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Forslaget sattes til forhandling. 

Ingen bad om ordet. 

Afstemning 

Forslaget til folketingsbeslutning 
vedtoges med 114 stemmer (S, KF, V, RV, 
CD, VS, KrF og FP) mod 15 (SF); 3 (Lone 
Dybkjær (RV), Aase Olesen (RV) og Stinus 
(RV)) stemte hverken for eller imod. 

Første næstformand (Knud Østergaard): 
Om denne vedtagelse vil der nu blive givet 

meddelelse til udenrigsministeren. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

10) Forespørgsel nr. F 29: 
Forespørgsel til udenrigsministeren: 
»Hvordan vil regeringen på NATOs kom- 

mende ministermøder bidrage til at forhindre 
udstationeringen af nye kemiske våben i Eu- 
ropa og dermed bane vej for en international 
aftale, der forbyder fremstilling, oplagring og 
anvendelse af kemiske våben i det hele 
taget?« 

Af. Pelle Voigt (SF) og Albrechtsen (VS). 
(Anmeldt 3/4 86. Fremme af forespørgslen 

vedtaget 9/4 86). 

Begrundelse 

Pelle Voigt (SF): 
Baggrunden for denne forespørgsel om 

udstationering og produktion af nye kemiske 
våben er noget så usædvanligt som en opfor- 
dring fra den amerikanske kongres til de 
vesteuropæiske regeringer og parlamenter om 
aktivt at vende sig imod den amerikanske 
regerings planer om produktion af en ny ge- 
neration af kemiske, såkaldt binære våben. 

I 4 år har den amerikanske kongres med 
held bekæmpet sin regerings planer om et 
brud med det nu næsten 17-årige ensidige 
moratorium for fremstilling af kemiske vå- 
ben. som blev indledt af tidligere præsident 
Nixon. Nu har Kongressen besluttet at over- 
lade den endelige afgørelse om den ny vå- 
benproduktion til de vesteuropæiske lande, 
som, såfremt våbnene fremstilles, er de ene- 
ste mulige aftagerområder. 

Reaganregeringens planer er ikke blot ud- 
tryk for en modernisering af et eksisterende 
våbenlager. De omfatter udvikling af helt 
nye typer våben som Bigeye-bomben og ner- 
vegasladede missiler i det såkaldte Multiple 
Launch Rocket System såvel som enkelte 
krydsermissiler, og desuden forberedes nye 
granater til 155 mm haubitseren fyldt med 
den nye giftgas. 

I Kongressens beslutning hedder det som 
en betingelse for, at der bevilges midler til de 
nye våben, at spørgsmålet om den nye nerve- 
gasproduktion formelt skal drøftes i Det 
nordatlantiske Råd, og at man her skal god- 
tage nye amerikanske styrkemål omfattende 
binær nervegas. 

Modstandere og tilhængere af de nye pla- 
ner om giftgasoprustning i den amerikanske 
kongres er enige om, at våbnene bør godken- 
des formelt af de europæiske allierede, som i 
givet fald skal modtage dem, før de sættes i 
produktion. 

Men tilhængerne af oprustningsplanerne i 
NATO-bureaukratiet søger at snige beslut- 
ningen om de nye styrkemål igennem uden 
en politik beslutning på ministerplan. Derfor 
har man tilsidesat den amerikanske kongres' 
ønsker og søger sagen afgjort med mindst 
mulig debat på ambassadørplan. Planen er, 
at ministrene så blot skal tage ambassadører- 
nes beslutning om et ja til efterretning, og 
samtlige NATO-ambassadører har allerede 
besluttet de nye styrkemål. 

Ifølge oplysninger i pressen har 4 lande, 
herunder Danmark, taget forbehold over for 
de amerikanske styrkemål, men vel at mærke 
på en sådan måde, at de alligevel kunne ved- 
tages ved consensus. 

Det er derfor nødvendigt her i dag forud 
for møderne blandt forsvarsministrene i NA- 
TOs forsvarsplanlægningskomité og møderne 
i Det nordatlantiske Råd klart at få under- 
streget, at den danske modstand mod de nye 
kemiske våben ikke bare er symbolsk, men 
vil blive omsat i aktiv handling. Det må in- 
debære, at Danmark -  eventuelt sammen 
med andre lande -  rejser spørgsmålet om 
nervegasproduktionen i forsvarsplanlæg- 
ningskomiteen og på Det nordatlantiske 
Råds møde og besvarer det med et klart offi- 
cielt nej, et nej, der vel at mærke kommer til 
udtryk i mødernes officielle communiqueer 
og dermed giver den amerikanske kongres 
det svar, den har ønsket. 



(703) 
11233 20/5 86: Forespørgsel vedr. nye kemiske våben i Europa m.v. 11234 

Besvarelse 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Min redegørelse her i dag kan af flere 

grunde gøres ganske kort. 
For det første fordi regeringens holdning 

til hele spørgsmålet om de kemiske våben 
klart og tydeligt er blevet tilkendegivet ved 
flere lejligheder her i folketinget. Selv har jeg 
således i folketingets spørgetid den 19. marts 
i år og også efterfølgende i et skriftligt svar 
til hr. Lasse Budtz understreget, at regeringen 
ikke vil kunne acceptere nogen plan for ud- 
stationering af kemiske våben, der omfatter 
Danmark. Det er også blevet fremhævet af 
forsvarsministeren, og det er en holdning, 
som der formentlig er bred enighed om her i 
tinget. 

Ligeledes har regeringen gentagne gange 
fremholdt det som sit klare mål, at vi på en- 
hver måde må søge fuldstændigt og effektivt 
at få fjernet' kemiske våben ved aktivt at 
fremme indgåelsen af en global international 
aftale om forbud mod produktion, oplagring 
og anvendelse af kemiske våben. Også det er 
et mål, som jeg tror vi alle kan være fælles 
om, og som regeringen aktivt forfølger. Bl.a. 
bidrager Danmark til løsningen af de udestå- 
ende tekniske problemer igennem vor delta- 
gelse i en arbejdsgruppe, som er nedsat un- 
der nedrustningskonferencen i Genéve. 

Imidlertid tales der i forespørgslen specielt 
om, hvordan regeringen, som der står, på 
NATOs kommende ministermøder vil bidra- 
ge til at forhindre udstationeringen af nye 
kemiske våben i Europa, og jeg går ud fra, at 
forespørgerne her tænker på de møder, der 
står for døren imellem forsvarsministrene i 
DPC den 22. maj i år og mellem udenrigsmi- 
nistrene i rådet den 29.-30. maj. Svaret er 
kort og enkelt: spørgsmålet om en udstatio- 
nering til Europa af nye kemiske våben ven- 
tes overhovedet ikke taget op til drøftelse på 
de forestående ministermøder. 

Det er rigtigt, som hr. Pelle Voigt var inde 
på, at den amerikanske kongres som forud- 
sætning for bevillinger til kemiske våben har 
betinget sig, at der skulle udarbejdes en be- 
redskabsplan for deployering til Europa af 
kemiske våben i krisetid, men spørgsmålet 
om en beredskabsplan er slet ikke kommet 
op i NATOs organer, og der foreligger intet 
om, hvilken form for konsultationer i NATO 
en sådan plan i givet fald måtte blive gen- 

stand for, og hvornår det eventuelt kunne 
tænkes at ske. 

Så er der spørgsmålet om produktion af 
disse våben, der jo strengt taget ikke er om- 
fattet af forespørgslen, men som hr. Pelle 
Voigt kom ind på i sin motivering for et øje- 
blik siden. Som det sikkert vil være bekendt, 
er der inden for NATO i den såkaldte for- 
svarsplanlægningskomité, DPC, på ambassa- 
dørniveau på møder den 15. og 16. maj i år 
som et led i den helt normale forsvarsplan- 
lægning taget stilling til et amerikansk styr- 
kemål vedrørende binære kemiske våben, og 
forud for dette møde i ambassadørkredsen 
havde regeringen haft en indgående drøftelse 
af sagen i det udenrigspolitiske nævn. 

Her er tale om et emne, der hører under 
forsvarsministeren, men jeg vil gerne her be- 
kræfte, at Danmark på mødet i forsvarsplan- 
lægningskomiteen den 16. maj klart gav ud- 
tryk for, at Danmark ikke kunne acceptere 
det kemiske styrkemål, at vi derfor anmeldte 
et forbehold over for dette styrkemål, og at 
vi sikrede os, at dette forbehold blev registre- 
ret i beslutningsreferatet og optaget som en 
del af den rapport, som bliver forelagt for- 
svarsministrene i overmorgen. 

Uanset at denne danske stillingtagen des- 
værre bragte os ud af trit med en række an- 
dre NATO-lande, fandt regeringen, at den i 
kraft af Danmarks faste og langvarige af- 
standtagen fra kemiske våben måtte indtage 
denne holdning. 

Men når det er sagt, finder jeg det på den 
anden side også rimeligt at pege på, at Sov- 
jetunionen og Warszawapagtlandene fortsat 
råder over betydelige mængder af kemiske 
våben og ud fra enhver sammenligning langt 
mere end den begrænsede gengældelseskapa- 
citet, som NATO besidder. Og jeg finder det 
påfaldende, at hr. Pelle Voigt overhovedet 
ikke kom ind på det spørgsmål i sin motive- 
ring af forespørgslen. For det rejser jo det 
spørgsmål, hvordan man i givet fald kan rea- 
gere på et angreb med kemiske våben imod 
Vesteuropa. Når Vesteuropa ikke besidder 
mulighed for gengældelse med egne kemiske 
våben, er der jo næsten ikke nogen anden 
gengældelse tilbage end atomvåben, hvis mu- 
lige anvendelse vi i øvrigt ønsker at begrænse 
mest muligt. 

Forholdene er altså ikke så enkle, og det 
er de ikke, netop fordi Sovjetunionen og dets 
allierede har fortsat udvikling og produktion 
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af kemiske våben, efter at USA ensidigt 
standsede sin produktion i 1969. 

Det sovjetiske samfunds lukkede og auto- 
ritære styreform, der ikke som hos os i Ve- 
sten tillader en fri og åben diskussion og da 
slet ikke vedrørende forsvarsspørgsmål, må 
da ikke føre til, at vi helt glemmer disse for- 
hold, og at vi ensidigt retter kritik imod vore 
alliancepartnere. Det er nemlig også et for- 
kert signal at sende til nedrustningsforhand- 
lingerne i Genéve, og det vil næppe bidrage 
til at få den østlige part til at vise seriøs in- 
teresse for den forhandlede aftale, der jo er 
den eneste sikre vej til at blive helt af med 
alle kemiske våben. 

Forhandling 

Pelle Voigt (SF): 
Udenrigsministeren var i sit svar til mig 

naturligt inde på spørgsmålet om de lagre af 
kemiske våben, som befinder sig i Sovjetuni- 
onen og på østeuropæisk territorium i det 
hele taget, og disse våben udgør naturligvis 
et vældigt problem, som det er vores opfat- 
telse at man bør løse ikke ved at producere 
yderligere våben i NATO -  man har jo gan- 
ske mange kemiske våben i forvejen, nemlig 
omkring 30.000 t til anvendelse, og det må 
dog kunne bruges til en begyndelse -  men 
ved, at man indgår en aftale enten imellem 
stormagterne i Genéve eller indgår den aftale 
om en kemivåbenfri zone, som er grundlagt i 
forhandlingerne mellem det vesttyske social- 
demokrati og det tyske socialistiske enheds- 
parti. Dette har i øvrigt for ganske få dage 
siden udsendt en ny fælleserklæring sammen 
med andre østeuropæiske lande, hvor man 
peger på en løsning efter disse retningslinjer. 

Det er også efter vores opfattelse opmun- 
trende at se, at Sovjetunionen, hvis man i 
hvert fald skal tro CIA, har sænket sin af- 
hængighed af anvendelse af kemiske våben, 
og at truslen efter ClAs opfattelse, sådan 
som man f.eks. kan se det i Washington Post 
den 23. januar 1986, synes at være formind- 
sket. 

Men det, vi taler om her, er, hvad der vil 
ske med disse forhandlingsbestræbelser, hvis 
et kvalitativt nyt skridt i den kemiske oprust- 
ning nu sættes i gang fra vestlig side af den 
amerikanske regering mod et flertal i den 
amerikanske kongres. Her traf den amerikan- 
ske kongres en historisk beslutning, da den i 

december 1985 besluttede at bremse bevillin- 
gerne til Reaganregeringens nye nervegasop- 
rustningsprogram ved at give NATOs nord- 
atlantiske råd og dermed de europæiske NA- 
TO-allierede mulighed for at blokere 
giftgasproduktionen ved at sige nej til de nye 
amerikanske styrkemål med nervegas. 

Den amerikanske regerings repræsentanter 
hat siden prøvet at udlægge kongressens be- 
slutning som en fejltagelse eller en misforstå- 
else af NATOs procedureregler. Men det er 
ikke på nogen måde tilfældet. Ifølge forman- 
den for senatets indkøbskomité, den repu- 
blikanske senator Mike Hatfield, er beslut- 
ningen udtryk for -  og jeg citerer fra Infor- 
mation den 20. maj -  »velovervejet og præcis 
sprogbrug«. 

Det er senatets holdning, at de lande, som 
til sin tid skal modtage nervegassen på deres 
område, også skal have lejlighed til at forhol- 
de sig klart politisk til dens produktion. Og 
det sker ikke på embedsmandsplan i fortroli- 
ge tillæg til forhandlingerne eller beslutnings- 
referater i NATOs forsvarsplanlægningsko- 
mitéj men efter senatets opfattelse gennem en 
klar politisk beslutning truffet af alliancens 
ansvarlige udenrigsministre. Netop denne 
politiske tilkendegivelse har Reaganregerin- 
gen fortvivlet bestræbt sig på at undgå. Man 
har bistået af NATOs åleglatte bureaukrati i 
stedet prøvet at gøre spørgsmålet til en admi- 
nistrativ detalje afgjort på ambassadørplan 
og formelt blot noteret af NATOs forsvars- 
ministre. 

Trods sin erklærede modstand mod de nye 
kemiske våben har regeringen medvirket til 
dette mummespil ved at hævde over for fol- 
ketinget, at vedtagelsen af styrkemålene kun 
kunne afgøres på embedsmandsplan, og at 
det ikke, som f.eks. socialdemokratiets næst- 
formand, hr. Svend Auken, har udtrykt øn- 
ske om, var muligt at blokere vedtagelsen af 
styrkemålene ved at nedlægge et passende 
udformet veto. Der gælder ikke noget con- 
sensusprincip i NATO, har vi fået at vide -  
ironisk nok samtidig med, at consensusprin- 
cippet prises i de første udkast, der nu frem- 
kommer i det såkaldte sikkerhedspolitiske 
udvalgs første udkast til beretning. 

Nu efter ambassadørmødet ved vi takket 
være pressen, at regeringens fremstilling af 
sagen ikke var korrekt, at Danmark faktisk 
kunne have blokeret vedtagelsen af styrke- 
målene, hvis man havde ønsket det, på helt 
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samme måde som Grækenland og Tyrkiet 
endnu en gang i år har blokeret vedtagelsen 
af hinandens styrkemål ved at reservere sig 
klart. Måske er regeringens frygt for at blo- 
kere for det store stærke USAs styrkemål 
forståelig, selv om der ifølge senator Hat- 
fields sikkerhedspolitiske rådgiver Rick Rol- 
fes udtalelser i Information den 17. maj ville 
have været bred forståelse i Kongressen for 
et sådant skridt. 

Mindre tilgiveligt er det, at regeringen og 
forsvarsministéren ikke på noget tidspunkt 
trods flere præcise spørgsmål informerede 
folketinget om, at blokeringsmuligheden fak- 
tisk var til stede, og helt utilgiveligt er det, at 
regeringen ved flere lejligheder faktisk i strid 
med kendsgerningerne vildledte folketinget 
ved at påstå, at denne mulighed ikke eksiste- 
rede i NATOs procedure, som de fleste fol- 
ketingsmedlemmer her af gode grunde -  ikke 
mindst takket være regeringen -  ikke er fuldt 
bekendt med. 

Den sag vil vi vende tilbage til ved lejlig- 
hed, men den sætter unægtelig regeringens 
erklærede modstand mod de nye, binære 
krigsgasser i et pinligt lys, ikke mindst efter 
den faktiske vedtagelse af styrkemålene på 
ambassadørmødet i NATOs forsvarsplanlæg- 
ningskomité. 

Nu gælder sagen imidlertid NATOs fore- 
stående forsvarsministermøde i forsvarsplan- 
lægningskomiteen og det efterfølgende møde 
i Det nordatlantiske Råd. 

Her vil jeg gerne henvise til, hvad et flertal 
af folketingets partier skrev til udenrigsmini- 
steren og forsvarsministeren i et brev af 7. 
maj 1986, altså forud for ambassadørmødet i 
DPC. Ordførerne for socialdemokratiet, SF, 
de radikale og VS fastslog her efter at have 
citeret den amerikanske kongresbeslutning: 

»Det betyder, at bl.a. Danmarks eventuelle 
godkendelse af eller noteren sig sådanne nye 
styrkemål vil være ensbetydende med god- 
kendelse af produktionen af de nye kemiske 
våben. 

Den danske repræsentant i Defence Plan- 
ning Committee må derfor ubetinget gøre det 
klart, at Danmark ikke accepterer fastsættel- 
se af styrkemål omfattende de nye kemiske 
våben på det kommende DPC-møde. Ligele- 
des må ministrene -  ligeledes efter vores op- 
fattelse -  fastholde og klargøre dette syns- 
punkt på de umiddelbart efterfølgende mini- 
sterrådsmøder i rådet. Denne holdning, som 

vi altså her udtrykker på vegne af et flertal 
af folketingets partier, vil blive lagt til grund 
for vedtagelsen af en dagsorden i debatten 
den 20. maj.« 

Det er netop, hvad man må formode vil 
ske i dag, og forsvarsministeren vil herefter 
være forpligtet til at fremføre de danske 
synspunkter på DPC-mødets ministerdel, så 
de kommer til udtryk i det vedtagne commu- 
niqué og den trufne beslutning om de kemi- 
ske våben ikke blot tages til efterretning med 
lidt kosmetisk jamren. 

Ligeledes må man på det kommende mø- 
de i Det nordatlantiske Råd gøre det klart, at 
Danmark i lighed med en række andre euro- 
pæiske lande er imod de nye oprustningspla- 
ner, og det må ske ved, at sagen formelt rej- 
ses på rådsmødet som krævet af den ameri- 
kanske kongres og ved, at den danske afvis- 
ning af giftgassen kommer til udtryk i det 
vedtagne communiqué. 

Præsident Reagans fremstående partifælle 
senator Hatfield udtrykker det således over 
for Information den 17. maj: 

»Blot fordi USA ikke vil rejse spørgsmålet 
i Det nordatlantiske Råd, er det ikke ensbe- 
tydende med, at europæiske regeringer ikke 
kan. Den eneste virkelige prøve på en NA- 
TO-regerings modstand mod amerikansk 
produktion af kemiske våben bør være dens 
vilje til nu at rejse indvendinger mod den 
amerikanske produktion på mødet i rådet. 
Europæiske modstandere af nervegas bør 
kræve intet mindre.« 

Senator Hatfield fortsætter: 
»Kun den nedskrevne modstand fra NA- 

TO-regeringer imod amerikansk produktion 
af kemiske våben i Det nordatlantiske Råd 
vil give Kongressen en chance, når den ud- 
fordrer præsidentens uundgåelige meddelelse 
om, at NATO har godkendt produktionen.« 

Det er stærke, klare ord fra flertallets tals- 
mand i dette spørgsmål i den amerikanske 
kongres. Hvis Danmark sidder dem overhø- 
rig, udsætter folketinget sig for første gang 
virkelig for, at de anklager for politisk forvir- 
ring og anti-amerikanisme, som hidtil er ble- 
vet rette mod det sikkerhedspolitiske flertal 
her i huset, får en begyndende reel baggrund, 
som de hidtil fuldstændig har savnet. 

Det ville være en historisk fejltagelse i 
denne sag at falde de moderate kræfter i den 
amerikanske kongres i ryggen ved direkte 
eller indirekte at give Reaganregeringen de 
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kort på hånden, som den behøver for at gen- 
nemføre giftgasprogrammet, og det kan vi 
gøre gennem for svage formuleringer eller 
gennem passivitet. 

Jeg skal for at forebygge det på vegne af 
hr. Albrechtsen og mig selv derfor fremsætte 
følgende: 

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

mark uden forbehold har tilsluttet sig Gené- 
veprotokollen af 1925, og at Danmark derfor 
er en kemivåbenfri zone i freds-, krise- og 
krigstid, 

noterer folketinget sig, at USAs kongres 
har besluttet, at den kun vil finansiere et 
rustningsprogram for binære nervegasser, 
såfremt Det nordatlantiske Råd formelt anta- 
ger det pågældende program som NATO- 
styrkemål. 

Folketinget pålægger på den baggrund 
regeringen, 

at den i alle besluttende NATO-organer 
skal sige nej til, at det pågældende program 
antages som NATO-styrkemål, 

at arbejde for, at et sådant styrkemål over- 
hovedet ikke bliver godkendt af Det nordat- 
lantiske Råd, 

og at sørge for, at denne danske holdning 
fremgår af de officielle tilkendegivelser fra 
NATO-ministrenes møder, samt at den med- 
deles den amerikanske kongres, 

hvorefter folketinget går over til næste sag 
på dagsordenen.« 

Første næstformand (Knud Østergaard): 
Der er nu fremsat følgende forslag om 

motiveret dagsorden: (se ovenfor). Dette for- 
slag indgår nu i debatten. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 
Jeg synes, jeg bliver nødt til allerede på 

nuværende tidspunkt at gøre opmærksom på, 
at der i udenrigsministerens tale, som han i 
dag har været så overordentlig elskværdig at 
uddele kort før debatten, har indsneget sig 
en ganske alvorlig og graverende fejl. Jeg 
ved ikke, om det er udtryk for en bevidst 
vildledning, men den bør i hvert fald straks 
rettes, inden debatten går videre på det 
grundlag. Ministeren påstår, at den ameri- 
kanske kongres har betinget sig, at der skulle 

udarbejdes en beredskabsplan, og ministeren 
sammenkæder det med kravet om en god- 
kendelse i NATO-ministerrådet. 

Det er ikke spørgsmålet om en bered- 
skabsplan, som kongressen har sagt skulle 
godkendes i ministerrådet i NATO-rådet, det 
er netop spørgsmålet om styrkemålet, og det 
fremgår med al tydelighed af det punkt, der 
drejer sig om det i beslutningen. Jeg vil tilla- 
de mig at henvise til det brev, som de fire 
partier har sendt bl.a. til ministeren, hvori 
det nøje er citeret, hvad der er betingelsen 
fra den amerikanske kongres' side. Nu frem- 
stiller ministeren det, som om det skulle være 
beredskabsplanen. Det står i et andet punkt, 
og det er ikke relateret til rådets godkendel- 
se. 

Jeg må bede ministeren om straks at rette 
dette, så det ikke kommer til at forplumre 
debatten. 

(Kort bemærkning). 

Gert Petersen (SF): 
Det er rigtigt, som hr. Albrechtsen siger, at 

den afgørende betingelse i de betingelser, 
som den amerikanske kongres opstillede, var, 
at Det nordatlantiske Råd ville godtage den 
amerikanske kemiskvåbenoprustning som et 
styrkemål. Der var også noget om en bered- 
skabsplan i betingelserne; det står mindre 
kategorisk. 

Men det, der undrer mig, er, at udenrigs- 
ministeren kan sige, at en sådan beredskabs- 
plan slet ikke har været drøftet og ikke er 
kommet op i NATO-organerne. Ved uden- 
rigsministeren ikke, hvad der foregår i NA- 
TO? Det gør udenrigsministeren åbenbart 
ikke, ellers taler han usandhed, og det kan 
jeg ikke forestille mig om udenrigsministe- 
ren. 

Men jeg står her med et Reutertelegram 
fra Paris dateret den 18. februar i år og skre- 
vet af Gavin Bell, og de første linjer lyder: 

»General Bernard Rogers sagde i dag, at 
han forventede, at NATO ville godkende en 
amerikansk plan til genoptagelse af produkti- 
on af kemiske våben . . .  « osv. 

Og så kommer det: 
»Rogers sagde, at han netop havde begået 

et udkast . . .« -  altså »drafted« -  » . . .  et ud- 
kast til en nødplan eller beredskabsplan . . .« 
-  det engelske ord er »contingency plan« -  
». . .  under hvilke våbnene ville blive bragt 
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til Europa i en krise efter konsultationer med 
de allierede .. .«, og han troede, at de ville 
»endorse«, altså tilslutte sig, denne bered- 
skabsplan. 

Hvordan kan ministeren så stå og sige her, 
at denne beredskabsplan overhovedet ikke 
har været oppe i NATO-organerne? Men jeg 
tror ærlig talt, at ministeren ikke ved det. 
Det er så til gengæld lidt sørgeligt, for der er 
altså et telegram -  Reutertelegram -  med ud- 
talelser fra Rogers dateret 18. februar om, at 
han har skitseret en sådan beredskabsplan. 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Hvis vi kan spare tid på at få klaret mis- 

forståelser op sådan pø om pø, vil jeg meget 
gerne bidrage dertil, for jeg kan berolige hr. 
Albrechtsen med, at kongressen så sandelig 
har stillet betingelser både om styrkemål og 
om beredskabsplan, hvilket hr. Gert Petersen 
jo også var inde på. Og der er det særlige 
ved en beredskabsplan, at den skal konsulte- 
res i NATOs organer, men ikke besluttes dér. 

Hr. Gert Petersen henviser til et Reuterte- 
legram. Ja, det er da meget muligt, at der er 
nogle, der sidder og laver udkast hist og her. 
Som bekendt dækker udtrykket »drafted«, 
som hr. Gert Petersen henviste til, netop over 
dette at skrive et udkast. Men jeg må fasthol- 
de, som jeg har oplyst, at disse ting ikke har 
været drøftet i de relevante NATO-organer. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 
Det, som er det forkerte i det, udenrigsmi- 

nisteren oplyste, er, at han med sin henvis- 
ning til beredskabsplanerne giver folketinget 
det indtryk, at det var spørgsmålet om god- 
kendelse af beredskabsplanerne i rådet, som 
var den afgørende sag. Det var det ikke. Det 
var netop punkt I i betingelserne, spørgsmå- 
let om styrkemålsplanerne, der udtrykkelig 
skulle kræves godkendt af kongressen i NA- 
TO-rådet. 

Hvad derimod angår den beredskabsplan, 
som jeg nu kan forstå på hr. Gert Petersen i 
modstrid med ministerens oplysninger allige- 
vel er under behandling i NATO, var det en 
betingelse, at den skulle udarbejdes, og at 
der skulle være konsultationer om den. 

Men det, der er det meget stærkt vildle- 
dende, er, at ministeren i sin tale får det 
fremstillet, som om det var nogle beredskabs- 

planer, man ikke havde drøftet i NATO, som 
var den afgørende betingelse, hvorimod sa- 
gens faktum er, at det netop var de styrke- 
målsplaner, som man drøftede på ambassa- 
dørmødet og forhåbentlig bliver tvunget til at 
drøfte igen, som er den afgørende og funda- 
mentale betingelse, og som indebærer mulig- 
heden for fra dansk side at blokere for en 
beslutning om produktion af disse kemiske 
våben. 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Jeg må minde hr. Albrechtsen om, hvad 

det er, han har spurgt om, da hr. Albrechtsen 
jo sammen med hr. Pelle Voigt er forfatter til 
denne forespørgsels tekst. Man har spurgt 
om udstationeringen, og det drejer sig som 
bekendt om beredskabsplaner, og så er det 
vel meget naturligt, at jeg i min besvarelse 
netop går ind på det, man har spurgt om, 
nemlig beredskabsplaner, og gør opmærksom 
på, at det er noget, vi overhovedet ikke har 
diskuteret, og at man mig bekendt ikke går i 
gang med at diskutere det. Så går jeg, da 
man åbenbart har kludret i det med sin ud- 
formning af forespørgslen, i åbenhed og elsk- 
værdighed også ind på de andre spørgsmål, 
og så er det lidt stærkt at beskylde mig for at 
forvirre tingene, fordi man har været klodset, 
da man formulerede forespørgslen. 

(Kort bemærkning).- 

Bjørn Elmquist (V): 
Det er i anledning af det, som hr. Al- 

brechtsen siger her om, hvad der er hovedbe- 
tingelsen for kongressens godkendelse. Jeg 
står med den officielle amerikanske tekst 
dertil, og jeg skal naturligvis ikke stå og læse 
det op, hverken på engelsk eller i en uformel 
dansk oversættelse, men der er opstillet tre 
ligeværdige punkter, og det ene har med 
styrkemålene at gøre, det andet har med ud- 
viklingen af en beredskabsplan at gøre, og 
det tredje, ligeværdigt med de to andre, har 
at gøre med, at man har konsulteret andre 
medlemslande i NATO. I denne officielle 
amerikanske tekst fra kongressen er der 
ingen som helst skelnen, ingen som helst vur- 
dering, ingen som helst kvalificering eller 
diskvalificering af den ene, den anden eller 
den tredje af betingelserne. 

(Kort bemærkning). 
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Gert Petersen (SF): 
Jeg bliver desværre nødt til at anholde 

udenrigsministerens bemærkninger om, at 
det er meget muligt, at der er nogle, der laver 
udkast hist og her -  sådan var det ordret. 
Det, det drejer sig om, er altså NATOs 
øverstkommanderende Saceur i Europa, ge- 
neral Rogers. Er han sådan en »nogen«, der 
laver noget hist og her? Det ville han blive 
meget ked af at høre, men han har måttet 
høre meget ondt fra dansk side, det erkender 
jeg. Men at nu også udenrigsministeren slut- 
ter sig til koret, vil komme som en overra- 
skelse for ham -  og at han er sådan en »no- 
gen«, der laver noget hist og her. Nej, det er 
NATOs øverstkommanderende, som oplyser 
-  og det gjorde han altså allerede den 18. 
februar -  at han har lavet en skitse til en be- 
redskabsplan, under hvilken våbnene kan 
bringes til Europa i en krise efter konsultati- 
oner, og han håbede og regnede med, at de 
europæiske stater ville godkende denne be- 
redskabsplan. Altså studser man, når man så 
hører ministeren sige, at spørgsmålet om be- 
redskabsplan ikke er kommet op i NATO-or- 
ganerne. 

Jeg er kommet i tanker om bagefter, at det 
er muligt, det er en anden ressort. Det kan 
være, det er forsvarsministerens -  det er det 
formodentlig -  men så må man anbefale 
udenrigsministeren og forsvarsministeren at 
tale lidt mere sammen, sådan at- de oplysnin- 
ger, der kommer heroppefra, er korrekte. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 
Ministeren får det fremstillet, som om det 

nærmest var af lutter velvilje, at han både 
beskæftiger sig med spørgsmålet om udstatio- 
nering og med det bagvedliggende spørgsmål 
om produktion, men det er jo en velkendt 
sag for alle, der beskæftiger sig med spørgs- 
målet om disse nye binærvåben, at det alle 
dage har været Rogers' plan, at disse våben 
skal produceres, fremstilles og oplagres i 
USA med henblik på i en krisesituation at 
blive transporteret over til Europa. Jeg har 
læst, hvorledes man i de amerikanske kon- 
gresrapporter fra den amerikanske regerings 
side over for kongressen har belyst disse mu- 
ligheder for at bruge binærvåbnene i en så- 
dan situation, og derfor indbefatter fore- 
spørgslen naturligvis -  det er ganske indly- 

sende -  selve spørgsmålet om netop produk- 
tionen af de våben, som alle ved er bestemt 
for Europa. 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Jeg må minde hr. Gert Petersen om, hvad 

jeg fortalte for et øjeblik siden, nemlig at 
disse beredskabsplaner er noget, man skal 
drøfte i NATO-sammenhæng, men som ikke 
besluttes, for der er jo tale om bilaterale afta- 
ler. I den forbindelse kan jeg kun gentage, 
hvad jeg har sagt indtil flere gange, nemlig at 
der ikke er fremlagt nogen beredskabsplan til 
drøftelse i NATO, og dette, at general Ro- 
gers muligvis måtte have udarbejdet en skitse 
eller et udkast, er sagen uvedkommende, for 
hvis han har gjort det, så er det kun for sit 
eget amerikanske vedkommende i kraft af 
beredskabsplaners natur, så det kommer 
overhovedet ikke sagen ved. 

Lasse Budtz (S): 
Jeg vil gerne først takke forsvarsministeren 

for hans meget klare udtalelser om, at Dan- 
mark ikke kan støtte de amerikanske styrke- 
mål for kemiske våben, og at Danmark selv- 
følgelig ikke selv ønsker dem. Disse velgø- 
rende klare standpunkter forventer vi selv- 
sagt at forsvarsministeren gentager, når han 
mødes med sine kolleger, og at udenrigsmini- 
steren gør det samme. 

Udviklingen af de kemiske våben er for 
socialdemokratiet et klassisk eksempel på, 
hvordan militære kræfter i samarbejde med 
højrekræfter i nogle lande prøver at fremkal- 
de en udvikling, som man kan konstatere en 
næsten universel modstand imod. Faktisk er 
der i den amerikanske kongres et flertal 
imod de kemiske våben, som den amerikan- 
ske regering støttet af militæret nu vil produ- 
cere. 

Argumenterne for de kemiske våben er, at 
de gamle er forældede og derfor må erstattes, 
for at troværdigheden kan bevares. Endvide- 
re, at hvis man ikke selv har kemiske våben, 
må man besvare et fjendtligt angreb med ke- 
miske våben med atomvåben, og yderligere, 
at man vil stå stærkere i forhandlingerne, 
hvis man selv starter en ny produktion. 

Det sidste er ikke mindst et ejendommeligt 
argument, al den stund der netop på de ke- 
miske våbens område ifølge den amerikanske 
regering selv er rimelig grund til optimisme i 
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forbindelse med forhandlingerne i Genéve. 
Men dertil kommer, at man ligger under for 
den gamle tiltro til, at man skal opruste for 
at nedruste. Mange års bitre erfaringer burde 
efterhånden have overbevist de fleste om, at 
denne teori ikke holder. Der er en verdens- 
omspændende dyb skepsis over for den fort- 
satte oprustning, og denne skepsis går heldig- 
vis dybt ind i den amerikanske kongres. Opi- 
nionsundersøgelserne herhjemme viser, at 
også her vokser mistilliden til oprustningspo- 
litikken. 

På de kemiske våbens område har mod- 
standen altid været meget, stærk, og folke- 
tingsflertallets holdning er kommet til udtryk 
i 3. maj-dagsordenen. 

Da Reaganadministrationen offentliggjor- 
de sine planer om en ny produktion af kemi- 
ske våben, viste det sig hurtigt, at modstan- 
den i den amerikanske kongres var massiv, 
så massiv, at forsvarsministeriet betalte en 
samling generaler og admiraler en lille milli- 
on dollars for over 3 år at gennemføre en 
undersøgelse, der skulle overbevise politiker- 
ne om, at våbnene var nødvendige. Det lyk- 
kedes ikke, hvilket man så godt forstår. For 
godt et års til siden måtte en viceforsvarsmi- 
nister ved en høring i senatet indrømme over 
for senator Glenn, at alle de, eksisterende 
artillerigranater med kemiske våben -  der 
findes også andre typer end netop disse -  
kunne affyres og altså var brugbare. Hvorfor 
så lave nye? 

Der er ganske vist nogle af de amerikan- 
ske våben, der er stationeret i Vesttyskland, 
som er forældede, men procentuelt er det 
ikke mange, det siger amerikanerne selv, og 
på et tidspunkt regnede amerikanske kilder 
ud, at man ved hjælp af de amerikanske ke- 
miske våben alene kunne udrydde hele men- 
neskeheden 5.000 gange -  5.000 gange, hver- 
ken mere eller mindre. Det skulle vel i og for 
sig være nok. 

At Sovjet formentlig har lige så mange 
kemiske våben, ja efter al sandsynlighed 
langt flere, gør jo ikke situationen bedre. De 
bør alle væk, og det bør ske ved hjælp af et 
globalt forbud. 

Modstanderne mod kemiske våben i den 
amerikanske kongres har desuden fremhævet, 
at man sagtens kan klare 30 dages krig med 
kemiske våben i Europa, at lagrene er store 
nok og sikre nok til at holde ind i 1990erne, 
at de planlagte nye våben er 18 gange så dy- 

re som de gamle i produktion, og at den ny 
produktion vil. underminere forsøgene på at 
nå frem til en global aftale om forbud mod 
kemiske våben. 

Vi beskæftiger os rent faktisk her med en 
sag, hvor næsten alle de gode argumenter 
mod våbnene kommer fra amerikansk side. 
Det er også amerikanske kilder, der advarer 
imod en udvikling, der kan anbringe kemiske 
våben i krydsermissilerne. 

Studerer man i øvrigt det materiale, der er 
tilgængeligt i den amerikanske kongres, vil 
man hurtigt se, at mange har haft den opfat- 
telse -  og faktisk stadig har den -  at de nye 
kemiske våben skal stationeres i Europa og 
først og fremmest i Tyskland, i Vesttyskland, 
i fredstid -  i fredstid, ikke i krigstid. Vi er 
klar over i socialdemokratiet, at blå. general 
Rogers har sagt, at de skal oplagres i USA 
og først overføres til Europa i krisetid. Men 
for det første er det vel vanskeligt at fastslå, 
hvornår krisetiden er indtruffet, og hvem 
skal afgøre det? For det andet kan det blive 
svært at finde et land, der vil modtage dem. 
Heller ikke Vesttyskland ønsker dem, og 
Bonn vil i hvert fald ikke være alene, men 
ønsker andre landes deltagelse. 

Endelig udtalte general Rogers sig den 18. 
februar ifølge det samme Reuters Bureau-te- 
legram, som hr. Gert Petersen citerede, på en 
måde, der godt kan virke skræmmende. Ge- 
neralen sagde nemlig: 

»De kemiske våben er ikke til megen nytte 
oplagret i USA, når den dag kommer, hvor 
vi føler, vi skal bruge dem i Europa.« 

Jeg tør nok antyde, at general Rogers har 
beskæftiget sig med spørgsmålet om bered- 
skabsplaner, om nogen har, og den vesttyske 
regering har som bekendt forhandlet det di- 
rekte med den amerikanske. 

Den bedste måde at beskrive situationen i 
Kongressen på er vel i øvrigt ved at citere 
nogle af dens ledende medlemmer. 

Formanden for det udenrigspolitiske ud- 
valg i repræsentanternes hus, Dante B. Fas- 
cell, gør f.eks. i en artikel i Washington Post 
opmærksom på, at et flertal, bestående af 
repræsentanter også tor republikanerne, i 3 
år har bekæmpet planerne om en ny produk- 
tion af kemiske våben. I en pressemeddelelse 
fra komiteen minder han om, at man i 16 år 
-  nu i 17 år -  har opretholdt et moratorium 
på de kemiske våbens område, og at der ikke 
er grund til at bryde det. Derefter opremser 
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han en række årsager til oppositionen mod 
våbnene. Vore allierede vil ikke have dem, 
skriver han meget fornuftigt. Produktionen 
vil øge faren for spredning og faren for, at 
de falder i hænderne på terrorister. Forhand- 
lingerne om et internationalt forbud vil blive 
vanskeligere. Kemiske våben er ikke mere 
effektive end konventionelle. En aflysning af 
programmet vil spare os for 2,5 milliarder 
dollars. Og så slutter han med at sige: kemi- 
ske våben er afskyelige for os og vore alliere- 
de. 

Det må vel siges at være klare ord. 
Mindst lige så klart er et brev, som for- 

manden for senatets bevillingskomité, sena- 
tor Mark Hatfield, har sendt NATOs gene- 
ralsekretær, Lord Carrington. Jeg har en 
kopi. Heri siges det, at kongressen specielt 
har ønsket planen om de kemiske våben ac- 
cepteret af North Atlantic Council. Formule- 
ringen er altså ikke en fejltagelse, hvad for- 
svarsministeren i øvrigt tidligere har påstået 
her i tinget. Den amerikanske NATO-ambas- 
sadør har i en tale til en af kongressens un- 
derkomiteer sagt, at ministrene i rådet blot 
kan tage beslutningen, som ambassadørerne 
har truffet, til efterretning. Dette afviser se- 
nator Hatfield i sit brev til Lord Carrington 
meget klart. Han siger, at det er en uaccepta- 
bel afgørelse -  brevet er skrevet den 13. maj 
-  man ønsker netop den højeste autoritets 
afgørelse. 

Under disse omstændigheder må vi natur- 
ligvis sige til regeringen, at den på de kom- 
mende ministermøder ganske klart må tage 
afstand ikke blot fra stationeringen af kemi- 
ske våben i Danmark, men også fra de så- 
kaldte styrkemål, der omfatter kemiske vå- 
ben. Regeringen kan ikke nøjes med blot at 
tage ambassadørernes flertalsbeslutning til 
efterretning, de kan ikke nøjes med »to no- 
te«, som det hedder på engelsk, at notere sig, 
hvad der er sket, hvilket den amerikanske 
regering har foreslået. 

Men hvad der er meget afgørende i denne 
forbindelse, er, at den amerikanske kongres' 
flertal heller ikke ønsker, at det skal ske, 
hvilket klart fremgår af senator Hatfields 
brev. 

Socialdemokratiet noterer med tilfredshed, 
at regeringen er enig med os på dette punkt 
-  hvis vi kan stole på forsvarsministeren. 
Den 13. maj sagde ministeren -  samme dag 

som Hatfield sendte sit brev til Lord Car- 
rington -: 

Det, vi fra dansk side vil lægge vægt på, 
er, at vi ikke kan godtage det amerikanske 
styrkemål for så vidt angår de kemiske vå- 
ben. Vi er ikke enige i, at tidspunktet nu er 
til at starte en sådan produktion, bl.a. under 
hensyntagen til de forhandlinger, der føres i 
Genéve, og' det synspunkt vil vi give udtryk 
for i forbindelse med ministermødet. 

Det er god og klar tale fra forsvarsministe- 
rens side. Man kunne ønske, at udenrigsmi- 
nisteren talte lige så klart. 

Socialdemokratiet deler den holdning, for- 
svarsministeren har givet udtryk for, og det 
gør den norske regering også, men det er i 
denne forbindelse helt afgørende, at folketin- 
gets holdning kommunikeres direkte til den 
amerikanske kongres, og det kan f.eks. lade 
sig gøre ved, at man sikrer sig, at den ameri- 
kanske regering overbringer de relevante per- 
soner i kongressen indholdet af den dagsor- 
den, som vi vedtager i dag. Socialdemokrati- 
et vil foreslå, at den lyder således: 

Forslag om motiveret dagsorden. 
»Folketinget 

-  noterer med tilfredshed, at regeringen ikke 
kan godtage de amerikanske styrkemål for 
kemiske våben, 

-  tager afstand fra en ny produktion af ke- 
miske våben og deres stationering i Dan- 
mark, 

-  anmoder regeringen om at fremføre disse 
synspunkter ved de kommende møder i 
Det nordatlantiske Råd og 

-  pålægger regeringen at drage omsorg for, 
at den danske holdning meddeles den 
amerikanske kongres, der har gjort finan- 
sieringen af kemiske våben afhængig af en 
accept i Det nordatlantiske Råd. 
Folketinget går derefter over til næste sag 

på dagsordenen.« 

Den amerikanske kongres har bedt os om 
at udtale os. Vi bør svare den amerikanske 
kongres. Pet kan gøres ved vedtagelsen af 
denne dagsorden. 

Første næstformand (Knud Østergaard): 
Der er nu fremsat følgende forslag om 

motiveret dagsorden: (se ovenfor). Også dette 
forslag indgår nu i forhandlingen. 
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Eva Møller (KF): 
Lad mig begynde med at takke udenrigs- 

ministeren, fordi han igen i dag klart og u- 
tvetydigt har tilkendegivet den danske rege- 
rings holdning til kemiske våben. Der er gan- 
ske vist intet nyt i denne holdning. Det er 
gentagne gange blevet sagt, at Danmark øn- 
sker en altomfattende, verificerbar, internati- 
onal aftale om forbud mod produktion, op- 
lagring og anvendelse af kemiske våben, at 
Danmark ikke selv ønsker at fremstille kemi- 
ske våben, at Danmark ikke går ind for en 
amerikansk produktion af. binære kemiske 
våben -  dette sidste betyder naturligvis, at 
Danmark heller ikke kan acceptere styrkemål 
baseret på sådanne våben -  og endelig at 
Danmark ikke støtter planer, der omfatter 
udstationering eller deployering af kemiske 
våben på dansk territorium. 

Disse holdninger er præciseret flere gange, 
dels i NATO-sammenhæng, dels ved spørgs- 
mål og debatter såvel her i folketinget som i 
det udenrigspolitiske nævn. Helt konkret kan 
jeg fra den seneste tid nævne debatterne her 
i salen den 14. og den 19. marts og drøftel- 
serne i nævnet den 13. maj. 

Endelig fremgår disse holdninger også 
dels af pressen, dels af udsendte pressemed- 
delelser, hvoraf det fremgår, at Danmark 
gennem sin NATO-ambassadør på det sene- 
ste møde i forsvarsplanlægningsgruppen ikke 
har kunnet støtte de amerikanske styrkemål, 
fordi disse styrkemål omfatter en genoptagel- 
se af produktionen af kemiske våben. 

Denne danske reservation har vi sikret os 
er blevet optaget i selve beslutningsdokumen- 
tet om de kommende 6 års styrkemål, og det- 
te dokument skal som bekendt tages til efter- 
retning på det kommende forsvarsminister- 
møde den 22. maj, så også her vil regeringen 
have sikret, at Danmarks holdning kommer 
klart frem. 

Siden 1967, da Frankrig trak sig tilbage 
fra NATOs militære samarbejde, har det væ- 
ret således, at forsvarsplanlægningskomiteen 
er den, der drøfter alliancens styrkemål. Når 
styrkemålene drøftes, er der ikke tale om en 
consensusprocedure, ej heller har de enkelte 
lande, herunder Danmark, mulighed for at 
nedlægge veto mod styrkemål. Men vi kan 
naturligvis, således som det også er sket ved 
det seneste møde i planlægningskomiteen, 

lade de danske reservationer indgå som en 
del af den samlede styrkemålspakke. 

At der ikke kan anvendes consensusproce- 
dure eller nedlægges veto mod styrkemål 
hænger naturligvis rent logisk sammen med, 
at styrkemålene kun er anbefalinger til de 
berørte lande, og sådan skal det naturligvis 
også være i en alliance mellem frie og demo- 
kratiske lande. Her kan og skal vi i en åben 
debat, dels i de enkelte lande, dels landene 
imellem, drøfte forsvarspolitik i almindelig- 
hed og styrkemål som et relevant delemne 
herunder. Men når disse drøftelser er ført til 
ende og beslutningerne skal træffes, er vist 
alle enige om, at så må og skal det være de 
enkelte landes kompetente forsamlinger, der 
suverænt træffer beslutninger om deres for- 
svar, deres organisation og deres styrkemål. 

I spørgsmålet om, hvordan andre lande i 
alliancen sætter deres styrkemål, har Dan- 
mark altså kun retten til og muligheden for 
at komme med råd, og i overensstemmelse 
med vort generelle ønske om en global, alt- 
omfattende, verificerbar, international aftale 
om forbud mod produktion, oplagring og 
anvendelse af kemiske våben har vi ikke 
kunnet støtte de amerikanske styrkemål. 

Nu er der så grund til at understrege, at 
det ville være ønskeligt, om en tilsvatende fri 
og åben debat om forsvarspolitik i Østlande- 
ne kunne bevirke, at der også inden for War- 
szawapagten kunne komme reservationer 
mod produktionen af kemiske våben, thi i så 
fald var der vel større håb om en internatio- 
nal aftale. 

Vi ved på nuværende tidspunkt, at proble- 
met er nævnt i communiqueet fra det sidste 
års topmøde i Genéve i november måned, at 
det stadig og fortsat er på dagsordenen for 
nedrustningsdrøftelserne i Genéve og for 
drøftelserne i FN. Det er vigtigt, at Danmark 
også i disse sammenhænge arbejder for vores 
synspunkter og forhåbentlig henimod en in- 
ternational aftale. 

Jeg tror, at denne vej er den eneste farbare 
i denne alvorlige sag. På denne måde, og 
muligvis kun på denne måde, kan udstatio- 
nering af nye kemiske våben i Europa und- 
gås. Vi ved jo nemlig, at der også i årene si- 
den 1969, da den amerikanske produktion af 
kemiske våben blev standset, har været pro- 
duceret store mængder af kemiske våben i 
Sovjetunionen, og at disse våben, så vidt det 
vides, allerede er stationeret i Europa. 
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Hvis USA genoptager produktionen af 
kemiske våben, er det som sagt, i lyset af de 
netop drøftede styrkemål, et rent amerikansk 
våben, og spørgsmålet om en beredskabs- 
plan, hvori der indgår deployering af kemi- 
ske våben i Europa i en krisesituation er 
endnu ikke officielt drøftet i NATOs orga- 
ner, så for tiden vides der intet om, hvilken 
form eventuelle konsultationer om en sådan 
plan vil få. Men Danmark vil naturligvis sige 
fra over for enhver udstationering af kemiske 
våben på dansk grund. 

(Kort bemærkning). 

Pelle Voigt (SF): 
Fru Eva Møller brugte ganske lang tid af 

sit indlæg på at gentage den påstand, som vi 
også har hørt forsvarsministeren komme 
med, at det ikke er muligt for et land i NA- 
TO at blokere vedtagelsen af et andet lands 
styrkemål. Jeg vil godt spørge fru Eva Møl- 
ler, hvor hun har den oplysning fra, og hvor- 
dan hun forklarer den kendsgerning, at Græ- 
kenland og Tyrkiet faktisk i 1984 blokerede 
hinandens styrkemål, ligesom de har gjort 
det i år, et problem, som mig bekendt ikke er 
løst her op til mødet i forsvarsplanlægnings- 
komiteen. 

Jeg vil også godt spørge fru Eva Møller, 
om hun vil benægte, at den danske NATO- 
ambassadør kunne have blokeret for de på- 
gældende styrkemål ved at sige følgende: vi 
har reservationer i forbindelse med styrkemå- 
let i en sådan grad, at vi er beredt til at re- 
servere vor stilling i forbindelse med hele 
kapitlet, at det er misinformation, som højt- 
stående NATO-kilder giver os gennem dag- 
bladet Information, som det kommer til ud- 
tryk den 17. maj. Eller har fru Eva Møller 
nogle helt andre oplysninger om dette, og 
hvordan forklarer hun i givet fald, at denne 
procedure, som hun forklarede er umulig, 
rent faktisk har kunnet lade sig gøre i adskil- 
lige år i tilfældet Grækenland-Tyrkiet? 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 
Hr. Lasse Budtz sagde for lidt siden, og 

det var meget afgørende, at det ikke kan en- 
de med, at Danmark bare noterer sig -  det 
understregede hr. Lasse Budtz meget kraftigt 

-  tager til efterretning disse styrkemål, når 
forsvarsministrene nu mødes. 

Så siger fru Eva Møller -  og det går jeg så 
ud fra er det, regeringen agter at gøre, hvis 
ikke folketinget i dag bestemmer noget andet 
홢 at regeringen lige nøjagtig vil tage disse 
planer til efterretning, og det betyder, at der i 
dé officielle communiquétekster ikke kom- 
mer til at stå andet og mere, end at den sam- 
lede pakke med alle landenes styrkemålspla- 
ner, muligvis bortset fra Tyrkiet og Græken- 
land -  der er en anden sag her -  er taget til 
efterretning. Det vil så ikke af et eneste of- 
fentligt tilgængeligt NATO-dokument frem- 
gå, at Danmark har været imod. Vi ved det 
fra ministerens pressemeddelelse, som fru 
Eva Møller sagde det. Vi må tro, det er rig- 
tigt, når man siger det; vi kan ikke kontrolle- 
re, hvad Danmark egentlig har skrevet i disse 
styrkemålsplaner. Men jeg lagde altså mærke 
til, at hr. Lasse Budtz udtrykkelig sagde: det 
kan ikke ende med, at Danmark tager dette 
til efterretning. 

Her er vi jo så fremme ved sagens kerne, 
for jeg går ud fra, at'når hr. Lasse Budtz sag- 
de sådan, er der også et flertal i folketinget, 
der vil sige sådan, og så må det også afspejle 
sig i dagsordenerne; derfor synes jeg, vi skal 
drøfte lidt nærmere igennem, hvad det egent- 
lig er, der menes med hr. Lasse Budtz' dags- 
orden. Jeg var meget glad for, at hr. Lasse 
Budtz sagde det så klart i sin tale; jeg er lidt 
mere i tvivl om, hvor klart det er udtrykt i 
hr. Lasse Budtz' dagsorden. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S): 
Fru Eva Møller sagde jo adskillige rigtige 

ting, som jeg noterede mig med stor tilfreds- 
hed, og den ene ting, fru Eva Møller sagde, 
var, at i modsætning til østblokken repræsen- 
terede vi andre jo heldigvis en demokratisk 
livsform, hvor vi alle kan diskutere helt 
åbent, hvad vi mener bl.a. om disse ting, og 
derfor må vi jo nok indrømme, at det ikke 
forbliver nogen hemmelighed, heller ikke for 
amerikanerne, at det danske folketings flertal 
er imod kemiske våben; det er helt klart, at 
det nok skal blive kommunikeret på den ene 
eller den anden måde, og vi er tilfredse med, 
at selve det system fungerer, men det er blot 
ikke nok. Det kræver helt klart en formel, 
konkret handling fra regeringens side, og 
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socialdemokratiet mener, at det kræver to 
ting: det kræver for det første, at regeringen 
på de kommende møder tilkendegiver, hvad 
folketingets, flertal mener, som det vil komme 
til udtryk i en dagsorden, og det forventer vi 
af regeringen; vi er helt sikre på, at regerin- 
gen naturligvis vil rette sig efter folketings- 
flertallets ønske, selv om det kniber lidt en 
gang imellem med energien. For det andet 
kræver det, ,at regeringen sikrer sig, at kon- 
gressen i Amerika bliver orienteret. Det kan 
ske på flere forskellige måder, uden at man 
overtræder de eksisterende regler for diplo- 
matisk samkvem. 

Så siger udenrigsministeren, at sagen slet 
ikke kommer til behandling. Det tror jeg san- 
delig ikke kan være rigtigt, for for det første 
skal ministeren jo selv sørge for, at den kom- 
mer til behandling, det har vi jo fastslået nu, 
og det er vi naturligvis helt sikre på at mini- 
steren vil gøre. For det andet: hvis ministe- 
ren ikke gør det, er der andre, der vil gøre 
det, og disse andre mener folketingsflertallet 
at vi meget gerne skulle optræde sammen 
med. 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 

Nu må jeg da lige prøve at bremse forvir- 
ringen, inden den breder sig yderligere. 

Jeg må minde hr. Lasse Budtz om, at det, 
jeg sagde ikke kommer til behandling, er 
spørgsmålet om deployeringen, udstatione- 
ringen. Det er det, der ikke kommer til be- 
handling -  os bekendt -  ved nogle af de 
kommende møder; det er det, der ikke har 
været behandlet endnu. 

Og for også at standse den videre diskussi- 
on, som hr. Albrechtsen og hr. Pelle Voigt 
prøver at køre op om, hvad der er sagt eller 
ikke sagt, vil jeg gerne læse op, hvad den 
danske ambassadør sagde i DPC torsdag den 
15. maj 1986; det er, for at der skål ikke 
kunne dannes myter om denne sag. 

Den danske ambassadør sagde følgende : 
På baggrund af den velkendte danske 

holdning til kemiske våben kan Danmark 
ikke støtte det foreslåede styrkemål, EG 
645/1, der anbefaler amerikansk produktion 
af binære kemiske våben. Vi ønsker, at dette 
danske forbehold skal indgå i de relevante 
dokumenter i styrkemålspakken, som er til 
behandling her. 

Det var, hvad den danske ambassadør sag- 
de, og så er der egentlig ikke nogen grund til 
at diskutere denne sag så voldsomt meget 
mere. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 
Vi kan altså nu konstatere -  d$t var også 

det, fru Eva Møller var inde på -< at sagen 
rent faktisk skal til behandling, fordi der lig- 
ger en pakke med styrkemål. Det var dér, 
ministeren forsøgte sig med sin vildledning 
fra starten ved at forsøge på at kæde det I 
sammen med spørgsmålet om beredskabs- 
plan. Men disse styrkemål skal altså rent fak- 
tisk til behandling på forsvarsministermødet. 
Jeg er ikke sikker på, at det automatisk kom- , 
mer til behandling på udenrigsministermø- 
det, men jeg vil godt bede ministeren bekræf- 
te, så vi kan få afsluttet denne del af sagen, 
at denne styrkemålspakke rent faktisk kom- 
mer til behandling; den danske regering vil 
under alle omstændigheder dér tage sagen op 
med den danske holdning. 

Og så kommer vi til det næste punkt, nem- 
lig at man fra NATO-generalsekretærens si- 
de, fra USAs side, ønsker, at beslutningen 
om, at denne pakke er godkendt, skal tages 
til efterretning, skal noteres; man noterer sig 
eller tager til efterretning, at ambassadørerne 
på det foregående møde har truffet afgørel- 
sen, og det er her, spørgsmålet kommer ind 
om, hvad der skal stå i communiqueet. Jeg 
lagde mærke til, at hr. Lasse Budtz sagde, at 
det kan ikke ende med, at der bare i commu- 
niqueet står, at det er taget til efterretning, og 
det kan jeg ikke forstå anderledes, end at så 
må det ende med, at der som minimum står 
en dansk fodnote i communiqueet. Anderle- 
des kan jeg ikke forstå hr. Lasse Budtz -  jeg 
kan imidlertid ikke forstå, at hr. Lasse Budtz 
ikke besvarede mit spørgsmål -  men han 
bringer mig i tvivl, fordi hans dagsorden ikke 
er ganske utvetydigt klar på det punkt; det 
var det, han sagde, men hans dagsorden var 
det ikke, og jeg bliver endnu mere i tvivl, når 
han ikke besvarer mit spørgsmål. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S): 
Vi er åbenbart alle sammen ude på at hin- 

dre, at forvirringen breder sig. Når jeg siger, 
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at ministeren efter socialdemokratiets mening 
skal bringe sagen op på ministerplan, og at 
det gælder både forsvarsministeren og uden- 
rigsministeren, er det jo ikke at tage sagen til 
efterretning eller ad notam, som man kan 
oversætte det amerikanske udtryk med -  ab- 
solut ikke. Så skal ministeren og regeringen 
naturligvis i detaljer redegøre for, hvorfor 
det danske folketingsflertal er imod kemiske 
våben. Sådan mener vi at den skal fortolkes. 
Jeg synes egentlig, at jeg sagde det samme, 
måske med andre ord, men jeg synes, det var 
helt lysende klart. 

For os er det helt afgørende i denne sag 
imidlertid yderligere, at kongressen bliver 
orienteret, for kongressen har bedt om hold- 
ninger fra de europæiske allierede. Det frem- 
går fuldstændig lysende klart af det, der er 
sket i kongressen og f.eks. også af senator 
Hatfields brev, og derfor synes vi i socialde- 
mokratiet ikke, der kan være nogen som 
helst tvivl om, at vi må reagere; det vigtigste, 
der er at gøre, er at reagere over for kongres- 
sen. Personlig har jeg såmænd ikke noget 
imod, at der stod noget i communiqueet og- 
så, men jeg tror, at Danmarks interesser i 
denne sag tjenes bedst, hvis vi optræder sam- 
men med de andre lande, som har den sam- 
me kritiske holdning, og ved at vi reagerer 
direkte over for kongressen, som de også vil 
gøre. 

(Kort bemærkning). 

Pelle Voigt (SF): 
Jeg er interesseret i det sidste af hr. Lasse 

Budtz refererede personlige synspunkt, for 
jeg synes, det er interessant at spørge sig 
selv, med hvilket formål man skal tage det 
op på ministermøderne og meddele den dan- 
ske holdning, og hvordan den danske hold- 
ning skal afspejle sig, når man til sin tid -  og 
det skal man jo, inden mødet slutter -  skal 
tage stilling til, hvordan communiqueet fra 
mødet skal udformes. Skal man så f.eks. i 
forsvarsministrenes communiqué tage det 
amerikanske styrkemål til efterretning og 
dermed, som vi skrev i vores brev til uden- 
rigsministeren og forsvarsministeren den 7. 
maj, i realiteten være med til at godkende 
produktion af de nye kemiske våben? Det er 
nok dér, problemet ligger. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S): 
Jeg har sagt, at det ikke er nok, at regerin- 

gen tager denne sag til efterretning, altså kan 
det ikke nytte noget, at regeringen tilslutter 
sig et communiqué, hvor man blot tager no- 
get til efterretning, det er helt afgjort. Dertil 
kommer, hvad jeg sagde i den replik, jeg 
havde for et øjeblik siden, at vi tillægger det 
meget stor betydning, at vi i denne sag kan 
optræde sammen med ligesindede lande, og 
det mener vi vi kan. 

(Kort bemærkning). 

Pelle Voigt (SF): 
Betyder det, at vi ikke skal medvirke til i 

communiqueet at tage denne sag til efterret- 
ning, som hr. Lasse Budtz nu så tydeligt siger 
det, at vi skal undlade at underskrive com- 
muniqueet, eller at vi skal lave fodnoter, eller 
hvad betyder det egentlig? Jeg vil i øvrigt 
tilføje, at jeg er enig i synspunktet, men jeg 
vil godt have at vide, hvordan hr. Lasse 
Budtz konkret forestiller sig det realiseret i 
forhold til det communiqué, som skal vedta- 
ges, og i samarbejde med de ligesindede lan- 
de, som vi taler om her. 

Yderligere vil jeg godt have at vide, hvor 
det synspunkt, hr. Lasse Budtz nu giver ud- 
tryk for, og som vi altså er enige om, egentlig 
kommer til udtryk i den dagsorden, han har 
forelagt her i dag. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 
Nu går det fremad med denne sag. Det 

sidste, hr. Lasse Budtz sagde, var meget vig- 
tigt, og jeg fornemmer, at der derefter er tre 
muligheder i virkeligheden, som står åbne. 
Den ene mulighed, som hr. Pelle Voigt næv- 
nede, er, at man slet ikke godkender commu- 
niqueet, hvis det tages til efterretning i com- 
muniqueet. Den anden mulighed er, at man 
placerer en fodnote. Og den tredje mulighed, 
som jeg i og for sig synes ville være den al- 
lerbedste mulighed, var, at Danmarks reser- 
vation simpelt hen blev optaget i communi- 
quéteksten. 

Det er muligt, det er en meget vanskelig 
fremgangsmåde, og det er muligt, at det så 
ender med en fodnote. Men jeg forstod hr. 
Lasse Budtz' udtalelse sådan, at der er de tre 
muligheder, og inden for den ramme kan 
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regeringen så handle, hvis det af hr. Lasse 
Budtz fremsatte dagsordensforslag bliver 
vedtaget. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S): 
Jeg plejer at sige, at venstrefløjens partiers 

sikkerhedspolitiske ordførere er meget hurtigt 
Qpfattende, men det holder åbenbart ikke 
altid. Jeg gentager: hvis der står i communi- 
queet, at NATOs regeringer tager de ameri- 
kanske styrkemål, omfattende kemiske vå- 
ben, til efterretning, kan regeringen efter so- 
cialdemokratiets opfattelse ikke medvirke til 
dette communiqués gennemførelse, thi så 
modsiger man, hvad der står i den dagsor- 
den, vi har foreslået. 

Hvis reservationerne kan udtrykkes i com- 
muniqueet i samarbejde med de andre lande, 
er det helt logisk bedre, end hvis Danmark 
optræder alene i communiqueet. Derfor ser 
vi gerne, at Danmark i dette tilfælde optræ- 
der sammen med de tre andre lande. Der 
bliver muligvis kun to, det ved vi ikke på 
nuværende tidspunkt, men i hvert fald to. 
Det foretrækker vi, fremfor at Danmark op- 
træder alene, for det vil gøre et større ind- 
tryk på kongressen og måske derved medvir- 
ke til enten indskrænkning eller afskaffelse 
af den finansieringsplan, der skal ligge til 
grund for produktionen af disse aldeles 
unødvendige kemiske våben. 

Man kan godt stille mig flere spørgsmål 
på samme måde, som det er sket tidligere, 
men nu synes jeg oprigtig talt, det er klart 
nok. 

Bjørn Elmquist (V): 
Det var en interessant debat. Det syntes i 

hvert fald flere af deltagerne. 
Dette minder om noget med kinesiske 

æsker, for først skal man prøve på at skrue 
et flertal sammen i folketingssalen, dernæst 
skal man prøve at se, hvad andre ligesindede 
nationer eventuelt vil gøre, og hvordan det 
skal komme til udtryk, og når så nogle af os 
måske er nået frem til en klarhed om det her, 
ja, så skal vi prøve at gøre indtryk på kon- 
gressen, som så måske skal træffe en beslut- 
ning, og så skal denne beslutning forhåbent- 
lig -  det siger jeg da i hvert fald -  føre til, at 
der vil blive færre kemiske våben i Europa 
og i hele verden. Det er virkelig en trappesti- 

ge med mange kinesiske æsker i, som det 
kan være svært at hitte rede i. 

Jeg er spændt på, i hvilket omfang de så- 
kaldt ligesindede lande, som vi måske kan 
være på linje med i denne NATO-sammen- 
hæng, vil forholde sig til nogle af de nok så 
indviklede og fortænkte spørgsmål, som ikke 
mindst hr. Albrechtsen og hr. Pelle Voigt har 
stillet fra talerstolen i denne debat. 

I det hele taget kan man vel nok have det 
synspunkt -  og det har jeg og mit parti -  at 
denne debat faktisk ikke havde behøvet at 
blive ført ned i folketingssalen. Vi havde i 
sidste uge et udmærket møde i det udenrigs- 
politiske nævn. Jeg skal ikke referere fra et 
hemmeligt nævnsmøde, men det har stået i 
aviserne, og jeg tror, det er kommet ud mel- 
lem sidebenene, forsvarsministeren har sagt 
det, og udenrigsministeren har sagt det. Der 
blev på fremragende vis redegjort for sagen 
fra forsvarsministerens side. 

Den danske holdning, vores modstand 
mod kemiske våben, mod produktion af nye 
våben og anvendelse af dem er kommet klart 
til udtryk på det ambassadørmøde, der har 
fundet sted i NATO. Efterfølgende har for- 
svarsministeren udsendt en ganske klar pres- 
semeddelelse, og i dag har vi fra talerstolen 
her hørt udenrigsministeren sige bl.a., at 
Danmark har anmeldt et forbehold over for 
styrkeforholdet, og at vi har sikret os, at det- 
te forbehold blev registreret i beslutningsrefe- 
ratet og optaget som en del af den rapport, 
som bliver forelagt forsvarsministrene i over- 
morgen. 

I den debat er også blevet rejst spørgsmå- 
let, om vi ikke skal pålægge regeringen, at 
der foretages en information af kongressen 
om det danske synspunkt. Jo, det kan man 
måske godt, det ved jeg ikke. Men det, som 
kongressen beder om svar på, er ikke så me- 
get, præcis hvad Danmark eller andre enkel- 
te NATO-lande måtte mene eller ønske, men, 
som der står i den amerikanske tekst: om 
dette er »adopted formally by NATO«. Om 
det er accepteret, antaget af NATO, eller 
hvad vi nu skal oversætte det til på dansk.. 

Det er meget interessant, hvad folketinget 
mener om det. Vi skal i Danmark selvfølgelig 
være helt på det rene med, hvad vi fra dansk 
side ønsker med hensyn til kemiske våben. 
Men vi skal ikke forvente, hvis Danmark er 
det eneste land, som informerer kongressen 
om, at vi er imod disse våben, at kongressen 
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så med sin beslutning i hånd, som vi har 
drøftet et par gange, kan sige: nå ja, men så 
modsætter vi os at sætte produktionen i 
værk. For der kan meget vel være tale 001, at 
måske næsten alle NATO-lande synes, at det 
er i orden, og så nytter det jo ikke noget. Så 
kan vi, der måtte ønske det, jo ikke på den 
måde hindre kongressen i at vedtage finan- 
sieringsordningen. 

I teksten til forespørgslen spørges: »Hvor- 
dan vil regeringen på NATOs kommende 
ministermøder bidrage til at forhindre udsta- 
tioneringen af nye kemiske våben i Europa 
og dermed bane vej for en international afta- 
le ...?« Det er jo et meget interessant spørgs- . 
mål. Indtil nu synes jeg, at vi her i debatten, 
med ganske få undtagelser, først og fremmest 
har beskæftiget os med den vestlige side, 
med US A-siden, med NATO-siden i det her. 
Vi har ikke Været så meget inde på, hvad 
effekten af en eventuel NATO-beslutning og 
NATO-aktion vil være. Hvordan kan vi i en 
bredere sammenhæng hindre udstationering 
og mindske den risiko for anvendelse, der 
ligger fra østsiden? Der er en sammenhæng, 
der er forhandlinger, og det er jo det, som er 
regeringens mål på længere sigt -  og jeg er 
sikker på med fuld opbakning fra hele folke- 
tinget -  at sikre sig, at det heller ikke er no- 
get, som vi risikerer at få i hovedet eller få 
anvendt fra den østlige side. 

Der er mange komplicerede, meget svære 
overvejelser at gøre sig i den sag: vil produk- 
tionen af binære kemiske våben, som nogle 
af amerikanerne planlægger, fremme for- 
handlingerne med Øst, eller vil den ikke? 
Det minder om diskussionen om INF, om 
disse atommissiler, dobbeltbeslutningen fra 
1979: dette her er måske noget, der lægger 
op til noget å la dobbeltbeslutningen i sin 
tid. Dengang var den daværende socialdemo- 
kratiske udenrigsminister, hr. Kjeld Olesen, 
meget glad for på regeringens vegne, på 
Danmarks vegne, at give sin tilslutning til 
denne dobbeltbeslutning. 

Hvad med at gå ind i den komplicerede 
overvejelse? Den er kompliceret, den er ube- 
hagelig. den er pinagtigt svær, fordi vi alle 
sammen er imod kemiske våben. Men kunne 
en beslutning om at iværksætte produktionen 
af disse nye binære kemiske våben fra ameri- 
kansk side maske gennemtvinge et bedre for- 
handlingsforløb i forhold til Østeuropa? \ 

Derfor synes jeg, at formuleringen af fore- 
spørgslen måske uvillet lægger op til en 
langt, langt bredere diskussion af de her ting, 
end tilfældet har været indtil nu, hvor det 
kun har drejet sig om, hvordan vi kan sikre 
os, at kongressen træffer en beslutning, der 
er i overensstemmelse med det, som et flertal 
i dette folketing vil. Det er jo i denne ganske 
snævre del af emnet, som vi har bevæget os 
ned på, vi befinder os i øjeblikket. Jeg ved 
såmænd ikke, i hvilket omfang det bidrager 
til en seriøs, relevant og brugbar diskussion. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S): 
Jeg vil gerne sige til hr. Bjørn Elmquist, at 

forskellen mellem højrepartierne i dette ting 
og de øvrige partier -  fra de radikale ud til 
venstre er jo, at vi dog prøver at gøre noget 
ved det, selv om vi ikke har regeringsmagten 
for øjeblikket, mens højresiden taler meget 
om, at det var da herligt, hvis vi kunne blive 
fri for nogle atombomber og nogle kemiske 
våben, men reelt foretager man sig intet. Så 
der er en meget stor forskel. 

Jeg vil gerne oplyse hr. Bjørn Elmquist 
om, at hr. Kjeld Olesen, da han var uden- 
rigsminister og tilsluttede sig dobbeltbeslut- 
ningen, reelt gjorde det med sorg. Han havde 
som bekendt foreslået, at den skulle udsættes 
et halvt år. Det må ministeren da vel også 
vide, selv om han sidder og griner. 

Hr. Bjørn Elmquist siger også, at denne 
debat er overflødig. Det synes jeg i grunden 
er ret utroligt. Vi har forsøgt her fra talersto- 
len at gøre opmærksom på, at den amerikan- 
ske kongres gerne vil have et signal fra os. 
Det klarer man ikke med et hemmeligt møde 
i udenrigspolitisk nævn; det klarer man i 
fuld offentlighed, og det er det, vi er i gang 
med at foretage på dette punkt. 

Jeg synes også, at det er nødvendigt at 
man via et offentligt møde i landets parla- 
ment prøver at sikre sig, at regeringen gør 
det, flertallet ønsker den skal gøre. Der er 
gode erfaringer for at prøve at sikre sig den 
slags ting, der er en god baggrund for det. 

Og endelig vil jeg gøre hr. Bjørn Elmquist 
opmærksom på, at der ikke bliver tale om, at 
vi går enegang i NATO. Der er andre lande, 
der er med os. 

(Kort bemærkning). 
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Bjørn Elmquist (V): 
Det er bestemt ikke det med fuld offentlig- 

hed, jeg gør indsigelse imod, men jeg mener, 
eksercitsen var i gang i udenrigspolitisk 
nævn. Jeg kan da også ud fra det dagsor- 
densforslag, som hr. Lasse Budtz på socialde- 
mokratiets vegne har lagt på bordet for os, 
konstatere, at 3/4 -  endda mere end det, et 
godt stykke ind i punkt 4 -  af dagsordensfor- 
slaget allerede er opfyldt af det, regeringen 
har foretaget sig. Og hvad formål er der så 
yderligere i at få det her ned i salen? 

Det er ikke, fordi jeg vil lægge skjul på 
noget som helst, og det, der er foregået i det 
udenrigspolitiske nævn forleden dag, har så- 
mænd allerede stået i alle landets aviser. 
Hver enkelt deltager i mødet er gået ud og 
har sagt, hvad man sagde på mødet, og der- 
med overtræder man ingen regler. Så derfor 
synes jeg nok, også i betragtning af det dags- 
ordensforslag, som hr. Lasse Budtz har lagt 
på bordet her, som igen alene vedrører 
USA-siden, NATO-siden, at det i vidt om- 
fang er en opbakning til det, som regeringen 
allerede har foretaget -  og til lykke med det, 
det er da godt nok. 

Så sagde hr. Lasse Budtz, at venstrefløjs- 
partierne gør noget ved sagen, mens højre- 
partierne ikke gør noget. Nu ved jeg ikke 
præcis, hvad højrepartierne gør; der er vel 
snarere regeringspartier og så alle de andre. 
Det er jo netop det, der er diskussionen, om 
ikke vi gør noget ved sagen også ved, at vi 
ofrer forhandlingstaktikken en overvejelse. 

Jeg siger ikke, at vi fra dansk side skal 
klappe i hænderne og sige til amerikanerne: 
se nu at komme i gang med den produktion 
af de nye C-våben. Men jeg synes bare, at vi 
i en seriøs debat bliver nødt til også at prøve 
at komme med et bud på, hvordan vi bringer 
forhandlingerne mellem Øst og Vest på dette 
område videre. Og det er ikke noget, som hr. 
Lasse Budtz eller venstrefløjspartierne har 
monopol på. 

Tredje næstformand (Lilli Gyldenkilde): 
Vi er tilbage i talerrækken. 

Gert Petersen (SF): 
Der kan naturligvis ikke rejses tvivl om 

Danmarks forhold til de kemiske våben. Det 
er også fremgået af det, der er blevet sagt her 
også fra udenrigsministerens side. Det er så 

udmærket. Dette forhold til kemiske våben 
er fastlagt i vor tilslutning til Genéveproto- 
kollen fra 1925. 

Der er en lang, lang række stater, der har 
tiltrådt denne Généveprotokol, hvorved sta- 
terne giver afkald på brug af kemiske våben. 
Men disse stater falder i to kategorier. En 
meget stor kategori af især større stater som 
Sovjetunionen, Tyskland, USA, England osv. 
giver kun afkald med det forbehold, at der 
heller ikke bliver anvendt kemiske våben 
mod dem. Hvis der bliver det, så forbeholder 
de sig ret til at bruge kemiske våben. 

Men så er der en del stater, som har givet 
afkald på kemiske våben under alle omstæn- 
digheder, uanset om de bliver brugt mod 
dem eller ej, som har sagt, at de ikke under 
nogen omstændigheder vil bruge kemiske 
våben, og Danmark, og Norge med, er 
iblandt disse stater. Det er den danske hold- 
ning, og den synes jeg er værd at fastholde 
som udgangsposition. Det må være afgøren- 
de i hvert fald -  og jeg tror i og for sig også, 
det har været det -  for holdningen til det, 
som er kommet op nu. 

Det, som er kommet op nu, hænger så 
sammen med, at US As kongres har taget en 
enestående beslutning. Jeg tvivler på, at der 
er noget fortilfælde. Kongressen har sagt før 
gennemførelsen af en bestemt bevilling, at 
pengene er bevilget, men gennemførelse af 
bevillingen er afhængig af, at en række andre 
stater godkender et bestemt amerikansk styr- 
kemål, nemlig den såkaldte modernisering af 
de kemiske våben. Dette styrkemål skal god- 
kendes formelt, står der oven i købet i kon- 
gressens beslutning og, for at man ikke skal 
være i tvivl, af det nordatlantiske råd. 

Det sidste kan være overraskende, fordi 
det siden 1966 har været forsvarsplanlæg- 
ningskomiteen, der har godkendt styrkemåle- 
ne, men jeg går ud fra, at kongressens ledere 
ved, hvad de skriver, og hvad de vedtager. 
Det er da i øvrigt også blevet understteget af 
senator Hatfield senere, at det er med vilje, 
at man har skrevet det nordatlantiske råd. 
Det er her, man i dette tilfælde vil have den 
formelle godkendelse af et bestemt styrke- 
mål, altså den såkaldte modernisering af 
USAs kemiske våben, formodentlig fordi det 
nordatlantiske råd er NATOs øverste og 
mest kompetente forsamling. 

Det er altså situationen, dermed er bolden, 
hvad enten vi kan lide det eller ej, spillet 



11263 20/5 86: Forespørgsel vedr. nye kemiske våben i Europa rn.y. 11264 

[Gert Petersen] 

over til os, og dermed er en debat som denne 
aldeles ikke overflødig. Jeg synes tværtimod, 
når Danmarks grundholdning er den, at vi 
uden forbehold har sagt nej til brug af kemi- 
ske våben, så skal vi da egentlig være glade 
for, at et flertal i den amerikanske kongres 
har spillet bolden over til os, så vi kan få 
afgørende indflydelse på en beslutning, som 
USA skal tage. 

At den amerikanske regering -  eller admi- 
nistration, som man kalder det derovre -  me- 
ner noget andet, er en sag for sig, men kon- 
gressen har spillet denne bold over til os, og 
vi ved godt, hvad baggrunden er. Baggrun- 
den er, at der i det ene af kongressens kam- 
re, repræsentanternes hus, i årevis har været 
flertal imod genoptagelse af produktion af 
kemiske våben. I senatet derimod har der 
været et flertal for, og så har man altså ind- 
gået et kompromis mellem de to kamre og 
gjort udløsningen af bevillingen til disse ke- 
miske våben afhængig af den holdning, som 
kommer til udtryk fra USAs NATO-partnere, 
deriblandt Danmark. 

Jeg vil godt sige nogle ting om det sub- 
stantielle i sagen. Vi oplever oprustning både 
i Øst og i Vest, og der er ingen som helst 
tvivl om, at man østpå har produceret kemi- 
ske våben hele tiden; i hvor stort omfang 
ved vi ikke så meget om, og der er forskelli- 
ge vurderinger. CIA sætter vurderingen ret 
lavt, den amerikanske hærs efterretningstje- 
neste mener, det drejer sig om meget mere. 

Sovjetunionen har selv hovedansvaret for, 
at vi skal ud i alt det gætteri og måske også 
har nogle overdrevne formodninger. Det 
skyldes den lukkethed, som man desværre 
udviser derovrefra. Det er da givet, at de og- 
så derovre har meget betydelige lagre og mu- 
ligvis voksende lagre af kemiske våben, men 
heroverfor står ikke, at Vesten ikke råder 
over kemiske våben. 

Det, der er tale om, er ikke, at man nu vil 
til at have kemiske våben i USA. Det, der er 
tale om, er. at nu vil man have endnu mere 
djævelske kemiske våben, end man hidtil har 
haft. For det er faktisk sådan, at USA fra 
1950 til 1969 gennemførte en meget omfat- 
tende produktion af kemiske våben. Den tid- 
ligere direktør for SIPRI Frank Barnaby an- 
slog, at der lå lagre på ca. 30.000 t kemiske 
våben i USA. hvoraf de ca. 8.000 t er opera- 
tionsklare. resten er ikke operationsklare. 

, - Men altså 8.000 t er anbragt i granater og på 

anden måde, hvor man nu anbringer sådan 
noget skidteras, og er operationsklare. Vi har 
også udtalelser fra en senatshøring den 28. 
februar 1985 fra en højtstående embedsmand 
i forsvarsministeriet, hvoraf det fremgår, at 
de granater, der findes i USA, er klar til af- 
fyring. 

Så der er ikke tale om, at USA indtil nu 
slet ikke har haft nogen kemiske våben, men 
det har russerne derimod, og nu må så ame- 
rikanerne til at anskaffe sig nogle kemiske 
våben, så de har noget at veje op med. Disse 
kemiske våben er der i forvejen, og de er 
operationsklare. 

Man begrunder fra den amerikanske rege- 
rings side' ønsket om denne oprustning med 
kemiske våben med for det første, at man vil 
være i stand til at gengælde, hvis den anden 
part skulle anvende kemiske våben -  og altså 
også derigennem at afskrække den anden 
part fra at gøre det -  og for det andet med, 
at det kan være vigtige handelsvarer under 
forhandlinger. Hvad angår dette med at gen- 
gælde, hvor uhyggeligt det end er, o.k., så er 
det en realitet her i verden. Men den kapaci- 
tet har USA i dag, hvorfor skal kapaciteten 
forøges? Det må man nok spørge om, og det 
har flertallet i repræsentanternes hus altså 
også spurgt om; de har spurgt om det så kri- 
tisk, at de nu i fire år har sagt nej til en forø- 
gelse af den kapacitet. 

Så er der det med, at man kan bruge dette 
med oprustning som en handelsvare. Vi ru- 
ster yderligere op for at gøre jer mere for- 
handlingsvillige, bløde i knæene osv. Men 
jeg synes, at al erfaring fra de sidste 40 år 
modsiger denne doktrin om, at man igennem 
øget oprustning kan få forhandlinger om 
nedrustning i gang. Jeg husker også, at dob- 
beltbeslutningen og udstationeringen af de 
572 raketter her i Vesteuropa blev lanceret 
under et motto om, at på den måde kan vi få 
en nedrustning i gang. Hvor i alverdens riger 
og lande er den raketnedrustning henne, som 
dobbeltbeslutningen angiveligt skulle bane 
vej for? 

Forholdet e r  det - og det viser erfaringen 
-  at øget oprustning fører til et dårligere kli- 
ma også for forhandlinger. Vi er faktisk i 
den situation, at der i det sidste års tid har 
været forholdsvis fremgangsrige forhandlin- 
ger ikke alene om et forbud mod kemiske 
våben, men også om deres tilintetgørelse og 
kontrol med deres tilintetgørelse. Der har 
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været forholdsvis positive forhandlinger for 
første gang i meget lang tid, og der er langt 
snarere grund til at tro, at disse forhandlin- 
ger vil blive slået i stykker, hvis USA nu be- 
gynder på denne yderligere oprustning med 
kemiske våben. 

Og det er nøjagtig sådan, flertallet i det 
amerikanske repræsentanternes hus har ræ- 
sonneret. Derfor har de sagt nej. Til sidst har 
de, presset af flertallet i senatet, sagt o.k., 
men så må det på en måde være europæer- 
nes afgørelse, for vi ved alle sammen, at 
kommer det til en verdenskrig, hvor der bru- 
ges kemiske våben, så bliver det i Europa og 
med meget mindre sandsynlighed i USA. 

Det er klart, at de kemiske våben er til 
brug i Europa, hvis det skulle komme til 
krig. Derfor er det helt rimeligt og naturligt, 
at vi i det danske folketing, hvor der oven i 
købet er en grundlæggende principiel enig- 
hed om at sige nej til kemiske våben, udnyt- 
ter de muligheder, der er kommet, fordi bol- 
den er blevet spillet over til os. Det er rime- 
ligt, at vi lever op til det ønske, som den 
amerikanske kongres er kommet med, at der 
bliver sagt nej til styrkemålene fra dansk si- 
de, fra andre staters side, at vi arbejder for et 
generelt nej til styrkemålet -  og det kan ikke 
være gjort med et ambassadørmøde -  og at 
det gøres på Det nordatlantiske Råds uden- 
rigsministermøde, selvfølgelig også på for- 
svarsministermødet, men så sandelig også på 
udenrigsministermødet, sådan som den ame- 
rikanske kongres har bedt os om. 

(Kort bemærkning). 

Bjørn Elmquist (V): 

Jeg lyttede med stor interesse til det, som 
hr. Gert Petersen sagde, og jeg synes, at det 
faktuelt hele vejen igennem hang godt sam- 
men, hvis jeg må have lov til at sige det på 
den måde. Men jeg vil dog supplere med et 
par argumenter. 

Det skal ikke misforstås på den måde, at 
jeg synes, at det er godt at få lavet de nye 
kemiske våben; det er klart, hvad vort stand- 
punkt er på det område. 

Men når nu hr. Gert Petersen går ind i 
den amerikanske debat, så synes jeg, det er 
rigtigt at supplere med nogle af de argumen- 
ter, som også anvendes, bl.a. i den høring i et 
underudvalg under senatet, som vi har refe- 

rat fra på et bilag i udenrigsudvalget. Det er 
åbent og tilgængeligt materiale. 

Et af argumenterne er jo netop foruden 
det med styrkepositionen i forhandlinger, 
som de amerikanske eksperter siger det, at 
hvis ikke man holder »pace«, hvis ikke man 
kan holde takt med det, som den anden part 
har, så risikerer man at sænke atomtærske- 
len. Det er en diskusion, som vi også har, 
når vi drøfter konventionelle styrker. Deri 
ligger der et selvstændigt argument for, at 
man har en balance på de forskellige våben- 
kategorier. 

Derudover er der jo det argument, at man 
ved at lave de nye binære våben -  som kun 
kan sættes i gang, hvis to komponenter bliver 
blandet, først da bliver de aktive -  kan træk- 
ke de gamle farlige kemiske våben hjem fra 
Europa. Det er jo rigtigt, som hr. Gert Peter- 
sen sagde, at amerikanerne i øjeblikket har 
deponeret nogle visse steder i Europa. Hvis 
man producerer de nye, så kan man helt hol- 
de op med at have de gamle stationeret i Eu- 
ropa, og dermed løber man ikke den risiko, 
som vi kan se f.eks. med de gamle senneps- 
gasbomber, som man finder i Østersøen for 
tiden. 

Jeg vil sige til hr. Gert Petersen, at jeg er 
helt enig med ham i hans ros af det åbne 
system. Vi kan stå her og se præcis, hvordan, 
der er argumenteret frem og tilbage i kon- 
gressen, og vi kan se, hvordan kongressen 
lægger noget af indflydelsen over til NATO. 
Tænk, hvis man i Kreml traf en tilsvarende 
beslutning, at det videre forløb i Warszawa- 
pagtens styrkemål skulle afhænge af, hvad 
man sagde i Polen, Ungarn og andre af de 
østeuropæiske Warszawapagtlande! 

(Kort bemærkning). 

Gert Petersen (SF): 
Både hr. Bjørn Elmquist og jeg foretræk- 

ker et åbent system fremfor et lukket, det 
skal der overhovedet ikke herske nogen som 
helst tvivl om. Det er altså bare en ringe 
trøst, at det åbne system, som hr. Lasse 
Budtz tidligere var inde på, råder over kemi- 
ske kampstoffer, som kan tilintetgøre menne- 
skeheden tusinder af gange. Det er en ringe 
trøst, hvis først det skulle komme dertil, at 
man kan sige til sig selv: nå, men det er Gud 
være lovet et åbent system, som forgifter 
mig, det er. ikke et lukket. Jeg tror ikke, at 
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det i denne sammenhæng kan være helt af- 
gørende; det afgørende er, hvordan vi får en 
anden proces end den hidtidige. Den hidtidi- 
ge er dette med, at vi lægger noget på på vo- 
res side; så siger man ovre på den anden 
side: så må vi også hellere lægge noget på -  
og så påstår man, at før eller senere skal det 
bane vej for forhandlinger. Hvis der var tid 
til at gennemgå en lang række situationer, så 
ville vi temmelig entydigt komme til det re- 
sultat, at den fremgangsmåde ikke baner vej 
for fremgangsrige forhandlinger. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 
Der er jo ingen tvivl om, at Sovjetunionen 

har en forskrækkelig masse kemiske våben, 
men det er nu vistnok mestendels nogle gam- 
le våben. Det betyder ikke, at de af den 
grund overhovedet er mere acceptable, og hr. 
Bjørn Elmquist og jeg kan da i hvert fald 
være enige om, at de også skal væk. 

Men jeg synes, hr. Bjørn Elmquist lægger 
op til en tankegang, som er mig meget imod. 
For mig er det et helt fundamentalt moralsk 
spørgsmål også ud over det politiske, at man 
bruger, producerer, oplagrer og transporterer 
simpelt hen ikke kemiske våben. Det er et 
våben, et ødelæggelsesmiddel, som man gan- 
ske simpelt af moralske grunde må være 
imod og da i ganske særlig grad i en allian- 
ce, hvor den danske stat er medansvarlig. 
Det er den ene ting. 

Den anden ting er, at hr. Bjørn Elmquist 
nævner, at man så kan trække nogle gamle 
kemiske våben tilbage. Problemet er, at de 
gamle kemiske våben i Vesttyskland tør ge- 
neralerne ikke bruge, for de går først og 
fremmest ud over de soldater, vesttyskerne 
og amerikanerne selv råder over, hvorimod 
de nye binærvåben er udviklet med henblik 
på effektivt at blive sat ind. Jeg vil gerne ci- 
tere fra den amerikanske hærs feltmanual 
100-5, hvor man beskriver, i hvilken sam- 
menhæng disse nye binærvåben skal indgå: 

»Ved at udvide slagmarken og integrere 
konventionelle, atomare, kemiske og elektro- 
niske midler kan styrkerne udnytte fjendens 
svagheder overalt.« 

Man vil ganske enkelt bruge de kemiske 
våben integreret på slagmarken. Det er det, 
der er planen med de binære våben. Det er 
det, der gør dem særlig forfærdelige. 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Hører hr. Albrechtsen overhovedet ikke 

efter, hvad der bliver sagt? Det er fantastisk 
at høre hr. Albrechtsen stå her og sige: ja, 
det er da muligt, at Sovjetunionen har op- 
lagret nogle kemiske våben, men det er da 
vistnok nogle forældede nogle. 

Har hr. Albrechtsen overhovedet ikke hørt 
efter, når det er blevet oplyst, at uanset at 
USA for 17 år siden ensidigt standsede ny 
produktion og udvikling af kemiske våben, 
har Sovjetunionen lige så ensidigt fortsat ud- 
viklingen og produktionen af kemiske kamp- 
stoffer, at man har opbygget mægtige lagre 
af nyudviklede kemiske våben, som er udvik- 
let i den periode, hvor USA fastholdt sit en- 
sidige moratorium? Har det overhovedet ikke 
gjort noget indtryk på hr. Albrechtsen? Og 
kan det heller ikke gør indtryk på hr. Al- 
brechtsen i andre sammerihænge, hvor han 
tåler for, at man ved at foretage et eller an- 
det ensidigt kan få andre til at holde igen? 

Vil hr. Albrechtsen overhovedet ikke åbne 
øjnene for, hvad det er, der er foretaget fra 
Sovjetunionens side i denne sag i de sidste 
17 år? Interesserer det kun hr. Albrechtsen, 
hvordan han kan spænde ben for vore allie- 
redes forsøg på at stille noget op imod den 
overmagt, der nll' også på dette område er 
opbygget på Sovjetunionens side? 

Det er afslørende at opleve hr. Albrecht- 
sen i denne debat. 

(Kort bemærkning). 

Pelle Voigt (SF): 
Jeg bestrider ikke, at udenrigsministeren 

har ret, når han siger, at Sovjetunionen har 
fortsat sin produktion af kemiske våben. Jeg 
er tilbøjelig til at give ham ret. Problemet er 
bare, hvis man ser på de oplysninger, der 
foreligger i den amerikanske kongres, at det 
er meget omdiskuteret. Forskellige efterret- 
ningstjenester mener forskellige ting om det 
her. Man kunne fristes til endnu en gang 
uden at sætte et spørgsmålstegn ved, hvad 
udenrigsministeren siger, at spørge ham, hvor 
disse oplysninger egentlig stammer fra, hvad 
det er for efterretningskilder, udenrigsmini- 
steren betjener sig af, fordi der som sagt efter 
de oplysninger, der foreligger for os, der føl- 
ger debatten i den amerikanske kongres, er 
meget delte meninget om det her. 



11269 l 20/5 86: Forespørgsel vedr. nye kemiske våben i Europa m.v. 11270 
[Pelle Voigt] 

Egentlig var min bemærkning og mit 
spørgsmål tænkt henvendt til hr. Bjørn Elm- 
quist, der roste hr. Gert Petersens faktuelle 
bemærkninger heroppefra og så gav sig til at 
rode spørgsmålet om sennepsgasgranater i 
Østersøen sammen med det, vi diskuterer 
her, og priste de nye binære våben som spe- 
cielt sikre i modsætning til dem, der i øje- 
blikket er oplagret i Vesteuropa. 

Jeg vil gerne spørge hr. Bjørn Elmquist, 
om han ikke har undret sig over, at et af de 
væsentlige argumenter for kongresflertallet 
imod f.eks. Big Eye-bomben er dens usikker- 
hed og den kendsgerning, at den faktisk alle- 
rede har adskillige menneskeliv på samvittig- 
heden, mens noget tilsvarende mig bekendt i 
hvert fald ikke i helt samme omfang er til- 
fældet for de ældre giftgasdepoter, der ligger 
i USA og i Vesteuropa. Men igen trækker 
måske også hr. Bjørn Elmquist på kilder, 
som er os ubekendte, og så vil jeg da gerne 
høre, hvad det er for nogle. 

(Kort bemærkning). 

Bjørn Elmquist (V): 
Først til hr. Gert Petersen: det kan være 

meget interessant at gennemgå sådan noget 
en dag, hvor vi har rigtig god tid til det. 

Vi bevægede os i den retning, da vi var i 
Bruxelles for at se NATO og SHAPE forle- 
den dag, husker jeg, hvor vi prøvede at rejse 
spørgsmålet: har man konkrete eksempler 
på, at forhandlinger ud fra styrkepositioner 
frembringer resultater og succesrige forhand- 
linger? Jeg tror, at et af de eksempler, vi 
kunne enes om, var SALT. Man kan jo også 
sige, at det møde, der var mellem Gorbatjov 
og Reagan for nogen tid siden, måske også 
fandt sted, fordi de to føler sig så styrket, at 
de kan mødes med hinanden, at den ene ik- 
ke føler sig den anden underlegen i den ene 
eller den anden sammenhæng. Det bliver 
som sagt emnet for en længere diskussion. 
Jeg vil blot nævne disse to ting for dog at 
komme med noget konkret af det, som hr. 
Gert Petersen efterlyste. 

Så må jeg til hr. Albrechtsen sige, at jeg 
også er imod G-våben, helt klart, det kan der 
ikke være tvivl om. Det, jeg gjorde -  det bli- 
ver også et svar til hr. Pelle Voigt -  var ikke 
at prise de nye våben. Jeg sagde før, at dette 
var for at supplere de argumenter, man i den 
amerikanske debat havde brugt for at træffe 

denne beslutning, et supplement til det, hr. 
Gert Petersen var inde på før. Jeg sagde fra 
starten, hvad jeg brugte som mit kildemateri- 
ale, nemlig det referat, vi har fået i udenrigs- 
udvalget som svar på et spørgsmål -  åbent, 
offentligt tilgængeligt materiale -  et referat af 
en høring i en underkomité i det amerikan- 
ske senat, hvor man havde nogle eksperter 
inde og stille spørgsmål. 

Jeg kan altså afvise på det bestemteste, at 
jeg har brugt ordet »prise« om nogen af dis- 
se våben. Jeg har citeret, hvad der er blevet 
fremført fra de amerikanske eksperters side i 
diskussionen eller i høringen i senatet. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 
Jeg kan sige til udenrigsministeren, at jeg 

lytter skam meget opmærksomt efter. I gan- 
ske særlig grad lytter jeg meget omhyggeligt 
efter, når udenrigsministeren siger noget; det 
er meget nødvendigt at være meget opmærk- 
som netop i de sammenhænge. 

Udenrigsministeren og jeg er fuldstændig 
enige, når det drejer sig om de sovjetiske ke- 
miske våben: de skal væk. Jeg forstår ikke, 
at udenrigsministeren kan blive ved med at 
rejse det problem over for mig. Jeg har for 
lange tider siden været med til at udarbejde 
et beslutningsforslag, hvor vi i bemærknin- 
gerne gør rede for for det første, at der er en 
beklagelig lukkethed omkring disse våben i 
Østeuropa, og for det andet, at der er store 
mængder af disse våben -  hvor mange der så 
er. 

Dér, hvor vandene skilles, er på et helt 
andet punkt. Det er dér, hvor udenrigsmini- 
steren og hr. Bjørn Elmquist og andre und- 
skylder den vestlige opbygning af et helt nyt 
og meget mere dødsensfarligt kemisk våben- 
system med, at der også er kemiske våben 
andre steder. Den form for tankegang nægter 
vi ganske enkelt at gå ind i. Det er en umo- 
ralsk tankegang. Det er sådan set løftet op 
over al politik, hvis vi skal være lidt højtide- 
lige. Disse våben skal simpelt hen væk, og 
det uanset om de er i Øst eller Vest. 

Det er kvalmende at høre på alle mulige 
halve søforklaringer og undskyldninger: ja 
men den ene part har nogle, så må USA nok 
også hellere have nogle; det kan jo være, at 
det kan mindske risikoen for atomkrig lidt. 
Jeg kan gøre opmærksom på, når vi kommer 
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ind på spørgsmålet om at mindske risikoen 
for atomkrig ved at have kemiske våben, at 
denne Big Eye-bombe er udviklet med hen- 
blik på at kunne benyttes i sammenhæng 
med atomvåben. Den er nemlig sikret mod 
elektromagnetisk puls. Det er aldeles ikke 
sigtet, at den skal være med til at sænke 
atomtærsklen. Nej, det er sigtet, at den skal 
gå ind sammen med atomvåben på det, ame- 
rikanerne kalder den integrerede slagmark. 
Det kan jeg oplyse hr. Bjørn Elmquist om, 
hvis han ikke ved det i forvejen. 

Stinus (RV): 
Jeg vil gerne takke udenrigsministeren for 

besvarelsen af den rejste forespørgsel. Besva- 
relsen bekræfter, at Danmarks holdning til 
kemiske våben er blevet præciseret på NA- 
TO-ambassadørernes møde i sidste uge, og at 
den danske reservation er blevet optaget i 
beslutningsreferatet vedrørende NATO-lan- 
denes styrkemål for 1987-92. Det er der 
grund til at være tilfreds med. 

Vi er klar over, at styrkemålene giver ud- 
tryk for alliancens anbefalinger til medlems- 
landene, og at de kun er vejledende, og at 
hvert land suverænt træffer beslutning om 
egne forsvarsforanstaltninger. I dette tilfælde 
samler interessen sig om, hvad USA vil be- 
slutte efter denne vejledende anbefaling fra 
NATO-ambassadørernes møde, og om, hvor- 
vidt beslutningsgrundlaget for den amerikan- 
ske kongres er i orden efter dette møde. 

Når Danmark ikke kan støtte de ameri- 
kanske styrkemål omfattende nye kemiske 
våben, hænger det sammen med vor overbe- 
visning om, at produktion af sådanne våben 
nu vil være til skade for bestræbelserne for 
at nå frem til en aftale om forbud mod kemi- 
ske våben, et forkert signal i den internatio- 
nale situation. Derfor drejer det sig ikke blot 
om at markere en dansk holdning, hvor rig- 
tig og god den end er, men om at være med 
til at forhindre, at produktion af binære ke- 
miske våben sættes i gang. Den danske reser- 
vation på ambassadørmødet, i NATO kan 
sammen med andre landes reservationer væ- 
re et første skridt til at nå dette mål. Forud- 
sætningen herfor er dog, at reservationerne 
opfattes rigtigt af dem, der til syvende og 
sidst træffer afgørelsen om, hvorvidt en pro- 
duktion sættes i gang, nemlig den arrierikan- 

ske kongres, som har opstillet nogle betingel- 
ser for, at dette kan ske. 

Denne debat drejer sig naturligvis først og 
fremmest om produktion og udstationering 
eller deployering af kemiske våben, men, så- 
dan som tingene har udviklet sig, uundgåe- 
ligt også om beslutningsprocessen i NATO. 
Hvis ikke den amerikanske kongres udtryk- 
keligt havde inddraget NATO i sin beslut- 
ningsproces, ville USA formentlig have kun- 
net fremstille de nye binære våben uden at 
konferere med NATO-landene overhovedet 
og muligvis endda også have kunnet udstati- 
onere disse våben i Vesttyskland som erstat- 
ning for de kemiske våben, som allerede be- 
finder sig dér, under henvisning til, at der 
blot var tale om en modernisering. 

Da drøftelserne om opstilling af 572 mel- 
lemdistanceraketter i Vesteuropa i 1979 og 
årene derefter kom ud i det åbne efter i et 
par år at være foregået bag lukkede døre i 
den såkaldte High Level Group, talte man 
også om modernisering. At denne modernise- 
ring skulle give anledning til en voldsom po- 
litisk debat, var ikke med i planerne, men 
dengang var beslutningsprocessen sådan, at 
man ikke kunne undgå debatten, og hvad 
dermed fulgte. 

Denne gang er beslutningsprocessen eller 
godkendelsesprocessen en anden. Med tanke 
på debatten om opstilling af de 572 mellem- 
distanceraketter kan man ikke lade være med 
at spørge, om det denne gang er arrangeret 
anderledes, netop for at undgå raketdebatten 
om igen. Der skal ikke træffes nogen beslut- 
ning, hedder det, det er kun et spørgsmål om 
styrkemål, et element i NATOs forsvarsplan- 
lægning, som giver udtryk for alliancens an- 
befalinger til medlemslandene om udform- 
ning af deres forsvar. De er kun vejledende, 
og hvert land træffer suverænt beslutning om 
egne forsvarsforanstaltninger, som det hed- 
der i en pressemeddelelse fra forsvarsministe- 
ren. 

Dette er naturligvis rigtigt, når forsvarsmi- 
nisteren siger det, men den produktion af 
nye kemiske våben, der her er tale om, ved- 
kommer dog i høj grad os og andre NATO- 
lande. Man kan ikke forestille sig disse vå- 
ben anvendt noget andet sted end i Europa. 
Spørgsmål om europæisk accept af udstatio- 
nering af nye kemiske våben er altså også 
blevet rejst af US As kongres. Hvordan be- 
svares dette spørgsmål på grundlag af NA- 
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TO-ambassadørernes drøftelser om styrke- 
mål? 

Spørgsmålet om, hvad der kan lægges ind 
i drøftelser om styrkemål, må i det hele taget 
tages op. Hvad er gennem årene passeret un- 
der denne overskrift? Er produktion af Per- 
shing II-raketter og krydsermissiler i første 
omgang blevet accepteret som styrkemål, det 
enkelte land træffer beslutning om, således at 
kun deployeringen skulle klares ved en for- 
mel NATO-godkendelse? Og kunne man og- 
så have klaret spørgsmålet om selve raketop- 
stillingen på en mindre iøjnefaldende måde 
under henvisning til modernisering, styrke- 
mål osv., hvis man dengang havde vidst, 
hvad man løb ind i? 

Drøftelserne om styrkemål er jo hemmeli- 
ge, så formentlig vil kun historikerne kunne 
besvare disse spørgsmål engang i fremtiden. 
Man må også stille det spørgsmål, om der 
ikke i accept af styrkemål altid ligger en un- 
derforstået accept af en fremtidig udstatione- 
ring. 

Altså i det konkrete tilfælde vil en stiltien- 
de accept på kommende ministerrådsmøder i 
NATO af styrkemål og produktion ikke blive 
opfattet som en stiltiende accept af statione- 
ring i en krisesituation. 

Det, vi oplever nu, rejser uundgåeligt så- 
danne foruroligende spørgsmål. Det bekræf- 
ter den skepsis, det radikale venstre ved tidli- 
gere lejligheder har givet udtryk for, når det 
drejer sig om den parlamentariske kontrol 
med NATO. I den konkrete sag har vi opnå- 
et, at Danmark på et lukket møde med et af 
gode grunde fortroligt beslutningsreferat har 
givet udtryk for en klar reservation med hen- 
syn til produktion af nye våben. Det er vi 
som sagt tilfredse med. 

Men formålet er jo, som jeg sagde før, ik- 
ke blot at markere en dansk holdning. For- 
målet er at hindre produktion af nye kemiske 
våben, hvis dette er muligt, og det skulle det 
være takket være de betingelser, den ameri- 
kanske kongres har opstillet. I det hele taget 
er det glædeligt, at disse betingelser er blevet 
opstillet af kongressen, fordi det understre- 
ger, hvad jeg har haft lejlighed til at udtryk- 
ke ved flere lejligheder, at der findes et andet 
USA end det, Reaganregeringen repræsente- 
rer, at der både i den amerikanske befolk- 
ning og i kongressen eksisterer holdninger, 
som er på linje med, hvad f.eks. det radikale 
venstre står for i Danmark. 

I henhold til det af den amerikanske kon- 
gres vedtagne forsvarsbudget for 1986 stiller 
kongressen som betingelse ikke alene, at 
USA forelægger NATO et styrkemål, som 
forklarer nødvendigheden af moderniserin- 
gen af USAs del af NATOs kemiske af- 
skrækkelsesvåben med binær ammunition, 
men også at dette styrkemål formelt godken- 
des af Det nordatlantiske Råd. På engelsk 
lyder betingelsen, at »the president certifies 
that said forcegoal has been formally adop- 
ted by the North Atlantic Council«. 

En anden kongresbetingelse er, at der af 
USA og NATOs øverstbefalende i Europa er 
udarbejdet en plan for udstationering med 
henblik på at afskrække angreb med kemiske 
våben mod USA og dets allierede, og at den- 
ne plan er blevet drøftet med andre NATO- 
medlemslande. 

Nu siger udenrigsministeren, at spørgsmål 
om en beredskabsplan for deployering i Eu- 
ropa af kemiske våben i krisetid slet ikke er 
kommet op i NATOs organer, og at der intet 
foreligger om, hvilken form for konsultatio- 
ner i NATO en sådan plan måtte blive gen- 
stand for. Jeg må ligesom hr. Gert Petersen 
henvise til Reutertelegrammet af 18. februar 
med general Rogers' udtalelser. Da spørgs- 
målet om en sådan plan er en af den ameri- 
kanske kongres' betingelser for at finansiere 
nye våben, er dette ikke uden betydning. Vi 
må stærkt opfordre regeringen til at holde 
folketinget underrettet om eventuelle drøftel- 
ser om en sådan beredskabsplan. 

For os må interessen nu samle sig om op- 
fyldelsen af kongressens betingelser. Det dre- 
jer sig om at synkronisere opfattelserne -  
fortolkningen, om man vil -  i de lovgivende 
forsamlinger på begge sider af Atlanten. Der- 
for stiller vi spørgsmålet: har NATO formelt 
godkendt -  formally adopted -  eller vil NA- 
TOs ministerråd, f.eks. ved ikke at gøre ind- 
sigelse, kunne tages, til indtægt for at have 
godkendt et amerikansk styrkemål omfatten- 
de binære kemiske våben? Den danske for- 
svarsminister hævder, at styrkemål ikke god- 
kendes i NATO. Den fortolkning er det radi- 
kale venstre parat til at acceptere under for- 
udsætning af, at det af NATO, det vil for- 
mentlig sige ministerrådet, eller af Danmark 
og andre lande med samme opfattelse gøres 
klart for den amerikanske kongres, at NATO 
ikke har godkendt -  formally adopted -  pla- 
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nerne om produktion af binære kemiske vå- 
ben. 

Hvorfor er det så magtpåliggende for det 
radikale venstre at hindre produktion af nye 
binære kemiske våben? Det er ikke, som 
nogle gerne vil udlægge det, for at genere 
USA mest muligt. Det er, fordi vi ikke tror 
på, at produktion af nye kemiske våben vil 
kunne presse Sovjetunionen til en aftale om 
total afskaffelse af kemiske våben, tvært- 
imod. En amerikansk genoptagelse af pro- 
duktion af kemiske våben for første gang 
siden 1969 vil være et forkert signal til Sov- 
jetunionen og til verden. I øjeblikket står 
USA stærkt som den, der ikke har fremstillet 
kemiske våben i 17 år. Det lægger pres på 
Sovjetunionen, og det pres bør forstærkes, 
stærkt støttet af USAs NATO-allierede og 
andre lande, således at forhandlingerne om 
en traktat, som forbyder fremstilling og be- 
siddelse af alle slags kemiske våben, kan af- 
sluttes hurtigst muligt. Her har Danmark en 
rolle at spille sammeri med de øvrige NA- 
TO-lande inklusive USA. 

Det radikale venstre vil kunne stemme for 
begge de foreslåede dagsordener. Når jeg i 
øjeblikket har en præference for den social- 
demokratiske dagsorden, er det, fordi den er 
formuleret på en sådan måde, at den også 
må kunne få regeringspartiernes stemmer, 
samtidig med at den ganske klart udtrykker 
vores holdning til spørgsmålet om produkti- 
on af kemiske våben. Dette sidste er naturlig- 
vis helt afgørende, men jeg synes, det vil 
styrke den danske position, hvis vi kan ved- 
tage en dagsorden med stort flertal. Det vil 
være et meget klart signal både til de andre 
NATO-lande og til den amerikanske kon- 
gres. 

Bollmann (CD): 
Jeg skal på CDs vegne først takke ministe- 

ren for et meget tydeligt og et meget klart 
svar, og det er et svar, vi er meget enige i i 
CD. 

Vi er egentlig af den opfattelse, at debat- 
ten her i dag er overflødig, fordi regeringen 
ved adskillige lejligheder, både ved forsvars- 
ministeren og ved udenrigsministeren, har 
givet svar på indholdet af denne forespørg- 
sel. 

Jeg vil godt slå fast, at vi i pD naturligvis 
er lige så store modstandere af kemiske vå- 

ben som alle andre. Vi så også gerne, alle ke- 
miske våben fjernet fra Jordens overflade, 
både i Øst og i Vest. Det, vi har noteret os, 
er, at her drejer det sig igen fra forespørger- 
nes side kun om USA. Det er heller ikke no- 
get nyt. Der er efterhånden hver eneste gang 
fra SFs og VS' side tale om en ensidig aktion 
over for en NATO-allieret. Der er for mig 
ingen tvivl om, at Sovjet og dets allierede har 
meget store lagre, men det interesserer åben- 
bart ikke disse to partier. 

Når nu ministeren har gjort opmærksom 
på, at Danmark har taget afstand fra kemi- 
ske styrkemål, så er det, jeg siger, at debatten 
er overflødig. Der er flere, der har været inde 
på kongressens holdning i denne sag. Jeg 
skal på CDs vegne sige, at det ikke kan være 
dette folketings opgave at fortolke den ame- 
rikanske kongres' beslutninger eller de vilkår, 
hvorunder beslutningerne træffes. Det vil vi i 
CD helt trygt overlade til den amerikanske 
kongres. Jeg ved egentlig ikke, når jeg hørte 
hr. Lasse Budtz, om han ikke er enig, specielt 
bemærkningerne om, hvor alle de gode argu- 
menter kommer fra. Jeg finder, det er en 
amerikansk afgørelse. Det er altså ikke Dan- 
mark, der alene kan eller skal forsvare USA. 

Jeg vil sige om dagsordenerne, at de selv- 
følgelig indeholder nogle ting, som hele salen 
her er enig i. Jeg synes, problemet i hvert 
fald med hensyn til hr. Lasse Budtz' dagsor- 
den ikke primært er, hvad der står i den, 
snarere, hvad der ikke står. 

(Kort bemærkning). 

Pelle Voigt (SF): 
Hr. Stinus var inde på spørgsmålet om, 

hvordan den formelle vedtagelse af de nye 
styrkemål skulle finde sted. Jeg synes, det er 
interessant at se på det svar, forsvarsministe- 
ren gav mig den 5. maj 1986 på spørgsmål 
nr. S 1033: 

»Ifølge gældende procedure vil den ende- 
lige vedtagelse af NATOs nye styrkemål fin- 
de sted på et møde i forsvarsplanlægningsko- 
miteen i midten af indeværende måned, 
hvorefter ministrene tager disse til efterret- 
ning på deres møde nogle dage senere.« 

Jeg går ud fra, at denne ministrenes tagen 
styrkemålene til efterretning -  disse to ting 
udgør tilsammen den formelle vedtagelse af 
styrkemålene -  er den operation, som skal 
finde sted på forsvarsministermødet den 22. 
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maj, altså om to dage. Derfor synes jeg, at 
det ville være et vigtigt signal, hvis man i en 
af de dagsordener, der vedtages her i dag, 
som hr. Lasse Budtz var inde på det, kunne 
få understreget, at det er et folketingsflertals 
udtrykkelige opfattelse, at regeringen ikke 
skal medvirke til, at disse styrkemål i com- 
muniqueerne tages ad notam eller til efterret- 
ning. Det tror jeg ville klæde den socialde- 
mokratiske dagsorden. Det ville udelukkende 
være en forklaring på, hvad der efter hr. Las- 
se Budtz' eget udsagn ligger i afsnit 3 i hans 
dagsorden. Det ville gøre den, tror jeg, langt 
mere acceptabel for os og i forhold til det, 
hr. Stinus sagde heroppefra, hvis det blev 
understreget, at denne formelle vedtagelse, 
denne tagen, styrkemålene til efterretning, 
synes vi ikke regeringen skal kaste sig ud i. 

Albrechtsen (VS): 

Som det allerede klart har afspejlet sig i 
debatten, drejer den sig ikke alene om de 
kemiske våben, men i virkeligheden i lige så 
høj grad om manglende demokrati. 

Hvordan kan det gå til, at vesteuropæerne 
i NATO kan være med til at godkende vå- 
ben, som er klart folkeretsstridige, og som 
det store flertal i de vesteuropæiske befolk- 
ninger uden for al tvivl er modstander af? 
Hvordan kan det gå til, at i en alliance, der i 
princippet består af frie og suveræne og lige- 
værdige parter, ender det alligevel sådan, at 
de mindste stater i praksis må lade sig majo- 
risere af den egentlige magthaver og se mag- 
tesløse til, mens NATO beslutter, at de skal 
forsvares med kemiske våben, at det fælles 
forsvar skal indeholde et arsenal af binærvå- 
ben? 

Hvordan kan det gå til, hvis der var de- 
mokrati? Det synes jeg er det spørgsmål, 
denne debat også rejser, for det er jo det, der 
rent faktisk i disse dage er ved at ske. Hvis 
NATO-ministrene og forsvarsministrene på 
det næste møde godkender et communiqué, 
der enstemmigt tager til efterretning de styr- 
kemålsplaner, der indeholder godkendelsen 
af den amerikanske produktion af binærvå- 
ben, så er det rent faktisk det, der er sket. Så 
er imod det store befolkningsflertals vilje her 
i Vesteuropa den beslutning truffet, der kan 
bane vejen for den amerikanske regerings 
planer om produktion af binærvåben. 

Der er nogle, der mener, at man inden for 
NATOs rammer kan virke for.. nedrustnings- 
skridt. Jeg skal ikke i dag gå ind i en besva- 
relse af det spørgsmål, om det er rigtigt, men 
man kan i hvert fald konstatere, at den her 
sag rejser det meget alvorlige spørgsmål, 
hvordan de, der har den opfattelse, i læng- 
den kan blive ved med at begrunde den, hvis 
det viser sig, at på trods af at NATOs befolk- 
ninger ikke ønsker disse våben, bliver de alli- 
gevel produceret, og man kunne ikke gøre 
noget for at hindre det, man havde ingen 
instrumenter, som kunne hindre det. 

Jeg synes, at for alle NATO-tilhængere må 
denne sag simpelt hen rejse det helt funda- 
mentale spørgsmål, om påstanden om demo- 
krati i denne alliance er korrekt. Det synes 
jeg nogle af de borgerlige ordførere og så- 
mænd også de socialdemokratiske medlem- 
mer af dette ting burde tage op til meget om- 
hyggelig overvejelse. Denne sag har vist 
mange ting om NATOs måde at arbejde på, 
som på et konkret plan giver meget stof til 
eftertanke. 

Ligesom mange andre partier gav VS i det 
udenrigspolitiske nævn regeringen det klare 
råd at gøre alt, hvad der overhovedet var 
muligt, for at blokere beslutningen om de 
kemiske våbens optagelse i styrkemålsplaner- 
ne. 

Forsvarsministeren sagde -  det oplyste 
han i hvert fald over for de fremmødte jour- 
nalister -  at beslutningen om de kemiske vå- 
ben i de amerikanske styrkemålsplaner ikke 
kunne blokeres. Der var ikke tale om en con- 
sensusbeslutning. Det vil sige, at der efter 
forsvarsministerens opfattelse ikke kræves 
enstemmighed. Danmark kunne alltså ikke 
blokere. Dei er i høj grad sandsynligt, at mi- 
nisteren på det punkt på det groveste har 
vildledt såvel det udenrigspolitiske nævn som 
folketinget. 

Vi har set Jørgen Dragsdahls redegørelse i 
Information om, hvorledes det forholder sig, 
nemlig at efter al sandsynlighed havde be- 
slutningen kunnet blokeres, hvis den danske 
regering havde haft kraft og vilje til at sige: 
hvis ikke de kemiske våben kommer ud, så 
vil vi ikke godkende de amerikanske styrke- 
mål. Det ser ud til at være dokumenteret, at 
sådan er sammenhængen. Det vil sige, at når 
godkendelsen i dag er sket på et ambassa- 
dørmøde, så er det, fordi den danske rege- 
ring ikke havde viljen til eller ønsket om at 
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hindre det. Det kunne være hindret. Det er i 
hvert fald én fortolkning. Den fortolkning 
rummer muligheden for, at man kan påstå, at 
der er et vist mål af demokrati i NATOs pro- 
cedure, for hvis man ville have brugt dette 
demokrati, så kunne man trods alt have hin- 
dret det, der skete. 

Den anden fortolkning, den, forsvarsmini- 
steren har lagt frem, er, at det bare ikke er 
muligt at hindre ulykkerne, for sådan er NA- 
TO indrettet. I NATO er det simpelt hen ik- 
ke muligt at hindre ulykkerne! Det kan jo 
godt være, vi ender med at nå frem til den 
konklusion. Det er ikke noget problem for 
NATO-modstanderne. Vi har sådan set altid 
haft den dybeste mistillid til, om der overho- 
vedet var noget demokrati i NATO, men jeg 
synes også, det efterhånden må rejse sig som 
et problem for NATO-tilhængerne. 

Det er givetvis sådan, at disse regler og 
beslutningsprocessen i NATO bevidst er la- 
vet noget flydende, og derfor er det meget 
vanskeligt at afgøre med fuldstændig sikker- 
hed, om reglerne er sådan, at man ikke kan 
hindre den slags beslutninger, eller reglerne 
er sådan, som Dragsdahl har redegjort for 
det, at man rent faktisk kunne blokere. Men 
jeg synes, det er utrolig vigtigt med hensyn 
til senere debatter og nye oprustningsskridt, 
som vi vil forsøge på at blokere fra dansk 
side, at man så får afklaret fuldstændig, 
hvordan disse regler rent faktisk er, og hvad 
den danske befolknings og den danske stats 
muligheder for at gøre nogen som helst ind- 
flydelse gældende rent faktisk er. 

Min påstand er altså, at hvis man lader 
dette her ske, så er det et udtryk for, at be- 
folkningens, folketingets og den danske stats 
muligheder for at gøre deres indflydelse gæl- 
dende i denne alliance er ganske små. 

Hr. Stinus var inde på, at begge dagsorde- 
ner for så vidt kunne være udmærkede, men 
han foretrak dog den socialdemokratiske. Jeg 
bliver nødt til at gentage det spørgsmål, vi 
har stillet tidligere til hr. Stinus: hvis man nu 
forestillede sig, at der endnu en gang skete 
det, at disse styrkemål blev taget til efterret- 
ning, sådan som det altid tidligere er sket 
med styrkemål, når de kommer op i forsvars- 
ministerrådet, at der altså ikke foreligger no- 
gen form for fodnote eller uddybende com- 
muniquétekst og der også sker det, at com- 
muniqueet bliver godkendt, hvordan vil det 
så blive opfattet i den amerikanske kongres 

og i den amerikanske offentlighed? Vil man 
ikke stille det spørgsmål: hvordan i alverden 
kan det være, at der på denne sag, som man 
hævder at vesteuropæerne er så meget imod, 
ikke engang kunne opdrives en eneste fodno- 
te? 

Jeg vil godt spørge hr. Stinus og for den 
sags skyld også hr. Lasse Budtz, om det fak- 
tisk ikke vil være ganske katastrofalt, hvis 
der er et kongresmedlem eller en minister i 
USA, der kan stå op og sige: ja men i denne 
sag kunne vesteuropæerne ikke samle sig 
sammen til at producere en eneste fodnote; 
de står 100 pct. bag USA i denne sag. De 
kunne ikke samle sig sammen til at blokere 
sagen i ambassadørernes møde, det var gan- 
ske tydeligt, men der var dog fire, der gjorde 
modstand. Men da de så skulle til at have 
deres modstand frem i lyset, og da det skulle 
til at stå på offentligt tilgængelige dokumen- 
ter, hvor blev den så af? 

Er det da ikke netop vores forpligtelse at 
sikre, at der dog i det mindste bliver én fod- 
note mod dette her tilbage? Vil det værst 
tænkelige ikke være, at de i den amerikanske 
kongres, der eventuelt er tilhængere af mr. 
Reagans bevillingsforslag, kan sidde og blaf- 
re med et communiqué, hvoraf det fremgår, 
at beslutningen var enstemmig? Hvis der var 
nogen modstand, så var den ikke større, end 
at den skulle holdes hemmelig, den skulle stå 
i hemmelige dokumenter. 

Det er for mig at se det, der lige nøjagtig 
ikke må ske. Derfor bliver jeg nødt til at 
gentage min opfordring om, at vi får besva- 
ret dette spørgsmål: hvad er konsekvensen af 
det forhold, som vi jo under debatten har 
været enige om, at det ikke må ende med, at 
der bare bliver godkendt et communiqué, 
hvori man noterer sig disse styrkemålsplaner 
eller tager dem til efterretning? 

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

nisteren for den redegørelse, vi har fået, og 
jeg vil ligeledes takke forsvarsministeren, for- 
di han så klart den 16. maj i år gav udtryk 
for, at Danmark ikke kan acceptere styrke- 
målet for de kemiske våben. Jeg synes også, 
forsvarsministeren har udsendt en klar pres- 
semeddelelse, som jeg ligeledes gerne vil tak- 
ke for. 
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Så kan vi konstatere, at vi allerede har 
haft et godt og konstruktivt møde i det uden- 
rigspolitiske nævn; det har været omtalt flere 
gange under denne debat. Jeg mener også, vi 
kan konstatere, at der er sket noget i denne 
sag, det er også fremgået af debatten. I dette 
ting er der bred enighed pm, at alle kemiske 
våben skal forsvinde. 

Så kommer spørgsmålet, hvilket signal det 
danske folketing skal udsende i denne situa- 
tion, og dermed en kommentar til hr. Lasse 
Budtz' dagsorden. Både hr. Lasse Budtz og 
også hr. Gert Petersen har jo under denne 
debat udtrykkelig sagt, at der er produceret 
store mængder kemiske, våben i Sovjet. Der- 
for mit spørgsmål: hvorfor er det slet ikke 
nævnt i den dagsorden, hr. Lasse Budtz har 
stillet, som jeg først er blevet præsenteret for 
for ca. I time siden? 

Går vi lidt mefe ind på denne dagsorden, 
så må jeg sige, at punkt 1, 2 og 3 er helt fint. 

Hvad punkt 4 angår, ved jeg ikke helt, 
hvordan regeringen skal henvende sig til den 
amerikanske kongres. Skal det være sådan, at 
den danske ambassadør beder om at få fore- 
træde for kongressen, eller hvordan henven- 
der man sig mere konkret til den amerikan- 
ske kongres? Jeg har ikke ud fra det, som hr. 
Lasse Budtz har sagt, direkte kunnet slutte, 
hvordan man gør sådan noget i praksis. At 
tegeringen henvender sig til den amerikanske 
regering, det kan jeg forstå, men denne for- 
mulering synes jeg kunne have været klarere. 

Så kommer jeg til det, som jeg savner ved 
denne dagsorden, nemlig et ord om, at det er 
alle kemiske våben, vi ønsker væk. Bemærk- 
ningen gælder altså ikke det, der står, men 
det, der mangler. Jeg mener, at en tekst også 
skal vurderes på det, der ikke står, og det er 
lidt skuffende, at vi ikke har fået en mere 
balanceret dagsorden. Jeg kan ikke se, at der 
var noget til hinder for, at man fra socialde- 
mokratisk side også havde en bemærkning, 
blot en bisætning, om de store mængder ke- 
miske våben, som er blevet produceret i Sov- 
jet år efter år. 

Det er min skuffelse under debatten i dag. 
Havde det været med, tror jeg, vi havde haft 
den brede enighed i denne sag, hvor der sub- 
stantielt er en bred enighed, men hvor jeg 
altså synes, at teksten er for ubalanceret. Min 
kritik går som sagt ikke på det, der står, men 
på det, der mangler. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S): 
Jeg kan forstå, at hr. Kofod-Svendsen net- 

op er ankommet til folketingssalen, for de 
spørgsmål, han retter til mig, er jo blevet be- 
svaret flere gange, og nogle af dem er omtalt 
meget stærkt i min tale; men enhver kan jo 
komme for sent til en debat, det er fuldstæn- 
dig menneskeligt, især når man har meget 
andet at lave, som hr. Kofod-Svendsen jo 
har. 

Som det fremgår meget klart af en hel 
række indlæg her i salen, er denne dagsorden 
beregnet på den, amerikanske kongres, som 
har bedt os om at tilkendegive den danske 
holdning til kemiske våben, og det er derfor, 
at der ikke står noget om de sovjetiske, for 
det er i denne forbindelse ikke det, det drejer 
sig om. Det drejer sig om, hvorvidt der skal 
optages en ny vestlig produktion eller ikke. 

Jeg har en hel masse dokumenter, som hr. 
Kofod-Svendsen kan få lov til at låne, såle- 
des at det vil fremgå helt klart for hr. Ko- 
fod-Svendsen, hvad det egentlig er, det drejer 
sig om. 

Så vil jeg også henvise til, hvad der ellers 
er blevet sagt i flere forskellige taler, inklusi- 
ve min egen, om de sovjetiske våben, hvis 
tilstedeværelse der desværre ikke er tvivl om. 
Spørgsmålet er: hvor mange er der og hvor? 
Men at der er mange, er der desværre ikke 
den ringeste tvivl om. Netop derfor bør vi 
selvfølgelig arbejde for et globalt forbud, 
som begge supermagter må respektere, og det 
står faktisk indirekte, hvis jeg husker rigtigt, i 
punkt 2 i den dagsorden, som jeg har haft 
den ære at fremsætte på socialdemokratiets 
vegne. 

(Kort bemærkning). 

Kofod-Svendsen (KrF): 

Jeg har med interesse lyttet til, hvad hr. 
Lasse Budtz har sagt under debatten og også 
til, hvad der ellers er kommet frem fra andre 
ordføreres side, men nu er det en dagsorden, 
vi skal tage stilling til, og dér savner jeg sta- 
dig væk denne balance. Dagsordenen bliver 
jo ikke mere balanceret af, hvad der er sagt i 
den ene ordførertale, og hvad hr. Lasse 
Budtz nu gentager, og hvilke papirer jeg kan 
få mulighed for at læse. 
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Min kritik går specifikt på denne dagsor- 
den, og den blev ikke mere balanceret af det, 
som hr. Lasse Budtz sidst sagde. 

Ove Jensen (FP): 
Det er en både virkelighedsfjern og nytte- 

løs debat, vi har her i dag. Den er virkelig- 
hedsfjern, fordi vi naturligvis ikke skal blan- 
de os i, hvilke vedtagelser der bliver ttuffet i 
den amerikanske kongres, og den er nytteløs, 
fordi udenrigsministeren jo både her i dag og 
flere gange tidligere har givet udtryk for, at 
regeringen ikke vil acceptere nogen planer 
om, at der bliver udstationeret kemiske vå- 
ben her i Danmark. 

Derfor ér der intet som helst nyt i, hvad 
der er kommet frem i dag, og derfor kan de- 
batten kun være tilfredsstillende for forespør- 
gerne, fordi de nu har fået lejlighed til at 
tilføje regeringen endnu et nålestik. 

Men forespørgerne kan efter min opfattel- 
se kun være tilfredse med svaret fra uden- 
rigsministeren, for regeringen er jo tilsynela- 
dendè ved at være helt enig med forespørger- 
ne i deres NATO-fjendtlige holdning. 

Hr. Stinus var inde på, at der findes et 
andet Amerika end det, Reagan repræsente- 
rer. Ja, det er muligt, men der findes i hvert 
fald også et helt åndet Danmark end det, hr. 
Stinus, hr. Lasse Budtz og hr. Pelle Voigt 
repræsenterer, og det er et Danmark, der ik- 
ke ønsker en gentagelse af den 9. april 1940. 

Fremskridtspartiet vil naturligvis stemme 
imod de to dagsordener. 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Den debat, vi har haft i dag, og som for- 

håbentlig er ved at være slut, har været helt 
og aldeles overflødig. Der er ikke kommet 
noget nyt frem i debatten, og det var der vel 
heller ingen der havde ventet, så det eneste 
formål synes at have været, at de to forespør- 
gere endnu en gang har kunnet bruge et par 
timer på at demonstrere den særlige debat- 
form, som jeg tidligere har karakteriseret på 

; en måske lidt folkelig måde. 
Et eksempel herpå har vi i de idelige hen- 

visninger til et brev, som en amerikansk se- 
nator angiveligt skulle have skrevet til Lord 
Carrington. Jeg ville meget gerne have dis- 
kuteret det brev, men jeg er ude af stand til 
det, for så sent som i dag kl. 11, da vi ringe- 
de til NATO i Bruxelles, fik vi at vide, at 

han rent faktisk har ikke fået det brev endnu, 
så det er jo interessant at høre, at der er folk 
her i salen, der har kopier af det. Det er jeg 
da fuld af beundring over, jeg er bare ikke i 
stand til at diskutere det. 

I, øvrigt synes jeg, det har været sørgeligt 
at notere, hvor ensidig debatten har været. 
Jeg forsøgte at give debatten en smule bred- 
de ved i min indledning at pege på det særli- 
ge problem, der er omkring de sovjetiske ke- 
miske våben, som Sovjetunionen har udvik- 
let, produceret og oplagret igennem samtlige 
de 17 år, hvor USA har opretholdt et ensi- 
digt moratorium. Jeg synes måske også, man 
burde have gjort sig nogle overvejelser i ret- 
ning af de tanker, man på andre områder 
har om værdien af ensidige moratorier, når 
vi her ser, hvordan Sovjetunionen har blæst 
på et sådant moratorium og derved i høj 
grad har fremkaldt den situation, der forelig- 
ger i dag. 

Holdningen til kemiske våben i regeringen 
og i det store flertal i folketinget er velkendt. 
Alene af den grund var debatten i dag over- 
flødig, Men når hr. Gert Petersen forsøger at 
fremstille det, som om USA nu blot er ude 
på en ny oprustning, så synes jeg, det vil væ- 
re rimeligt også at nævne det moment i sa- 
gen, som dog er fremme i andre landes de- 
bat, nemlig at med produktionen af de nye 
typer af kemiske våben vil man samtidig 
kunne opnå det, at man kan fjerne de nuvæ- 
rende lagre af kemiske våben i Vesteuropa, 
lagre, der dels indebærer en politisk risiko, 
men som så sandélig da også indebærer en 
fysisk risiko, fordi der er tale om gamle, 
umoderne og i et vist omfang, som hr. Gert 
Petersen også var inde på det, usikre våben. 
Det er en side af sagen, man slet ikke har 
diskuteret, men det er, som om man vægrer 
sig ved at se på de mange forskellige mo- 
menter, der kan være i denne sag. 

Jeg synes også godt, der kunne være kom- 
met et par bemærkninger om henvisningen 
til, at det er Sovjetunionen, der hidtil har 
forhindret, at man har indgået den globale, 
afbalancerede, kontrollerbare aftale imod 
kemiske våben, som vi dog vel alle sammen 
må se som endemålet. For det var dog langt 
mere Værdifuldt, hvis man kunne få en inter- 
national aftale imod kemiske våben, end hvis 
man kunne opnå en lille sejr ved at få lavet 
nye danske fodnoter eller andre fodnoter. 
Lad os dog tale om substansen i denne sag i 
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stedet for at bevæge os rundt, i disse mærkeli- 
ge ritualer, som efterhånden er kommet til at 
beherske opmærksomheden i dele af den sik- 
kerhedspolitiske debat. 

Jeg er ganske enig med hr. Stinus, når han 
siger, at det egentlig kunne have været gan- 
ske stærkt, hvis et meget stort flertal i folke- 
tinget her i dag kunne være kommet med et 
enigt udsagn. Det kunne have været et stærkt 
udtryk for de holdninger, vi jo har til kemi- 
ske våben, hvor der ikke er noget, der skiller 
os. 

En sådan erklæring kunne vi vel nok være 
enedes om, hvis der havde været noget bedre 
balance i det forslag om motiveret dagsor- 
den, som hr. Lasse Budtz har fremsat. For 
når jeg kigger på de punkter, der er i hr. Las- 
se' Budtz' forslag, så er der jo intet deri, som 
regeringen ikke enten allerede har gjort eller 
har sagt at den agter at gøre. 

Det er klart, at der er et lille problem i det 
sidste med, at vi skal sørge for, at vores 
holdning meddeles den amerikanske kongres. 
Jeg tror, hr. Lasse Budtz er enig med mig i, 
at den danske regering selvfølgelig henven- 
der sig til andre regeringer og ikke til andre 
parlamenter, ligesom folketinget vel meget 
ville have sig frabedt at få henvendelser fra 
andre regeringer, direkte i hvert fald. Men 
heller ikke dér er der noget reelt problem, 
idet vi under debatterne i NATO-ambassa- 
dørkredsen har fået ganske klare tilsagn om, 
at den amerikanske regering vil drage om- 
sorg for, at de synspunkter, vi har ført frem, 
vil blive meddelt den amerikanske kongres. 

I hr. Lasse Budtz' dagsorden står der altså 
ikke noget, som regeringen som nævnt ikke 
enten allerede har gjort eller vil kunne tilslut- 
te sig at den skal gøre, men når vi alligevel 
ikke kan stemme for den, så er det, fordi den 
savner balance. 

Man kan sige: hvad er hensigten med 
dagsordenen, når den bare siger noget, der 
enten er gjort, eller noget, vi har sagt vi vil 
gøre? Ja, dér siger hr. Lasse Budtz så, at den 
skal være et signal, en meddelelse, til den 
amerikanske kongres. Ja men så synes jeg 
ærlig talt også, vi skylder vore allierede ven- 
ner i den amerikanske kongres, at vi i denne 
sammenhæng gør opmærksom på, at det ikke 
kun er deres produktion af kemiske våben, vi 
i givet fald vil vende os imod, men at vi så 
sandelig også vender os imod den ensidige 
produktion og udvikling af kemiske våben, 

som i de\sidste 17 år er foregået i Sovjetuni- 
onen. Hvordan vil man ikke optage det i den 
amerikanske kongres, hvis der kommer et 
signal fra det danske folketing, der ensidigt 
gør opmærksom på problemet hos vore egne 
allierede, men som ganske og aldeles overser, 
hvad der foregår på den anden side? Det 
havde været rimeligt at have det med. 

Det havde også været rimeligt at have det 
med, der dog er målet for os alle sammen, 
nemlig at virke for indgåelse af en internatio- 
nal, kontrollerbar, afbalanceret aftale, som 
forbyder produktion og anvendelse af kemi- 
ske våben. Ja men havde det været så galt at 
tage de ting med? Så havde der været balan- 
ce i det, så kunne regeringspartierne også 
have stemt for det, og så havde vi fået det 
signal, som gerne skulle afgives. 

Jeg er fuldstændig klar over, at så ville det 
have voldt endnu større problemer for SF og 
VS end de problemer, man tilsyneladende 
allerede har med denne tekst, men jeg synes 
ærlig talt, at vi, som hr. Stinus var inde på 
det, i denne sag burde have interesseret os 
mere for at kunne afgive et klart signal end 
for at lave småmarkeringer på den politiske 
venstrefløj i Danmark. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S): 
Det var jo desværre, som man kunne ven- 

te, blot den sædvanlige opremsning om, at vi 
skal opruste og opruste og opruste for så se- 
nere at nedruste, og et nyt klart bevis på, at 
regeringen faktisk ikke ønsker at gøre noget 
som helst. Det var en gang søgt sammenkogt, 
suppe for at finde på undskyldninger for ik- 
ke at stemme for den dagsorden, som rege- 
ringen erkender også dækker regeringens 
egen holdning. Men man vil altså ikke gøre 
noget konkret. 

Med hensyn til senator Mark Hatfields 
brev, så har jeg det her i hånden, og jeg skal 
sørge for, at udenrigsministeren får en kopi, 
da udenrigsministerens eller måske NATOs 
kommunikationsnet åbenbart ikke virker. 
Det er som sagt dateret den 13. maj. Det er 
skrevet på United States Senates brevpapir. 
Det er underskrevet af senatoren selv, og det 
er i øvrigt ledsaget af en beskrivende presse- 
meddelelse, som jeg tror ministeren vil have 
vældig godt af at læse, for der er ingen som 
helst tvivl om, at der er noget i vejen med 
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ministerens informationsniveau. Det har mi- 
nisteren jo allerede nu selv erkendt, og det 
synes jeg er glimrende. Der er dog lidt posi- 
tivt i det. 

Med hensyn til, hvorvidt folketinget skal 
henvende sig til andre regeringer eller parla- 
menter, har jeg i mit første indlæg jo udtryk- 
kelig gjort opmærksom på, at folketinget 
selvfølgelig ikke kan henvende sig til den 
amerikanske regering, men den danske rege- 
ring kan på folketingets bud henvende sig til 
den amerikanske. Det er uhyre let at gøre, og 
hvis man påstår, at det ikke er det, så er det 
på ny ond vilje. 

De sovjetiske våben har vi næsten alle ud- 
talt os om. Ingen er i tvivl, alle har pointeret 
det. At vi gerne vil have en global aftale, vil 
vi også gerne skrive under på, men det har vi 
jo vedtaget her i folketinget. Det står i 3. 
maj-dagsordenen, men den har ministeren 
vist også glemt. Det tyder hans førelse af 
udenrigspolitikken i dette land i hvert fald 
på. 

Pelle Voigt (SF): 
Jeg skal sige til udenrigsministeren, at det 

er en af de mange fejltagelser i denne debat, 
hvis han tror, at der fra forespørgernes side 
lægges hindringer i vejen for, at denne dags- 
orden kunne samle et bredere flertal her i 
folketingssalen ved, at den omtalte en afba- 
lanceret aftale og vendte sig mod Sovjetuni- 
onens oplagrede kemiske våben. Det ville vi 
synes var en mægtig god idé, og vi vil ikke 
på nogen som helst måde stille os i vejen, 
hvis det er muligt at fremkalde en dagsorden 
af dette indhold. 

Der er imidlertid talt meget om substansen 
i denne sag, og for os at se er disse to tilfø- 
jelser ikke nær så vigtige som det substantiel- 
le spørgsmål: hvad sker der i NATOs for- 
svarsplanlægningskomité om to dage? Hr. 
Stinus var også inde på det. Hvilken skygge 
af sikring i vedtagelsen af denne dagsorden 
har vi for, at der ikke sker lige præcis det, 
som forsvarsministeren forudsagde her i fol- 
ketinget den 5. maj i år i sit skriftlige svar til 
mig, nemlig at ministrene tager de pågælden- 
de styrkemål og de kemiske våben til efter- 
retning, og at beslutningen derefter er truffet, 
samt at sagen overhovedet ikke bringes op 
eller behandles i Det nordatlantiske Råd? 
Det er vores bekymring med hensyn til den 

dagsorden, hr. Lasse Budtz har fremsat, og 
med hensyn til denne dagsordens substans. 

Men vi medvirker hjertens gerne til, at 
dette spørgsmål løses i en dagsorden, og at 
udenrigsministeren får sit brede flertal på 
plads ved at få fordømt de russiske kemiske 
våben og får fremhævet den danske tilslut- 
ning til en afbalanceret, verificerbar interna- 
tional aftale, der forbyder produktion og op- 
lagring af kemiske våben. Det vil vi sandelig 
ikke stille os hindrende i vejen for. 

Men om to dage vil jo sandhedens time 
komme med hensyn til effekten af denne 
dagsorden, og vi afventer, må jeg sige, med 
meget stor spænding, hvordan forsvarsmini- 
steren egentlig agter at forholde sig til dette 
her efter både hr. Lasse Budtz' og hr. Stinus' 
meget klare udlægning af teksten, nemlig at 
ministeren, hvis denne dagsorden vedtages, 
ikke må tage styrkemålene til efterretning, 
ligesom sagen naturligvis skal rejses i Det 
nordatlantiske Råd; og hvis der dér vedtages 
et communiqué, så skal der også dér gøres 
opmærksom på, at Danmark faktisk vender 
sig imod den endelige beslutning om fastsæt- 
telsen af disse styrkemål, sådan at den ameri- 
kanske regering ikke har mulighed for at gå 
til Kongressen og fortælle, at Vesteuropa ik- 
ke reagerede på dens henvendelser. 

Stinus (RV): 
Regeringspartiernes holdning til socialde- 

mokratiets dagsordensforslag forekommer 
mig helt uforståelig, og jeg er nødt til at stille 
det spørgsmål, om regeringspartierne da ikke 
ønsker. at styrke den del af den amerikanske 
kongres, som er imod produktion af nye ke- 
miske våben, og som altså er enig med os. 
Det er jo det, debatten i dag drejer sig om, 
og ikke alt muligt andet, som udenrigsmini- 
steren inddrager i diskussionen om dagsorde- 
nens formulering. Denne dagsorden er et 
klart svar til den amerikanske kongres på 
det, Kongressen har spurgt om. 

Hr. Albrechtsen stillede et spørgsmål om 
communiquéteksten fra et kommende NA- 
TO-ministerrådsmøde, og på det radikale 
venstres vegne kan jeg give et klart svar på 
dette spørgsmål. Et communiqué, hvori der 
står noget, som kan fortolkes sådan, at Dan- 
mark accepterer et amerikansk styrkemål 
med nye kemiske våben, vil Danmark ikke 
kunne være medunderskriver på. Jeg har op- 
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fattet hr. Lasse Budtz' indlæg sådan, at dette 
også er socialdemokratiets holdning. 

Albrechtsen (VS): 
Udenrigsministeren fandt denne debat 

overflødig. Det overrasker mig ikke. For os 
andre er det en ren selvfølge, at forud for så 
vidtrækkende beslutninger, som der her er 
tale om, har man naturligvis en forespørg- 
selsdebat i det danske folketing, som kan 
fastlægge den politik, som skal føres. Det er 
for os at se en fuldstændig elementær og de- 
mokratisk ting, men jeg er godt klar over, at 
vi er fuldstændig uenige med udenrigsmini- 
steren i det synspunkt. 

Udenrigsministeren kan ikke lide fodnoter, 
og han har jo faktisk mere eller mindre utve- 
tydigt sagt, at han ikke opfatter denne dags- 
orden sådan, at han er tvunget til at placere 
en fodnote. Sådan måtte hans indlæg forstås. 
Jeg ville meget gerne have, at det forholdt sig 
anderledes, og hvis ministeren vil sige, at det 
er anderledes, skulle det glæde mig meget. 

Det er ganske indlysende, at vi ikke kan 
tage medansvar for en dagsorden, der kan 
føre til, at ministeren får lov til at underskri- 
ve et communiqué, hvoraf det fremgår, at 
ministrene med enstemmighed -  og dermed 
Danmark og dermed i sidste instans det dan- 
ske folketing og dermed i sidste instans os -  
har noteret sig eller taget til efterretning, at 
der er en styrkemålsplan, som indeholder 
kemiske våben. Det kan vi ikke tage medan- 
svar for. 

Vi har godt hørt, at hr. Stinus og hr. Las- 
se Budtz har sagt, at man ikke kan godkende 
et communiqué, der noterer sig eller tager til 
efterretning, hvis det kan fortolkes, som om 
beslutningen er enstemmig, men vi har ikke 
kunnet få uddybet og præciseret denne dags- 
orden på en sådan måde, at udenrigsministe- 
ren i dag er forhindret i at underskrive com- 
muniqueet uden fodnoten. Det kan vi altså 
ikke tage medansvar for, og hvis ikke det 
kan blive præciseret, tvinges SF og VS der- 
med til at undlade at stemme. 

Vi vil gerne endnu en gang appellere til, at 
hr. Stinus og hr. Lasse Budtz klargør det på 
en sådan måde, at ministeren ikke kan med- 
virke uden en fodnote til dette communiqué, 
der tager det til efterretning eller noterer sig 
disse styrkemål; men sker det ikke, må vi 
undlade at stemme. 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Jeg vil gerne foranlediget af hr. Stinus' 

bemærkninger klargøre regeringens holdning 
til det dagsordenforslag, hr. Lasse Budtz har 
fremsat. Der er fire punkter i dagsordensfor- 
slaget. 

For det første noterer folketinget med til- 
fredshed, at regeringen ikke kan godtage de 
amerikanske styrkemål for kemiske våben. 
Det siger sig selv; det er historie, det er en 
notering af historien. Det kan vi da ikke ha- 
ve noget imod. 

For det andet: at man tager afstand fra en 
ny produktion af kemiske våben og deres 
stationering i Danmark. Ja, selvfølgelig; det 
er vi da enige i. 

For det tredje, at regeringen skal fremføre 
disse synspunkter ved de kommende møder i 
Det nordatlantiske Råd. Ja, det skal vi nok. 

Endelig for det fjerde pålægges det rege- 
ringen at drage omsorg for, at den danske 
holdning meddeles den amerikanske kongres. 
Ja, vi har tilsagn fra den amerikanske rege- 
ring om, at de holdninger, vi har meddelt, vil 
blive bragt videre til den amerikanske kon- 
gres. 

Så tager vi tingene, bare som de står, er 
der intet nyt i det; de dækker enten det, re- 
geringen allerede har gjort, eller det, den har 
sagt den agter at gøre. Men hvis dette, som 
hr. Lasse Budtz nævnte det, skal opfattes 
som et budskab fra det danske folketing til 
den amerikanske kongres, kan vi ikke accep- 
tere, at man kommer med det ensidige bud- 
skab, der udelukkende drejer sig om en mu- 
lig genoptagelse af produktionen af kemiske 
våben i USA. Efter at USA i de sidste 17 år 
ensidigt har undladt produktion, samtidig 
med at Sovjetunionen har udviklet, produce- 
ret og oplagret store mængder af moderne 
kemiske våben, kan vi da i det mindste i det 
budskab, man altså vil afgive til vore ameri- 
kanske venner og allierede, samtidig sige, at 
det ikke bare er deres kemiske våben, vi er 
imod, men at det er alle kemiske våben. Det 
havde da også været rimeligt med en be- 
mærkning om, at det, der for os er målet 
med det hele, må være at opnå en internatio- 
nal aftale, der forhindrer produktion, op- 
lagring og anvendelse af kemiske våben, en 
international aftale, som er afbalanceret, og 
som kan kontrolleres. Hvordan kan vi kom- 
me med et budskab til vore amerikanske alli- 
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erede, som udelukkende går ud på, at det 
altså er deres tanker, vi er imod, og hvor vi 
helt overser, hvad der er sket i de sidste 17 år 
i Sovjetunionen? 

Når vi undlader at stemme til dette dags- 
ordensforslag, er det altså ikke et udtryk for, 
at vi vender os imod de ting, der står deri, 
taget hver for sig, nej, det er den manglende 
balance i budskabet, vi må vende os imod. 
Og jeg deler ganske hr. Stinus' beklagelse af, 
at vi altså ikke kunne nå frem til en formule- 
ring, som kunne samle det brede flertal, der 
jo er i denne sal, når det drejer sig om hold- 
ningen til kemiske våben. For har debatten i 
dag ikke tjent andet formål, har den dog 
tjent det formål, at ingen herefter kan være i 
tvivl om, at der er enighed i Danmark om 
vores modstand imod kemiske våben. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S): 
Udenrigsministerens sidste indlæg er må- 

ske nok alligevel ganske gavnligt for dette 
høje ting, for det demonstrerer regeringens 
absolut manglende vilje til at ville gøre en 
indsats på nedrustningsområdet. Det er fuld- 
stændig og aldeles klart, det er skåret ud i 
pap for samtlige medlemmer, og jeg håber, at 
det vil blive kommunikeret af massemedierne 
på en sådan måde, at man forstår, hvad det 
er, ministeren siger. Ministeren siger rent 
konkret: vi vil ikke være med til at vedtage 
disse fire nedrustningspunkter i relation til 
de kemiske våben. 

Spørgsmålet om en global aftale ved han 
vi alle er enige om, og han burde huske -  og 
det gor han selvfølgelig også -  at det står i 3. 
maj-dagsordenen af 1984. Det er altså vedta- 
get af folketinget, og er man i øvrigt i tvivl 
om, om vore amerikanske allierede ved det, 
kan man jo meddele dem dette, samtidig 
med at man meddeler det andet. 

I øvrigt vil jeg foreslå, at man sender dem 
en afskrift af denne debat, for så kan der i 
hvert tilfælde ikke være nogen som helst 
tvivl. 

Det korte af det lange er ganske enkelt: 
udenrigsministeren og åbenbart også statsmi- 
nisteren vil ganske enkelt ikke deltage i til- 
tag, som kan fremme nedrustning på de ke- 
miske våbens område. Og det er, når alt 
kommer til alt, ganske godt, at vi får det 
klargjort helt og aldeles her i salen. 

(Kort bemærkning). 

Stinus (RV): 
Jeg er enig med udenrigsministeren et 

langt stykke hen ad vejen, men det afgørende 
er, at den socialdemokratiske dagsorden kort 
og klart udtrykker et præcist svar på det, den 
ametikanske kongres har spurgt om. Den 
amerikanske kongres har ikke gjort det til en 
betingelse for at godkende ny produktion af 
kemiske våben, at det danske folketing eller 
andre skulle udtale sig om balancen eller alt 
muligt andet. Det er et meget konkret og 
klart svar p4 det, den amerikanske kongres 
har bedt om et svar på. 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Jeg er temmelig forundret over den udlæg- 

ning, hr. Lasse Budtz kan give mine bemærk- 
ninger, for jeg har dog understreget ganske 
kraftigt, at netop det, der er nævnt her, og 
som har at gøre med at fremlægge afstandta- 
gen fra kemiske våben, er noget, som rege- 
ringen enten har gjort eller agter at gøre. 
Derfor forstår jeg ikke, hvorfor det skal sky- 
des os i skoene, at vi ikke vil gøre de ting. 

Derimod vil vi ikke være med til at skabe 
det indtryk hos vore allierede i USA, at vi 
lukker øjnene for, at Sovjetunionen i de sid- 
ste 17 år har udviklet, produceret og oplagret 
kemiske våben, samtidig med at USA ensi- 
digt har afstået herfra. Det vil vi ikke være 
med til. Der er ingen rimelighed i at bilde 
vore allierede ind, at vi skulle være så blåøje- 
de, at vi skulle være så ensidige i vor interes- 
se for disse ting, at vi helt og aldeles overser, 
hvad der sker på den anden side. Et sådant 
signal ville ikke være rimeligt, og det ville 
ikke øge respekten dér, hvor vi har brug for 
respekt for at trænge igennem med vores 
synspunkter. Det er derfor, vi ikke kan stem- 
me for dagsordensforslaget. Det er ikke, for- 
di vi vender os imod de ting, der står deri, 
isoleret; det beviser alene vore handlinger at 
vi ikke gør, og i denne sag er det dog vel til 
syvende og sidst handlinger og ikke vedtagel- 
ser af dagsordener, det drejer sig om. 

(Kort bemærkning). 

Gert Petersen (SF): 
Somme tider må man spørge sig selv, hvor 

udenrigsministeren har været henne under 
hele denne debat. Det er faktisk sådan, at 
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der ikke har været én ordfører, uanset om 
det er fra den ene eller den anden side i sa- 
len, uden at den pågældende har understre- 
get og beklaget den oprustning, som sker på 
den østlige side, men udenrigsministeren me- 
ner, at man af debattens forløb og den fore- 
slåede dagsorden vil kunne se, at vi helt og 
aldeles overser, hvad der sker på den anden 
side. 

Ja men hver eneste ordfører, også fra SF, 
fra VS, fra socialdemokratiet og fra det radi- 
kale venstre, har understreget, at vi også ved, 
hvad der sker på den anden side, at vi bekla- 
ger det, og oven i købet fordømmer det, men 
det, det drejer sig om i den givne situation, 
er at tage stilling til en helt konkret oprust- 
ningsbeslutning, hvor US As kongres har an- 
modet NATO-landene om at tage stilling, og 
det er det, vi skal gøre. Det kan udenrigsmi- 
nisteren ikke komme uden om. Hvis han vil 
forsikre sine kolleger ovre i Amerika om, at 
folketinget også er modstander af den østlige 
oprustning -  hvad vi er -  så kan han jo, som 
det blev sagt tidligere, sende dem et referat 
af denne debat; det vil fremgå af samtlige 
indlæg. 

(Kort bemærkning). 

Pelle Voigt (SF): 
Når SF og VS har besluttet sig til at und- 

lade at stemme til den socialdemokratiske 
dagsorden, hænger det ikke sammen med, at 
vi ikke er enige i, hvad der står i den, især 
med de fortolkninger, som hr. Stinus og hr. 
Lasse Budtz har givet af den, men det hæn- 
ger sammen med, at vi føler os fuldstændig 
overbevist om, at regeringen om to' dage på 
forsvarsministermødet desværre -  dagsorden 
eller ikke dagsorden -  vil tage de amerikan- 
ske styrkemål for de kemiske våben til efter- 
retning. 

Det kunne man have undgået, hvis man 
havde skrevet i dagsordenen, at regeringen 
ikke måtte handle sådan, men forsøget på at 
få regeringen til at stemme for dagsordenen, 
som jo i øvrigt er mislykket, har øjensynlig 
lagt sig i vejen for det. 

Jeg vil bede ministeren om at bekræfte, at 
det faktisk er sådan, som jeg ikke håber, men 
går ud fra det er, nemlig at regeringen på 
forsvarsministermødet om to dage med den- 
ne dagsorden i hånden stille og fredeligt vil 
gå ind for et communiqé, hvori de amerikan- 

ske styrkemål tages til efterretning. Man vil 
ikke rejse sagen på det kommende møde i 
Det nordatlantiske Råd, og man vil ikke ven- 
de sig mod comrnuniqueer eller fodnoter el- 
ler noget som helst af den simple grund, at 
der ikke står noget direkte om det i dagsor- 
denen. Jeg går ud fra, at udenrigsministeren 
er enig i det, jeg siger, hvis han ikke siger 
mig imod. 

Til gengæld vil jeg på forespørgernes veg- 
ne sige, at vi sammen med dem, der nu ved- 
tager denne dagsorden, meget gerne vendet 
tilbage og støtter den fortolkning, de gav 
dagsordenen; vi vil gerne være med til at 
gøre det ansvar gældende over for regerin- 
gen, at den har siddet denne desværre lidt 
upræcise formulering overhørig. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S): 
Som stemmemønsteret tegner sig for øje- 

blikket, ser det ud til, at dagsordenen vil bli- 
ve vedtaget, og at en række partier vil undla- 
de at stemme. Jeg vil gerne for god ordens 
skyld gøre opmærksom på, at dette naturlig- 
vis forpligter regeringen. Det forpligter rege- 
ringen til ikke at godtage de amerikanske 
styrkemål med indbyggede kemiske våben så 
at sige, og det forpligter regeringen til at føre 
dette frem ved de kommende ministermøder 
i Det nordatlantiske Råd og på anden vis. 

Regeringen kan derfor ikke ved de kom- 
mende møder blot tage til efterretning, at 
denne kemiske produktion starter. Regerin- 
gen skal gøre opmærksom på den danske 
holdning og kan ikke underskrive et commu- 
niqué, hvor de amerikanske styrkemål med 
kemiske våben accepteres af NATO som så- 
dan, for det er ikke dansk politik -  det er 
ikke det, folketinget vedtager om et øjeblik -  
og da det vedtages af folketinget, er regerin- 
gen forpligtet. Jeg tror faktisk, alle har for- 
stået det nu. Der er nok en enkelt undtagelse 
her til venstre for mig, men alligevel. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 
Jeg vil gerne spørge ministeren, hvordan 

han fortolker den omstændighed, at hr. Lasse 
Budtz' dagsordensforslag indebærer, at rege- 
ringen ikke må godtage disse styrkemålspla- 
ner, og at ministeren ikke blot i et communi- 
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[Albrechtsen) 
qué kan tage disse styrkemålsplaner til efter- 
retning. Hvad indebærer det efter regerin- 
gens opfattelse at den må gøre? Hvilke hand- 
lemuligheder giver det regeringen, og hvilke 
konsekvenser vil regeringen drage på mødet? 
Vil regeringen alligevel underskrive commu- 
niqueet? Vil regeringen alligevel uden en 
fodnote, uden communiquétekstændring un- 
derskrive et communiqué, som indeholder, at 
man tager disse styrkemål til efterretning? 

Jeg synes, det er ufatteligt, hvis en rege- 
ring efter en sådan forespørgselsdebat ikke 
besvarer sådanne spørgsmål. Vi har i flere 
timer diskuteret netop, hvad der skal være 
Danmarks politik på dette møde, men vi ved 
det endnu ikke. Ville det ikke være rigtigt af 
regeringen at fortælle befolkningen og folke- 
tinget, hvad der rent faktisk vil være konse- 
kvensen, hvis den dagsorden, hr. Lasse Budtz 
har foreslået, nu bliver vedtaget? 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Afstemning 

Forslag om motiveret dagsorden af Lasse 
Budtz (S) 
vedtoges med 51 stemmer (S og RV) mod 4 
(FP); 82 (KF, V, SF, CD, VS og KrF) stemte 
hverken for eller imod. 

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

Voigt (SF) og Albrechtsen (VS). 

Hermed sluttede forespørgslen. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

11) Anden behandling, af lovforslag nr. L 248: 
Forslag til lov om indfødsrets meddelels'e. 
(Fremsat 30/4 86. Første behandling 6/5 

86. Betænkning 15/5 86). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Lovforslagets paragraffer og spørgsmålet 
om dets overgang til tredje behandling sattes 
til forhandling under ét. 

Ingen bad om ordet. 

Afstemning 

§§ 1-3 
vedtoges uden afstemning. 

Lovforslagets overgang til tredje behand- 
ling 
vedtoges uden afstemning. 

Formanden: 
Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til 

tredje behandling uden fornyet udvalgsbe- 
handling. Hvis ingen gør indsigelse mod det- 
te forslag, betragter jeg det som vedtaget. 
(Ophold). Det er vedtaget. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

12) Anden behandling af lovforslag nr. L 8: 
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. 

(Politiets anvendelse af  agenter som led i efter- 
forskningen af lovovertrædelser). 

(Fremsat 2/10 85. Første behandling 8/10 
85. Betænkning 13/5 86). 

Der var stillet 7 ændringsforslag i betænk- 
ningen. 

Uden for betænkningen var der ikke stillet 
ændringsforslag. 

Lovforslagets paragraffer, ændringsforsla- 
gene og spørgsmålet om lovforslagets over- 
gang til tredje behandling sattes til forhand- 
ling under ét. 

Forhandling 

Leif Hermann (SF): 
Jeg skal gøre nogle bemærkninger om de 

ændringsforslag, der er optrykt i betænknin- 
gen. Vores eget ændringsforslag går ganske 
kort ud på et egentligt forbud mod agentind- 
sættelse overhovedet, og dernæst skal jeg gø- 
re nogle bemærkninger om de ændringsfor- 
slag, der er stillet af socialdemokratiet og af 
et flertal i udvalget i øvrigt. Det første æn- 
dringsforslag drejer sig om, at man indfører 
et såkaldt kriminalitetskriterium, det vil sige, 
at der skal være en strafferamme på fængsel 
i 6 år eller derover, eller man skal have gjort 
sig skyldig i groft smugleri. 

Vi kan ikke tiltræden det ændringsforslag. 
Hvis man overhovedet skulle have stillet no- 
get ændringsforslag, havde det nok været 


