlag, nemlig 
hvis denne balance afløses af den ene parts 
totale overlegenhed. Så vil vi være endnu 
værre stillet. 

De sovjetiske ledere kunne naturligvis 
dengang have håbet på, at deres land ville 
vinde i kapløbet om at opbygge et sådant 
defensivt raketsystem, men de måtte se i øj- 
nene, at prisen kunne blive en økonomisk 
ruin for Sovjetunionen. Selv i USA var der 

mange, der var betænkelige ved de kolossale 
omkostninger, der var knyttet til det nye pro- 
gram, og de teknologiske vanskeligheder, der 
måtte overvindes. Alligevel er der ingen tvivl 
om, at USA ville have vundet kapløbet, hvis 
det var kommet i gang dengang, og dermed 
heller ingen tvivl om, at kapløbet i sig selv 
ville have været dødsensfarligt og destabilise- 
rende. Af teknologiske og økonomiske grun- 
de ville USA hele tiden have ligget foran 
Sovjet, og udsigten til, at USA dermed kunne 
erhverve sig absolut overlegenhed og første- 
slagskapacitet, ville naturligvis have skabt en 
uhyre nervøsitet på den anden side, altså i 
Moskva, og dermed en uhyre farlig og usta- 
bil situation. 

Af disse mange grunde indså sovjetleder- 
ne, indbefattet Kosygin, at et kapløb om så- 
danne såkaldte defensive systemer ville øge 
krigsrisikoen, en opfattelse, som altså også 
var slået igennem i USA, og resulatet blev 
som sagt, at begge de to supermagter i 1972 
underskrev den omtalte ABM-traktat. 

Alle argumenterne fra dengang er fuldt ud 
gyldige også i dag, men nu har vi en Reagan- 
administration, der ser helt andeledes på tin- 
gene. I den tale af USAs forsvarsminister, 
Weinberger, som blev læst op -  han kunne 
ikke selv være til stede -  i München i februar 
i år, kom han ind på ABM-traktaten, og han 
sagde ifølge New York Times: 

»Spørgsmålet er, om vi nu i 1980erne er 
villige til at acceptere muligheden af i 
1990erne og videre frem at udvikle et effek- 
tivt forsvar mod raketter ved hjælp af nye 
teknologier, som var helt ukendt for de men- 
nesker, som skrev ABM-traktaten. Skal vi 
være fortidens gidsler i en sådan grad, at vi 
aldrig kan overveje en bedre vej til at bevare 
freden?« 

Nøjagtig de samme argumenter anvendte i 
1960erne modstanderne af ABM-traktaten. 
De talte også om, at det var en bedre vej til 
at bevare freden. Deres argumenter var dårli- 
ge dengang, og de er ikke blevet bedre i dag, 
slet ikke hvis man ser nærmere på, hvad der 
sker, for meget kunne tyde på, at det, Wein- 
berger vil, i virkeligheden er at erstatte den 
gensidige frygt med en ensidig frygt, nemlig 
Sovjetunionens frygt for USA. Som New 
York Times bemærkede den 15. februar i år, 
har stjernekrigsforsvaret fået en lidt overset 
lillebror, der hedder det avancerede strategi- 
ske missilsystemprogram. Det har til formål 
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-  og jeg citerer New York Times -  »at sikre, 
at amerikanske missiler kan gennemtrænge 
ethvert fremtidigt forsvarssystem, der opbyg- 
ges i Sovjetunionen.« 

På den baggrund er to konklusioner nær- 
liggende. For det første: i USA er der planer 
om at opbygge både et uigennemtrængeligt 
forsvarssystem og et angrebssystem, der med 
sikkerhed kan gennemtrænge det sovjetiske 
forsvarssystem, og der er sat penge af til dis- 
se planer. For det andet: selvfølgelig vil So- 
vjetunionen prøve at gøre noget tilsvarende, 
de vil givetvis besvare stjernekrigsforsvaret 
med nye og stærke offensive systemer, som 
de tror kan gennemtrænge det amerikanske 
stjernekrigsforsvarssystem. På samme måde 
som USA mener at kunne gøre det over for 
et sovjetisk forsvarssystem, vil man også i 
Sovjet mene, at man kan gøre det over for et 
amerikansk forsvarssystem. 

Det betyder, at enten får vi en massiv 
amerikansk overlegenhed med en katastrofal 
ustabilitet som resultat, eller også får vi en 
videreførelse af den nuværende terrorbalance 
på et »højere«, dvs. et uendelig meget mere 
kostbart og farligt niveau. 

Hvad vi derimod med garanti ikke får, er 
afspænding, nedrustning og en stabil ver- 
densfred. 

På denne baggrund må vi indtrængende 
advare imod det amerikanske stjernekrigs- 
projekt, også det forskningsprojekt, der er en 
uadskillelig del af projektet. Vi finder, at 
Danmark skal svare nej til enhver deltagelse 
i projektet, og at Danmark overhovedet skal 
udtale sig imod projektet, der, som jeg har 
vist -  og det uanset om det kan gennemføres 
eller ej -  vil føre til øget usikkerhed og inde- 
bære et endnu mere vanvittigt og ukontrolla- 
belt rustningskapløb. 

Vi må forlange, at begge parter overholder 
ABM-traktaten, både dens bogstav og ånd, 
og at den allerede nu påbegyndte militarise- 
ring af rummet -  for en sådan er jo desværre 
i gang -  bliver afløst af en afmilitarisering. 
Og på denne baggrund vil jeg på vegne af 
hr. Albrechtsen og mig selv fremsætte følgen- 
de: 

Forslag om motiveret dagsorden. 
»Idet folketinget understreger, at Dan- 

mark modsætter sig enhver militarisering af 
det ydre rum uanset våbnenes karakter (f.eks. 
atomvåben, antisatellitvåben, laserstråler, 

partikelstrålingsvåben), og at Danmark for- 
langer, at ABM-traktaten mellem USA og 
Sovjetunionen respekteres og bevares, pålæg- 
ger folketinget regeringen 

1) at fremføre dette standpunkt over for 
USAs regering, 

2) at arbejde aktivt for dets godkendelse i 
NATOs ministerråd og andre internationale 
organer, herunder FN, samt 

3) at fastslå, at Danmark under ingen om- 
stændigheder vil deltage i noget program, ej 
heller af forskningsmæssig karakter, der in- 
debærer nogen form for militarisering af det 
ydre rum. 

Tinget går derefter over til næste sag på 
dagsordenen.« 

Jeg vil anbefale dette forslag til vedtagelse. 

Anden næstformand (Povl Brøndsted): 
Der er fremsat følgende forslag om moti- 

veret dagsorden: (se ovenfor). Dette forslag 
indgår nu i forhandlingen. 

(Kort bemærkning). 
Albrechtsen (VS): 

Når jeg beder om en kort bemærkning nu, 
er det, fordi der er et afgørende punkt i 
udenrigsministerens tale -  jeg har fået lejlig- 
hed til at læse den her i løbet af de sidste 
fem minutter -  som jeg synes bør afklares, 
inden debatten går videre, fordi det drejer 
sig om grundlaget for debatten. 

Der er efter min mening en alvorlig selv- 
modsigelse i talen vedrørende spørgsmålet 
om forskningen i stjernekrigsprogrammet. 
Ministeren siger, at det er værd at undersøge 
muligheden for at opnå et sådant stjerne- 
krigsprojekt eller rumforsvar. Vi ved ikke, 
om SDI er vejen hertil, siger ministeren et 
sted, men et andet sted peger ministeren på -  
det er det fjerde punkt i ministerens fire- 
punktsprogram, kan man sige -  at forsk- 
ningsvirksomheden bør begrænses mest mu- 
ligt, så der ikke opstår et kapløb på rumbase- 
rede våben. Det forekommer mig, at ministe- 
ren det ene sted siger, at forskningen må 
gennemføres, så man kan se, om stjernekrig 
er sagen, og det andet sted siger, at forsknin- 
gen bør begrænses mest muligt. 

Det er en stor uklarhed, og jeg tror, det er 
et meget afgørende punkt i debatten. Derfor 
synes jeg, at regeringens opfattelse med hen- 
syn til, hvor meget forskning regeringen vil 
godkende, og i hvilket omfang regeringen vil 
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godkende, og i hvilket omfang regeringen vil 
være med til at sige nej til forskningsdelen af 
det, bør afklares. Det er mildt sagt ikke klart 
i ministerens tale. 

Lasse Budtz (S): 
Vi kan i dag uden ringeste overdrivelse 

fastslå, at nedrustnings- og våbenkontrolfor- 
handlingerne aldrig har været mere kompli- 
cerede, og at konsekvenserne af deres sam- 
menbrud kan blive helt uoverskuelige. Det 
skyldes bl.a. introduktionen af stjernekrigsbe- 
grebet eller SDI, som er det officielle navn. 
Udviklingen af stjernekrigsvåben kan føre til 
en accelerering af udviklingen af kernevåben 
i et helt uhørt omfang. 

Socialdemokratiet mener, at vi sammen 
med andre partier og andre lande må mod- 
sætte os militariseringen af det ydre rum, og 
jeg kan tilføje, at denne holdning deler vi 
med praktisk taget alle andre socialdemokra- 
tiske partier i Europa, hvilket et møde i Lis- 
sabon i sidste uge fastslog. 

For god ordens skyld vil jeg gerne gøre 
opmærksom på, at 3. maj-dagsordenen ikke 
dækker denne holdning. Den taler kun om 
kernevåben i rummet, og den bør suppleres. 
Vi har selv senere, bl.a. i vort partiprogram, 
strammet denne holdning ved slet og ret at 
tale om »våben«, bl.a. fordi SDI-våbnene på 
det nuværende forskningsstadium ikke om- 
fatter kernevåben. 

Den omfattende internationale debat om 
SDI har fremkaldt talrige ekspertkommenta- 
rer, der fastslår, at SDI kun vil have 50 pet. 
chance for at etablere et elektronisk beskyt- 
telsessystem. Som en fremtrædende tysk poli- 
tiker sagde for nylig: der er derfor også 50 
pet. chance for at eksportere helvede til him- 
melen. 

Hvorfor tror man omvendt, at man kan 
opnå i himmelen eller rummet, hvad man 
ikke kan opnå på Jorden? Hvorfor simpelt 
hen ikke nedruste i stedet for at udvikle nye 
våben? De vesteuropæiske lande skal have 
fået et tilbud eller en henvendelse fra ameri- 
kansk side om at deltage i forskningen og 
udviklingen, og de vil under alle omstændig- 
heder gerne have vor støtte, men det vil ko- 
ste en fuldstændig uoverskuelig sum penge, 
også for europæerne, hvis de teoretisk skulle 
deltage. Men tror nogen for alvor på, at So- 
vjet kan få disse systemer gratis, som præsi- 

dent Reagan har antydet, disse systemer, som 
de vesteuropæiske lande skal betale for? Jeg 
tror det ikke. Og hvor skulle pengene i øvrigt 
tages fra til et projekt, som meget få tror kan 
skabe beskyttelse? 

For at citere den omtalte vesttyske politi- 
ker endnu en gang sagde han også, at den 
teoretiske europæiske deltagelse kan blive så 
kostbar, at Europa bliver en andenrangsmagt 
økonomisk, som vi allerede er det strategisk. 

Dette udspil, denne udfordring, kræver 
formentlig et helt nyt europæisk sammenhold 
og samarbejde. Alene kan vi åbenbart ikke få 
indflydelse; sammen kan vi måske få nogen. 
Men dette europæiske samarbejde er det 
næppe tidspunktet at diskutere i dag. 

Det er let at forestille sig, at Sovjet hver- 
ken vil have de økonomiske eller de teknolo- 
giske muligheder for for alvor at tage kon- 
kurrencen op med det såkaldte amerikanske 
strategiske initiativ. Gjorde man det, ville de 
økonomiske tilbageslag for Sovjet på helt 
andre områder blive følelige og alvorlige og 
derfor repræsentere nye farer, endog i for- 
bindelse med udviklingen af systemer, som 
ingen kan vide om har sikkerhedsmæssige 
konsekvenser. 

Gør man det ikke, vil Sovjet finde andre 
former for svar, hvilket amerikanske eksper- 
ter da også fuldt ud er opmærksom på og 
indrømmer. Det er usandsynligt, at man kan 
lave systemer, der er 100 pet. sikre. Det er let 
at forestille sig, at Sovjet kan blive fristet til 
at producere endnu flere langtrækkende stra- 
tegiske raketter ud fra en tankegang om, at 
nogle vil slippe igennem nettet. Men i så fald 
er det >>blot<< et nyt yderst farligt våbenkap- 
løb, der er sat i gang. 

Man kan tænke sig, at Sovjet i Genéve vil 
forsøge at stoppe SDI med tilbud om fast- 
frysning, oprettelse af zoner eller nedskæring 
af raketternes antal som betaling for et stop 
for SDI-programmet. Skal vi tro den ameri- 
kanske præsident -  og det mener man jo vi 
skal -  vil USA afvise denne holdning. Det 
samme har den amerikanske delegationsle- 
der, Kampelman, givet udtryk for, og det er 
derfor ikke overraskende, at en sovjetisk eks- 
pert som professor Arbatov har udtalt, at vi 
næppe får nogen våbenaftale i det hele taget. 
Får vi den ikke -  og forhandlingerne vil un- 
der alle omstændigheder tage tid -  er vejen 
åben for en accelerering af våbenkapløbet på 
alle områder. 
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Richard Burt fra den amerikanske rege- 
ring har sagt, at i denne sag drejer det sig om 
at hindre, at der drives en kile ind mellem 
USA og dets allierede, og det kan vi for så 
vidt tiltræde. Men hvorfor opstår denne fa- 
re? Socialdemokraterne er jo ikke ene om 
den dybe bekymring og skepsis. Jeg må min- 
de om, hvad den vesttyske udenrigsminister, 
Hans-Dietrich Genscher, har skrevet og den 
britiske udenrigsminister, Sir Geoffrey Howe, 
har udtalt. Howe gjorde bl.a. opmærksom på 
nogle af de mulige konsekvenser, jeg her har 
nævnt. Og ifølge Information sagde den nor- 
ske udenrigsministerielle statssekretær, Tor- 
bjørn Frøysnes, for nylig følgende: vi er 
hårdnakket imod kaprustning i rummet, og 
SDI-våbnene kan føre til, at der opstår kap- 
rustning på offensive våben til bekæmpelse 
af de defensive rumvåben. Frøysnes repræ- 
senterer som bekendt en konservativt ledet 
norsk koalitionsregering. 

Jeg må desuden minde om, at ved siden af 
SDI-programmet gennemfører det amerikan- 
ske flyvevåben, som hr. Gert Petersen meget 
korrekt refererede, en forskning vedrørende 
nye offensive raketter, der skal kunne trænge 
igennem et sovjetisk SDI-program. Sidelø- 
bende hermed er begge supermagterne -  så- 
dan bare for en sikkerheds skyld -  i gang 
med ikke blot at udforske, men også at frem- 
stille nye missiler, som må formodes at over- 
skride grænserne for SALT II-aftalen, som 
amerikanerne ganske vist aldrig ratificerede, 
men som de har respekteret. Dertil kommer, 
at den såkaldte ABM-traktat, der indskræn- 
kede mulighederne for at udvikle antiraketter 
for at gøre en kernevåbenkrig mindre sand- 
synlig, er kommet i yderste fare som følge af 
den øjeblikkelige udvikling. 

Som følge heraf ville det være naturligt, 
om Genéveforhandlingerne nåede frem til en 
situation, hvor simpelt hen alle kernevåben 
og alle SDI-systemer blev inddraget, og hvor 
man også drøftede moratoriemuligheden, 
fastfrysningen og oprettelsen af zoner. Det er 
en kendsgerning, at den delvis amerikanske 
såkaldte Aspengruppe har indtaget en yderst 
positiv holdning til zoner, og denne gruppe 
omfatter dog folk som den tidligere udenrigs- 
minister Cyrus Vance og den tidligere briti- 
ske premierminister Edward Heath. Desuden 
bør SALT lI-traktaten bekræftes og ratifice- 
res. Er man i øvrigt klar over, at de sovjeti- 
ske SS 22-raketter kan ramme mål i Dan- 

mark, men også de amerikanske Pershing 
II-raketter i Vesttyskland, halvandet minut 
efter affyringen? Prøv at tænke tanken igen- 
nem -  halvandet minut! 

Alle våben burde dækkes af Genévefor- 
handlingerne. Genéve kan blive den sidste 
chance for nedrustning og våbenkontrol i 
overskuelig tid. Det ville være det bedste, 
hvis man hurtigt nåede frem til en aftale om, 
at ingen nye våben kan introduceres, så læn- 
ge der forhandles. Det ville dog være et 
skridt fremad. Jeg indrømmer, at det kan 
være vanskeligt at stoppe enhver form for 
forskning, men man kan stoppe afprøvning 
af nye våben, som er et resultat af denne 
forskning, under forhandlinger. I det lange 
løb kan man selvfølgelig ved aftaler stoppe 
resultaterne af forskningen i det hele taget. 

Jeg indrømmer, at det ofte er svært at fast- 
holde perspektiverne i den uhyre komplicere- 
de emnekreds, vi her diskuterer. Men det er 
rigtigt som fremhævet bl.a. i Information, at 
hvis blot 1 pet. af de omkring 8.000 atom- 
sprængladninger i Sovjets langdistanceraket- 
ter og i nogle af de kortere rækkende når 
igennem et amerikansk skjold baseret f.eks. 
på SDI-systemet og rammer bymål, vil det 
være en ufattelig katastrofe. 

Socialdemokratiet mener derfor, at Dan- 
mark må tilkendegive sin modstand mod pla- 
cering af våben i rummet, at vi må arbejde 
for, at man når frem til aftaler også omfat- 
tende SDI, at ABM-traktaten ikke krænkes, 
at Danmark ikke kan deltage i noget forsk- 
ningsprogram om SDI, og at regeringen skal 
forelægge disse synspunkter i alle relevante 
internationale organer. Som en konsekvens 
heraf skal jeg tillade mig på socialdemokrati- 
ets vegne at fremsætte følgende: 

Forslag om motiveret dagsorden. 
»Idet folketinget konstaterer, 
at Danmark er imod placering af våben i 

det ydre rum og deltagelse i udforskning og 
udvikling af dem, 

at Danmark er tilhænger af bevarelsen og 
overholdelsen af ABM-traktaten, og 

at Danmark støtter en ny traktat mellem 
Øst og Vest, der hindrer en militarisering af 
rummet, 

pålægges det regeringen at arbejde aktivt 
for disse synspunkter i alle relevante interna- 
tionale organisationer. 
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Folketinget går derefter over til næste sag 
på dagsordenen.« 

Anden næstformand (Povl Brøndsted): 
Der er nu fremsat følgende forslag om 

motiveret dagsorden: (se foran). Også dette 
dagsordensforslag indgår i forhandlingen. 

(Kort bemærkning). 

Gert Petersen (SF): 
Det er i anledning af den socialdemokrati- 

ske dagsorden, hvor jeg bemærker en forbav- 
sende lighed med den af undertegnede fore- 
slåede dagsorden. 

Hvor vi taler om, at Danmark er imod en 
militarisering af det ydre rum, siger socialde- 
mokraterne, at Danmark er imod placering 
af våben i det ydre rum. Det turde være det 
samme. Hvor vi taler om, at Danmark ikke 
må deltage i noget program, ej heller af 
forskningsmæssig karakter, taler socialdemo- 
kraterne om deltagelse i udforskning og ud- 
vikling af sådanne våben til placering i det 
ydre rum. Hvor vi taler om, at Danmark for- 
langer, at ABM-traktaten skal respekteres og 
bevares, taler socialdemokraterne om, at de 
er tilhængere af, at den skal bevares og over- 
holdes. Så er der som noget nyt i den social- 
demokratiske dagsorden: at Danmark støtter 
en ny traktat mellem Øst og Vest, der hindrer 
en militarisering af rummet. Sådan en traktat 
er vi naturligvis også tilhængere af. 

Den eneste reelle forskel, jeg kan se, er, at 
man fra socialdemokratisk side har slået de 
adresser, vi er kommet med, hvor Danmark 
skal henvende sig, sammen til »alle relevante 
internationale organisationer«, hvor Dan- 
mark skal arbejde aktivt for disse synspunk- 
ter. 

Jeg synes egentlig, at socialdemokratiet 
kunne have tilsluttet sig vores dagsorden, 
men jeg forstår, at man i socialdemokratiet 
måske har lidt besvær, et eller andet syn- 
drom med hensyn til at stemme for dagsor- 
dener fra SF. Vi har ikke det samme syn- 
drom, og jeg vil sige, at hvis den socialdemo- 
kratiske dagsorden kommer først til afstem- 
ning, så vil vi naturligvis stemme for den, 
fordi den siger det samme som vores. 

Eva Møller (KF): 
Debatten i dag drejer sig om et dybt alvor- 

ligt emne, måske det alvorligste, folketinget 

nogen sinde kommer til at drøfte. Det drejer 
sig om menneskehedens ønske om fred og 
muligheden for en tryggere verden, om, 
hvorvidt man kan nå et skridt videre ad den 
vej, der fører til nedrustning, herunder til 
afskaffelse af alle atomvåben. Det drejer sig 
også om, hvorvidt det kan lykkes os at bidra- 
ge konstruktivt til de drøftelser, der føres og 
også fremover skal føres af supermagterne. 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at 
det står som ønsket og målet for alle menne- 
sker, at de nedrustningsforhandlinger, der nu 
er genoptaget i Genéve, må slutte med et po- 
sitivt resultat, ligesom alle ønsker, at også 
dagens spørgsmål om et rumforsvar må blive 
drøftet seriøst og åbent mellem supermagter- 
ne. 

Det skal endvidere understreges, at det er 
af umådelig stor betydning, at alle bestræbel- 
ser verden over går i retning af at mindske 
spændingen mellem supermagterne. Dette 
synspunkt bør vi derfor også have for øje 
under vore drøftelser i dag, der bør tage de- 
res udgangspunkt i, at alle er enige om at 
ønske en tryggere og bedre verden, en ver- 
den baseret på tro, tillid, sikkerhed og fred. 
Vi skal derfor fortsat støtte og opmuntre til 
konferencer om nedrustning, afspænding, 
fred, samarbejde, sikkerhed og tillid i lighed 
med dem, der har været afholdt i årene siden 
den anden verdenskrig. 

Dagens debatemne, et rumforsvar eller, 
som det blev udtrykt dengang, et defensivt 
skjold imod atomvåben, blev i 1967 af den 
daværende sovjetiske præsident, Aleksej Ko- 
sygin, omtalt som en menneskehedens frelse. 
Men ideen om det defensive skjold imod 
atomvåben førte som tidligere omtalt i debat- 
ten også i 1972 til supermagternes vedtagelse 
af den såkaldte ABM-traktat om forbud 
imod udvikling af, forsøg med og deploye- 
ring af antiballistiske systemer og komponen- 
ter. 

Det stod samtidig klart for begge super- 
magter, at det ikke var muligt at kontrollere 
forskningen på området. Derfor indeholder 
traktaten heller ikke noget forskningsforbud, 
og alle tilgængelige oplysninger, tyder da og- 
så på, at begge lande siden midten af 
1960erne har udnyttet denne forskningsmu- 
lighed, selv om det altså er ulovligt såvel at 
fremstille prototyper af det, forskningen sig- 
ter imod, som at deployere disse i rummet. 
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Vi kan fastslå, at begge supermagter for- 
sker på området og har gjort det i mange år, 
og at det, debatten i dag drejer sig om, på 
sin vis heller ikke er noget nyt, idet den tale, 
som SDI, det strategiske forsvarsinitiativ, 
hviler på, blev holdt af præsident Reagan 
den 23. marts 1983, altså for mere end to år 
siden. 

Vi ønsker alle fred og nedrustning, og der 
er derfor al god grund til at spørge, om yder- 
ligere forskning i og eventuel opbygning af 
selv defensive våbensystemer nu også er en 
rigtig anvendelse af verdens begrænsede res- 
sourcer. 

På baggrund af de fremskridt, Sovjetuni- 
onen allerede har gjort, og på baggrund af 
den forøgelse af afskrækkelsen, som vil kun- 
ne opnås ved et strategisk forsvar, kan det se 
ud til, at SDI-forskningsprogrammet vil være 
en uundgåelig investering. 

Vi skal som altid i et demokrati benytte 
enhver lejlighed til at diskutere de proble- 
mer, der er af betydning for vor tilværelse, 
men vi skal gøre det på vore egne præmisser 
og ikke på andres. Vi skal derfor i de enkelte 
NATO-lande og i debatten landene imellem 
drøfte rumforsvar. Det har i NATOs snart 
40-årige historie været et bærende princip, at 
landene står sammen i et fælles forsvar for 
vore demokratiske principper, og at et an- 
greb på én stat er et angreb på alle. Derfor 
er det klart, at det for Danmark som for de 
øvrige europæiske NATO-lande er af yderste 
betydning, at et nyt forsvarssystem ikke får 
den konsekvens, at Europa kommer til at 
ligge ubeskyttet hen. 

Jeg har derfor med tilfredshed noteret 
mig, at det i præsident Reagans omtale af 
rumforsvar gang på gang præciseres, at man 
vil holde tæt kontakt med sine NATO-allie- 
rede igennem hele forskningsfasen, selv om 
det er et rent amerikansk projekt. Ligeledes 
understreges det, at man er indstillet på at 
lade forskningen også omfatte muligheden 
for beskyttelse mod alle former for ballistiske 
missiler, herunder altså også mellem- og 
kortdistancemissiler. 

Endelig er der vel også grund til at glæde 
sig over, at hovedvægten i SDI er lagt på 
ikke-nuklear forsvarsteknologi. 

Man kan naturligvis gøre sig mange flere 
overvejelser og stille sig flere spørgsmål. Lad 
mig her nøjes med at nævne de vigtigste 
spørgsmål, som den konservative folketings- 

gruppe foreløbig kunne ønske at få belyst. 
De er: opretholdes den amerikanske atomga- 
ranti over for Europa? Kan rumforsvar be- 
skytte mod mellem- og kortdistancemissiler? 
Hvad er virkningen for de selvstændige euro- 
pæiske atomslagstyrker? Hvorledes sikres 
det, at dette defensive system ikke senere 
sammenkobles med et offensivt system? Kan 
det økonomisk lægge beslag på for stor en 
del af verdens samlede ressourcer? Vil en 
fortsat ensidig sovjetisk forskning på områ- 
det ikke kun virke destabiliserende? Kan alle 
de tekniske vanskeligheder, f.eks. opsendelse 
af attrapper og laserspejlenes sårbarhed, 
overvindes? 

Det er væsentligt at understrege, at svare- 
ne på alle disse spørgsmål samt på alle de 
spørgsmål, vi endnu ikke har kunnet stille, 
fordi vi har at gøre med et rent forsknings- 
program, skal vi have inden for vort NATO- 
samarbejde, således at vi efterfølgende har 
mulighed for at påvirke beslutningsprocesser- 
ne og udviklingen. Under hele dette forløb 
skal vi holde fast i de igennem flere år ved- 
tagne danske principper for politikken på 
nedrustningsområdet. 

Vi må derfor fortsat fastslå, at et våben- 
kapløb i rummet må undgås, at alle interna- 
tionale traktater skal overholdes -  på dette 
område drejer det sig først og fremmest om 
ABM-traktaten -  at det er vigtigt, at USA og 
Sovjetunionen under deres * forhandlinger i 
Genéve når til enighed om tilbageholdenhed, 
begrænsning og nedrustning, der kan hindre 
et våbenkapløb, herunder seriøst drøfter 
rumforsvar og dermed både sovjetisk og 
amerikansk forskning på området, at det er 
nødvendigt, at vi også gennem påvirkning af 
forskningsvirksomhed søger at hindre både 
umådeholden brug af ressourcer, og at et vå- 
benkapløb alligevel opstår, og at vi vil støtte 

' alle forhandlinger om nedrustning, super- 
magterne fører, hvad enten de omhandler ét 
eller flere af områderne konventionelle vå- 
ben, strategiske og atombærende mellemdi- 
stanceraketter eller antiballistiske missiler. Vi 
hilser med glæde, at der tilsyneladende nu 
ved forhandlingerne i henholdsvis Wien og 
Genéve er udsigt til at forhindre et våben- 
kapløb i rummet og til at begrænse og redu- 
cere atomvåbenarsenalerne og de konventio- 
nelle styrker. Vi ved, at forhandlingerne nu 
løber parallelt, og ser frem til én samlet eller 
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flere delaftaler på disse for menneskeheden 
så afgørende områder. 

Til sidst vil jeg gerne sige, at debatten i 
dag måske er kommet for tidligt, da vi netop 
på det sidste møde i Knud Østergaard-udval- 
get stillede en række spørgsmål og udbad os 
materiale om SDI. På den anden side er det 
karakteristiske ved demokrati, at vi har mu- 
lighed for at debattere alle spørgsmål, og de- 
batten her sker da også ud fra USAs initiati- 
ver på områder, som er offentligt kendt, for- 
di USA som et demokrati anerkender, at og- 
så dets allierede skal have indflydelse på 
spørgsmål af fælles interesse. Derfor har den- 
ne debat -  trods det meget lidt konkrete em- 
ne: planer, tanker og forskning om det, der 
hedder SDI, og uden det baggrundsmateria- 
le, vi siden vil få i udvalget 홢 alligevel været 
nyttig som bekræftelse på vort demokrati og 
vort fælles ønske om at sikre fred, frihed og 
stabilitet med anvendelse af færrest mulige 
våben. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 

Jeg synes, at det er et mere og mere om- 
siggribende røgslør, de borgerlige lægger ud 
over deres holdning til forskningsprogram- 
met. 

Jeg stillede et spørgsmål til udenrigsmini- 
steren for lidt siden, som jeg syntes at han 
skyldte at komme med et svar på allerede på 
et tidligt tidspunkt i debatten. Det konserva- 
tive indlæg gør det yderligere påkrævet -  af 
hensyn til at vi kan debattere på grundlag af, 
hvad regeringen og de borgerlige rent faktisk 
mener -  at vi får svar på det spørgsmål, jeg 
stillede. 

Man siger på den ene side, at man kan 
spørge, om yderligere forskning i stjerne- 
krigsprogrammet er den rigtige anvendelse af 
ressourcerne. Det spørgsmål rejste den kon- 
servative ordfører. I næste åndedrag under- 
stregede den konservative ordfører, at pro- 
jektet nok er uundgåeligt, og lægger op til 
passiv accept af det 5-årige milliardprojekt, 
forskningsprojekt, USA vil sætte i gang. Det 
er den samme selvmodsigelse, jeg gjorde op- 
mærksom på lå i udenrigsministerens tale, 
der også kan fortolkes som en passiv accept 
af det 5-årige forskningsprogram og forbru- 
get af 300 mia d.kr. i den sammenhæng. 

Jeg synes, at regeringen og de borgerlige 
skylder os at sige rent ud, om de støtter det 
program, eller om vi kan konstatere det glæ- 
delige faktum, at alle i denne sal er modstan- 
dere af, at det program skal iværksættes, så- 
dan som det fremgår af de to dagsordener, 
der indtil nu er foreslået. 

(Kort bemærkning). 

Erhard Jakobsen (CD): 
Jeg har lige så opmærksomt som den sid- 

ste taler lyttet til de to indlæg, der har været 
tale om, og jeg må sige, at det eneste tåge- 
slør, jeg kan konstatere, er det tågeslør, der 
synes at hvile over hr. Albrechtsens og an- 
dres øjne, og som gør det umuligt at se, hvad 
denne sag drejer sig om. 

Jeg tror, at det var hr. Gert Petersen, der 
brugte udtrykket accept, godkendelse. Hold 
da lige op! Man vil da ikke bilde dette tings 
medlemmer og den danske befolkning ind, at 
vi skal acceptere, hvad USAs regering laver 
på det punkt? Det er da at gøre grin med 
hele debatten, der, som fru Eva Møller sagde 
det, er en alvorlig debat. Det er at gøre det 
hele til grin, hvis man tror, at vi skal accep- 
tere noget som helst. Det sidste sted, USA 
finder på at spørge, er vel i Danmark. 

(Kort bemærkning). 

Gert Petersen (SF): 
Jeg yed godt, at hr. Erhard Jakobsens op- 

hold dernede i det store, store Europa hos 
ham har udviklet et kolossalt mindreværds- 
kompleks med hensyn til det at være dansker 
-  men herregud, sådan kan vi jo alle have 
vore vanskeligheder. 

Jeg kommer herop for at fortælle, at In- 
formation i dag bringer et Reutertelegram -  
det er dateret Luxembourg, den 25. marts 
1985 -  hvori det hedder: »NATOs forsvars- 
ministre vil på deres todagesmøde i Luxem- 
bourg, der begynder tirsdag, forsøge at finde 
en fælles holdning til præsident Ronald Rea- 
gans stjernekrigsplan, der indebærer et rum- 
baseret forsvar mod sovjetiske raketter.« 

Senere: 
»NATO har hidtil undgået spørgsmålet, 

men da Genéveforhandlingerne om atom- og 
rumvåben er kommet i gang, bliver de NA- 
TO-allierede nødt til at finde en fælles hold- 
ning til spørgsmålet.« 
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Det betyder for det første, at udenrigsmi- 
nisteren omgikkes meget letfærdigt med 
sandheden, da han sagde, at det var en sag, 
der ikke kom NATO ved. Jeg kan ikke for- 
stå, at udenrigsministeren kunne sige det 
uden at rødme. Og det betyder for det andet, 
at selv hr. Erhard Jakobsen vil være nødt til 
at tage stilling til dette program, til at sige, 
om han synes, det er godt eller skidt, for det 
venter man at NATO-forsvarsministrene gør 
nu, og en af dem, den danske, skal bl.a. stå 
til ansvar over for hr. Erhard Jakobsen. Selv 
hr. Erhard Jakobsen bliver nødt til at tage 
stilling trods sit nationale mindreværdskom- 
pleks. 

(Kort bemærkning). 

Erhard Jakobsen (CD): 
Det er rigtigt, at jeg i den sidste uges tid 

har været noget væk fra København. Jeg var 
i aftes i Kindvig, der ligger i Sydsjælland, og 
jeg var i forrige uge på Fyn, som også ligger 
lidt væk fra København. Men jeg har fulgt 
ganske godt med i, hvad der foregår her- 
hjemme. 

Jeg må fastholde, at naturligvis opstår der 
-  det er derfor, fru Thatcher har været inde i 
billedet, og det er derfor, Vesttyskland og 
Frankrig er inde i billedet -  en række NA- 
TO-problemer, som skal diskuteres, men at 
sige, at den danske regering skal acceptere 
den forskning, der foregår her, det er da at 
føre folk fuldstændig bag lyset, det er da at 
sprede et tågeslør, og når man spreder det 
over sine egne øjne, er det klart, at det går 
helt galt. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 
Vi må konstatere, at hr. Erhard Jakobsens 

bemærkninger ikke tjener andet formål end 
fortsat at tilsløre, hvad de borgerlige mener 
om denne sag. 

Nu siger hr. Erhard Jakobsen, at det ikke 
er Danmarks sag at tage stilling til denne 
sag; sådan måtte jeg forstå hr. Erhard Jakob- 
sens sidste bemærkning. Jeg ved ikke, om 
udenrigsministerens tavshed skal forstås så- 
dan, at det i virkeligheden er det, regeringen 
mener. Vi må bare notere os, at vi ikke kan 
få at vide, om de borgerlige rent faktisk sføt- 

ter det 300 mia kr.s forskningsprojekt, Rea- 
gan har bebudet. 

Vi kan jo glæde os over, at vi har fået at 
vide, at det gør man i hvert fald ikke fra so- 
cialdemokratiets side. I den dagsorden, der 
ligger her, tages der klart afstand fra at bruge 
verdens ressourcer på et sådant forsknings- 
projekt. Det må vi konstatere at vi ikke kan 
få regeringen og de borgerlige til på nuvæ- 
rende tidspunkt at mene noget om, men på 
et eller andet tidspunkt skal der jo stemmes, 
og så må vi jo se, hvad regeringen vil gøre. 

(Kort bemærkning). 

Gert Petersen (SF): 
Jeg synes, det var et noget magert svar, hr. 

Erhard Jakobsen kom med her i anden om- 
gang. Det kan jeg egentlig godt forstå, for 
det er en meget dårlig sag, han har kastet sig 
ud i. 

Forholdet er simpelt hen det, at Danmark 
i dag eller i morgen i Luxembourg skal tage 
stilling til dette program -  og det er forsk- 
ningsprogrammet, det drejer sig om, hr. Er- 
hard Jakobsen. Det har vi fået at vide af 
udenrigsministeren og af hr. Erhard Jakob- 
sen. Det er »kun« forskningsprogrammet, for 
andet er ikke på dagsordenen. Vi skal tage 
stilling: kan vi lide det, eller kan vi ikke lide 
det? Går vi ind for, at det skal gennemføres, 
eller er vi modstandere af det? 

Der står endvidere her, at man venter, at 
de 14 forsvarsministre vil vedtage en erklæ- 
ring, hvis ordlyd kommer til at ligge tæt op 
ad den, præsident Reagan og Margaret That- 
cher udsendte tidligere. Hr. Erhard Jakobsen, 
Danmark kommer i selskab med de store, 
med Margaret Thatcher osv. Man venter, at 
også Danmark har en mening om det. Jeg 
ved godt, det er overraskende for hr. Erhard 
Jakobsen. Videre står der, at de to lande, det 
tidligere drejede sig om, England og USA, er 
blevet enige om at opfordre til yderligere 
forskning om stjernekrigsplanen. 

Hvis det er rigtigt, så er det altså det, Dan- 
mark skal være med til. Det er da en slags 
godkendelse. Det er oven i købet en meget 
vidtgående godkendelse. Det er vi altså nogle 
i denne sal der mener at Danmark ikke skal 
være med til, og det er vi uenige om. Det er 
en ærlig sag, var jeg lige ved at sige. Men lad 
være med at fortælle, at Danmark ikke har et 



7931 26/3 85: Forespørgsel om »stjernekrigsforsvar« 7932 

[Gert Petersen] 

medansvar. Det har vi i kraft af vore forplig- 
telser over for NATO. 

(Kort bemærkning). 

Erhard Jakobsen (CD): 
Der er to momenter i denne korte be- 

mærkning. Det ene er: det er lige stærkt nok, 
at man beder folketinget om at tage stilling 
på grundlag af, hvad en journalist ved Reu- 
ters bureau har skrevet. Jeg vil nok sige, at 
skal der kastes klarhed og ikke tågeslør over 
noget, så er nogle af de sidste, man skal hen- 
vende sig til, vel nok journalister. Det er ikke 
dér, man skal hente den store klarhed. 

Det næste er stadig væk: det fremgår af 
andre artikler i Information -  som jeg også 
har den særhed at jeg læser -  at det, der 
fremkalder uro og derfor giver baggrund for 
diskussion, er alt det, udenrigsministeren på 
fortrinlig vis redegjorde for: det rejser for 
NATO en række problemer, og derfor skal 
NATO naturligvis diskutere det. Det vil jeg 
vende tilbage til i min tale, men jeg må her 
sige, at det, der er påstået, ikke er, at Dan- 
mark skal være med til at drøfte det, for det 
vil jeg ikke bestride. Nej, der blev sagt ac- 
cept og godkendelse af, at amerikanerne for- 
sker, og det er det, udenrigsministeren på 
udmærket vis allerede har tilbagevist: Dan- 
mark skal ikke acceptere, at nogen forsker. 
Det er ikke det, det drejer sig om. 

Formanden: 
Jeg minder om, at det var fru Eva Møllers 

tale, der gav anledning til korte bemærknin- 
ger. De sidste korte bemærkninger i denne 
omgang. Først til hr. Gert Petersen. 

(Kort bemærkning). 

Gert Petersen (SF): 
Den er meget kort. Hr. Erhard Jakobsen 

sagde, at det er skrapt, at vi skal drøfte tinge- 
ne på grundlag af, hvad en tilfældig jour- 
nalist skriver i Information. Så stiller jeg 
udenrigsministeren et ganske kort spørgsmål: 
er det rigtigt, eller er det forkert, hvad der 
står i Information i dag under overskriften: 
»NATO skal tage stilling til stjernekrigspro- 
gram«? Er det rigtigt, eller er det forkert? 
Det må udenrigsministeren kunne svare på. 

Ivar Hansen (V): 

Man kan sige om debatten om røgslør el- 
ler ikke røgslør eller tågeslør, at hr. Albrecht- 
sen har i hvert fald aldrig dækket sig bag 
noget tågeslør, hvad angår den sikkerhedspo., 
litiske holdning og de sympatier, han nu har. 
Det er også helt i orden, det ved vi godt. Så 
meget om denne sag. 

Vi kan vel sige, at drøftelserne i det særli- 
ge sikkerhedspolitiske udvalg, Knud Øster- 
gaard-udvalget, for en mødedags skyld er 
flyttet herned i folketingssalen, sådan at de- 
batten foregår i fuld offentlighed. Som det 
allerede er sagt af fru Eva Møller fra det 
konservative folkeparti, er denne problemstil- 
ling sat på udvalgets dagsorden, og dér synes 
jeg den i høj grad hører hjemme. Der er 
mange løse ender, mange ubesvarede spørgs- 
mål i den sag, vi skal drøfte her i dag, og det 
skal vi jo så, selv om jeg i og for sig godt 
kunne have foretrukket, at vi havde gjort 
hele dette spørgsmål til genstand for meget 
grundigere overvejelser i det særlige udvalg, 
før vi nåede frem til en debat i salen herom. 

Nu er debatten altså rejst, men på bag- 
grund af det, jeg her har sagt, skal jeg kun 
her i dag fremføre enkelte grundlæggende 
principielle synspunkter. 

Det er klart, at vi fra dansk side må gøre, 
hvad der er muligt for at bidrage til at stand- 
se eller i hvert fald mindske våbenkapløbet 
mellem Øst og Vest. Ingen tvivl om det. Vi 
ved godt alle sammen, at et internationalt 
klima, som er præget af gensidig mistillid i 
første række mellem stormagterne, vil van- 
skeliggøre for ikke at sige umuliggøre alle 
gode og realistiske bestræbelser på dette om- 
råde. Derfor er det vigtigt, at vi, også fra 
dansk side, er opmærksom på og støtter alle 
realistiske -  jeg understreger: realistiske -  
muligheder for at fremme og udvikle de til- 
lidskabende foranstaltninger i samarbejdet 
mellem vore NATO-partnere. Når jeg under- 
streger udtrykket realistiske tillidskabende 
foranstaltninger, er det bl.a., fordi vi i løbet 
af de sidste par år her i folketinget har ople- 
vet en række forslag, en række tiltag, som i 
høj grad har haft ensidighedens karakter. 

I den forbindelse kan vi ikke nok under- 
strege den betydning, vi tillægger det for- 
hold, at Sovjet og USA har besluttet at gen- 
optage nedrustningsforhandlingerne i Ge- 
neve, som også har det væsentlige indhold og 
formål at opnå aftaler, som kan forhindre et 
våbenkapløb i rummet. 
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Nu står vi så over for et amerikansk forsk- 
ningsprojekt vedrørende rumforsvar, som er 
et teknologisk fremtidsprogram, hvis mulig- 
heder og konsekvenser vi ikke i dag kan ud- 
tale os om med særlig stor sikkerhed. Men 
jeg vil da gerne rejse det spørgsmål, som 
udenrigsministeren har været inde på i sin 
besvarelse: er det nu helt sikkert, er det nu 
ganske afgjort, at det ikke ville være forkert 
at forbyde en forskning, som angiveligt har 
til formål at fremme udviklingen af mere 
defensive forsvarssystemer? Det er ikke af- 
gjort, synes jeg, at det ikke ville være forkert 
at forbyde en sådan forskning, i særlig grad 
når det ikke på nogen måde er i strid med 
den såkaldte ABM-traktat. 

Ville det ikke være rimeligt at gå ind på 
det, som er fremført af' den amerikanske 
præsident, at vi forsøger at bevæge os væk 
fra tankegangen om gensidigt sikret ødelæg- 
gelse og bevæger os frem mod en situation, 
hvor vi i højere grad kan realisere en forestil- 
ling om en større gensidig sikkerhed? Skal vi 
forbyde forskning, som måske kan gøre alle 
a-våben forældede og uanvendelige? Jeg sy- 
nes det ikke. 

Det er i den forbindelse værd at gøre op- 
mærksom på, at den forskning, vi taler om 
her, jo har fundet sted i adskillige år i So- 
vjetunionen, men det har vi ikke hørt så for- 
færdelig meget om fra forespørgerne. 

Jeg finder det væsentligt at gøre opmærk- 
som på i sikkerhedspolitisk henseende, at 
indtil videre er der intet alternativ til en sik- 
kerhedspolitik, som bygger på et stærkt vest- 
ligt forsvar gennem NATO-samarbejdet. Jeg 
siger dette meget bevidst, fordi forespørgslen 
her i dag ensidigt er rettet mod USAs forsk- 
ningsplaner på dette område, uden at man 
med ét ord, som jeg allerede har nævnt det, 
omtaler den forskning, Sovjetunionen har 
haft i gang på præcis det samme område i 
adskillige år. Man hører meget sjældent no- 
get fra forespørgernes side om den aktivitet, 
Sovjetunionen her har i gang. 

Jeg finder det væsentligt at gøre opmærk- 
som på, at skal vi nå frem til en mere frede- 
lig verden, så er det nødvendigt, at de afta- 
ler, der indgås, bygger på gensidighed. I den 
forbindelse vil jeg gerne understrege de fire 
punkter, udenrigsministeren var inde på i sin 
besvarelse af forespørgslen. 

For det første, at et våbenkapløb i rummet 
må undgås. For det andet, at den såkaldte 

ABM-aftale må overholdes. For det tredje, at 
USA og Sovjetunionen i Genéve må nå til 
enighed om foranstaltninger, som sikrer gen- 
sidig tilbageholdenhed og fastlægger be- 
grænsninger, som hindrer et sådant våben- 
kapløb i at opstå. Og endelig for det fjerde, 
at selv om forskningsvirksomhed ikke lader 
sig kontrollere, må både USA og Sovjetuni- 
onen medvirke til, at forskningen ikke får et 
sådant omfang og en sådan retning, at der 
alligevel opstår et kapløb på rumbaserede 
våben. Det synes jeg er fire udmærkede ho- 
vedsynspunkter i dansk sikkerhedspolitik på 
dette område. 

Jeg tror, det er rigtigt, at mange er optaget 
af, hvordan vi kan få skabt en mere sikker 
verden, og det er klart, at udtryk som stjerne- 
krig er fremragende egnet til at fremme ny 
frygt og usikkerhed. Det er ikke det, der er 
tale om. Der er tale om et rumforsvarssy- 
stem. Jeg tror, der er mange, der er optaget 
af, hvordan vi kan skabe en mere sikker ver- 
den, men jeg tror, endnu flere er optaget af, 
hvordan vi sikrer nedrustning på et gensidigt 
grundlag hvilende på aftaler om ligelighed. 

Til slut skal jeg understrege, at man meget 
let kan sikre freden, men hvis man forsøger 
at sikre freden gennem ensidighed, vil det 
blive en fred uden frihed, og det er ikke no- 
get efterstræbelsesværdigt. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 
Jeg vil gerne takke hr. Ivar Hansen, fordi 

han anerkender, at VS ikke skjuler sine syns- 
punkter under noget røgslør. 

I øvrigt skal jeg med hensyn til bemærk- 
ningen om, at forespørgerne ikke er kommet 
ind på spørgsmålet om Sovjetunionens forsk- 
ning i forsvar mod raketter, blot sige, at det 
vil vi meget gerne være med til at diskutere. 
Vi støtter naturligvis ikke, at andre, herunder 
Sovjetunionen, opbygger noget svarende til 
det, vi kritiserer at USA nu vil til at gøre. 
Det vil jeg gerne understrege, for at ingen 
skal være i tvivl. 

Samtidig vil jeg fremhæve, at for det første 
er Danmark jo ikke blevet spurgt om at med- 
virke i den sovjetiske forskning, men er 
spurgt i NATO-sammenhæng, som hr. Gert 
Petersen gjorde opmærksom på før. 

For det andet kan jeg henvise hr. Ivar 
Hansen til en meget udmærket redegørelse 
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for disse ting i Information for i dag under 
overskriften »Sovjet er ti år bagud i sit for- 
svar mod raketter«, skrevet af en amerikansk 
sikkerhedsekspert ved navn John Pike. Heri 
redegøres der meget grundigt for, hvor So- 
vjetunionen og USA står på dette område. 
Den artikel viser, at hovedproblemet i denne 
sag er den amerikanske forskning, Sovjet er 
langt, langt bagud. Det skal ikke forstås som 
noget forsvar for, at man måske også i So- 
vjetunionen har ambitioner om at opbygge 
noget sådant, blot som en konstatering af, at 
det problem, vi står over for, befinder sig i 
alt væsentligt i USA. 

Pelle Voigt (SF): 
For dem, der igennem de sidste år har haft 

lejlighed til at følge Reaganregeringens van- 
vittige opskruning af våbenkapløbet, er der 
grund til at se tilbage på stort set samtlige 
tidligere amerikanske administrationer, uan- 
set hvordan de i øvrigt har opført sig, med 
en vis nostalgi. 

Jeg må indrømme, at jeg også under de- 
batten i dag er kommet til at tænke på en 
tidligere amerikansk præsident, nemlig 
Dwight D. Eisenhower, der den 18. januar 
1961 holdt en meget berømt afskedstale som 
præsident, hvor han advarede meget kraftigt 
mod den udvikling, som vi netop i disse år 
ser den logiske konsekvens af: den risikerer 
at føre os alle ud i den sidste, den endegyldi- 
ge katastrofe. I denne tale sagde Eisenhower 
bl.a.: 

»Udsigten til, at nationens højtuddannede 
bliver domineret gennem statsansættelser og 
projekttildelinger og pengenes magt, er altid 
nærværende og må tages alvorligt i betragt- 
ning. Men samtidig med at vi behørigt re- 
spekterer videnskabelig forskning og opda- 
gelse, må vi være på vagt over for den lige så 
store og omvendte fare, at den officielle poli- 
tik selv bliver en videnskabelig teknologisk 
elites fange.« 

Stjernekrigsprojektet er et eksempel på 
videnskab, der er gået agurk. Det er science 
fiction forsøgt ført ind i politikkens verden, 
og det er ikke mærkeligt, at netop en tidlige- 
re amerikansk filmskuespiller er den, der fø- 
rer disse noget ufordøjede tanker frem på 
den måde, det er sket. 

Vi har i dag fra udenrigsministerens side 
og fra regeringspartiernes side, i hvert fald 

dem, vi har hørt indtil nu, nemlig konservati- 
ve og venstre, hørt en række argumenter for, 
at folketinget ikke klart skal udtale sig imod 
Reaganregeringens stjernekrigsprojekt. Et 
hovedargument har været, at der foreløbig 
kun er tale om et forskningsprojekt, som ik- 
ke på nogen måde bryder med internationale 
aftaler som AMB-traktaten. 

Det er yderligere blevet understreget, at 
det på indeværende tidspunkt er et helt åbent 
spørgsmål, om programmet nogen sinde 
iværksættes. Dette argument er i virkelighe- 
den en tredobbelt fornærmelse: det er en for- 
nærmelse mod kritikken af projektet fra 
fredsbevægelsen. Det er en fornærmelse mod 
de europæiske befolkningers og regeringers 
udtalte bekymring ved projektet, og det er i 
virkeligheden også en fornærmelse mod den 
amerikanske regerings og kongres' intelli- 
gens, for hvilken regering, hvilken politisk 
ledelse ville være tåbelig nok til at iværksæt- 
te et projekt til over 300 mia kr., hvis tanken 
ikke var, at det skulle anvendes til noget? 
Dertil kommer, at det er et nødvendigt led i 
denne forskning i de allernærmeste år -  det 
er netop grunden til, at man har afsat disse 
store midler -  at gå over til testning, til af- 
prøvning af disse nye våben. Ellers kan man 
ikke konstatere, om forskningen har haft den 
ønskede effekt. Og en afprøvning af disse 
våben vil i sig selv være et brud på den vig- 
tigste rustningsbegrænsningsaftale, vi kender 
indtil nu, nemlig ABM-traktaten. 

Hr. Ivar Hansen var inde på spørgsmålet 
om, hvorvidt man skulle forbyde forskning 
af denne art. Det står naturligvis ikke i vores 
magt at forbyde amerikanerne at gøre noget 
som helst, men jeg synes da, man må sige, at 
der er al mulig grund til at vende sig imod 
en målforskning, hvis målet for den netop er 
noget, vi er imod, hvis målet for den er yder- 
ligere benzin på oprustningens bål. 

Der er derimod grund til at beskæftige sig 
med en række af de efterlysninger og påstan- 
de, der har været fremme i debatten -  ikke 
så meget her, men mere uden for dette hus -  
om den allerede påbegyndte militarisering af 
rummet og den sovjetiske rolle i den forbin- 
delse. I henhold til traktaten af 1967 er det 
forbudt at placere atomvåben i det ydre rum, 
og det er efter alt at dømme heller ikke sket, 
og vi tror heller ikke, at supermagterne er 
særlig interesseret i det, men 75 pet. af super- 
magternes satellitter er af militær karakter. 
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Det drejer sig om rekognoscerings- og kom- 
munikationssatellitter, og allerede i fredstid 
har de enorm betydning. I krigstid er deres 
betydning uvurderlig. Derfor har begge su- 
permagter været optaget af at udvikle antisa- 
tellitvåben, de såkaldte ASAT-våben, og her 
har Sovjet i en årrække været førende i kap- 
løbet med udviklingen af de såkaldte dræber- 
satellitter. I 1977 blev der iværksat et ameri- 
kansk forsknings- og udviklingsprogram, 
som i 1984 kunne notere et gennembrud, da 
en satellit blev tilintetgjort af en cylinder af- 
fyret fra et F-15 fly, og meget tyder på, at det 
nu er USA, der er førende på ASAT-områ- 
det. 

Men med stjernekrigsprojektet drejer det 
sig om noget helt andet. Ifølge præsident 
Reagans tale i maj 1983 har stjernekrigsfor- 
svaret 3 led: 1) raketter skal rammes allerede 
i affyringsfasen, og det gøres fra et net af 
rumstationer; 2) de skal angribes under selve 
flyveturen op over atmosfæren; 3) de, der 
alligevel slipper igennem, skal tilintetgøres 
ved et mere traditionelt punktforsvar fra jor- 
den, altså et ABM-system. 

Det er især i det ydre rum helt nye våben, 
der skal tages i anvendelse. I forgrunden står 
laserstråler og partikelstråler, og i den sene- 
ste amerikanske debat indgår også i fuldt 
alvor spørgsmålet om baser på månen i dette 
projekt. 

Enhver kan se, at der er tale om et uhyr- 
ligt spring fra den nuværende militarisering 
af rummet til en situation, hvor selve rumkri- 
gen får en central position i krigsførelsen. 
Efter vores opfattelse må Danmark gå imod 
enhver militarisering af rummet, både den 
nuværende militarisering og den planlagte, 
og den nuværende militarisering kan ikke 
bruges som undskyldning for at gå endnu 
videre, slet ikke på den dramatiske måde, der 
ligger i stjernekrigsprojektet. 

Det er blevet nævnt især fra den ameri- 
kanske administrations side, at der er sket 
alvorlige sovjetiske krænkelser af ABM-trak- 
taten. Det skal jeg ikke uden videre kunne 
udelukke, men det er for det første påfalden- 
de, at USA først har opdaget disse påståede 
krænkelser -  det drejer sig om et bestemt, 
såkaldt Faced Array-radarsystem ved Kras- 
nojarsk -  efter at stjernekrigsplanerne blev 
undfanget. Og for det andet -  og det er må- 
ske endnu vigtigere -  eksisterer der en ud- 
mærket mekanisme til at undersøge den slags 

påståede krænkelser og komme dem til livs. 
Det er den sovjetisk-amerikanske konsultati- 
onskommission, der blev oprettet i 1972. 
Dens praksis vidner om ganske gode erfarin- 
ger med at opnå politisk acceptable afklarin- 
ger af problemer omkring påståede krænkel- 
ser. Man kan fra 1970erne nævne 8 tilfælde 
af amerikanske klager, der medførte løsnin- 
ger, som tilfredsstillede begge parter, og man 
må spørge sig selv, hvorfor USA ikke ind- 
bringer sine klager for denne kommission. 

Min skepsis hænger også sammen med 
den skæbne, som blev mange af påstandene 
om sovjetiske krænkelser af SALT I-aftalen 
til del. I slutningen af 1970erne tog en rege- 
ringskommission stilling til disse påstande. I 
kommissionen var bl.a. forsvarsministeriet, 
generalstaben og udenrigsministeriet repræ- 
senteret, og kommissionen konkluderede, at 
anklagen om, at Sovjet har begået aftalebrud 
i forbindelse med SALT I, er forkert. Man 
siger videre: i hvert eneste tilfælde er den 
aktivitet, der har været tale om, enten blevet 
standset, eller efterfølgende information har 
klargjort situationen og standset vor bekym- 
ring. 

Man kan til gengæld være bekymret for, 
at den meget voldsomme kritik, der i øjeblik- 
ket fra amerikansk side rettes mod de påståe- 
de sovjetiske krænkelser af ABM-traktaten, 
netop sigter på, at man fra amerikansk side i 
forbindelse med stjernekrigsprojektet selv 
agter at bryde med traktaten og lægge den 
bag sig, sådan som flere amerikanske politi- 
kere, bl.a. Caspar Weinberger, har været inde 
på. 

Flere af USAs allierede, deriblandt Stor- 
britannien og Storbritanniens primierminister 
og forsvarsminister, har klart understreget, at 
det fra et europæisk synspunkt må være af- 
gørende, at stjernekrigsspørgsmålet er et for- 
handlingsobjekt i Genéve, men det er på sin 
side blevet klart afvist af præsident Reagan, 
og så sent som den 22. marts kunne Jyl- 
lands-Posten berette om en amerikansk rege- 
ringskommission, der gjorde det samme syns- 
punkt gældende ved et besøg her i Danmark. 
Men det er fuldstændig afgørende, at USAs 
allierede i denne sag påtager sig det ansvar, 
som de er blevet bedt om fra USAs side, 
nemlig at tage stilling til dette program, og at 
de efter vores opfattelse klart og tydeligt 
tager stilling imod det, som Sir Geoffrey 
Howe også har betegnet som det 21. århun- 
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dredes Maginotlinje. Man kan spørge sig 
selv, om ikke stjernekrigsprojektet er langt 
farligere end Maginotlinjen, men sammenlig- 
ningen har dog den styrke, at det indbyder 
til farlige illusioner. 

I 1934 skrev forfatteren T. S. Eliot en bog, 
der hed »The Rock«, og i denne bog advarer 
T. S. Eliot mennesket og siger, at mennesket 
»prøver konstant at undslippe mørket uden- 
for og indefra ved at drømme om så perfekte 
systemer, at ingen vil være nødt til at være 
gode«. 

Stjernekrigsprojektet er en af disse drøm- 
me, en af disse farlige drømme. Den slags 
systemer findes ikke; der er ikke noget alter- 
nativ til, at mennesket skal blive godt. Der er 
i denne sammenhæng ikke noget alternativ 
til nedrustning. 

(Kort bemærkning). 

Nør Christensen (CD): 
Det er den sædvanlige lektie, vi skal have, 

det sædvanlige had til USA. Jeg gør bare 
opmærksom på, at Danmark altså har valgt 
side. Så kan man selvfølgelig sige, at man i 
et frit land har lov til at gentage, at man har 
sit sædvanlige had til USA. 

Jeg faldt over bemærkningen om en ame- 
rikansk skuespiller. Det har vi jo hørt frem- 
sat fra anden side i forbindelse med en mere 
festlig lejlighed, jeg tror, det var en grund- 
lovsdag, hvor stemningen måske er mere ly- 
stig. Så kan man til nød forstå, at en lovligt 
valgt præsident kan omtales som en afdanket 
skuespiller. Men at man i en alvorlig debat 
kan begynde at omtale den amerikanske 
præsident med henvisning til en tidligere 
karriere inden for skuespillerverdenen, det 
synes jeg egentlig er forrykt, hvis man må 
have lov til at bruge et sådant udtryk. Præsi- 
dent Reagan er så vidt vides den mest popu- 
lære præsident, USA har haft i umindelige 
tider, og det er i og for sig en hån mod de 
amerikanske vælgere, der har stemt på præsi- 
dent Reagan. 

Så var der bemærkningen om de 300 mia 
kr., hvor det blev sagt, at ingen regering er 
tåbelig nok til at gå i gang med det, hvis ikke 
det skal anvendes til noget. Det er da fuld- 
stændig korrekt, men det skal jo netop an- 
vendes til noget. Det skal anvendes til for- 
svar. Det står jo for resten på folketingets 
dagsorden, så vidt jeg har set. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S): 
Der er noget, jeg ikke forstår. Der er me- 

get, jeg ikke forstår i forbindelse med rege- 
ringen, men det var dette med den afdanke- 
de skuespiller. Vi kender lidt til det problem 
i mit parti, og det kan da godt være, at man 
ikke skulle sige afdanket skuespiller eller 
overhovedet bringe skuespillerbegrebet ind i 
denne debat, det kan der måske være en vis 
rimelighed i at fremhæve, men jeg forstår 
ikke rigtig, hvorfor en repræsentant for cen- 
trum-demokraterne gør det. Vi har jo lige 
hørt en repræsentant for centrum-demokra- 
terne, endda en partiformand, drage jour- 
naliststanden ind i denne debat ved at frem- 
hæve journaliststandens upålidelighed, så 
mon man ikke skulle holde op med den slags 
ting, også når det er skuespillere, det drejer 
sig om? 

(Kort bemærkning). 

Pelle Voigt (SF): 
Jeg skal foranlediget af hr. Nør Christen- 

sen dybt beklage mine bemærkninger herop- 
pefra før og sige, at det, jeg sagde, naturlig- 
vis kan opfattes som en fornærmelse mod 
den samlede skuespillerstand, og det var be- 
stemt ikke meningen. Præsident Reagan var 
en meget, meget dårlig skuespiller; han er 
beklageligvis en endnu dårligere præsident, 
og et af de problemer, vi diskuterer her i 
dag, er en følge heraf. 

(Kort bemærkning). 

Nør Christensen (CD): 
Den skal blive absolut ultrakort. Det er en 

hån mod de amerikanske vælgere, der har 
valgt præsident Reagan. 

Stinus (RV): 
Der er nu gået 2 år, siden præsident Rea- 

gan fremsatte sine såkaldte stjernekrigspla- 
ner. Siden da har disse planer været gen- 
stand for en omfattende debat først og frem- 
mest i USA, men efterhånden også i de an- 
dre NATO-lande. 

Det radikale venstre er enigt med fore- 
spørgerne i, at det er på tide, at også Dan- 
mark drøfter og tager stilling til det strategi- 
ske forsvarsinitiativ SDI. Det er ikke et NA- 
TO-program, sagde udenrigsministeren, men 
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planerne er jo netop i disse sage på dagsor- 
denen i NATOs nukleare planlægningsgrup- 
pe, hvor vores forsvarsminister jo allerede et 
par gange er blevet præsenteret for planerne, 
nemlig i april og oktober 1984, og netop den 
nukleare planlægningsgruppe må vel, så læn- 
ge vi er medlem af den, være et af de fora, 
hvor de danske synspunkter med hensyn til 
planerne skal fremføres. Når vi fra radikal 
side har sat spørgsmålstegn ved værdien af 
Danmarks medlemskab af den nukleare 
planlægningsgruppe, er vor tvivl altid blevet 
afvist med, at medlemskabet gav os nogle 
informationer og muligheder for drøftelser, 
som vi ellers ville være uden for, så derfor 
må vi også benytte os af dette medlemskab. 

NATO er altså involveret i de amerikan- 
ske stjernekrigsplaner, og et af formålene 
med debatten i dag må være en drøftelse af, 
hvor NATO befinder sig i dette spil. NATOs 
generalsekretær, Lord Carrington, har udtalt, 
at amerikanerne har gjort klogt i at iværk- 
sætte forskningsprogrammet om et rumbase- 
ret forsvarssystem, og har i øvrigt opfordret 
de europæiske NATO-lande til at indstille 
kritikken af programmet. Er dette NATOs 
officielle holdning til præsident Reagans ud- 
spil? Og hvor befinder Danmark sig som 
medlem af NATO? 

Flere af NATO-landene har ytret sig og 
ikke just i positive vendinger. Præsident Mit- 
terrand har talt om »overbevæbning«, den 
franske forsvarsminister har betegnet planer- 
ne som »optakten til et nyt uoverskueligt 
rustningskapløb«, og den engelske udenrigs- 
minister har advaret mod at lade teknologi- 
ens fremmarch styre de . politiske beslutnin- 
ger. Disse advarsler går på eskaleringen af 
rustningskapløbet, faren for en militarisering 
af det ydre rum og de vanskeligheder, pla- 
nerne skaber for nedrustningsforhandlinger- 
ne. Andre NATO-politikere, heriblandt den 
danske udenrigsminister, har udtalt frygt for 
afkobling af Vesteuropa fra USA. Den vest- 
tyske udenrigsminister har talt om »zoner 
med forskellige sikkerhedsinteresser«, den 
vesttyske forsvarsminister om »Festung Ame- 
rika«. 

Men det radikale venstre hæfter sig mere 
ved en udtalelse af den engelske premiermi- 
nister om, at USA og Vesten ikke stræber 
efter at opnå militær overlegenhed over So- 
vjetunionen, men efter at opretholde balan- 
cen. Denne udtalelse afslører i hvert fald et 

modsætningsforhold til det amerikanske re- 
publikanske partis valgprogram i 1984, hvor 
man netop leger med tanken om militær 
overlegenhed i forhold til Sovjetunionen. 

Jeg skal ikke beskæftige mig med risikoen 
for en vesteuropæisk afkobling fra USA; det 
er der andre der har gjort i denne debat. 
Men jeg skal udtale et klart og tydeligt ønske 
om, at Danmark bliver helt og aldeles koblet 
fra præsident Reagans stjernekrigsplan, og at 
Danmark inden for NATO og andre interna- 
tionale fora tager afstand fra planerne. Efter 
vor opfattelse vil planerne føre til et brud på 
ABM-aftalen fra 1972, til en militarisering af 
rummet, og de vil vanskeliggøre de netop 
påbegyndte nedrustningsforhandlinger. 

ABM-aftalen var i sin tid en sejr for vå- 
benkontrolbestræbelserne og en del af starten 
på afspændingsperioden i 1970erne, og vi må 
stadig betragte aftalen som værende af afgø- 
rende betydning for forholdet mellem Øst og 
Vest. 

SDI er et forskningsprogram og ikke et 
våbenopstillingsprogram, bliver der sagt, og 
forskning er ikke forbudt i ABM-aftalen. 
Men målet for denne forskning er at udvikle 
og senere opstille et ballistisk missilforsvar i 
rummet, og med dette for øje taler USA alle- 
rede i dag om at »modificere« ABM-aftalen. 

Vor frygt går på, at planerne ikke lader sig 
standse, når de først er sat i gang, at det vil 
komme til at gå netop på den måde, som den 
engelske udenrigsminister advarede imod: at 
den teknologiske udvikling kommer til at 
afgøre de politiske beslutninger. I øvrigt 
skræmmer jo sporene i NATO-samarbejdet, 
når vi tænker på forløbet af den proces, som 
via den famøse dobbeltbeslutning førte til 
opstilling af mellemdistanceraketter i Euro- 
pa. 

Det forsikres fra amerikansk side, at der er 
tale om et forsvarssystem, og det vil vi gerne 
tro på, men vi kan ikke tillade os at se bort 
fra, hvordan Sovjetunionen opfatter det. 
Hvordan ville vi, USA og det øvrige Vesten, 
opfatte tilsvarende sovjetiske planer? Ville vi 
føle os overbevist om Sovjetunionens gode 
hensigter? USA vil aldrig gennemføre et før- 
steslagsangreb mod Sovjetunionen, siges det, 
og det vil vi også gerne tro på, men vi kom- 
mer til at beskæftige os med, hvorfor Sovjet- 
unionen måske ikke ubetinget fæster lid til 
dette udsagn. 
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Vi har hørt de sovjetiske reaktioner i for- 
bindelse med nedrustningsforhandlingerne, 
selv om disse fortolkes forskelligt. Der er 
endda dem, der mener, at det var præsident 
Reagans stjernekrigsudspil, som fik Sovjet- 
unionen til at vende tilbage til forhandlinger- 
ne. Sikkert er det imidlertid, at det strategi- 
ske forsvarssystem er et system, som også 
kan anvendes til angrebshandlinger, til an- 
greb på og ødelæggelse af satellitter i rum- 
met, til angreb mod mål på Jorden, f.eks. på 
de siloer, som rummer de underjordiske mis- 
siler, altså direkte anvendelse i et første- 
slagsangreb, og det kan anvendes til at op- 
samle et gengældelsesangreb efter et første- 
slagsangreb. Og selv om vi siger, at USA al- 
drig vil angribe først, tager tingene sig måske 
anderledes ud set fra Sovjetunionen. 

Netop den omstændighed, at SDI kan eli- 
minere eller i hvert fald reducere muligheder- 
ne for et gengældelsesangreb mod den, som 
har gennemført et førsteslagsangreb, fremby-' 
der den største fare for en eskalering af op- 
rustningen. Hvis Sovjetunionen ligesom USA 
og NATO i dag bygger sin sikkerhed på af- 
skrækkelsesteorien, terrorbalancen, vil de 
sovjetiske ledere over for et sådant forsvars- 
skjold over USA ikke have andet valg end 
selv at udvikle et tilsvarende skjold over So- 
vjetunionen eller deployere så mange missi- 
ler, at man er sikker på, at i hvert fald nogle 
af dem vil slippe igennem skjoldet. Selv de 
mest overbeviste tilhængere af SDI erkender 
jo, at systemet aldrig kan gøres 100 pet. ef- 
fektivt. Sovjetunionen vil formentlig også 
fremskynde udviklingen af krydsermissiler og 
af flyvemaskiner og undervandsbåde, hvorfra 
disse kan affyres, og man vil sætte ind på at 
udvikle andre angrebsvåben mod det ameri- 
kanske forsvarssystem. Kort sagt: risikoen 
for et accelererende, højteknologisk våben- 
kapløb øges betragteligt på grund af SDI- 
planerne. 

Det radikale venstre betragter ikke Sovjet- 
unionen som uskyldshvid, når det drejer sig 
om overholdelse af ABM-aftalen fra 1972, 
men vi finder det bemærkelsesværdigt, at 
den amerikanske kritik af det, man kalder 
sovjetiske overtrædelser af ABM-aftalen, et 
omfattende radaropbygningsprogram i Sibiri- 
en og udviklingen af SA-12 raketvåbenet, der 
vil kunne anvendes som et antimissilvåben, 
først for alvor kommer frem nu, da kritikken 
mod USAs SDI-planer sætter ind. Det var på 

linje hermed, at SDI-chefen, den amerikan- 
ske general Abrahamson, den 10. maj 1984 
udtalte til New York Times, at et af hoved- 
formålene med SDI er at forberede USA på 
et sovjetisk brud på ABM-aftalen. Argumen- 
tet virker ikke overbevisende. 

Da præsident Reagan i marts 1983 præ- 
senterede stjernekrigsprogrammet, udtalte 
han, at programmet ville gøre atomvåbnene 
magtesløse og forældede. Mange eksperter 
har afvist denne påstand. Således konklude- 
rer en rapport fra det amerikanske Office of 
Technology Assessment -  teknologivurde- 
ringsstyrelsen -  at et rumbaseret strategisk 
forsvar ikke vil kunne ændre atomalderens 
grundvilkår: den gensidige garanterede øde- 
læggelse. I en anden rapport fra Federation 
of American Scientists, som bl.a tæller halv- 
delen af USAs nulevende nobelprismodtage- 
re som medlemmer, hedder det bl.a., her cite- 
ret fra Information lørdag-søndag den 23.- 
24. marts 1985: 

»Starwars er langt mere end blot et forsk- 
ningsprogram. Det strategiske forsvarsinitia- 
tiv er et udviklingsprogram, som er udformet 
med henblik på udvikling og afprøvning af 
det isenkram, der er nødvendigt, så man fra 
midten af 1990erne kan indlede udstatione- 
ring af et antiraketsystem. Det vil snart over- 
træde ABM-traktaten, og dets omfattende 
budget vil skabe pres på udstationeringen.« 

Også her påpeges det, at en iværksættelse 
af forskningsprogrammet i sig selv uundgåe- 
ligt vil medføre udstationering af et antira- 
ketsystem alene i kraft af de uhyre omkost- 
ninger, som involveres. I den første fem års 
periode regnes der med 26 mia dollars og det 
på et tidspunkt, hvor USA i øvrigt har travlt 
med at frasige sig sine forpligtelser i det in- 
ternationale samarbejde. Disse økonomiske 
omkostninger kunne i sig selv være nok til at 
tage afstand fra planerne. 

Det radikale venstre går ind for, at Dan- 
mark klart og tydeligt i overensstemmelse 
med, hvad vi har stemt for i FN, tager af- 
stand fra enhver placering af våben i det yd- 
re rum og fra udforskning og udvikling af 
sådanne våben, og vi ser meget gerne Dan- 
mark som en aktiv deltager i bestræbelserne 
for at få udarbejdet en ny traktat, som kan 
hindre militarisering af rummet. 

På den baggrund vil det radikale venstre 
kunne stemme for det af hr. Lasse Budtz stil- 
lede forslag om motiveret dagsorden. 
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Erhard Jakobsen (CD): 
Jeg vil gerne starte med at takke udenrigs- 

ministeren for redegørelsen, som jeg synes i 
modsætning til næsten hele debatten i øvrigt 
virkelig giver, hvad dette folketing har brug 
for at vide af det, der er til at få at vide i 
øjeblikket, og jeg er da sikker på, at hr. 
Knud Østergaard vil være glad for til brug 
for sit udvalg at have denne klare opstilling 
over, hvor problemerne ligger gemt i alt det- 
te. 

Vi har jo tidligere været inde på dette med 
tågesløret, som man nu igen fra flere sider 
har forsøgt det. Man forsøger altså at frem- 
stille det, som om dette høje ting skal tage 
stilling til, om denne forskningshistorie skal 
fortsætte i USA eller ikke skal fortsætte i 
USA, som om vi ved at beslutte noget her 
kunne ændre en tøddel ved, om USA gør det 
ene eller det andet. Det er at holde denne 
forsamling -  nej, det er det ikke, for der er 
ingen, der tror det her -  men- det er at holde 
offentligheden for nar at lægge sådan noget 
frem, men all right, det er uklarhed i det 
danske sprog. Det ene øjeblik siger man: 
»Du vil vel ikke bestride, at det skal drøf- 
tes?« Nej, det vil man ikke. »Du vil vel ikke 
bestride, det kommer til forhandling?« Nej, 
det vil man ikke. Og så slutter man, at det 
skal godkendes. Det er noget helt andet, end 
at det kommer til drøftelse, og at det skal 
forhandles. 

Og så udtrykket »stjernekrig«. Det er 
smart fundet på. Det hedder ikke noget med 
stjernekrigsprogram, det hedder stjernekrigs- 
forsvarsprogram, og det er noget ganske an- 
det end at ligge og bekæmpe hinanden oppe 
i rummet. For det er rigtigt, det er jo den 
science fiction, som der har været masser af 
film om, men det er jo noget ganske andet 
end det, det her drejer sig om, det fremgår 
også klart af udenrigsministerens redegørelse, 
men det var smart, hvis man kunne få folk 
til at sige: uha, skal vi nu også til at ligge og 
slås oppe i rummet? Jeg kan godt forstå, de 
fleste bliver luftsyge bare ved tanken! 

Jeg kan sige helt i overensstemmelse med, 
hvad mit partis gruppeformand sagde, at 
denne debat som så mange andre har det 
hovedsigte at mistænkeliggøre, hvad USA 
foretager sig på snart sagt alle områder. Men 
alligevel, at det skal komme dertil, at man 
mistænkeliggør USA, fordi USA tager sine 

allierede i NATO med til forhandling! Jeg 
forstod på hr. Albrechtsen, at vi ikke skulle 
misbillige, at Sovjet ikke tog Danmark med i 
forhandlingen om sin forskning; sådan må 
jeg vist forstå det. Det agter jeg heller ikke 
på nogen måde at bebrejde Sovjet, jeg har 
heller ikke forbindelser til at kunne gøre det, 
men det skal altså nu også bebrejdes USA, at 
man tager sine allierede i Europa med til 
forhandling om dette. Så er det altså tydeligt, 
at hr. Nør Christensen havde ret i, at der 
bare skal siges noget skidt om USA i næsten 
enhver forbindelse, i næsten enhver udenrigs- 
politisk forbindelse. 

Nej, ikke bare for mig, men også for, skal 
vi sige uhildede iagttagere -  jeg prøver ikke 
på at være uhildet, jeg står klart på US As 
side, det lægger jeg ikke skjul på -  må det da 
være tydeligt, at Sovjet i en lang række år 
var førende på næsten alle områder, førende 
og initiativtagende og truende; det skete år 
efter år. Men så skete der noget i USA, og 
minsandten, om ikke det var en stakkels af- 
danket skuespiller, der var årsag til, at det 
skete, en stakkels afdanket skuespiller, som 
oven i købet har millioner og millioner af 
vælgere bag sig, og det er der i hvert fald 
aldrig nogen sovjetrussisk præsident der har 
haft endnu. Han havde haft 3 eller 4 eller 
noget i den retning bag sig og slet ingen for- 
an sig. Alt dette har præsident Reagan virke- 
lig været med til, han har ændret magtforhol- 
dene, og jeg vil da gerne sige, at jeg føler 
dyb taknemlighed for, at det er sket. 

Det er ved USAs energiske indsats, ja, det 
er på den baggrund, at der kan stå i den arti- 
kel i Information i dag, som også jeg har 
glædet mig over, at der er meget, der tyder 
på, at Sovjet nu må give op på en række om- 
råder. Man kan ikke følge med, man har ik- 
ke den tekniske viden, der skal til. Jeg fryder 
mig over det, naturligvis gør jeg da det, for 
jeg står på den anden side. Jeg står dér, hvor 
vores interesser ligger; det lægger jeg da ikke 
skjul på. Og situationen er den, at Sovjet nu 
er kommet i klemme. Det kom man allerede, 
da der efter dobbeltbeslutningen blev truet 
med opstilling af raketter i Vesteuropa. Da 
kom Sovjet i klemme, man talte ikke om an- 
det, man råbte og skreg og agiterede i den 
udenlandske radio fra Sovjet for at opmuntre 
folk i Vesteuropa til at støtte Sovjet. Og jeg 
skal love for, at man fik støtte, ikke mindst 
fra det danske folketing, men det nyttede da 
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heldigvis ingenting. Raketterne er opstillet og 
har bragt Sovjet i forhandlingsposition. Det 
er jo det, der er sandheden om det. 

Nu kommer den næste trussel. På et områ- 
de, hvor Sovjet ved, at man ikke kan være 
med og ikke kan følge med, hvem mobilise- 
rer man så? Ja, i dag skal det danske folke- 
ting altså mobiliseres. Til lykke med det! For 
naturligvis kan et flertal da vedtage noget 
imod det, nogle af os andre måtte ønske; det 
kan de da gøre, og det må regeringen så na- 
turligvis føre frem, det er man da så vant til. 

Men situationen skal stå klart for befolk- 
ningen: man har søgt at kaste et tågeslør 
over dette her og bilde os ind, at bestræbel- 
serne i USA er et forsøg på at skabe nye 
krigstrusler, hvor sandheden er, at det måske 
er den største indsats i fredens tjeneste, der 
er gjort i mange, mange år. Det danske fol- 
keting skal efter min mening ikke bruges til 
at fremme Sovjetunionens agitation og So- 
vjetunionens taktik, og derfor vil CD natur- 
ligvis sige klart nej til begge dagsordenerne. 

Albrechtsen (VS): 
Efter hr. Erhard Jakobsens tirader kan jeg 

jo ikke tilsløre det faktum, at hovedparten af 
de borgerlige fortsat ikke har taget stilling til 
det, som er det afgørende spørgsmål i denne 
sag, nemlig om man støtter iværksætttelsen 
af SDI-programmet. Hr. Erhard Jakobsen, 
forstod jeg, har taget stilling, det må vi nu 
klart se i øjnene. Hr. Erhard Jakobsen accep- 
terer, at programmet sættes i gang. 

Socialdemokratiet har i dag valgt at gøre 
det rigtige fremfor at tage hensyn til den bor- 
gerlige regering. Det sikkerhedspolitiske til- 
bagetog, som socialdemokratiet indledte i 
slutningen af 1984, har ikke i dag fået lov til 
at blokere for et klart dansk nej til stjernekri- 
gen, og det synes jeg gerne jeg vil understre- 
ge; det er der grund til at være glad for. VS 
er i hvert fald meget glad for det, og vi håber 
naturligvis også, at det er noget, som rækker 
ud over denne sag, at det er et fingerpeg om, 
at det igen bliver muligt at vedtage nedrust- 
ningsinitiativer også på andre områder her i 
folketinget. 

Det er faktisk i sidste øjeblik, vi får en 
folketingsdebat om stjernekrigen. Det frem- 
går jo klart af de oplysninger, som allerede 
har været inddraget i debatten om forsvars- 
ministrenes møde, som finder sted i dag og i 

morgen. Derfor er det også afgørende at få 
fjernet den uklarhed i den danske politik, 
som udenrigsministeren skabte i sin tid med 
sine udtalelser, og som udenrigsministeren 
endnu ikke har været i stand til at fjerne 
med sine udtalelser i dag. 

Nu har udenrigsministeren jo nogle gange 
det uheld, at han bliver misforstået, når han 
udtaler sig offentligt, og ministeren har klart 
sagt, at hans udtalelser efter rejsen til Rom 
ikke var et ja til stjernekrigen. Men så offent- 
liggjorde ministeren en artikel i Jyllands- 
Posten den 14. februar 1985, som ministeren 
også selv har henvist til i dag, en artikel, som 
konkluderede, at ministeren hverken sagde ja 
eller nej til stjernekrigen. Den artikel var og 
er et helt uacceptabelt grundlag for den dan- 
ske politik, og derfor er det netop godt, at vi 
med denne debat i dag får fastslået, at den 
danske holdning til stjernekrigsprogrammet 
ikke er et slattent »måske«, men et helt klart 
nej. 

I stjernekrigsdebatten bliver vi nødt til at 
rejse spørgsmålet: til gavn for hvem? Til 
gavn for hvem iscenesætter man hele dette 
vældige projekt? Hvem vil have fordelen af 
dette våbenkapløb i rummet? Generalerne vil 
naturligvis have en fordel i form af forøgede 
bevillinger. Det er ikke så overraskende, at 
Pentagon støtter sådanne planer. Men de, 
der først og fremmest vil have fordelen af 
stjernekrigsprojektet, er det såkaldte militær- 
industrielle kompleks i USA, dvs. de firmaer, 
som ser stjernekrigen som et vældigt pro- 
fitområde. Blandt dem af dødens købmænd, 
som allerede er stærkt inde i billedet i den 
forskning, der allerede er i gang, kan nævnes 
firmaer som Honeywell, Lockheed, Martin, 
McDonnell Douglas, Rockwell og andre. 
Disse firmaers interesser og deres enorme 
magt er faktisk en væsentlig del af forklarin- 
gen på, at US As regering har støttet dette 
stjernekrigsprogram. 

Tjener stjernekrigen andre formål end at 
berige dødens købmænd? Vi må med andre 
ord rejse Hørups gamle spørgsmål: hvad skal 
det nytte? Det spørgsmål var helt afgørende, 
da det drejede sig om Københavns befæst- 
ning. I dag er det ganske særligt afgørende, 
når det gælder rumvåbnene. Stjernekrigspro- 
grammet er i øvrigt i henseende til militær 
tåbelighed, som også hr. Pelle Voigt var inde 
på det, blevet kaldt det 21. århundrededes 
Maginotlinje. 



7949 26/3 85: Forespørgsel om »stjernekrigsforsvar« 7950 

[Albrechtsen] 

Men tilbage til spørgsmålet: hvad skal det 
nytte? -  det spørgsmål, som Hørup kaldte en 
hæder for vort folks forstandighed -  hvad 
skal stjernekrigsplanerne nytte? Det kan hur- 
tigt fastslås, at der ikke er ret mange eksper- 
ter, der tror på, at Reagans officielle formål 
med stjernekrigsplanerne, nemlig at etablere 
et effektivt forsvar mod angribende atomra- 
ketter, på nogen som helst måde kan lade sig 
gøre. Selv hvis det kan lade sig gøre at ud- 
vikle rumvåbnene, så de kan opsættes, vil det 
ikke betyde, at der bliver et 100 pet. sikkert 
skjold mod atomraketter. En procentdel af 
raketterne vil alligevel nå frem. Og hvis den 
ene part opstiller rumvåbnene, så vil den an- 
den part dels fremstille andre rumvåben, der 
kan ødelægge raketforsvaret, dels opsætte 
flere atomraketter, så man kan være sikker 
på, at et betydeligt antal kommer igennem. 
Kort sagt vil stjernekrigsprogrammet ikke 
medføre en øget sikkerhed, men tværtimod et 
nyt oprustningskapløb med den deraf følgen- 
de øgede ustabilitet, øgede spænding og øge- 
de krigsrisiko. 

Vi kan med ret stor sikkerhed i dag fast- 
slå, at da Reagan i sin tale den 23. marts 
1983 annoncerede programmet, var han en- 
ten det naive offer for en kæmpemæssig og 
dødsensfarlig illusion, eller også lå der i vir- 
keligheden andre motiver bag end dem, der 
offentligt kom frem. Reagans officielle for- 
mål var jo -  med hans egne ord -  at gøre 
atomvåbnene magtesløse og forældede. Og 
det mål er der ingen der kan være uenige 
om; alle vores bestræbelser, også her i dag, 
går jo netop ud på at fjerne truslen om den 
altødelæggende atomkrig. Men problemet er 
bare, at hvis der er noget, der netop ikke kan 
fjerne den trussel, så er det rumvåbnene, og 
jeg må sige, at jeg unægtelig også har svært 
ved at tro på, at den gamle koldkriger i 
Washington virkelig selv for alvor har troet 
på, at stjernekrigsplanerne kunne sikre mod 
krigen. 

Nogle kommentatorer i den internationale 
debat har forsøgt at forklare planerne med, 
at stjernekrigsprogrammet er et typisk ameri- 
kansk forsøg på at finde tekniske løsninger 
på politiske problemer. Det er der sikkert 
noget rigtigt i. Andre kommentatorer har 
hældet til den teori, at Reagan talte ud fra 
sin store uvidenhed, da han lancerede pro- 
jektet. F.eks. er Reagan jo kommet med ud- 
talelser, der viste, at han ikke var klar over, 

at USAs fly og u-både var udstyret med ker- 
nevåben. 

En anden mulighed er, at Det Hvide Hus 
nok har været inde i sagen, men at præsiden- 
ten ganske simpelt har mistet sin politiske 
dømmekraft. Det er jo en tanke, som ikke 
kan udelukkes, men det er bestemt ikke no- 
gen beroligende tanke. 

Men efter min mening er det mest sand- 
synlige nok alligevel, at stjernekrigsplanerne 
faktisk er et velovervejet træk fra Reagans 
side, samtidig med at han og hans rådgivere 
fuldt ud har været klar over, at der var tale 
om en kæmpeillusion. Der er nemlig en ræk- 
ke kyniske baggrundsmotiver for dette her, 
som nemt kan forklare, hvorfor USA havde 
interesse i at fremlægge denne plan, selv om 
man i realiteten vidste og hele tiden har 
vidst, at det officielle formål ikke kan opfyl- 
des. 

USA havde brug for et trumfkort i ned- 
rustningsforhandlingerne, et trumfkort, der 
kunne bruges til at afpresse Sovjet indrøm- 
melser. Hr. Erhard Jakobsen nikker -  det 
tager jeg som en bekræftelse eller som bifald, 
tak. USA ved, hvor meget Sovjet frygter et 
yderligere oprustningskapløb i rummet. Det 
spiller USA på. Det er ikke, fordi Sovjet hol- 
der sig specielt tilbage, når det gælder op- 
rustning, det må man desværre erkende, men 
netop fordi rumkrigsvåbnene er så dyre, og 
fordi Sovjets økonomi i så langt ringere grad 
er i stand til at klare en sådan byrde, kan 
USA ved at fremlægge et sådant program og 
sammenkæde det med de andre elementer i 
forhandlingerne tvinge Sovjetunionen ind i 
en dårligere forhandlingsposition. 

Derfor er der også mange kommentatorer, 
der vurderer situationen sådan, at den måde, 
USA har kørt dette her på, fører til det resul- 
tat, at der ikke kommer noget ud af disse 
forhandlinger, at USA så at sige har ført en 
politik frem, der umuliggør virkelige resulta- 
ter i nedrustningsforhandlingerne. Det er i 
virkeligheden noget af det allerværste ved 
dette stjernekrigsprojekt, at det bruges som et 
taktisk element i de forhandlinger, der føres, 
på den mest uanstændige måde, men at det 
derudover også risikerer at blive brugt såle- 
des, at det lægger sig i vejen for chancen for, 
at nedrustningsforhandlingerne, der trods alt 
blev lagt op til med Genéveforhandlingerne, 
fører til det, de skulle føre til. 
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Jeg er enig med hr. Lasse Budtz i den be- 
mærkning, at det måske er den sidste chance 
i meget lang tid, og netop derfor er det så 
afgørende, at lande som Danmark klart siger 
til USA: vi vil ikke tolerere, at de mulighe- 
der, der ligger i Genéveforhandlingerne, bli- 
ver blokeret af dette her. Det vil vi simpelt 
hen ikke finde os i, det kan man ikke leve 
med i den nuværende situation. 

Kofod-Svendsen (KrF): 
Jeg vil gerne begynde med at takke uden- 

rigsministeren for en god og fyldig redegørel- 
se. Jeg synes, at vi gennem denne redegørelse 
har fået yderligere beskrevet, hvad SDI-pro- 
jektet egentlig indeholder og går ud på, og 
hvordan det tegner sig netop nu. 

Det er jo klart, at der er mange usikker- 
hedsmomenter ved hele dette projekt. Tager 
man det sådan, som Reagan har lagt det 
frem, at der her er tale om en målsætning 
om at gøre a-våbnene overflødige, at det her 
drejer sig om at opbygge et defensivt system, 
så er det jo en sympatisk tanke, men samti- 
dig må jeg stille en række spørgsmål: hvor- 
dan kan dette nærmere udvikles, og er det så 
ressourcekrævende, at det får en række uhel- 
dige følger? Jeg må på dette tidspunkt ho- 
vedsagelig stille spørgsmål, da jeg ikke synes, 
at man fuldt ud kan overskue følgerne, og på 
dette tidlige tidspunkt tror jeg også, at det er 
et godt udgangspunkt, at vi prøver på at 
komme til bunds i, hvad der i grunden skju- 
ler sig bag dette enorme projekt. Et af de 
spørgsmål, som jeg straks har stillet mig selv, 
er: hvad vil det betyde økonomisk, hvilke 
følger vil det f.eks. få også i relationen mel- 
lem de rige lande og den tredje verden, hvis 
man bruger enorme ressourcer på dette pro- 
jekt? Det er en af de ting, jeg selv er meget 
optaget af. 

Som det næste vil jeg understrege, at det 
er afgørende, at spørgsmålet om rumvåben- 
teknologien vil være inddraget i det meget 
omfattende problemkompleks i Genéve, og 
her mener jeg, at det tillige bør gøres til gen- 
stand for forhandlinger med det formål, at 
man når frem til en traktat, der forhindrer et 
våbenkapløb i rummet. Jeg mener, det må 
være den konstruktive løsning, at de to su- 
permagter når frem til en traktat, som forhin- 
drer dette våbenkapløb i rummet. Det er det 
ene aspekt, som det for mig er væsentligt at 

få frem, og det hænger nøje sammen med et 
grundlæggende ønske om at undgå at få pla- 
ceret masseødelæggelsesvåben i det ydre rum 
og at undgå denne militarisering. Her er jeg 
glad for ministerens understregning af, at 
ABM-traktaten skal respekteres; det er et 
andet væsentligt grundsynspunkt for mig. 

Så kommer hele spørgsmålet om, hvor sik- 
kert dette projekt vil være. Det er der vel 
ingen der kan sige noget afgørende om i øje- 
blikket. Der er nogle, som tror, at det vil væ- 
re et vældig sikkert forsvarssystem. Andre er 
langt mere pessimistiske: er det ikke bare et 
nyt babelstårn, vi bygger op her, noget, som 
let kan vakle? Det er nogle af de ting, som 
også nærmere må undersøges. Jeg tror ikke, 
at nogen her i øjeblikket -  af gode grunde, 
da det er et begyndende forskningsprojekt -  
kan sige, hvor sikkert det vil blive. Vi lever 
alle under den rædsel, som a-våbnene kan 
frembringe, og man vil naturligvis med inter- 
esse lytte til, om man kan få et system, som 
hindrer, at disse våben nogen sinde kommer 
til udfoldelse. Jeg synes næsten, at det lyder 
for godt til at være sandt, at man her skulle 
få opbygget et sådant system, at disse a-vå- 
ben kan blive neutraliseret, og hvis der ikke 
er nogen forsvarsmæssig sikkerhed og der 
samtidig er forbrug af store ressourcer for- 
bundet med projektet, så er det klart, at man 
må sætte mange spørgsmålstegn. 

Det afgørende for mig, er, at vi får en for- 
handling, at vi er imod placering af masse- 
ødelæggelsesvåben i det ydre rum, og at vi 
virkelig står fast på ABM-traktaten. Det er i 
hvert fald de ting, som må være helt klare på 
dette tidspunkt, og i det lys vil jeg gerne un- 
dersøge spørgsmålet nærmere i bestræbelser- 
ne for, at vi hindrer en oprustning via dette 
projekt. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 
Jeg skylder at sige -  hvilket jeg ikke fik 

med i sidste omgang -  at VS naturligvis agter 
at stemme for den dagsorden, som socialde- 
mokratiet har fremsat, og vi har samme be- 
dømmelse af den dagsorden, som hr. Gert 
Petersen tidligere i denne debat har givet ud- 
tryk for, nemlig at den i virkeligheden ligger 
meget, meget nær op ad den dagsorden, som 
vi selv har fremsat. 
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Ove Jensen (FP): 
Resultatet af denne debat og den efterføl- 

gende afstemning vil ganske sikkert blive, at 
der skabes endnu mere tvivl om Danmarks 
vilje til at opfylde sine NATO-forpligtelser. 
Derfor kan resultatet af debatten næsten kun 
blive negativt. 

Danmark er dårligt tjent med at komme til 
at fremstå som en nation, der ikke vil være 
med til at forsvare sit territorium, og resulta- 
tet af de mange sikkerhedspolitiske debatter 
her i tinget kan meget vel blive, at Danmark 
risikerer at blive ladt i stikken af vore NA- 
TO-partnere, hvis det skulle gå så galt, at vi 
engang blev udsat for et angreb fra Øst. 

Derfor skal Danmark efter fremskridtspar- 
tiets opfattelse opfylde vore NATO-forplig- 
telser, hverken mere eller mindre, og lade 
være med at benytte enhver lejlighed til at 
skabe tvivl om dette forhold. 

Det problem, som her er rejst af SF og VS, 
kan der i realiteten ikke tages stilling til på 
nuværende tidspunkt, fordi der ikke forelig- 
ger noget konkret. Der er tale om en løs skit- 
se til noget rumforskning i USA og ikke an- 
det. Der er ikke på nuværende tidspunkt tale 
om, at NATO skal med i dette projekt, og 
derfor er der ikke noget for os som NATO- 
medlem at tage stilling til. Og Danmark skal 
selvfølgelig ikke blande sig i, hvad USA for- 
sker i. 

Når der foreligger et resultat af denne 
forskning, kan Danmark og NATO tage stil- 
ling til, om der her er tale om et forsvarsma- 
teriel, som det vil være hensigtsmæssigt at 
bruge i NATO-forsvaret. 

Jeg skal til sidst sige, at fremskridtspartiet 
vil 'stemme imod de stillede dagsordensfor- 
slag. 

Maisted (FD): 
Det er utrolig naivt at fremføre synspunk- 

ter om, at teknologiske landvindinger ikke 
vil blive brugt. Dette med at forsøge at bilde 
den danske befolkning og verden ind, at 
USA og russerne ikke drømmer om at udnyt- 
te den teknologiske vinding, er jo et groft 
forsøg på at vildlede befolkningen, for jeg 
nægter at tro, at hr. Gert Petersen eller hr. 
Albrechtsen eller hr. Lasse Budtz selv tror på 
den slags ting. 

Det, der skinner igennem i hr. Gert Peter- 
sens og hr. Albrechtsens indlæg, er jo deres 

nervøsitet for de sovjetiske kammerater, det 
er en bekymring for kommunisterne, det er 
en bekymring for diktaturstaterne derovre: at 
tænke sig, at de er ved at komme bagud, at 
de er ved at miste noget af deres magtpositi- 
on til et demokratisk land, som Danmark 
altså har tilsluttet sig! 

Det er en illusion at gå rundt og tro, at 
Danmark kan svæve frit i luften, når det dre- 
jer sig om tilhørsforhold til den ene eller den 
anden blok, og et flertal her i landet tilslutter 
sig heldigvis de demokratiske lande og til- 
slutter sig NATO. Det ville også være en ka- 
tastrofe, hvis man gjorde andet, for så ville 
vi selvfølgelig komme i f.eks. økonomiske 
vanskeligheder, men vi glemmer jo ganske, at 
vi ikke bare kan opføre os, som det passer 
os. Amerikanerne holder hånden under os, 
når det drejer sig om lån, og hvad vi ellers 
har brug for for at opretholde det overfor- 
brug, som de selv samme partier gerne sætter 
i scene. 

Der er altså ingen tvivl for mit vedkom- 
mende: jeg ønsker at støtte demokratiske 
lande, og jeg er lykkelig for, at USA har styr- 
ke og en voksende styrke, og at de forhå- 
bentlig vedbliver at have en fordel fremfor 
diktaturstaterne ovre mod øst. Jeg mener og- 
så, at det er en fuldstændig fejltagelse, hvis 
man prøver på at bilde befolkningen ind, at 
man forhandler ud fra tillid. Nej, man hand- 
ler selvfølgelig med diktaturstater ud fra styr- 
ke og ikke ud fra svaghed -  og ud fra en 
enorm mistillid til disse diktaturstater. 

Svagheden ved det demokratiske styre er 
jo, at der er en åben, langsommelig beslut- 
ningsproces. Derfor ved vi alt om, hvad USA 
foretager sig. Vi ved næsten intet om, hvad 
diktaturstaterne, altså russerne, foretager sig, 
og selvfølgelig ligger de ikke på den lade 
side. 

Men hr. Gert Petersens og hr. Albrecht- 
sens bekymring siger mig altså, at de er ved 
at komme lidt bagud derovre, og det er jeg 
lykkelig for. 

Jeg kunne selvfølgelig ikke drømme om at 
stemme for de af socialisterne fremsatte 
dagsordensforslag. 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Jeg må give hr. Erhard Jakobsen ret i, at 

det ikke blev nogen god debat. Jeg synes, det 
har været en debat præget af en em af anti- 
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amerikanske floskler, kulminerende, da vi 
skulle høre et medlem stå her på talerstolen 
og komme med fornærmende udtalelser om 
vores største allieredes demokratisk valgte 
statsoverhoved. Det var forstemmende, ærlig 
talt. Det var pinagtigt at overvære. 

Jeg forsøgte med min indledning at lægge 
op til en åben og fordomsfri debat om alle 
de bekymringer, vi må have, om alle de mu- 
ligheder, der er, om alle de risici, der er på 
dette helt ubestemte område, som vi beskæf- 
tiger os med. Men sådan en debat fik vi ikke. 
Nej, vi fik en hel masse følelser og fornem- 
melser uden indbyrdes logik, og hvad skulle 
vi så egentlig med den debat? I stedet for en 
afbalanceret debat er vi altså som så ofte før 
endt i en dagsordenskrig, og hensigten med 
den er jo kun gjort alt for tydelig af ordfø- 
rerne for SF og VS. Det er egentlig synd, for 
i mange af de ting, som vi diskuterer, kunne 
vi såmænd godt være blevet enige bredt, hvis 
vi havde forholdt os rimelig åbent til tingene. 
Men nogle af de punkter, som talsmænd for 
et flertal har hængt sig i, og som vi på for- 
skellig vis genfinder i de to dagsordensfor- 
slag, der er fremsat, er ganske enkelt ikke 
rimelige. Lad mig prøve at nævne et par af 
dem. 

For det første ønsker man at markere en 
afstandtagen ikke blot til udvikling af, men 
også til forskning i strategiske forsvarssyste- 
mer, og det ønsker man på trods af, at man 
ved, at der allerede længe og grundigt er ble- 
vet forsket på sovjetisk side. Det ved man, og 
man ved, at det i realiteten vil være umuligt 
at kontrollere, om denne forskning fortsæt- 
ter. Man ved, at en sådan forskning ikke be- 
tyder en overtrædelse af ABM-traktaten. 
Man ved, at rækken af andre europæiske 
lande uanset deres bekymring for mange af 
de perspektiver, der ligger i et udviklet stra- 
tegisk forsvar -  bekymringer, som vi da til 
fulde deler -  erkender, at det i den nuværen- 
de situation er forståeligt, at også USA driver 
sådan en forskning. Ja, man ved såmænd, 
hvis man har læst en af dagens få aviser, at 
selv Informations lederskribent, den ellers 
meget tendentiøst kritiske Jørgen Dragsdahl, 
i dag skriver: 

»Det er oplagt, at USA ikke kan indstille 
enhver forskning på feltet, så længe man ik- 
ke kan kontrollere, hvad militære forskere i 
Sovjetunionen laver inden døre.« 

Og alligevel ønsker man, at regeringen 
skal arbejde aktivt for det synspunkt, at vi er 
imod forskning på dette område. Ja, hvor er 
for øvrigt grænsen imellem forskning og al- 
mindelig tankevirksomhed? Hvis de herrer 
dagsordensskribenter skulle have været helt 
logiske og konsekvente, burde de jo i dagsor- 
densforslagene være gået imod, at man så 
meget som tænkte på disse ting. Tankekon- 
trol, det skal vi også have ind i billedet for 
virkelig effektivt at kunne gennemføre de 
mærkeligt forvirrede forslag, der ligger her. 

For det andet siges det både i socialdemo- 
kratiets og i SFs og VS' dagsordensforslag, at 
vi skal gå imod »militarisering af rummet«. 
De, der har beskæftiget sig med dette spørgs- 
mål, ved jo, at dette udtryk er vagt og upræ- 
cist. Man ved, at dette udtryk kan fortolkes, 
så det omfatter bl.a. de overvågningssatellit- 
ter, som skal kontrollere overholdelse af vå- 
benkontrolaftalerne, og man ved, hvis man 
ellers har fulgt med, at dette udtryk netop 
derfor var med til at skabe de vanskelighe- 
der, der forhindrede en forhandlingskontakt 
imellem USA og Sovjetunionen sidste som- 
mer. Man burde også vide, at det er derfor, 
USA og Sovjetunionen i deres fælleserklæ- 
ring efter januarmødet i Genéve i stedet for 
talte om at hindre et våbenkapløb i rummet, 
og præcis det samme udtryk bruges i den 
resolution, som FNs generalforsamling en- 
stemmigt vedtog den 12. december sidste år. 
Men alligevel skal vi her i et dagsordensfor- 
slag i det danske folketing finde udtrykket 
»militarisering af rummet«, som i dag kun 
hører hjemme i det sovjetiske propaganda- 
og floskelbageri. 

Jeg savner i øvrigt -  og det er specielt et 
savn i socialdemokratiets dagsorden -  en 
henvisning til det arbejde, der for øjeblikket 
foregår i ad hoc-udvalget om sikkerhedspoli- 
tik. Til trods for problemernes umådelig 
komplicerede karakter skal man åbenbart 
ikke forfølge og drøfte sagen løbende, nej, 
man skal bekende sig til en mening her og 
nu. Det er ikke særlig seriøst, så det kan ikke 
undre nogen, at regeringen må sige, at de to 
dagsordensforslag, der er fremsat, er behæf- 
tet med så væsentlige svagheder, at vores an- 
befaling må være, at man stemmer imod 
dem, hvis de kommer til afstemning. 

(Kort bemærkning). 



7957 26/3 85: Forespørgsel om »stjernekrigsforsvar« 7958 

Svend Auken (S): 
Det ville være interessant, hvis udenrigs- 

ministeren midt i sin polemiske harme gjorde 
sig den ulejlighed at læse den af hr. Lasse 
Budtz foreslåede dagsorden, hvor der jo ikke 
tales om forbud mod forskning, men hvor 
der tales om, at Danmark vender sig imod 
deltagelse i udforskning. 

Vort parti anser det naturligvis ikke for 
særlig fornuftigt at bruge så kæmpemæssige 
beløb på denne forskningsindsats, men det, 
der konkret foreslås her, er, at Danmark ven- 
der sig imod deltagelse i udforskning. 

Det var det ene argument, udenrigsmini- 
steren fremførte. Det andet argument, uden- 
rigsministeren fremførte, var imod udtrykket 
militarisering. Mig bekendt foreligger der 
allerede internationale aftaler, der netop 
tager afstand fra og forbyder en militarise- 
ring af rummet, og i udenrigsministerens 
egen tale er der direkte taget afstand fra et 
våbenkapløb i rummet. Hvor er forskellen så 
egentlig henne? Er den reelle forskel ikke, at 
udenrigsministeren ikke, uanset hvor sagligt 
velbegrundet en indstilling er, vil være med 
til noget, der på nogen måde kan opfattes 
som en kritik af De Forenede Stater? 

Det sidste spørgsmål, som er det mest på- 
trængende, og som måske vicestatsministeren 
kan svare på i statsministerens fravær, er: 
hvilke konsekvenser drager regeringen af, at 
man vil stemme imod den af hr. Lasse Budtz 
foreslåede dagsorden? 

Gert Petersen (SF): 
Det var da frygteligt, så vred udenrigsmi- 

nisteren er blevet. Jeg havde såmænd ellers 
tænkt mig at sige, at jeg synes, hans tale in- 
deholdt mange spørgsmålstegn, som var an- 
bragt rigtigt, og jeg er egentlig enig med ham 
i, at den kunne give anledning til en saglig 
debat. Men da jeg hørte den konservative 
ordfører, og da jeg hørte venstres ordfører, 
hr. Ivar Hansen, fortælle om, at vi nu bare 
skal slutte op om USA, og da jeg hørte hr. 
Erhard Jakobsen, må jeg indrømme, at mit 
håb om en saglig debat svandt, og da jeg nu 
hørte udenrigsministeren afslutte, blev min 
skuffelse bekræftet. 

Udenrigsministeren siger, at vi markerer 
modvilje mod forskningen, og det kan man 
vel nok læse ind i dagsordenen, selv om det 
altså ikke er vores opgave at bestemme, hvad 

der forskes i i USA, men hvad Danmark skal 
deltage i. Men så siger udenrigsministeren, at 
der længe er forsket på sovjetisk side. Ja men 
udenrigsministeren ved lige så godt som jeg -  
og lad nu være med at føre dette folketing 
bag lyset -  at der også længe er forsket på 
amerikansk side. Bevillingen på de 3,7 mia $, 
som gælder for 1984, er dels en ny bevilling, 
dels forskellige forskningsbevillinger og -pro- 
grammer, som nu samles under én hat. Også 
i USA har man længe forsket i disse spørgs- 
mål. Det har man gjort både i USA og i Sov- 
jet. 

Det, der er det nye, og det, som gør, at vi 
diskuterer det her, er præsident Reagans tale 
i marts 1983, som udenrigsministeren meget 
rigtigt sagde. Der er ikke holdt en tilsvarende 
tale i Sovjetunionen. Det var en tale, der, 
som udenrigsministeren også rigtigt sagde, i 
sine implikationer kunne føre til, at hele det 
nuværende grundlag for balance på basis af 
gensidig sårbarhed kunne ryge sig en tur. 

Men det er jo ikke blevet stående ved den 
tale, for så kommer vi til noget mærkeligt 
noget. Jeg synes, udenrigsministeren ligger 
på grænsen til at føre os bag lyset, når han 
siger, at alt dette her er noget nationalt ame- 
rikansk, at det ikke kommer NATO ved, at 
det ikke er noget, NATO skal tage stilling til, 
at de allierede ikke er blevet bedt om at del- 
tage, osv., og vi så samme dag kan læse i 
avisen -  det er muligvis løgn; det kan da 
godt være, det er sandt, hvad udenrigsmini- 
steren siger, og løgn, hvad journalisten skri- 
ver -  at den danske forsvarsminister er med 
til at drøfte en NATO-stillingtagen til projek- 
tet i disse dage; det er svært at få det til at 
stemme med det, udenrigsministeren har 
sagt. 

Jeg vil også gerne have at vide, om det 
ikke er rigtigt, at der har været en særligt 
udsendt amerikansk diplomatgruppe på be- 

' søg, en gruppe, som rejser rundt til alle euro- 
pæiske hovedstæder, og som også har været 
her, med en repræsentant for Pentagon, for- 
svarsministeriet, en repræsentant for uden- 
rigsministeriet, en teknisk ekspert og en re- 
præsentant for Det Hvide Hus, en gruppe, 
som har gjort, hvad den kunne, for at sælge 
denne idé rundt omkring i de europæiske 
hovedstæder og haft forhandlinger med rege- 
ringen og også forhandlinger med socialde- 
mokratiet som det største oppositionsparti. 
Er det udtryk for, at det kun er et rent natio- 



7959 26/3 85: Forespørgsel om »stjernekrigsforsvar« 7960 
[Gert Petersen] 

nalt amerikansk anliggende? Jeg synes, det er 
stærkt, hr. udenrigsminister, at sige den slags 
ting, som ganske enkelt ikke er rigtige -  i 
hvert fald er uforenelige med den omstæn- 
dighed, at USAs regering sender en sådan 
gruppe rundt, og at sagen i disse dage for- 
handles i NATO. 

Jeg vil understrege, at denne forespørgsel 
ikke er udtryk for antiamerikanisme. Det er 
den ikke bl.a. af den enkle grund -  og det 
bør enhver kunne se -  at der også i USA er 
en kolossal opposition imod denne plan. 
Men det er, som om de borgerlige politikere 
her i folketinget siger: right or wrong, my 
President, uanset hvad den amerikanske præ- 
sident gør, er han min, og vi støtter ham! 
Heldigvis er det ikke synspunktet i USA, og 
som følge deraf er der en vældig opposition 
imod Reagans planer. Jeg har her kunnet 
citere først og fremmest fra New York Ti- 
mes, der er en amerikansk avis. Så kan man 
fortælle mig, at det er vældig godt, at der er 
en fri presse i USA, og det synes jeg så san- 
delig også. Det synes jeg også der skulle væ- 
re i Sovjetunionen og alle andre steder -  det 
er noget skidt, at der ikke er en fri presse dér 
-  men ikke desto mindre er det altså New 
York Times, som bortset fra det med skue- 
spilleren har anvendt udtryk om præsident 
Reagan -  og jeg skal gerne læse dem op se- 
nere, hvis det er nødvendigt -  som jeg er helt 
sikker på ville fremkalde den danske uden- 
rigsministers vrede. Så kan man sige: én ting 
er, hvad de siger derovre, men har vi lov til 
at tale grimt om bestemte sider af ameri- 
kansk politik, hvis vi ikke sympatiserer med 
den? Ja men lad os nu lige se, hvordan vir- 
keligheden er. 

Den britiske udenrigsminister, som jeg er 
kommet i selskab med i denne sag modsat 
hr. Ivar Hansen og andre, har lige fået hældt 
en skidtspand ud over hovedet af vicefor- 
svarsminister Perle, som har brugt de stærke- 
ste udtryk om den britiske udenrigsminister, 
fordi Sir Geoffrey Howe har kritiseret for- 
skellige aspekter af stjernekrigsprojektet. Og 
vi har også oplevet, at den samme vicefor- 
svarsminister Perle for nogle måneder siden 
sammen med andre amerikanske politikere 
blandede sig enormt i dansk politik og gik 
vældigt til angreb på bestemte opfattelser 
herhjemme, så jeg synes, man skulle lægge 
de fine fornemmelser til side. Dette her dre- 
jer sig ikke om at være pro- eller antiameri- 

kansk. Det drejer sig om, hvordan man stiller 
sig til en bestemt amerikansk politik, som 
støttes af nogle i USA, muligvis et flertal, det 
ved jeg ikke. I Repræsentanternes Hus har 
Reagan ikke flertal; der er faktisk et flertal 
af den amerikanske befolkning, som ved valg 
af sine direkte repræsentanter har udtrykt 
modvilje mod republikanerne og præsident 
Reagan, og det er altså dem, jeg er i selskab 
med. 

Jeg tror altså, der er muligheder for at få 
bremset meget af dette her, men det forud- 
sætter et samarbejde på tværs af grænserne, 
og i dette tilfælde, kan jeg godt sige til den 
borgerlige opposition, er det ikke et samar- 
bejde på tværs af grænsen til Sovjetunionen, 
men et samarbejde på tværs af grænsen til 
USA med de mange amerikanere -  efter alt 
at dømme et flertal -  som også er imod disse 
planer. Naturligvis skal vi støtte dem og prø- 
ve på at få bremset dette her, for det drejer 
sig om noget helt nyt. 

Udenrigsministeren var selv inde på -  og 
jeg synes, det var godt og rigtigt -  at der er 
en risiko ved at koble den slags defensive 
systemer sammen med offensive systemer. 

. Det var den risiko, man indså i slutningen af 
1960erne og begyndelsen af 1970erne, og der- 
for indgik man ABM-traktaten. Men den 
risiko eksisterer stadig væk, og jeg mærkede 
mig, at udenrigsministeren erkendte det. Det, 
der er det nye i denne situation, er, at der nu 
åbent tilstræbes en sådan kobling. Så kan 
man henvise til, at præsident Reagan har 
sagt, at man vil afskaffe de offensive syste- 
mer, når først man har opbygget de defensi- 
ve, men heroverfor står det, som -  undskyld, 
men det er altså en amerikansk kilde -  New 
York Times har observeret, nemlig at man, 
samtidig med at man starter stjernekrigspro- 
jektet, også sætter et program i gang for disse 
avancerede strategiske missiler, der skal være 
i stand til at gennembryde ethvert sovjetisk 
stjernekrigsforsvarsprojekt i rummet, og så er 
vi jo tilbage i situationen med en kobling af 
defensive og offensive systemer. Her må man 
altså undskylde mig, og der er givetvis en 
stor forskel, men jeg har ikke den jættetro 
på, at USA ved alle lejligheder vil handle 
ansvarsbevidst og koldblodigt og i fredens 
interesse. Jeg tror også, at det kan kortslutte 
derovre, og hvis mulighederne for en sådan 
kortslutning er til stede, er risikoen naturlig- 
vis så meget desto større. 
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Jeg synes, debatten her har vist, at den 
megen tale om den store genforsoning vedrø- 
rende bestemte sider af udenrigspolitikken, 
nemlig dem, der vedrører oprustningen, ikke 
har haft meget på sig. Det viser sig nu igen, 
at der er nogle skillelinjer i dette ting, som 
efter min mening ikke har en døjt med NA- 
TO at gøre. Man kan udmærket godt være 
for NATO og imod stjernekrigsprogrammet. 
Der er faktisk en lang række NATO-politike- 
re i USA og i Vesteuropa, som er imod stjer- 
nekrigsprogrammet. Der er altså nogle skille- 
linjer her, som ikke har noget med NATO at 
gøre, men som har noget at gøre med dette, 
om man ønsker, at dette land, uanset hvor- 
dan man måtte se på andre problemer, skal 
lægge sit lod i vægtskålen for en mere frede- 
lig, en mere afspændt verden eller man skal 
bidrage til, at vi alle kaster os ud i nye even- 
tyr. Jeg er tilfreds med, at den skillelinje er 
blevet demonstreret her igen, selv om jeg na- 
turligvis havde foretrukket, at alle havde væ- 
ret enige om at sige nej til stjernekrigsprojek- 
tet. Jeg synes, det er godt, at i hvert fald et 
flertal gør det. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 
Udenrigsministeren er blevet frygtelig sart 

på sin mægtige allieredes vegne. Der er åben- 
bart nogle, der har fornærmet Reagan, og det 
bryder udenrigsministeren sig ikke om. Jeg 
synes, at det, vi har forsøgt på, er at granske 
de motiver, som kan ligge bag det, at man 
fra præsidentens og Pentagons side lægger 
dette projekt frem, og dertil har vi såmænd 
først og fremmest benyttet os af det ameri- 
kanske kildemateriale og de amerikanske 
kritikere, som beskæftiger sig med det på 
nærmeste hold i USA. Derfor er størstedelen 
af den kritik, som er fremført imod præsi- 
dent Reagan under denne debat, faktisk ble- 
vet fremført tidligere i USA af amerikanere. 
Det belyser også, at dette her ikke er et 
spørgmål om for eller imod amerikanere el- 
ler for eller imod den amerikanske befolk- 
ning, men et spørgsmål om for eller imod 
oprustning og militarisme. Det er det, der er 
spørgsmålet, og det skal man ikke forsøge på 
at dreje over til at pådutte nogle, at de er for 
eller imod den amerikanske befolkning. Vi 
vil gerne diskutere for eller imod præsident 
Reagan med udenrigsministeren, for ham 

betragter vi naturligvis som en af vore politi- 
ske hovedmodstandere. 

Udenrigsministeren udtalte, at debatten 
her ikke havde været god. I den forbindelse 
vil jeg gerne gøre udenrigsministeren op- 
mærksom på, at jeg, netop for at vi kunne få 
en god debat, på et meget tidligt tidspunkt 
opfordrede udenrigsministeren til at præcise- 
re, hvad det egentlig var, regeringen mente. 
Både vi og socialdemokratiet stillede jo med 
et klart forslag. Udenrigsministeren har før 
denne debat bidraget med en artikel, hvoraf 
det fremgik, at han hverken kunne sige ja 
eller nej, og det fulgte han op med en tale i 
dag, hvoraf man ikke kunne se, om han gik 
ind for forskningsprogrammet eller han ikke 
gik ind for det. Vi prøvede at få ministeren 
til at lægge et sagligt grundlag frem for den- 
ne debat, men det lykkedes ikke. 

Lasse Budtz (S): 
Udenrigsministeren og nogle af ordførerne 

har ment, at vi beskæftiger os med noget, der 
ikke er konkret. Så må man nok spørge, 
hvorfor den amerikanske ihærdighed for at 
overbevise os om SDI-programmets velegnet- 
hed er så stor, og hvad konsekvenserne i Ge- 
néve bliver. Konsekvenserne i Genéve kan 
meget hurtigt blive meget konkrete og meget 
alvorlige. 

Jeg vil gerne stille udenrigsministeren et 
særdeles konkret spørgsmål. Ministeren siger 
allerede i begyndelsen af sin tale, at der er 
tale om et nationalt amerikansk forsknings- 
program, ikke om et NATO-program. Jeg vil 
derfor bede ministeren forklare os, at for- 
svarsministeren som en konsekvens af denne 
udtalelse, som jeg naturligvis må hilse vel- 
kommen, under forsvarsministermødet i dag 
naturligvis har sagt det samme, at der ikke er 
tale om et NATO-program, og jeg formoder 
også, at man har gjort forsvarsministeren 
opmærksom på -  for det kan jo teknisk lade 
sig gøre -  hvor flertallet er i denne sal, såle- 
des at han også kan fremføre det under mini- 
stermødet, og har man ikke gjort det, er jeg 
helt sikker på, at regeringen vil drage omsorg 
for, at ministeren bliver underrettet, således 
at han i morgen kan forklare, hvordan fler- 
tallet ligger i det danske folketing. 

Hvis ministeren er skuffet over debatten, 
må jeg sige, at jeg er skuffet over ministerens 
indlæg. I virkeligheden forsøger ministeren 
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at acceptere SDI som en mulighed, man kan 
leve med, og som vi skal begynde at vænne 
os til minus de fire punkter, som står i den 
trykte tale, for her begynder ministeren i et 
ganske kort afsnit at nærme sig de to dagsor- 
dener, der er foreslået. For et øjeblik siden 
kritiserede ministeren vores holdning til 
forskningen, men i det fjerde punkt står der: 

»For det fjerde, at selv om forskningsvirk- 
somhed ikke lader sig kontrollere, må både 
USA og Sovjetunionen medvirke til, at forsk- 
ningen ikke får et sådant omfang og en så- 
dan retning, at der allligevel opstår et kapløb 
på rumbaserede våben.« 

Jeg erkender, at de fire punkter i ministe- 
rens tale ikke er så gode som de fire punkter 
i socialdemokratiets dagsorden, men der er 
en bevægelse henimod vores holdning, og 
hvorfor stemmer man så imod, og hvilke 
konsekvenser drager man i grunden af, at 
man stemmer imod, som fremhævet af hr. 
Svend Auken? Jeg tror, at både udenrigsmi- 
nisteren og f.eks. hr. Ivar Hansen må være 
opmærksom på, at den amerikanske regering 
har sagt, at man ikke vil forhandle om SDI i 
Genéve. Jeg gentager, at det har også hr. 
Kampelman sagt, og han er dog cheffor- 
handler for den amerikanske side. Man bli- 
ver nødt til at være opmærksom på, hvilke 
konsekvenser SDI kan fremkalde; amerika- 
nerne er selv klar over det. 

Det er selvfølgelig rigtigt, at der også fin- 
der sovjetisk forskning sted, men jeg tror, at 
ministerens embedsmænd i hvert fald er klar 
over, at den sovjetiske forskning på dette 
område ikke tilnærmelsesvis er så omfattende 
som den amerikanske. Men hvis det nu viser 
sig at være forkert, altså hvis den nu var me- 
re omfattende end den amerikanske og var 
begyndt noget før, må man dog sige, at der 
er tale om et sovjetisk tilbud til amerikaner- 
ne: vi stopper SDI, vi holder op med at ud- 
vikle stjernekrigsvåbnene. Det synes jeg fak- 
tisk også ministeren skulle være opmærksom 
på eller i hvert fald få den nødvendige vej- 
ledning fra sine embedsmænd om. 

I øvrigt vil jeg blot gerne sige, at jeg har 
mærket mig forskellen i stemmeføringen i 
dobbelt forstand hos hr. Erhard Jakobsen og 
hr. Kofod-Svendsen. Det kunne tænkes, at 
det senere kan udvikle sig til en mere natur- 
lig og ikke påtvungen holdning hos kristeligt 
folkeparti. 

(Kort bemærkning). 

Maisted (FD): 
Jeg hilser udenrigsministerens afvisning af 

de socialistiske dagsordener velkommen. Jeg 
mener, udenrigsministeren her klart afviste 
de kommunistiske sympatier, som de sociali- 
stiske partier giver udtryk for her i folketin- 
get; endelig slår regeringen altså bremserne i. 
Dette her kan efter min opfattelse kun bety- 
de, at statsministeren må udskrive valg, hvis 
en af disse dagsordener bliver vedtaget her i 
folketinget, og det vil sige, at de socialistiske 
partier i deres tilnærmelse til USSR er parate 
til at kaste landet ikke alene ud i en krise 
med hensyn til vores medlemskab af NATO, 
men også i en yderligere økonomisk krise, 
som tingene står. 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Jeg vil gerne berolige hr. Svend Auken: 

mig bekendt indgår det ikke i finansministe- 
rens planer for næste års finanslov at indføje 
et særligt punkt, der hedder »udgifter til 
forskning i rumforsvar«. 

Hr. Svend Auken spørger: hvad er det, der 
er galt her? Er det bare, fordi man er så stæ- 
dig i den regering, at man vil undgå enhver 
kritik af USA? Nej, så enkelt er det ikke, hr. 
Svend Auken, men er der nogen rimelighed i 
at komme med en så unuanceret og ubalan- 
ceret kritik bare for kritikkens egen skyld? 
Det har vi jo oplevet i rigt mål i dag, senest i 
hr. Lasse Budtz' indlæg, der jo forsøger at 
nedgøre den mangeårige forskning i disse 
ting i Sovjetunionen til gengæld for en ensi- 
dig fremhæven af de planer, man har om en 
mulig forskning og en endnu mere usikker 
mulig udvikling i USA i de kommende år. 
Det er den slags mangel på balance, jeg sy- 
nes er forstemmende. 

Når vi så oven i købet skal høre det, som 
SFs ordfører kom med af personlige ubeha- 
geligheder om denne os venligsindede nati- 
ons demokratisk valgte statsoverhoved, ja, så 
er målet fuldt, og så nytter det ikke noget, at 
hr. Gert Petersen siger, at man kan tale grimt 
om præsidenten i amerikanske aviser og 
amerikansk politisk diskussion. Ja men det er 
deres egen sag; det er det, man kan i et frit 
land. Vi kan også sidde og tale grimt til hin- 
anden her, men jeg ville da meget have mig 
frabedt, at nogen talte grimt om os andre 
steder. Man skylder andre landes statsover- 
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hoveder og andre politiske ledere den re- 
spekt, at man omtaler dem ordentligt fra et 
parlaments talerstol. Det synes jeg hr. Gert 
Petersen skulle belære sin unge, håbefulde 
ordfører om. 

Det sidste problem, hr. Svend Auken rej- 
ser, er konsekvenserne. Jeg tror ikke, hr. 
Svend Auken behøver at være nervøs. 

Hr. Lasse Budtz siger så -  og det gjorde 
mig egentlig lidt ondt, for det viser, at hr. 
Lasse Budtz ikke rigtig har fattet mit indlæg 
-  at jeg åbenbart prøver at gøre SDI til no- 
get, som vi lige så godt kan prøve at vænne 
os til. Dermed har hr. Lasse Budtz slet ikke 
forstået alle de bekymringer og betænkelig- 
heder, jeg så sandelig også har givet udtryk 
for både her og ved andre lejligheder. Selv- 
følgelig må man da være bekymret og betæn- 
kelig ved noget, der er så usikkert, som kan 
føre til så mange ting, og som kan få konse- 
kvenser for os. 

Det, jeg bare har prøvet på i al stilfærdig- 
hed, er at sige, at vi ikke kan have faste me- 
ninger om, hvad disse ting, der endnu i høj 
grad befinder sig på et før-forskningsstadi- 
um, kan føre til, og at vi slet ikke kan have 
faste meninger om, hvad vi i hvert fald ikke 
ønsker det skal føre til. 

Det, jeg har appelleret lidt om -  og det 
skal også være en appel til hr. Lasse Budtz -  
er, at man dog lader fantasien spille lidt, el- 
ler. -  for at blive mere poetisk -  at man dog 
tillader sig selv at have et håb om, hvad mo- 
derne teknologi kan føre til i retning af sik- 
kerhed mod anvendelse af atomvåben i frem- 
tiden. Jeg har her peget på alle de risici, der 
er for, at det kan føre til det stik modsatte, 
men hvorfor skal vi på forhånd prøve at læg- 
ge bånd på fantasien? Hvorfor skal vi på 
forhånd prøve, skønt vi ved, at vi ikke kan 
gøre det alligevel, at kvæle ethvert håb om, 
at disse ting kan føre til noget positivt? Jeg 
er lidt misundelig på hr. Lasse Budtz -  det 
må være pragtfuldt at være så skråsikker, at 
man kan stille sig op og sige sådan om frem- 
tiden, som han siger i dag. Hvor må det være 
dejligt, og hvor må man være fri for mange 
bekymringer, når man på den måde kan ud- 
tale sig skråsikkert om tingene. Jeg er des- 
værre ikke så skråsikker, og derfor vil jeg 
blive ved med at være både bekymret og vå- 
gen og opmærksom på disse ting. 

Hr. Gert Petersen rodede lidt rundt i 
spørgsmålet om, hvad der er et nationalt an- 

liggende og derfor ikke kommer os ved. Jeg 
vil i den forbindelse minde om, at det, jeg 
sagde, var, at der er tale om et nationalt 
amerikansk forskningsprogram og ikke et 
NATO-program, men så tilføjede jeg, at det, 
hvis det fører til noget, er noget, der får stor , 
indflydelse på den alliance, USA tilhører, og 
som også vi tilhører, og at vi alene af den 
grund er ikke blot berettigede til, men så 
sandelig også forpligtede til at gøre os nogle 
overvejelser og forsøge at danne os nogle 
holdninger til det. Det er det, en sådan debat 
gerne skulle føre til, i stedet for at man på 
forhånd prøver at blokere for den åbenhed, 
vi gerne skulle vise over for de muligheder, 
der dog kunne vise sig at ligge i dette her. 

(Kort bemærkning). 

Pelle Voigt (SF): 
Jeg synes egentlig, det er udenrigsministe- 

ren selv, der har gjort et vældig stort num- 
mer ud af spørgsmålet om min personlige 
holdning til den amerikanske præsident, som 
er den, jeg har givet udtryk for heroppe fra 
talerstolen, og som jeg mener det er en de- 
mokratisk ret at give udtryk for, ligesom det 
naturligvis er det amerikanske folks ret at 
vælge Ronald Reagan til præsident. Jeg må 
indrømme, at mine synspunkter helt og ude- 
lukkende stammer fra studier af amerikanske 
kilder, og at det i hvert fald for mit eget ved- 
kommende er umuligt at respektere en poli- 
tisk leder, der i sikkerhedspolitiske sammen- 
hænge baserer sin stillingtagen på påstande 
om f.eks., at affyrede ballistiske missiler kan 
tilbagekaldes, hvis man fortryder, eller på det 
økologiske område, at 80 pet. af al luftforu- 
rening i verden stammer fra grønne træer. 
Dér er min respekt for længst holdt op, og 
jeg mener, den er det af helt saglige grunde. 

Men jeg vil gerne spørge udenrigsministe- 
ren om noget, som ikke vedrører disse afled- 
ningsforsøg, men som vedrører den sag, vi 
diskuterer her i dag, og som netop vedrører 
spørgsmålet om den sovjetiske overholdelse 
af ABM-traktaten. Jeg vil gerne spørge uden- 
rigsministeren, om han er enig i det syns- 
punkt, som den amerikanske forhandlingsde- 
legation har ført frem i Genéve, nemlig at 
det sovjetiske radaranlæg i Krasnojarsk i Si- 
birien er en overtrædelse af ABM-traktaten. 
Det er noget, som diskuteres meget, og som 
er et ganske væsentligt spørgsmål, der ikke 
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rigtig har været lejlighed til at behandle un- 
der denne debat. Hvad er egentlig Danmarks 
opfattelse af det spørgsmål? Hvis udenrigs- 
ministeren besvarer dette spørgsmål, får han 
en lejlighed til at komme ind på de sager, 
som han selv har efterlyst uden dog af sig 
selv at gøre så frygtelig meget ved det. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 

Hr. Lasse Budtz var inde på det spørgs- 
mål, som jeg også har været inde på flere 
gange under denne debat, og som vi åben- 
bart må konstatere at debatten kommer til at 
ende med henstår ubesvaret for så vidt angår 
regeringens holdning, nemlig spørgsmålet om 
den selvmodsigelse, der var i ministerens tale 
i holdningen til i hvert fald forskningsdelen i 
det amerikanske stjernekrigsprogram. Dette 
spørgsmål stillede vi jo allerede på et meget 
tidligt tidspunkt under denne debat for at få 
afklaret, om der var et bredt flertal i folke- 
tinget for et bestemt synspunkt. 

Jeg vil gerne have lov til at sige, at jeg op- 
fatter det på den måde, at forespørgerne fak- 
tisk har fremlagt deres ønsker og deres syns- 
punkter klart, mens regeringen til gengæld 
har forsøgt på at tilsløre sine synspunkter; 
alligevel skal vi i udenrigsministerens kon- 
klusion på debatten høre, at det skulle være 
vores skyld, hvis debatten ikke er blevet god. 

Jeg synes, debatten har været god, fordi 
den har givet et godt resultat, men hvis den i 
sit forløb ikke har været god, er det uden- 
rigsministeren, der bærer ansvaret. Jeg vil 
slutte med at sige, at ministeren fortsætter 
med sit røgslør. Nu er det spørgsmålet om 
Sovjetunionens forskning. Jeg går ud fra, at 
udenrigsministeren og også udenrigsministe- 
riet er bekendt med, hvad der foreligger af 
international litteratur om disse ting, men jeg 
har tidligere under debatten henvist til den 
udmærkede artikel, der er i Information i 
dag, og jeg vil godt spørge udenrigsministe- 
ren, om han vil bestride oplysningerne i den 
artikel, for det er afgørende for bedømmel- 
sen af Sovjetunionens forskning. 

(Kort bemærkning). 

Gert Petersen (SF): 

Et spørgsmål til udenrigsministeren, der 
kan besvares kort og præcist med et ja eller 
nej. 

Jeg vil godt have at vide: drøfter NATO- 
forsvarsministrene en stillingtagen til SDI på 
det igangværende møde i Luxembourg? Jeg 
kan også spørge: drøfter man spørgsmålet 
om SDI, således som det er hævdet i Infor- 
mation? Det vil jeg godt have at vide. 

(Kort bemærkning). 

Anker Jørgensen (S): 
Jeg mener, at vi ikke, alene igen er i en 

meget ejendommelig parlamentarisk situati- 
on, men i virkeligheden er den yderligere 
ejendommelig. Vi er i en politisk situation, 
hvor folketinget allerede nu har et flertal bag 
sig, men hvor regeringspartierne kort sagt er 
mere kongetro end kongen selv. Man ved jo 
godt, at mange NATO-politikere og endog 
NATO-lande er imod dette stjernekrigspro- 
jekt, og så er det ejendommeligt, at noget af 
det sidste, udenrigsministeren har sagt, reelt 
er, at SDI-systemet er noget, som man lidt 
efter lidt skal vænne sig til. Men udenrigsmi- 
nisterens første tale kunne i sit indhold tol- 
kes som værende meget, meget på linje med 
det, der står i socialdemokratiets dagsorden, 
og som altså har et flertal bag sig. På den 
baggrund er det med forundring, man note- 
rer sig, at regeringspartierne ikke blot vil 
undlade at stemme, men direkte vil stemme 
imod socialdemokratiets dagsorden, og der- 
for lyder mit spørgsmål: hvad vil statsmini- 
steren, hvad vil udenrigsministeren, hvad vil 
forsvarsministeren sige i NATO på Dan- 
marks vegne? Er det det sidste eller det før- 
ste, der er sagt, og især: hvorledes stemmer 
det med den dagsorden, der nu formentlig 
bliver vedtaget? Jeg vil bede statsministeren 
om at tilkendegive, hvad der er regeringens 
holdning. Det er et alvorligt parlamentarisk 
spørgsmål, som også må have et alvorligt og 
nøgternt svar. Jeg venter på et svar fra stats- 
ministeren. 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Man kan selvfølgelig som hr. Anker Jør- 

gensen sige: jeg er imod det og det. Jeg er 
også imod, at det bliver koldt næste vinter. 
Der er så meget, vi kan være imod, og så 
kan vi jo se, hvad vi kan gøre ved det. 
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Jeg giver hr. Anker Jørgensen ret i, at vi er 

i en meget ejendommelig parlamentarisk si- 
tuation, og jeg vil tilføje med sorg i stem- 
men: det er jo ikke første gang. 

Hvad vi vil sige ved NATOs rådsmøde om 
denne sag, vil folketinget blive orienteret om 
på helt sædvanlig vis. 

(Kort bemærkning). 

Gert Petersen (SF): 
Nu synes jeg, udenrigsministeren er ved at 

bringe sig i den situation, hvor han fornær- 
mer folketinget og dermed hele offentlighe- 
den. Jeg har nu tre eller fire gange spurgt, 
om en stillingtagen til SDI drøftes på det 
igangværende ministermøde i NATO, om det 
er rigtigt, hvad der står i en avis, men det 
kan jeg ikke få noget svar på. 

Vi kan heller ikke få noget svar på, om 
regeringen loyalt vil bringe folketingets be- 
slutning til udførelse, og så synes jeg, vi er 
ude i det fantastiske. Jeg går ud fra, at det 
svar, udenrigsministeren kom med, skyldes 
hans impulsivitet, og at statsministeren vil 
forklare os, hvordan tingene hænger sam- 
men. Jeg vil blot lige minde om, at jeg stadig 
væk ikke har fået svar på mit spørgsmål, om 
man i øjeblikket drøfter problemet på NA- 
TO-ministermødet i Luxembourg. Og så er 
der også spørgsmålet om, hvorvidt regerin- 
gen vil tage konsekvensen af den afstemning, 
som skal finde sted, og meddele, hvad der er 
flertallets holdning og dermed også Dan- 
marks holdning. 

(Kort bemærkning). 

Stinus (RV): 
Udenrigsministeren har meddelt, at rege- 

ringspartierne vil stemme imod det af hr. 
Lasse Budtz fremsatte dagsordensforslag, 
men han har faktisk ikke fremført argumen- 
ter for denne holdning. Jeg vil derfor gerne 
med udgangspunkt i dagsordensforslaget stil- 
le udenrigsministeren og regeringspartiernes 
ordførere fire spørgsmål: 

Er Danmark for placering af våben i det 
ydre rum? 

Er regeringen for dansk deltagelse i ud- 
forskning og udvikling af sådanne våben? 

Er Danmark modstander af bevarelsen og 
overholdelsen af ABM-traktaten? 

Er Danmark modstander af en ny traktat 
mellem Øst og Vest, der hindrer en militari- 
sering af rummet? 

Hvis svaret på disse spørgsmål er ja, kan 
jeg forstå, at regeringen vil stemme imod det 
stillede dagsordensforslag, men ellers forstår 
jeg det faktisk ikke. 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Til hr. Stinus vil jeg sige, at jeg rent fak- 

tisk er kommet med en argumentation for, 
hvad det er i de fremsatte dagsordensforslag, 
der vækker betænkelighed. Det er bl.a. den 
ensidighed, der udtrykkes deri, og det er de 
udtryk, der anvendes. Det argumenterede jeg 
ret grundigt for i mit andet indlæg. Jeg ved 
ikke, om hr. Stinus var til stede da, ellers 
beklager jeg det. De spørgsmål, hr. Stinus 
stiller, blev besvaret i min indledende rede- 
gørelse. 

Så vil jeg i øvrigt sige om den anden dis- 
kussion, at det vil være velkendt for enhver, 
at denne regering altid loyalt har levet op til 
de dagsordener, der er vedtaget af et flertal i 
folketinget, uanset om regeringen selv har 
stemt for, har undladt at stemme eller har 
stemt imod; som jeg antydede før, er situati- 
onen desværre ikke ny. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S): 
Jeg vil gerne anmode udenrigsministeren 

om at forklare os, hvor ensidigheden er ud- 
trykt i det dagsordensforslag, socialdemokra- 
tiet har fremsat. 

(Kort bemærkning). 

Gert Petersen (SF): 
Jeg ved ikke, om jeg kunne få udenrigsmi- 

nisteren til at oplyse, om man i øjeblikket på 
det igangværende NATO-ministermøde drøf- 
ter spørgsmålet om en stillingtagen til SDI. 
Jeg mener godt, det kunne interessere folke- 
tinget, for så er det jo aktuelt med, at en 
dansk mening kommer til udtryk på mødet. 
Og når vi nu har en udenrigsminister og han 
er til stede her i folketinget, synes jeg, det 
var meget passende, om han fortalte os, 
hvordan det forholder sig. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 
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Jeg synes, udenrigsministerens arrogance i 
dag slår alle rekorder. Jeg synes også, at 
udenrigsministeren skylder hr. Gert Petersen 
et klart svar på et så enkelt spørgsmål, og det 
er jo i virkeligheden det samme spørgsmål, 
der hele tiden er blevet stillet: hvilke konse- 
kvenser vil regeringen drage af, at denne 
dagsorden bliver vedtaget? Disse konsekven- 
ser skal jo muligvis allerede drages på det 
NATO-møde, som finder sted i dag og i 
morgen, og det må da være et elementært 
krav fra folketingets side, at man får en ori- 
entering om, hvordan regeringen agter at 
fremføre Danmarks holdning på det NATO- 
møde, som allerede nu foregår om den sag, 
folketinget diskuterer her. Det kan da ikke 
være meningen, at denne debat skal slutte, 
uden at ministeren har besvaret disse spørgs- 
mål. 

Det spørgsmål, jeg under hele denne debat 
har stillet om selvmodsigelserne i ministerens- 
indlæg og regeringens holdning, er heller 
ikke på noget tidspunkt blevet besvaret. Mi- 
nisteren vil ganske enkelt ikke besvare det. 
Og så tillader ministeren sig oven i købet at 
beskylde os andre for at gøre debatten usag- 
lig! Jeg synes, arrogancen simpelt hen har 
slået alle rekorder i dag. 

Men der er vel ikke andet at sige til det, 
end at regeringens holdning afspejler, at den 
har dette standpunkt, som hverken er ja eller 
nej, og som formuleret på en anden måde 
betyder: regeringen forbeholder sig på et se- 
nere tidspunkt at kunne sige ja til stjernekri- 
gen. Det er det, man må konkludere er rege- 
ringens holdning. Hvis det er regeringens 
konklusion, må flertallet i denne sal drage de 
nødvendige konsekvenser. Andet er der ikke 
at sige til det. 

Formanden: 
Vi er ved de korte bemærkninger, som er 

på 2 minutter, og vi er i den sidste del af 
dem. 

(Kort bemærkning). 

Erhard Jakobsen (CD): 
Hr. Albrechtsen har egentlig selv sagt det: 

hvis regeringen ikke lever op til det, som fol- 
ketingsflertallet i dag beslutter, vil folketings- 
flertallet drage den nødvendige konklusion, 
og det må regeringen så gøre. Ja men så er 
der jo ikke mere at sige. Det sagde hr. Al- 

brechtsen også. Så lad da være med at sige 
mere! Jeg synes, vi skal se at blive færdig, så 
vi kan høre Radioavisen kl. halv syv. Så kan 
man nemlig få svaret på hr. Gert Petersens 
spørgsmål: hvad har ministrene drøftet i dag 
i Luxembourg? Det bliver sikkert sagt kl. 
18.30 i aften til glæde for alle. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S): 
Vi har jo alle sammen forskellige kilder, 

og det har pludselig slået mig, at når uden- 
rigsministeren ikke besvarer spørgsmålet om, 
hvad der er sket på NATO-ministermødet i 
dag, og hvad ministeren vil sige i morgen, er 
det ganske enkelt, fordi han ikke har anelse 
om det. Men det har statsministeren naturlig- 
vis, for ellers var han ikke statsminister, og 
derfor stiller jeg nu spørgsmålet til ham: 
Hvad har forsvarsministeren sagt på for- 
svarsministermødet i dag om NATOs rolle i 
stjernekrigen og om Danmarks rolle, og hvad 
vil forsvarsministeren i morgen på grundlag 
af denne debat sige til de andre forsvarsmini- 
stre om Danmarks holdning til stjernekrigen? 

(Kort bemærkning). 

Gert Petersen (SF): 
Jeg vil advare imod at følge hr. Erhard 

Jakobsens råd. Det kunne jo være, at det var 
denne journalist fra Reuter, der blev citeret i 
Radioavisen, og så var vi lige vidt, kan jeg 
forstå på hr. Erhard Jakobsen. (Munterhed). 

(Kort bemækning). 

Anker Jørgensen (S): 
Hr. Stinus formulerede nogle spørgsmål, 

og dem vil jeg gerne besvare på regeringens 
vegne. (Munterhed). 

De lød: 
Er Danmark imod placering af våben i det 

ydre rum? Ja. 
Er Danmark imod deltagelse i udforskning 

og udvikling af disse våben? Ja. 
Er Danmark tilhænger af bevarelsen og 

overholdelsen af ABM-traktaten? Ja. 
Støtter Danmark en ny traktat mellem Øst 

og Vest, der hindrer en militarisering af rum- 
met? Ja. 

Dette må faktisk være konsekvensen af 
den debat, der har fundet sted i dag. Hvis 
ikke det er konsekvensen, må jeg sige, at jeg 
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er forundret, især over den måde, som rege- 
ringen ved udenrigsministeren diskuterer og 
affejer hele denne problemstilling på. 

Hvorfor er man imod den dagsorden? 
Hvilket af disse fire spørgsmål, som jeg tillod 
mig at svare på, fordi jeg tror, det må blive 
et ja til dem alle fire, er det, regeringen ikke 
kan svare på? 

Vi vil da ikke affinde os med at få et svar 
i Radioavisen kl. 18.30. Vi vil forfærdelig 
gerne have et svar fra statsministeren. Hvis 
ikke udenrigsministeren kan give et ordent- 
ligt svar, vil vi meget gerne have et svar fra 
statsministeren i dag i direkte relation til den 
debat, der her har fundet sted. Jeg anmoder 
statsministeren om dette. 

(Kort bemærkning). 

Maisted (FD): 
Der mangler et femte spørgsmål: har Dan- 

mark nogen indflydelse på de af hr. Anker 
Jørgensen stillede spørgsmål? Herpå er sva- 
ret klart nej. 

Det, det reelt drejer sig om -  og jeg forstår 
godt udenrigsministerens ophidselse -  er den 
utilslørede bekymring for, at diktaturstaterne, 
de kommunistiske styrer, skal komme til at 
hinke bagefter i den teknologiske udvikling. 
Det gav både hr. Gert Petersen og hr. Al- 
brechtsen udtryk for. Og på trods af at deres 
dagsorden adskiller sig væsentligt fra social- 
demokratiets, idet den er et angreb på NA- 
TO, ønsker de pludselig at stemme ja til soci- 
aldemokratiets dagsorden med det ene for- 
mål at bringe regeringen i mindretal endnu 
en gang. 

Jeg forstår godt udenrigsministerens op- 
hidsèlse, og jeg beklager, at man ikke tager 
den parlamentariske konsekvens og så lader 
disse socialistiske partier tage ansvaret for, at 
Danmark ryger ud af NATO, og at der bliver 
økonomisk kaos i Danmark, så befolkningen 

kan se, hvad det betyder at stemme rødt. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Afstemning 

Forslag om motiveret dagsorden af Lasse 
Budtz (S) (se foran) 
vedtoges med 74 stemmer (S, SF, RV og VS) 
mod 66 (KF, V, CD, FP, KrF, FD og Steen- 
holdt (Grønl.)). 

Hermed var følgende forslag bortfaldet: 
Forslag om motiveret dagsorden af Gert 

Petersen (SF) og Albrechtsen (VS). 

Hermed sluttede forespørgslen. 

Meddelelser fra formanden: 

Formanden: 
Der er ikke mere på dagsordenen. 

Medlem af folketinget Heinesen har med- 
delt mig, at han med udgangen af marts må- 
ned 1985 nedlægger sit mandat som medlem 
af folketinget. 

Folketingets næste møde afholdes i mor- 
gen, onsdag den 27. marts. 1985, kl. 13.00. 

Med hensyn til dagsordenens indhold skal 
jeg oplyse, at den på den midlertidige dags- 
orden opførte redegørelsesdebat er udgået af 
dagsordenen. 

Angående dagsordenen skal jeg henvise til 
den i salen opslåede dagsorden. 

Mødet hævet kl. 18.18 


