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Første næstformand (Knud Østergaard): 
Lovforslaget vil nu blive tilstillet statsmini- 

steren. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

7) Tredje behandling af lovforslag nr. L 191: 
Forslag til lov om ændring af lov om bolig- 

byggeri. (Kommunal anvisningsret, pligtmæssi- 
ge bidrag til Boligselskabernes Landsbygge- 
fond, overførelse af midler til en landsdispositi- 
onsfond, støtte til ombygning af ledige lejlighe- 
der og forbedring af  miljøet i almennyttige 
bebyggelser m.v.). 

Af boligministeren (Thor Pedersen). 
(Fremsat 11/2 87. Første behandling 20/2 

87. Betænkning 23/4 87. Anden behandling 
28/4 87). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Lovforslaget sattes til forhandling. 

Ingen bad om ordet. 

Afstemning 

Lovforslaget 
vedtoges med 115 stemmer (S, KF, V, SF, 
RV, CD og KRF) mod 4 (FP); 3 (VS) stemte 
hverken for eller imod. 

Første næstformand (Knud Østergaard): 
Lovforslaget vil nu blive tilstillet statsmini- 

steren 

Den næste sag på dagsordenen var: 

8) Anden (sidste) behandling af beslutningsfor- 
slag nr. B 130: 

Forslag til folketingsbelutning om Dan- 
marks ratifikation af FN-konventionen af 10. 
december 1984 mod tortur og anden grusom, 
umenneskelig eller nedværdigende behandling 
eller straf. 

Af udenrigsministeren (Ellemann-Jensen). 
(Fremsat 10/2 87. Første behandling 17/2 

87. Betænkning 7/4 87). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Forslaget sattes til forhandling. 

Ingen bad om ordet. 

Afstemning 

Forslaget til folketingsbeslutning 
vedtoges enstemmigt med 125 stemmer. 

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

meddelelse til udenrigsministeren 

Den sidste sag på dagsordenen var: 

9) Forespørgsel nr. F 30: 
Forespørgsel til udenrigsministeren: 
»Hvilke oplysninger kan udenrigsministe- 

ren give om den udenrigspolitiske situati- 
on?« 

Af Anker Jørgensen (S), Knud Østergaard 
(KF), Ivar Hansen (V), Ebba Strange (SF), 
Niels Helveg Petersen (RV), Bollmann (CD), 
Dohrmann (FP), Steffensen (KRF) og Elisa- 
beth Bruun Olesen (VS). 

(Forespørgslen anmeldt 19/3 87. Fremme 
af forespørgslen vedtaget 26/3 87). 

Begrundelse 

Lasse Budtz (S): 
Da det er længe siden, vi har haft en 

egentlig bred udenrigspolitisk debat i Folke- 
tinget, og da antallet af udenrigspolitiske 
problemstillinger trods en vis mildning i for- 
handlingsklimaet desværre er meget stort, har 
jeg den ære på vegne af samtlige partier i 
Folketinget at spørge udenrigsministeren, 
hvilke oplysninger han kan give om den 
udenrigspolitiske situation. 

Besvarelse 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Det må være naturligt at indlede en uden- 

rigspolitisk redegørelse med en analyse af 
Øst-Vest-forholdet, og det vil jeg gøre med et 
udtryk, som efterhånden har sat sig fast i 
debatten hos vores nærmeste nabo mod syd, 
Forbundsrepublikken Tyskland. I debatten 
dér betegnes Øst-Vest-forholdet ofte med or- 
dene »et overlevelsesfællesskab«, og det sy- 
nes jeg er et stærkt, men præcist udtryk for 
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det, Øst-Vest-forholdet i sidste instans drejer 
sig om, og dermed også for, hvor stor en ind- 
sats der er på spil. 

Der er sket utrolig meget i Øst-Vest-forhol- 
det i de seneste måneder. Der er vendt op og 
ned på mange ting -  det lyder det i hvert 
fald til -  men er der realiteter i f.eks. de nye 
toner, der lyder fra Moskva? Ja, vi kan kun 
finde ud af det på én måde, og det er ved at 
gå ind i en konstruktiv dialog. 

Adskilligt tyder på, at det er præcis det, 
der er ved at ske. USA og Sovjetunionen har 
etableret en seriøs dialog for første gang i 
lang tid. Det er en dialog, der ikke blot gæl- 
der våbenkontrol. Våbenkontrol er selvfølge- 
lig vigtig, men der er meget andet i Øst- 
Vest-forholdet; der er en bredde, som vi bør 
udnytte -  af flere grunde. Jeg har tidligere 
talt om en robust eller måske snarere en 
modstandsdygtig afspændingspolitik, om, at 
vi bør have en sådan bredde og soliditet i 
Øst-Vest-forholdet, at det kan tåle midlertidi- 
ge tilbageslag på enkelte områder, og jeg sy- 
nes stadig, det er en rigtig betragtning. 

Det er det, Danmark efter evne arbejder 
for, og det er regeringens opfattelse, at der er 
en bred politisk og folkelig støtte til en sådan 
indsats. Jeg tror, vi er med til at skubbe på i 
den rigtige retning, og jeg tror som sagt, at 
denne retning er ved at vinde overtaget. 

Det seneste møde mellem den amerikan- 
ske og den sovjetiske udenrigsminister i 
Moskva i midten af april synes -  efter alt, 
hvad vi ved -  at have været et konstruktivt 
møde, som har omfattet hele Øst-Vest-dags- 
ordenen, og jeg skal om lidt komme nærmere 
ind på dette møde. 

I den seneste udvikling mellem USA og 
Sovjetunionen ligger der også en betydelig 
udfordring til Vesteuropa. Der skal være lin- 
je og sammenhæng i vore holdninger. Det 
går jo ikke, hvis vi i perioder, hvor super- 
magterne taler dårligt sammen som f.eks. i 
1980ernes begyndelse, kræver gang i afspæn- 
dingen, mens vi så, når supermagterne er ved 
at nå til aftaleresultater -  som efter Reykja- 
vikmødet -  er bange for at blive ladt i stik- 
ken ved en aftale. Det går ikke, hvis Vesteu- 
ropa udvikler sig til en deltager, der bare er 
imod. Det gælder om at styrke det vesteuro- 
pæiske samarbejde for at bidrage til den 
konstruktive dialog med Gorbatjovs Sovjet- 
unionen og for at skabe en europæisk søjle, 
som vil styrke samarbejdet over Atlanten. 

Der er et indlysende behov for et sådant 
styrket vesteuropæisk samarbejde, og vi ser 
da også mange bestræbelser herfor. Der gø- 
res i disse år forsøg på at genoplive samar- 
bejdet i den såkaldte Vestunion, WEU, som 
Danmark ikke er medlem af. Det er en ud- 
vikling, som vi fra dansk side vil følge med 
stor opmærksomhed, da vi selvsagt har stor 
interesse i at være med de steder, hvor de 
vesteuropæiske holdninger drøftes. 

EF-Kommissionens formand, Jacques De- 
lors, har fremsat forslag om et særligt topmø- 
de i EF-kredsen om Sovjetunionens politik. 
Det er efter regeringens mening ikke nødven- 
digt, for vi har jo EPS, Det Europæiske Poli- 
tiske Samarbejde, som udvikler sig med øget 
udveksling af informationer og med nære 
konsultationer mellem de 12 EF-lande netop 
om udenrigspolitiske spørgsmål. 

Gennem deltagelsen i EPS-samarbejdet 
har Danmark fået øgede muligheder for at 
fremføre danske synspunkter og dermed øve 
indflydelse på udviklingen i internationale 
anliggender. Den stigende interesse fra tred- 
jelande for at etablere kontakter til EPS vid- 
ner om, at dette samarbejde har formået at 
markere en selvstændig vesteuropæisk hold- 
ning til en række internationale spørgsmål. 

Fra den 1. juli overtager Danmark som 
bekendt EPS-formandskabet for det følgende 
halve år, og der vil i juni måned her i Tinget 
blive lejlighed til at drøfte det kommende 
danske EPS-formandskab. 

Den 12. marts havde vi en forespørgsels- 
debat om EF-samarbejdet, bl.a. i lyset af sta- 
tus for Den Europæiske Fælles Akt, og jeg 
skal senere give Folketinget en redegørelse 
for det danske EF-formandskab; derfor vil 
jeg undlade i dag at komme ind på de uden- 
rigsøkonomiske spørgsmål. 

Tilbage til Øst-Vest-forholdet. 
De to møder mellem præsident Reagan og 

generalsekretær Gorbatjov i Genéve i 1985 
og i Reykjavik i 1986 har været de hidtidige 
højdepunkter i en dialog om alle de væsentli- 
ge spørgsmål, som forårsager spændinger 
mellem Øst og Vest, herunder de regionale 
konflikter og kriser, menneskerettigheds- 
spørgsmålene og også våbenkontrolspørgs- 
målene, og det er betydningsfuldt, at disse 
spørgsmål diskuteres samtidigt. Erfaringen 
har jo vist, at det ikke er muligt at gøre soli- 
de og varige fremsktidt på ét område, uden 
at de andre også er inde i en konstruktiv ud- 
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vikling. Omvendt er det åbenbart, at resulta- 
ter på ét område styrker den gensidige tillid 
og dermed mulighederne for fremskridt også 
på andre områder. 

Hvad specielt angår nedrustning og våben- 
kontrol, er der også tale om en nær sammen- 
hæng mellem flere forskellige områder. Fre- 
den i vores del af verden har nu været opret- 
holdt i mere end 40 år, men vores sikkerhed 
er fortsat afhængig af, at den atlantiske alli- 
ance opretholder et militært forsvar, som ud 
fra en samlet vurdering er tilstrækkeligt til at 
gøre et angreb mod noget medlem af allian- 
cen udsigtsløst. Det er imidlertid ikke nok, 
hvis denne sikkerhed er ensbetydende med et 
højt rustningsniveau, og derfor må vi arbejde 
for aftaler mellem Øst og Vest, som gør det 
muligt at opretholde en tillidvækkende lige- 
vægt på et væsentlig lavere rustningsniveau. 

De forhandlinger, som fandt sted under 
udenrigsminister George Shultz' besøg i 
Moskva for to uger siden, synes at have styr- 
ket mulighederne for fremskridt mod løsnin- 
gen af flere betydningsfulde stridsspørgsmål, 
og de synes også at have bragt os nærmere 
konkrete aftaler på våbenkontrolområdet. 
Samtalerne i Moskva synes at have åbnet 
mulighed for en separat aftale om kernevå- 
benbærende mellemdistanceraketter, altså de 
såkaldte INF-våben, og det skulle indebære, 
at alle langtrækkende INF-våben -  dvs. dem, 
der har en rækkevidde på 1.000-5.000 km -  
fjernes fra Europa, mens USA og Sovjetuni- 
onen beholder hver 100 sprænghoveder på 
sådanne våben anbragt på deres eget territo- 
rium uden for Europa. Det ville altså betyde 
fjernelse af de sovjetiske SS-20 raketter og de 
amerikanske Pershing II- og krydsermissiler, 
der nu er opstillet i Europa. Samtidig skulle 
begge parter så give afkald på kortereræk- 
kende raketter, og her taler man om dem, 
der har en rækkevidde på 500-1.000 km. 

En aftale med dette hovedindhold ville 
betyde en væsentlig svækkelse af den af- 
skrækkelse, som ligger i de forestillinger, en 
potentiel angriber i dag gør sig om, hvordan 
Vesteuropa kunne tænkes at blive forsvaret, 
og derfor er det forståeligt, at der i flere vest- 
europæiske lande foregår en indgående debat 
om det perspektiv af et Europa uden kerne- 
våben, som vel endnu ikke aftegner sig klart, 
men som dog antydes. Det er også naturligt, 
at regeringerne i nogle lande, som står os 
nær, har vanskeligt ved at tage stilling. 

Jeg vil gerne for en ordens skyld under- 
strege, at det kun er spørgsmålet om afskaf- 
felse af de kortererækkende mellemdistance- 
våben, der rejser disse problemer. En nulløs- 
ning for de længererækkende raketter blev 
foreslået fra vestlig side allerede i 1979, men 
det blev dengang afslået af Sovjetunionen. 
Det førte som bekendt til, at deployeringsde- 
len af dobbeltbeslutningen blev iværksat og 
de amerikanske mellemdistancevåben opstil- 
let. 

For den, der forkaster hele tankegangen 
om sikkerhed baseret på den afskrækkende 
virkning af kernevåben, er det let nok at tage 
stilling, men regeringen lægger vægt på, at 
vor og vore allieredes sikkerhed fortsat må 
betrygges, og at en fælles strategi må opret- 
holdes; vi er derfor fuldt opmærksomme på 
de betænkeligheder, som de foreliggende op- 
læg må give anledning til, når vi vurderer 
dem i sammenhæng med den fælles NATO- 
strategi, som vi har tilsluttet os, og som vores 
sikkerhed jo bygger på. 

Samtidig finder vi det imidlertid afgøren- 
de, at den nuværende situation også rummer 
muligheder, som ikke må forspildes. Forsvar- 
ligheden af en aftale på dette område må 
ikke blot bedømmes ud fra rent militære kri- 
terier. En betydningsfuld våbenkontrolaftale 
kan blive begyndelsen til begyndelsen på en 
vanskelig, men perspektivrig forhandlings- 
proces til sikring af et mere stabilt, mindre 
kostbart og mere trygt grundlag for vores 
sikkerhed. 

Dette sidste hensyn lå til grund for mit 
bidrag til drøftelserne på NATO-udenrigsmi- 
nistermødet den 16. april, da udenrigsmini- 
ster Shultz orienterede NATOs udenrigsmini- 
stre om forløbet af sine forhandlinger i 
Moskva, og det er også retningslinjen for 
danske repræsentanter i de NATO-organer, 
hvor konsultationerne nu føres videre. 

Den klare og aktive rolle, som vi dermed 
har påtaget os inden for NATO, må naturlig- 
vis indebære, dels at vi optræder loyalt i for- 
hold til vore allierede, dels at vi er rede til 
med vort eget forsvarsberedskab at tage kon- 
sekvensen af den mindre afhængighed af 
kernevåben, som vi går ind for. Ellers er der 
jo ingen konsekvens i Danmarks optræden, 
og det er vigtigt, at en gradvis frigørelse fra 
atomvåbnenes rolle ikke fører til en svækkel- 
se af Vestens -  og Danmarks -  sikkerhed på 
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grund af skævheder i den konventionelle ba- 
lance mellem Øst og Vest. 

Der er enighed i Folketinget om, at kemi- 
ske våben bør fjernes fuldstændigt og effek- 
tivt. Regeringen har derfor i FN og andre 
steder, hvor man drøfter nedrustning, aktivt 
støttet alle bestræbelser for at nå frem til et 
internationalt forbud imod kemiske våben. 
Nedrustningskonferencen i Genéve har i fle- 
re år forhandlet om en konvention, der inde- 
holder et globalt forbud imod udvikling, pro- 
duktion og oplagring af kemiske våben. 

Der har i 1986 og 1987 været en lovende 
udvikling i disse forhandlinger, og især er 
der sket fremskridt i relation til de meget 
vigtige kontrolforanstaltninger i forbindelse 
med en aftale. Der er stadig en række van- 
skelige uafklarede spørgsmål tilbage, men 
med den vilje, der synes at være til stede hos 
begge supermagter til at nå frem til en aftale, 
synes en global konvention, der forbyder 
kemiske våben, nu at være inden for række- 
vidde. 

I denne situation, vil jeg gerne tilføje, vil 
forslag om regionale løsninger kunne aflede 
og komplicere dette arbejde, og sådanne for- 
slag bør derfor afvente bestræbelserne for at 
nå den ideelle globale løsning, nemlig fjer- 
nelsen af kemiske våben fra Jordens overfla- 
de. 

I spørgsmålet om atomprøvesprængninger 
er det regeringens faste holdning at tage af- 
stand fra alle atomprøvesprængninger. Vi 
ønsker gennemførelse af et prøvestop så hur- 
tigt som muligt i form af indgåelse af en in- 
ternational aftale om et altomfattende for- 
bud, og regeringen har i FN, i EPS-kredsen 
og i NATO samt i bilaterale drøftelser klart 
tilkendegivet denne holdning, idet vi finder, 
at et omfattende prøvestop, der vil kunne 
standse yderligere udvikling af atomvåben, 
vil være et vigtigt skridt på vejen mod atom- 
våbennedrustning. 

Danmark var på FNs seneste generalfor- 
samling medforslagsstiller til den resolution, 
der fik det største stemmetal på dette områ- 
de, og som går ind for indgåelse af en kon- 
trollerbar aftale om stop for alle atomprøve- 
sprængninger i alle omgivelser og for altid. 
Regeringen vil fortsat i FN og andre relevan- 
te fora med styrke markere den danske stil- 
ling til dette alvorlige problem. 

Spørgsmålet om en altomfattende prøve- 
stopaftale er på dagsordenen for nedrust- 

ningskonferencen i Genéve, og USA og So- 
vjetunionen har samtidig som opfølgning af 
beslutninger på Reykjavikmødet gennemført 
en række bilaterale forhandlingsrunder i Ge- 
nève om dette spørgsmål. 

Regeringen håber, at det stigende interna- 
tionale pres for et atomprøvestop, som af- 
spejlet bl.a. i FNs vedtagelser, vil kunne føre 
til reelle fremskridt i forhandlingerne om en 
altomfattende, kontrollerbar prøvestopaftale. 

På det nordiske udenrigsministermøde i 
Reykjavik den 25.-26. marts 1987 blev der 
som bekendt opnået enighed om a.t nedsætte 
et embedsmandsudvalg, der skal undersøge 
forudsætningerne for etablering af en kerne- 
våbenfri zone i nordisk område. Vi håber, at 
der med denne beslutning kan komme flere 
kendsgerninger på bordet, og at der således 
opnås et klarere billede af alle forhold og 
sammenhænge i dette sikkerhedspolitiske 
spørgsmål, der nogle steder tillægges stor 
betydning. 

I spørgsmålet om våbenkontrol på det 
konventionelle område har der åbnet sig et 
nyt perspektiv, efter at de syv Warszawapagt- 
lande og de seksten NATO-lande i februar i 
år har indledt uformelle sonderinger vedrø- 
rende konventionel stabilitet i Europa. Inter- 
essen herfor synes gensidig. Den er senest 
afspejlet i den såkaldte Bruxellesdeklaration 
fra NATO-udenrigsministermødet i december 
1986. 

Ikke mindst muligheden for en aftale om 
nukleare mellem- og kortdistancemissiler vil 
accentuere nødvendigheden af en løsning 
også for så vidt angår situationen i Europa 
på det konventionelle område. 

De hidtidige uformelle sonderinger er for- 
løbet i en god atmosfære. Om nærmere drøf- 
telser af substantielle spørgsmål har der end- 
nu ikke yæret tale. Allerede af denne grund 
tør jeg endnu ikke spå om udsigterne for dis- 
se samtaler. 

Men det er vigtigt at holde fast ved, at 
afspænding ikke blot er et spørgsmål om vå- 
benkontrol. Modsætningsforholdet mellem 
Øst og Vest angår et stort antaPspørgsmål. 
Det drejer sig ofte om emner, som berører 
selve grundlaget for samfundsopbygningen i 
Øst og i Vest. Vores deltagelse i opfølgningen 
af Helsingforsslutakten fra 1975, altså den 
såkaldte CSCE-proces, giver os både ret og 
pligt til at yde vort bidrag til løsningen af en 
række af disse problemer. 
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I den forbindelse vil jeg erindre om, at 
Helsingforsslutakten beskriver respekt for 
menneskerettighederne som en væsentlig fak- 
tor for freden og udviklingen af internatio- 
nalt samarbejde. 

Slutaktens såkaldte menneskelige dimensi- 
on, det vil sige respekt for menneskerettighe- 
derne, bl.a. i form af friere rejsemuligheder 
for almindelige mennesker, er med andre ord 
et vigtigt bidrag til tillidskabelse og afspæn- 
ding mellem Øst og Vest. Det er på den bag- 
grund, vi fra dansk side sammen med de an- 
dre vestlige lande på det igangværende 
CSCE-opfølgningsmøde i Wien har foreslået 
indkaldelse af en konference om den menne- 
skelige dimension. Forhåbentlig kan der i 
Wien skabes enighed om at afholde denne 
konference og fastlægge et præcist mandat 
for dette arbejde. 

Når menneskerettigheder krænkes og der 
som følge heraf opstår en flygtningesituation, 
er det vores opfattelse, at det internationale 
samfund må træde til og lindre den nød, som 
følger i kølvandet. Det er en opgave, som 
påhviler det internationale samfund på basis 
af principperne i FNs pagt, og derfor bør 
solidaritet og retfærdig byrdefordeling mel- 
lem FNs medlemslande være ledetråden i 
dette arbejde. 

Et enkelt eller nogle enkelte nok så libera- 
le lande kan ikke i dag løse verdens flygtnin- 
geproblemer på egen hånd. Derfor udfoldes 
der i internationale organisationer, i Europa- 
rådet, i Det Europæiske Politiske Samarbej- 
de, i nordisk regi, men først og fremmest i 
FN aktive bestræbelser for en løsning af 
flygtningeproblemet. 

Det er baggrunden for, at jeg i generalde- 
batten under FNs 41. generalforsamling 
fremlagde et initiativ med sigte på en global 
løsning af flygtningeproblemet, som bygger 
netop på solidaritet mellem alle FNs med- 
lemslande. Senest under generalforsamlingen 
har Danmark i detaljer uddybet dette initia- 
tiv, hvis hovedelement er, at flygtningene 
først og fremmest skal have mulighed for at 
vende tilbage til deres eget land, for det må 
jo forventes at være det normale ønske hos 
en flygtning. Er det ikke muligt at vende 
hjem, bør man søge integration i regionen 
eller, som en tredje mulighed, genbosætning i 
et tredjeland. Skal det være løsningen, må 
der etableres en international kvoteordning. 

Til disse elementer fremkom Danmark 
med et forslag om øget finansiel bistand til 
de lande, der bærer den største byrde i da- 
gens flygtningesituation. Det er de lande i 
den tredje verden, der i dag huser 95 pet. af 
flygtningene. 

Endelig foreslog vi en styrkelse af FNs 
flygtningehøjkommissærs tilstedeværelse ude 
i de flygtningeramte regioner. Kun herigen- 
nem kan flygtningehøjkommissæren spille 
den helt centrale rolle i arbejdet med at løse 
flygtningeproblemerne. 

Efter dansk ønske blev der på generalfor- 
samlingen ikke truffet beslutning om det 
danske initiativ, som havde fundet udtryk i 
et resolutionsforslag, men spørgsmålet vil af 
Danmark blive bragt frem igen til efteråret, 
først på Flygtningehøjkommissariatets ekse- 
kutivmøde i oktober, senere under FNs 42. 
generalforsamling. 

Udviklingen i den internationale terroris- 
me gennem de seneste år har givet anledning 
til, at der i en række internationale fora er 
sket en betydelig styrkelse af bestræbelserne 
for at bekæmpe dette fænomen. Lad mig i 
den forbindelse blot nævne FNs Generalfor- 
samling og Sikkerhedsråd, Europarådet, Tol- 
versamarbejdet samt Konferencen om Sik- 
kerhed og Samarbejde i Europa, CSCE. 

Herudover er der for relativt nylig inden 
for rammerne af Den Internationale Skibs- 
fartsorganisation og Den Internationale Luft- 
fartsorganisation blevet taget nye initiativer 
til bekæmpelse af terrorhandlinger specielt 
rettet mod henholdsvis skibsfart og internati- 
onale lufthavne. 

Bekæmpelse af terrorisme under enhver 
form er en opgave, alle lande bør være fælles 
om at løse -  uanset samfundssystem og uan- 
set om man selv er blandt de hårdest ramte 
og udsatte. Regeringen lægger derfor stor 
vægt på, at vi fortsat tager aktivt del i de in- 
ternationale bestræbelser for at bekæmpe 
terrorismen. 

Situationen i Sydafrika giver ikke anled- 
ning til optimisme. Apartheidstyret praktise- 
rer en stram censur over for nyhedsmedierne 
og har trukket gardinerne for: omverdenen 
må ikke se, hvordan undtagelsestilstanden 
praktiseres. Alligevel ved vi, at en snes tusin- 
de sydafrikanere er blevet fængslet siden sid- 
ste sommer. Næsten halvdelen af dem er 
børn og unge under 18 år. 
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Som bekendt lukkede Danmark sin ud- 
sendte repræsentation i Sydafrika i 1985. 
Lukningen har, ikke mindst på baggrund af 
undtagelsestilstanden og censuren, gjort det 
vanskeligere for os at skaffe sikre oplysnin- 
ger om udviklingen dernede. Gennem vores 
samarbejde med danske og udenlandske or- 
ganisationer og med vores partnere blandt de 
nordiske lande og blandt de Tolv søger rege- 
ringen imidlertid til stadighed at følge udvik- 
lingen i Sydafrika, så godt d'et nu kan lade 
sig gøre. 

Præsident Botha har udskrevet valg til det 
hvide parlamentskammer den 6. maj. Han og 
hans National Party synes presset både fra 
højre og fra venstre, men valgresultatet for- 
ventes ikke at føre til større ændringer i rege- 
ringens politik. Ærkebiskop Tutu har kaldt 
valget for en »ikkebegivenhed«, og det er 
svært at være uenig med ham. 

Tiden synes desværre endnu ikke moden 
til at indføre de bindende sanktioner mod 
Sydafrika, som FN-pagten giver mulighed 
for. Så sent som for et par uger siden blev 
der nedlagt veto mod et forslag til omfatten- 
de bindende sanktioner under Sikkerhedsrå- 
dets behandling af Sydafrikas ulovlige besæt- 
telse af Namibia. 

I betragtning af det hævdvundne nordiske 
samarbejde om at lægge pres på Pretoria og 
støtte Sydafrikas naboer politisk og økono- 
misk må det kunne glæde Tinget, at det nor- 
diske fodslag nu, som det kunne noteres ved 
udenrigsministermødet i Reykjavik i marts, 
er ved at være genoprettet i sanktionsspørgs- 
målet. 

Efter syv års brutal krigsførelse og syste- 
matiske overgreb mod civilbefolkningen i 
Afghanistan -  som bl.a. har tvunget mere 
end 4 millioner afghanere i landflygtighed og 
har påført navnlig Pakistan betydelige socia- 
le problemer og økonomiske byrder -  lance- 
rede regimet i Kabul ved årets begyndelse 
nogle initiativer til såkaldt »national forso- 
ning«. 

Regeringen hilser denne udvikling velkom- 
men, hvis den er udtryk for sovjetisk erken- 
delse af, at en militær sejr ikke kan vindes, 
og man derfor skulle have besluttet sig til at 
nå en løsning ad fredelig vej. 

Sammen med et overvældende flertal af 
FNs medlemslande, 122 både i 1985 og i 
1986, har Danmark gennem de årlige resolu- 
tioner om Afghanistankonflikten været med 

til at fastlægge principperne for en fredelig 
løsning. Vigtigst blandt disse er øjeblikkelig 
tilbagetrækning af de sovjetiske invasions- 
styrker og det afghanske folks ret til selvbe- 
stemmelse. Fra dansk side støtter vi FNs ge- 
neralsekretærs bestræbelser for at tilvejebrin- 
ge en forhandlingsløsning, som er baseret på 
disse principper. 

Selv om den seneste forhandlingsrunde, 
som fandt sted i februar-marts i år, skabte en 
vis tilnærmelse mellem parterne i det centra- 
le udestående spørgsmål om tidsrammen for 
en sovjetisk tilbagetrækning, er det dog sam- 
tidig klart, at Moskva i realiteten gør en til- 
bagetrækning betinget af oprettelsen af en 
kommunistisk domineret og styret national 
såkaldt forsoningsregering. 

Sovjetunionens mål i Afghanistan er med 
andre ord præcis det samme som ved invasi- 
onen i 1979, nemlig at sikre et levedygtigt 
kommunistisk lydregime i Kabul på Moskvas 
præmisser. Dette mål er i dag lige så uaccep- 
tabelt, som det var for syv år siden, bl.a. for- 
di det lader hånt om det afghanske folks ret 
til selvbestemmelse. De seneste sovjetiske 
udspil er da også blevet afvist af alliancen af 
afghanske modstandsbevægelser. 

I denne situation er det regeringens faste 
politik at medvirke til at opretholde det in- 
ternationale pres på Sovjetunionen fot at 
bringe en ende på dens kyniske besættelse af 
en traditionelt alliancefri nabostat. 

De tre alvorlige konflikter i Mellemøsten, 
som ikke er uafhængige af hinanden, giver 
fortsat anledning til bekymring. 

Når det drejer sig om den arabisk-israel- 
ske konflikt, må den forbedring af forholdet 
mellem Israel og Egypten, som på det sene- 
ste er indtrådt i fortsættelse af fredsslutnin- 
gen for syv år siden, imidlertid noteres med 
betydelig tilfredshed. 

På plussiden må vi også notere, at spørgs- 
målet om en international fredskonference er 
genstand for ,stigende interesse og for aktiv 
og positiv overvejelse og drøftelse i regionen 
og blandt interesserede stater uden for regio- 
nen og atter mellem dem og de direkte be- 
rørte parter. 

Det, man forestiller sig, er en konference 
indkaldt af FNs generalsekretær og under 
dennes forsæde, der med udgangspunkt i 
Sikkerhedsrådets relevante resolutioner, nr. 
242 og nr. 338 om fred, sikkerhed og folke- 
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nes rettigheder, kan skabe en fredelig og va- 
rig ordning. 

I overvejelserne indgår, at de fem perma- 
nente medlemmer af Sikkerhedsrådet delta- 
ger med de direkte berørte parter, og at en 
drøftelse under en eventuel konference, i det 
omfang parterne måtte ønske det, kan finde 
sted i regionale grupper. 

Det er indlysende, at en positiv udgang på 
en eventuel fredskonference om Mellemøsten 
må forudsætte et betydeligt mål af enighed 
mellem i første række de direkte berørte par- 
ter, inden den indledes. Er denne forudsæt- 
ning ikke opfyldt, består der en nærliggende 
risiko for en uønsket markering af uoverens- 
stemmelserne, som kan føre situationen tilba- 
ge i det hidtidige dødvande. 

Det er lige så indlysende, at det kræver 
megen fleksibilitet og god vilje hos de direkte 
berørte parter og andre at nå det krævede 
mål af forståelse på et vitalt område, hvor 
der på forhånd er store og principielle uover- 
ensstemmelser. 

Det Palæstinensiske Nationalråds netop 
afsluttede møde i Algier, der bl.a. førte til en 
ophævelse af Amman-aftalen, synes desværre 
med det, vi ved i dag, at kunne komme til at 
skabe yderligere vanskeligheder. 

Fra dansk side har vi dels ved vor delta- 
gelse i de Tolvs udenrigsministres erklæring 
af februar i år, dels med udtalelsen fra de 
nordiske udenrigsministre i marts støttet tan- 
ken om en international fredskonference. Og 
disse erklæringer er fra intet hold blevet af- 
vist, men er generelt blevet modtaget vel. 

Vi er derfor rede til i vore forbindelser 
med de berørte parter og andre at bidrage til, 
at der i videst muligt omfang slås bro. 

Dette, at en seriøs og omfattende drøftelse 
af den arabisk-israelske konflikt nu efter tid- 
ligere skuffelser atter er kommet i gang, er i 
sig selv en glædelig begivenhed. 

I Libanon er situationen fortsat præget af 
splittelse og strid. Det kyniske spil, som flere 
modstående kræfter, i væsentlig grad udefra, 
driver, har i et land, som i sig selv er mod- 
sætningsfyldt, ført til en situation, hvor den 
blotte funktion og eksistens som stat er bragt 
i tvivl. 

Den del af det humanitære problem, som 
vedrører forsyningerne til flygtningelejrene, 
synes nu løst ved, at belejringen er hævet. 
Sammen med de øvrige nordiske lande fore- 
tog vi i begyndelsen af februar med held en 

henvendelse til Sikkerhedsrådet med opfor- 
dring til, at Sikkerhedsrådet ud fra humani- 
tære principper henstillede til parterne at 
gøre det muligt, at nøden i lejrene blev af- 
hjulpet. 

Syriens militære tilstedeværelse i Libanon 
har nok medført en vis pacificering og der- 
med også lettet den elementære nødtilstand, 
navnlig i flygtningelejrene, men kan naturlig- 
vis ikke træde i stedet for en fredelig løsning 
med respekt for Libanons suverænitet, en- 
hed, territoriale integritet og uafhængighed. 

Den ulykkelige og meningsløse krig mel- 
lem Irak og Iran fortsætter med store tab på 
begge sider. En klar militær afgørelse til for- 
del for en af parterne synes ikke at være 
bragt væsentligt nærmere. 

En velberegnet del af krigsførelsen tager 
som bekendt sigte på at skade modpartens 
økonomiske formåen ved angreb på oliein- 
stallationer, og begge parter har på dette om- 
råde kunnet notere resultater, men ikke i af- 
gørende omfang. 

Landene i Golfområdet og andre islamiske 
lande, som ikke alene føler ubehag ved den 
islamiske broderstrid, men også i stigende 
grad føler utryghed ved perspektiverne, har 
intet reelt kunnet udrette. Det så man bl.a. 
på det islamiske topmøde i Kuwait i januar i 
år, hvor Iran udeblev. Påvirkningen fra an- 
den side har heller ikke haft større virkning. 

Fra dansk side støtter vi selvsagt på 
strengt neutral basis en fredelig løsning. Vi 
har bl.a. under vort medlemskab af Sikker- 
hedsrådet kunnet bidrage til at støtte de in- 
ternationale bestræbelser, som ud fra en rea- 
listisk vurdering først og fremmest går ud på 
at støtte den mæglingsvirksomhed, som ud- 
foldes af generalsekretæren, og som anerken- 
des af begge parter. 

Foruden det fra et humanitært synspunkt 
uacceptable i en krigsførelse som den, der 
finder sted, rummer konflikten risici for de- 
stabilisering i regionen og i den muslimske 
verden. 

Såvel ud fra et humanitært som ud fra et 
økonomisk hensyn er sikker og uhindret be- 
sejling af Golfen og Hormuzstrædet af stor 
betydning. Danmark har sidste efterår sam- 
men med medlemmer af OECDs søfartsko- 
mité opfordret til, at skibsfartens og dens 
udøveres sikkerhed respekteres, og denne 
appel står ved magt. 
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Situationen på Cypern er fortsat meget 
vanskelig. FNs generalsekretærs mæglingsbe- 
stræbelser mellem øens to befolkningsgrup- 
per gør beklageligvis ingen fremskridt. På 
denne baggrund har Sverige som bekendt 
bebudet muligheden af en tilbagetrækning af 
det svenske kontingent fra FNs Cypernstyr- 
ke. Uanset hvilken endelig beslutning Sverige 
måtte træffe, står det imidlertid fast, at den 
danske Cypernstyrke opretholder sin aktive 
tilstedeværelse, sådan som FN ønsker det. 

Situationen i Mellemamerika er fortsat 
kritisk. Fredsprocessen i området gør kun 
langsomt små fremskridt og er yderst sårbar 
over for tilbageslag. 

I juni sidste år fremlagde de såkaldte Con- 
tadoralande -  Mexico, Colombia, Panama og 
Venezuela -  et revideret udkast til fredsakt 
for de mellemamerikanske lande, som imid- 
lertid på grund af uoverensstemmelser om 
først og fremmest de sikkerhedspolitiske be- 
stemmelser ikke har kunnet danne rammen 
om enighed blandt de fem mellemamerikan- 
ske lande. 

Argentina, Brasilien, Peru og Uruguay 
dannede som bekendt i 1985 den såkaldte 
støttegruppe for Contadoragruppens fredsbe- 
stræbelser. Netop dette aktive internationale 
engagement i fredsprocessen kan i sidste en- 
de blive den afgørende forudsætning for, at 
der kan findes en varig fredelig latinameri- 
kansk løsning på områdets mangeartede og 
store problemer. 

Denne erkendelse er også baggrunden for 
den dialog med de mellemamerikanske lande 
og Contadoralandene, som de Tolv indledte i 
1984 i San José, og som senest er videreført 
på udenrigsministermødet i Guatemala i fe- 
bruar i år. Dette møde blev den første lejlig- 
hed, hvor udenrigsministrene fra alle fem 
mellemamerikanske lande sad ved samme 
konferencebord siden Nicaraguas sagsanlæg 
ved Den Internationale Domstol, og det var i 
sig selv et væsentligt positivt resultat af de 
Tolvs indsats. 

Det var tilfredsstillende at notere sig, at 
alle de latinamerikanske lande på konferen- 
cen så klart understregede værdien af den 
fortsatte dialog med Europa, og at det afslut- 
tende kommuniké klart afspejler den fortsat- 
te støtte til Contadoraprocessen til trods for 
de vanskeligheder, processen møder. 

Som supplement til Contadoralandenes 
bestræbelser fremsatte den costaricanske 

præsident, Oscar Arias, i januar i år et freds- 
forslag, som med enkelte ændringer blev til- 
trådt af præsidenterne for El Salvador, Gua- 
temala og Honduras på et møde i San José 
den 15. februar. Nicaragua blev inviteret og 
har accepteret at deltage i et 5-nationers præ- 
sidentmøde i Esquipulas i juni i år, hvor 
præsident Arias' fredsplan vil blive drøftet. 

Udgangspunktet i forslaget er etableringen 
af en våbenhvile efterfulgt af en dialog med 
alle oppositionsgrupper i de krigsførende 
lande, amnesti for politiske forbrydelser, stop 
for fremmed militærhjælp og påbegyndelse 
af nedrustningsforhandlinger samt demokra- 
tisering i regionen. 

Der er ikke grund til at tro, at det kom- 
mende møde i Esquipulas vil føre til øjeblik- 
kelige konkrete resultater, men det kan da 
konstateres, at parterne altså på ny er rede til 
at tale med hinanden, og vi må sammen med 
vore europæiske partnere og det internatio- 
nale samfund som helhed holde parterne fast 
på deres erklærede vilje til at finde en frede- 
lig regional løsning på de dybtgående og 
mangeartede problemer i området. 

Til slut vil jeg nævne, at Danmarks 
ulandsbistand netop i år passerer en milepæl. 
Den første danske ulandsbistandslov blev 
vedtaget i 1962, og i de forløbne 25 år har 
udviklingssamarbejdet gennemgået en kolos- 
sal udvikling, ikke blot i økonomisk omfang 
og i det konkrete, praktiske indhold, men 
også i udenrigspolitisk betydning. Den kon- 
taktflade og de samarbejdsrelationer, som i 
denne periode er opbygget mellem Danmark 
og den tredje verden, har føjet en helt ny 
dimension til dansk udenrigspolitik. 

Bistandspolitikken justeres og tilpasses 
løbende udviklingslandene i et nært samar- 
bejde med modtagerlandene og med de man- 
ge forskellige dele af dansk samfundsliv og 
erhvervsliv, som efterhånden er kommet til at 
indtage en helt central plads i dette samvirke. 
Det er forholdsvis sjældent, at der er behov 
for at tage bistandspolitikken op til mere ge- 
nerel revision i Folketinget. Sidst det skete, 
var i 1983. 

Folketinget vil imidlertid den 21. maj på 
ny få lejlighed til at. debattere bistandspoli- 
tikken mere bredt. Jeg vil ved den lejlighed 
give Folketinget en generel bistandspolitisk 
redegørelse med udgangspunkt i rapporten 
fra den såkaldte Brundtland-kommission om 
miljø og udvikling. På den baggrund finder 
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jeg det rigtigst, at vi i dag afstår fra at gå 
nærmere ind i en debat om konkrete bi- 
standspolitiske emner, som vi jo får lejlighed 
til at drøfte mere indgående om tre uger. 

Forhandling 

Lasse Budtz (S): 
Idet jeg takker udenrigsministeren for re- 

degørelsen, vil jeg gerne fremhæve, at der er 
ikke så få, der mener, at vi er i gang med 
den anden detente eller den anden afspæn- 
dingsperiode, og er der blot tilløb eller ten- 
denser til en sådan udvikling, er det under 
alle omstændigheder indlysende, at Danmark 
med sine begrænsede muligheder bør op- 
muntre disse tilløb. 

Men når det er sagt, bliver vi nødt til -  
som ministeren faktisk også har gjort det i 
sin tale -  at indrømme, at verden fortsat er 
fuld af dybt alvorlige og uhyre komplicerede 
udenrigspolitiske problemer og kriser. Der er 
meget i udviklingen, der styrker den opfattel- 
se, at Europa bør spille en større rolle, påta- 
ge sig et større ansvar for sin egen skæbne, 
men også for politiske udviklinger uden for 
vort eget kontinent, bl.a. fordi der næsten 
overalt spørges efter Europa og bedes om en 
europæisk medvirken eller en europæisk re- 
aktion. 

I Socialdemokratiet mener vi, at vi bør 
tage den europæiske rolle op til debat og 
vurdering, bestemt ikke for at gøre Europa 
til en supermagt, men for at påvirke udvik- 
lingen i den rigtige retning for den anden 
afspændingsperiode og med øget respekt for 
menneskerettigheder og politiske rettigheder 
og med størst mulig international frihed i 
samarbejdet. Vi mener også, at europæerne 
sammen bør diskutere udenrigspolitik og sik- 
kerhedspolitik, således at vi ikke overlader 
vor skæbne til supermagterne, og således at 
vi kommer til at sidde med ved bordet, når 
europæiske problemer og europæiske interes- 
ser forhandles. 

Vi mener ikke, at dette er en opgave for 
EF, og vor holdning er heller ikke rettet mod 
vort samarbejde med USA inden for for- 
svarspagtens rammer, men vi bør som euro- 
pæere tage et medansvar. Vi behøver næppe 
nye organisatoriske rammer, en styrkelse af 
den europæiske indflydelse i NATO er en 
oplagt mulighed, men EPS må også kunne 

bruges til europæiske overvejelser, bl.a. for at 
kunne skabe baggrund for inddragelse af 
neutrale magter, efterhånden også de små 
østeuropæiske lande, i overvejelserne. 

Den Vesteuropæiske Union stiller vi os 
fortsat skeptisk over for. Måske kunne vi slet 
ikke deltage i unionens samarbejde, selv om 
vi ville, hvis vi ikke gennemførte en grund- 
lovsændring. 

Jeg vil gerne fremhæve Socialdemokratiets 
ønske om fortsat intimt nordisk samarbejde, 
uanset hvem der måtte have regeringsmagten 
i de enkelte nordiske lande, og det nordiske 
broderskab forhindrer ikke på nogen måde 
den nødvendige udvidelse af det europæiske 
samarbejde. 

Hvis man ser på listen over problemerne 
rundt om i vor plagede verden, er det oplagt, 
at Europa har vigtige roller at spille, og næ- 
sten alle steder beder man os om at spille 
disse roller. Norden og Europa bør gå foran 
i kampen for at sikre menneskerettighederne 
og i forbindelse hermed en aktiv flygtninge- 
politik med en rimelig opgavefordeling til 
gavn for flygtningene selv og for de enkelte 
lande. En effektiv og retfærdig byrdeforde- 
ling er også en naturlig udvikling for Social- 
demokraterne i denne forbindelse. 

Vi ønsker at fastholde Tyrkiet i det euro- 
pæiske samarbejde, men vi vender os klart 
imod landets optagelse i EF, før demokratiet 
har vundet fodfæste i landet, og før de politi- 
ske rettigheder -  ikke mindst de faglige -  er 
sikret og de politiske forfølgelser ophørt. 

Vi appellerer til de stridende parter i 
Nordirland om at sikre en fredelig udvikling. 
Vi afviser den fortsatte rystende terror i 
Nordirland, samtidig med at vi appellerer til 
de ansvarlige om at respektere menneskeret- 
tighederne og de politiske rettigheder. 

Som alle ved, er situationen i Sydafrika 
desperat. For os er det ganske enkelt ubegri- 
beligt, at vestlige lande, deriblandt nogle le- 
dende vesteuropæiske nationer, kan undlade 
at gennemføre aktioner eller sanktioner mod 
det racistiske styre i Sydafrika, når de samme 
vestlige nationer på samme tid hævder, at de 
hylder menneskerettighedernes overholdelse. 
Her burde der være en selvfølgelig europæisk 
rolle i form af et lederskab ved gennemførel- 
sen af internationale aktioner mod Sydafrika. 

Det er kun en ringe trøst, at de nordiske 
lande nu omsider gennemfører en nogenlun- 
de ensartet sanktionspolitik, som den sorte 
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afrikanske befolknings frihedsbevægelser selv 
har bedt om. Socialdemokratiet mener, at det 
kan blive aktuelt at skærpe sanktionspolitik- 
ken, og vi anser det for indlysende rigtigt at 
støtte frihedsbevægelserne ANC og SWAPO, 
f.eks. i forbindelse med deres oplysningsvirk- 
somhed i Danmark. 

I Mellemøsten må det være en oplagt eu- 
ropæisk opgave at støtte bestræbelserne for 
at få gennemført den internationale konfe- 
rence, ministeren omtalte, og hvor man skal 
søge veje til en mellemøstlig fredsordning. 
En sådan konference støttes i princippet af 
alle parter inkl. USA, Sovjet, EF, PLO og det 
israelske arbejderparti. Kun højregruppen 
Likud og den israelske ministerpræsident, 
Shamir, går imod. 

Israels sikkerhed må selvsagt sikres uden 
vaklen, men også det palæstinensiske folk 
har ret til et land og til selvbestemmelse, og 
en endelig fredsløsning for Mellemøsten kan 
aldrig findes uden om palæstinenserne. Det 
er formentlig gavnligt for palæstinenserne 
selv, at der er etableret enighed i PLO, men 
desværre betyder denne enighed også en ra- 
dikalisering af den palæstinensiske holdning, 
og det er netop de moderate kræfter, der er 
brug for i Mellemøsten. 

Med lidt god vilje kan man måske driste 
sig til at hævde, at den anden detente har 
påvirket udviklingen omkring Afghanistan 
og Mellemamerika. Der er i hvert fald ikke 
tvivl om, at Mikhail Gorbatjov helst ser de 
sovjetiske tropper forlade Afghanistan, og at 
et klart flertal i den amerikanske kongres 
helst ser en amerikansk politik, der hindrer 
en direkte amerikansk militær intervention i 
Nicaragua. 

Men gode viljer er ikke nok. Der må 
handling til. Selv om man i Sovjet har erklæ- 
ret sig villig til at være med til dannelsen af 
en koalitionsregering i Afghanistan, må vi 
også her uden vaklen gentage vor absolutte 
fordømmelse af den fortsatte sovjetiske inva- 
sion i Afghanistan. Målet må være en ærlig 
neutralisering af Afghanistan, et mål, de eu- 
ropæiske lande i Vesten i øvrigt let kan enes 
om, og som de måske kunne arbejde noget 
mere for i de internationale organisationer. 

Vi må skarpt tage afstand fra de ameri- 
kanske pressionsmétoder over for det lille 
naboland Nicaragua, som aldrig kan komme 
til at true det mægtige USA. Nogle af de 
amerikanske reaktioner over for Nicaragua 

har grænset til det hysteriske, og hvor gro- 
tesk og undertiden storpolitisk farligt situati- 
onen har udviklet sig, understreges jo af den 
såkaldte Irangate-sag, hvor uansvarlige kræf- 
ter næsten ved gangstermetoder har forsøgt 
at tilrettelægge historiens gang to yderst kriti- 
ske steder i verden; for krigen mellem Iran 
og Irak rummer jo også storpolitisk spræng- 
stof trods krigens tragiske monotoni. 

Det ville utvivlsomt være gavnligt, hvis 
regeringen i Nicaragua i højere grad levede 
op til de demokratiske mål, regeringen selv 
har sat sig efter den retfærdige revolution, 
der gjorde en ende på den fascistiske Somo- 
za-regerings styre, et styre, som desværre fik 
støtte fra USA. Men Nicaragua har dog gen- 
nemført en ny og langt mere demokratisk 
grundlov, og Nicaragua må betragte sig selv 
som et land i krig og for øvrigt også en øko- 
nomisk krig. 

De nordiske og de europæiske lande må 
fortsat støtte Contadoragruppens mæglings- 
bestræbelser, men en virkelig europæisk aktiv 
indsats ville nok få størst virkning, hvis man 
forsøgte eller formåede at få USA til at for- 
stå, at det er en meget almindelig opfattelse i 
Europa, at den amerikanske politik i Mel- 
lemamerika er absolut forfejlet. Måske burde 
de nordiske lande gennemføre en mere aktiv 
bistandspolitik i dette område. 

Socialdemokratiet tager afstand fra den 
britiske udenrigsministers, sir Geoffrey Ho- 
wes, grove trusler mod regeringen i New 
Zealand, hvor han påstod, at han på EFs 
vegne kunne true New Zealand med handels- 
boykot, hvis landet ikke ændrer sin atomvå- 
benpolitik. Det er selvsagt ikke på den magt- 
politiske måde, Socialdemokratiet gerne ser 
en fælles europæisk optræden. Vi forventer, 
at regeringen på rette sted tager afstand fra 
Sir Geoffreys grove optræden, hvor han i 
hvert fald ikke optrådte på Danmarks vegne. 

Nu som før anser Socialdemokratiet na- 
turligvis oprustningen og det deraf følgende 
afspændingsbehov som det vigtigste uden- 
rigs- og sikkerhedspolitiske problem. Der er 
mange måder at anvise og opridse oprustnin- 
gens vanvid på. Hvem tænker f.eks. på, at 
der hver eneste dag i USA fremstilles 5 
atombomber? Produktionen i Sovjet er for- 
mentlig ganske den samme. Men nu er der 
for første gang i verdenshistorien en virkelig 
chance for at få gennemført en nedrustnings- 
aftale, som vil betyde en nedtagning af de 
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europæiske mellemdistanceraketter, som al- 
drig burde være opstillet, og med den for- 
nødne europæiske smidighed kan dette også 
medføre kortdistanceraketternes fjernelse. 

Det burde være aldeles indlysende, at den 
danske regering i alle relevante organisatio- 
ner støtter en sådan aftale. Nogle vesteuro- 
pæiske kræfter på højrefløjen går imod, fordi 
man i fuldkommen alvor mener, at Europa 
ikke kan undvære disse atomvåben. Det fore- 
kommer os direkte uansvarligt, og det er næ- 
sten grotesk, at vesteuropæiske højreregerin- 
ger på dette felt er ved at overhale den repu- 
blikanske regering i USA højre om. 

Socialdemokratiet er helt tilfreds med at 
kunne støtte de amerikanske bestræbelser for 
at få alle til at acceptere, at USA og Sovjet 
forhandler sig til en aftale om nedtagning af 
disse raketter. Det sker ikke mindst på 
grundlag af forslagene fra Sovjetunionen, og 
vi hilser den nye sovjetiske bevægelighed 
hjerteligt velkommen. Den er realistisk og 
sund. 

Aftalen, som den nu tegner sig, fjerner 
desværre ikke alle atomvåben fra europæiske 
områder. Der vil stadig være atomvåben i 
fly, på skibe og i depoter. De sidste er de 
såkaldte slagmarksvåben, så vi opnår ingen 
atomsikkerhed, og vi bevarer, hvad der kal- 
des »flexible respons«, det varierede svar. 
Men vi får en betydeligt forbedret situation 
og et væsentligt forbedret klima, som bør 
føre til en ordning også på de konventionelle 
våbens område, så der ikke fra Vestens side 
skal oprustes på dette felt, men arbejdes for 
en retfærdig udligning, måske i forbindelse 
med defensive forsvarssystemer. 

På denne baggrund skal jeg på Socialde- 
mokratiets vegne tillade mig at fremsætte 
følgende: 

Forslag om motiveret dagsorden. 
»Idet Folketinget pålægger regeringen i 

NATO og i andre relevante organisationer at 
støtte en amerikansk-sovjetisk aftale om fjer- 
nelsen af deres europæiske mellemdistance- 
raketter, en aftale, som i øvrigt i videst mu- 
ligt omfang gør Europa atomvåbenfrit, 
går Folketinget over til næste punkt på dags- 
ordenen.« 

(Dagsordensforslag nr. D 55). 

Første næstformand (Knud Østergaard): 

Der er nu fremsat følgende forslag 6m 
motiveret dagsorden: (se ovenfor). Dette for- 
slag indgår nu i forhandlingen. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 
Jeg vil blot stille et spørgsmål til forslags- 

stillerne og til udenrigsministeren -  ikke 
mindst til udenrigsministeren. 

Jeg går ud fra, at det er sådan, at man 
med dagsordenen mener, at der ikke må ske 
sammenkædninger af spørgsmålet om mel- 
lemdistanceraketterne med alle mulige andre 
ting, så man dermed fra vesteuropæisk side 
kunne blokere bestræbelserne. Altså at dags- 
ordenen er ment således, at der er tale om en 
ubetinget støtte til, at der uden ledsagende 
betingelser indgås en aftale om fjernelse af 
mellemdistanceraketterne. At det f.eks. klart 
indebærer, at man ikke fra vesteuropæisk 
side skal påberåbe sig konventionel oprust- 
ning eller blande kortdistanceatomvåbnene 
ind i sagen -  eller lignende momenter. 

Grunden til, at jeg også stiller spørgsmålet 
til udenrigsministeren, er, at selv om jeg 
uden videre går ud fra, at hr. Lasse Budtz 
kan svare positivt på dette spørgsmål, så er 
det jo afgørende, at regeringen også påtager 
sig at administrere denne dagsorden ud fra 
denne fortolkning. 

Første næstformand (Knud Østergaard): 
Jeg anmoder om, at man ikke foretager 

hele debatten under korte bemærkninger. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S): 
Dagsordenen er måske ikke noget jour- 

nalistisk mesterstykke, men den er faktisk 
formuleret på en sådan måde, at den skulle 
kunne tilkendegive, at regeringen pålægges at 
arbejde for en aftale, som medfører en ned- 
skæring af atomvåbnene. Det må meget ger- 
ne være en aftale, som også omfatter kortdi- 
stanceraketterne og de taktiske atomvåben, 
slagmarksvåbnene, men det skal naturligvis 
være mellemdistanceraketterne først og frem- 
mest. 

Omfatter den det hele, er det glimrende, 
men omfatter den kun mellemdistanceraket- 
terne, så er det -  efter vores forhåbning -  
folketingsflertallets opfattelse, at dette skal 



11119 30/4 87: Forespørgsel vedr. den udenrigspolitiske situation 11120 
[Lasse Budtz] 

den danske regering arbejde for og accepte- 
re. 

Eva Møller (KF): 
Det må være naturligt at lade en debat om 

udenrigspolitik i disse dage tage sit udgangs- 
punkt i de Øst-Vest-forhandlinger, der er på 
vej, de forhandlinger, vi hører om og har 
oplevet i den seneste tid mellem de to super- 
magter. 

Der er ganske vist ikke umiddelbart nogen 
nye emner i disse forhandlinger. Det er 
atomvåbenprøvestop, det er nedrustningsfor- 
handlinger osv., ting, som vi har kendt igen- 
nem masser af år. Men på den anden side 
mener jeg, at vi i øjeblikket må vurdere situ- 
ationen således, at begge supermagterne me- 
ner det ærligt, når de taler om et ønske om 
at finde en nulløsning for de europæiske 
mellemdistanceraketter. 

Jeg mener, at dette er en glædelig udvik- 
ling. Det mener jeg, fordi vi i Det Konserva- 
tive Folkeparti er og altid har været tilhæn- 
gere af fred og nedrustning og dermed også 
tilhængere af en afskaffelse af atomvåbnene, 
når dette kan ske gensidigt og kontrollerbart. 

Den enighed, vi nu ser -  og som vi har 
oplevet i en række forhandlingsudspil, hvor 
begge supermagterne har været glædeligt be- 
vægelige -  mener jeg det må være rimeligt 
nu også at nedfælde traktatmæssigt. Jeg skal 
i den forbindelse sige, at selv om vi i Det 
Konservative Folkeparti er varme tilhængere 
af fred og nedrustning, er vi naturligvis også 
tilhængere af et troværdigt forsvar. Vi mener, 
at dette er vores garanti for at kunne leve i 
frihed og for at kunne bevare det demokrati- 
ske system, som vi kender og holder af. 

Når vi har talt om en glædelig udvikling 
og om en mulig nedrustning, specielt for 
mellemdistanceraketterne i Europa, vil jeg 
dog gerne understrege, at vi skal huske bag- 
grunden for, at disse raketter er der, og at vi 
skal huske baggrunden for NATOs dobbelt- 
beslutning. I begyndelsen af 1970erne udvi- 
dede og moderniserede Sovjetunionen sine 
mellemdistanceraketter, og dette førte i 1979 
til NATOs såkaldte dobbeltbeslutning. Af 
denne dobbeltbeslutning fremgik det, at So- 
vjetunionen enten skulle nedtage sine moder- 
niserede mellemdistanceraketter eller også 
måtte være indstillet på, at Vesteuropa fik 
tilsvarende moderne raketter. USSR afbrød 

på det tidspunkt forhandlingerne, selv om 
NATO-landene da havde tilbudt en fuld- 
stændig fjernelse af samtlige mellemdistance- 
raketter i Europa. 

Dobbeltbeslutningen blev vedtaget under 
modstand fra en række socialdemokratier, 
herunder også det danske. Jeg vil gerne un- 
derstrege, at havde man dengang fulgt den 
socialdemokratiske linje, ville Sovjetunionen 
i dag have stået med et monopol på moderne 
mellemdistanceraketter i Europa, og så ville 
vi næppe have set Gorbatjovs fleksibilitet og 
villighed til at komme med tilbud til Vesteu- 
ropa. 

Jeg mener derfor, at det er helt klart, at 
den vestlige fasthed har givet resultater, såle- 
des at det har været muligt at føre en reali- 
stisk og konstruktiv nedrustningspolitik base- 
ret på vestlig fasthed og vestlig enighed in- 
den for NATO-landene. 

Jeg synes også, vi skal erindre, når vi dis- 
kuterer mellemdistanceraketter, at mellemdi- 
stanceraketterne i Vesteuropa blev opstillet 
efter et vesteuropæisk ønske, fordi man dels 
ønskede at fastholde koblingen mellem Vest- 
europa og USA og Canada, dels var bekym- 
ret for den konventionelle ubalance, der lå i 
Europa. 

Det er jo desværre således også i dag, at 
hvis vi afskaffer mellemdistanceraketterne, 
vil der fortsat være en konventionel ubalance 
i Europa, således at Sovjetunionens styrke 
konventionelt -  det gælder i øvrigt også på 
kemiske våben -  er større end Vesteuropas. 
Dette hænger sammen med, at man i Vesteu- 
ropa også anskaffede atomvåben, fordi det 
var en billigere løsning end anskaffelse af 
konventionelle våben. 

Jeg nævner dette, fordi det er klart, at når 
vi fra dansk side -  og jeg tror, det er fra et 
flertal i Folketingets side -  vil gå ind for en 
afskaffelse af alle europæiske mellemdistan- 
ceraketter, herunder de vesteuropæiske, så vil 
det naturligvis også have betydning for vort 
konventionelle forsvar, en ting, vi skal se på 
i forbindelse med de kommende forsvarsfor- 
ligsdrøftelser. 

Men jeg vil gerne slå fast endnu en gang, 
at Det Konservative Folkeparti ønsker af- 
spænding og nedrustning, og vi ønsker det 
på alle felter. Vi mener, at det er vigtigt at få 
begyndt, og derfor er vi i Det Konservative 
Folkeparti også tilhængere af, at vi på nuvæ- 
rende tidspunkt med de udspil, der foreligger 
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fra supermagterne, får begyndt med en for- 
handling om afskaffelse af mellemdistancera- 
ketterne. Vi hilser med glæde, at der på nu- 
værende tidspunkt ikke længere er koblinger 
til forskellige andre våbentyper, som vi tidli- 
gere har set det, og vi mener derfor, at vi nu 
blot skal gå i gang. 

Det betyder ikke, at vi mener, at andre 
nedrustningsforhandlinger skal standses, eller 
at andre spørgsmål om skabelse af sikkerhed 
og tryghed skal stoppes; vi er fortsat for ned- 
rustningsforhandlingerne og for Konferencen 
om Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Det 
er en opfølgning af Helsingforsaftalerne, som 
talte om, at det vigtigste var at skabe tillid 
mellem menneskene og herunder at få op- 
fyldt en lang række konkrete krav, som fort- 
sat kan give anledning til spændinger. 

Jeg vil gerne sige, at selv om mellemdi- 
stanceraketterne afskaffes i Europa, vil der 
fortsat være anledning til spændinger; der vil 
fortsat være problemer, og derfor er det vig- 
tigt, at de øvrige processer vedrørende ned- 
rustning og fred og sikkerhed fortsætter. 

Danmarks udenrigspolitik baserer sig på 
medlemskab af en række internationale orga- 
nisationer. Hvis vi specielt taler om sikker- 
hedspolitikken, er vort medlemskab af NA- 
TO det vigtigste. Det har nu i 40 år sikret 
freden i vor del af verden; det har i øvrigt 
også givet Danmark en større udenrigspoli- 
tisk handlefrihed, end vi kendte i tiden inden 
vort medlemskab af NATO. 

Jeg finder, det er væsentligt at understrege, 
at samarbejdet inden for NATO skal finde 
sted mellem Vesteuropa på den ene side og 
USA og Canada på den anden side, og det 
gør, at vi bør interessere os for spørgsmålet 
om, hvordan vi kan få Vesteuropa til at mar- 
kere sig tydeligere, hvorledes vi kan få styr- 
ket det, man kalder »den vesteuropæiske søj- 
le«. Vi skal derfor med åbenhed følge alle de 
debatter, der finder sted i Vesteuropa, herun- 
der debatterne i Vestunionen. 

Jeg mener, at det på nuværende tidspunkt 
er for tidligt at lægge sig fast på, hvordan vi 
mener vi bedst kan styrke »den vesteuropæi- 
ske søjle« -  om det skal ske gennem Vest- 
unionen, hvis vi bliver opfordret til at blive 
medlem, eller vi skal bruge EPS eller vi må- 
ske blot skal tale sammen de europæiske 
NATO-lande imellem -  men det væsentlige 
er, at vi i Europa er med til at påvirke de 
beslutninger, som berører vores verdensdel, 

at vi sikrer, at der også er en europæisk røst 
og en samlet europæisk røst i vores NATO- 
samarbejde. 

Dette NATO-samarbejde, som der jo hel- 
digvis er bred opbakning bag såvel her i Fol- 
ketinget som ude i befolkningen -  det sidste 
viser utallige meningsmålinger -  har igennem 
sin levetid bevaret freden i Europa, og det 
har sikret en stabil velfærdsudvikling i Vest- 
europa. 

Desværre er det jo ikke således, at der 
overalt i verden er tilsvarende fredelige og 
gode situationer -  hvis vi lader blikket gå 
rundt til den øvrige verden. Jeg må erkende, 
at jeg i lighed med udenrigsministeren, som 
jeg i øvrigt takker for en god og fyldig rede- 
gørelse, ikke kan gå hele spektret rundt -  det 
tillader tiden for øvrigt heller ikke -  men jeg 
vil da gerne påpege, at Sovjetunionens me- 
gen talen om en ændret holdning, om over- 
holdelse af menneskerettighederne, kunne 
den jo passende leve op til og demonstrere i 
Afghanistan, så vi kunne få fred i den del af 
verden, og så vi kunne befri Pakistan for de 
meget store byrder, som landet har på grund 
af flygtningene. 

Jeg synes, udviklingen i Mellemøsten er 
interessant. Den er værd at følge, selv om 
der i de sidste dage er sket nogle ændringer, 
som måske kan lægge hindringer i vejen for 
den konference, der skulle finde sted, og som 
måske kunne bidrage til løsningen. Jeg tæn- 
ker her dels på spørgsmålet om, at Arafat er 
vendt tilbage som fælles leder i PLO, dels på 
de skismaer, der er mellem de to regerings- 
partier i Israel. 

Det er fortsat tragisk, at der skal være 
konflikt og tilløb til konflikt mellem de to 
NATO-lande Grækenland og Tyrkiet, og at 
konflikten finder sted på Cypern mellem den 
græsk-cypriotiske og den tyrkisk-cypriotiske 
befolkning. På den anden side vil jeg gerne 
understrege, som også udenrigsministeren 
gjorde det, at vi finder det glædeligt, at Dan- 
mark gennem FN-styrker kan være med til -  
hvor tragisk baggrunden end er -  at bidrage 
til opretholdelsen af sikkerheden rundt i ver- 
den. 

Af de grunde, som udenrigsministeren har 
nævnt, skal jeg her hverken komme ind på 
bistandspolitikken, som senere kommer til 
debat i Tinget, eller på EF-politikken, selv 
om det naturligvis er spændende, at det for- 
modentlig bliver det danske formandskab, 
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der skal starte med at efterleve de nye regler 
i EF-pakken. 

Jeg skal afslutningsvis sige, at vi i den sid- 
ste tid under Gorbatjovs styre har set æn- 
dringer i Sovjetunionen, ændringer, som ka- 
rakteriseres med ordet »glasnost«, og som vi 
måske ikke helt præcist ved hvad betyder. 
Men når man gentagne gange bliver spurgt: 
hvad er det, der er på vej i Sovjetunionen, 
kan vi stole på det?, mener jeg, det er væ- 
sentligt at gøre sig klart, at det nok ikke er så 
nemt at besvare spørgsmålet. Jeg er ikke i 
tvivl om, at Gorbatjov mener det, han siger, 
ærligt. Jeg er heller ikke i tvivl om, at de sig- 
naler, der udsendes fra Sovjetunionen, såle- 
des som vi opfatter dem, er positive. Men på 
den anden side vil jeg gerne spørge: er de 
alvorligt nok ment? Vil vi også se ændringer 
i spørgsmålet om menneskerettighederne? Vil 
vi opleve en fri presse i Sovjetunionen? Vil 
vi se, at de mange mennesker, der ønsker at 
forlade landet og tage andre steder hen, får 
muligheden for det? Vi ved det ikke endnu. 

Jeg vil også gerne understrege, når det 
drejer sig om Øst-Vest-forholdet, at der er 
alvorlige forskelle på de to samfundssyste- 
mer, det vestlige og det østlige. 

I Vest har vi demokrati, vi har en række 
demokratier. Dermed har vi også en fri pres- 
se og en meningsudveksling, en debat om alt, 
og det giver os en mulighed for gennem lan- 
ge beslutningsprocesser at finde en fælles 
linje, en politik, der er lagt fast efter langva- 
rige og grundige drøftelser, og dermed også 
en politik, der ikke kan ændres fra dag til 
dag. 

Hvis jeg derimod vender mig til systemet i 
Øst, til Sovjetunionen og til Warszawapagt- 
landene, så er det et langt mere centralistisk 
system; det er et system uden fri presse og et 
system stort set uden debat. Det er et system, 
hvor et lederskifte kan ændre politikken fra 
den ene dag til den anden, og derfor mener 
jeg, det er vigtigt for os, at vi i Vesteuropa 
helt præcist ved, hvordan de ændringer er, 
som nu signaliseres ud fra Øst. 

Er vi sikre på, at det er ændringer, der er 
kommet for at blive? Det mener jeg vi skal 
vide, inden vi giver os til at sælge ud af vor 
egen politiske overbevisning, af vor egen sik- 
kerhedspolitiske linje, som er lagt fast gen- 
nem langvarige drøftelser. Vi kunne komme i 
den situation, at vi meget kort og brat æn- 

drede på en sikkerhedspolitisk linje, der har 
givet os freden i mange år. 

Men jeg vil afslutningsvis understrege, at 
også vi i Det Konservative Folkeparti, som 
jeg indledte med det, mener, at vi skal tage 
stormagternes ord for pålydende og få startet 
på forhandlingerne om afskaffelse af de eu- 
ropæiske mellemdistanceraketter helt uden 
forhåndsbetingelser. 

Bjørn Elmquist (V): 
Rækken af påtrængende udenrigspolitiske 

emner er lang. Det har allerede udenrigsmi- 
nisterens redegørelse her i dag båret præg af 
og bekræftet. Det skal han have tak for, lige- 
som han skal have tak for redegørelsen, som 
faktisk på grundig vis kom næsten hele den- 
ne lange række af udenrigspolitiske emner 
igennem. 

Også mit parti, Venstre, har synspunkter 
på alle disse spørgsmål, som jeg imidlertid 
ikke nu og her skal gennemgå. Dels har vi 
kun 10 minutters taletid, dels føler vi os -  og 
det kommer vel næppe som nogen overra- 
skelse -  ganske godt dækket ind ved det, 
som ministeren har nævnt i sin redegørelse. 

Jeg vil derfor i mit indlæg her koncentrere 
mig om forholdet Øst-Vest, specielt om for- 
holdet mellem supermagterne. Som i de sid- 
ste mange år er dette spørgsmål af helt afgø- 
rende betydning for udenrigspolitikken, for 
forholdene omkring os. Der er imidlertid en 
forskel fra tidligere, idet vi vel må sige, at 
der i dag er en udvikling, nogle udviklings- 
muligheder og en bevægelighed i situationen, 
som vi ikke har kendt til før. Men denne be- 
vægelighed understreger behovet for at kon- 
centrere sig om dette forhold i en debat som 
denne i dag, synes vi i mit parti. 

Forskellen fra tidligere er, at hvor der før 
var tale om i bedste fald langsomt fremskri- 
dende processer -  hvis der da overhovedet 
var tale om nogen positiv udvikling -  så sker 
tingene i dag hurtigt. En gang imellem sker 
de så hurtigt, at det kan være meget kompli- 
ceret at følge med i de seneste hændelser. 
Dette gælder i hvert fald, når man betragter 
forhandlingsoplæg, forhandlingsudspil og 
ikke mindst presseerklæringerne. Det afgø- 
rende spørgsmål er så naturligvis, i hvilket 
omfang dette vil blive oversat til virkelighe- 
dens verden, hvor store spor det vil sætte sig 
i realiteten. 
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Vil der blive etableret en aftale om at fjer- 
ne atomraketter, og hvilke typer bliver der så 
tale om? Vil det føre til et atomvåbenfrit Eu- 
ropa? Vil den tilstand brede sig til hele ver- 
den? Hvad vil og bør der ske på andre vå- 
benområder, og hvad vil det betyde for sik- 
kerheden, på vor del af kloden og andre ste- 
der? Hvordan vil forholdene mellem Øst og 
Vest udvikle sig og mellem Nord og Syd? Vil 
der blive en bedre verden at leve i? Hvordan 
vil de nye balancer etablere sig? Der er mas- 
ser af denne slags meget vidtrækkende 
spørgsmål. Svarene vil givetvis lade vente 
længe på sig, og de vil næppe blive af kate- 
gorisk karakter, dvs. af ja/nej-typen. Med 
den bevægelse, der nu forhåbentlig er i gang, 
vil vi dog også i morgendagens verden være 
stillet over for mere gråt i gråt end sort og 
hvidt. 

I Venstre støtter vi til fulde den indstilling, 
at vi skal støtte de bestræbelser for at nå 
frem til at fjerne atomraketter, der for tiden 
udfolder sig mellem USA og Sovjet. Vi me- 
ner også, at Danmark og den danske rege- 
ring bør yde et bidrag til, at en sådan aftale 
bliver en realitet, og at denne aftale kan 
komme til at tjene også til en mere generel 
nedrustning. 

Vi ønsker at understrege, at der skal stilles 
en række krav og næres en række ønsker til 
sådan en aftale -  først og fremmest, at den 
binder begge parter, og at der bliver mulig- 
heder for reel kontrol af, at aftalen bliver 
overholdt. Her må vor regering, vor forsvars- 
alliance, NATO, og hovedforhandleren, om 
man så må sige, i den vestlige kreds, USA, 
gøre deres til, at disse ønsker og krav bliver 
tilgodeset. 

Det gælder også med hensyn til spørgsmå- 
let om Danmarks og vore allieredes sikker- 
hed. Det kan jo ikke skjules, og det bør be- 
stemt heller ikke på nogen måde skjules, at 
de foreliggende forhandlingsoplæg vedrøren- 
de atomraketterne i Europa giver anledning 
til en række betænkeligheder set i sammen- 
hæng med den fælles strategi i hele NATO- 
forsvarsalliancen: afskrækkelse og fleksibelt 
gensvar osv. Vi må ikke se bort fra, at dette 
system, som vi har opereret med indtil nu, 
har skabt eller i det mindste bidraget til de 
sidste mere end fyrre års fred og stabilitet i 
vores del af verden, hvad der faktisk er en 
historisk rekordlang periode uden krig. 

Venstre er derfor af den helt klare opfat- 
telse, at en af Danmarks og vore allieredes 
væsentlige forpligtelser i denne situation er 
viljen til, som det hedder i udenrigsministe- 
rens redegørelse, med vort eget forsvarsbe- 
redskab at tage konsekvensen af denne min- 
dre afhængighed af kernevåben, som vi går 
ind for. Vi ønsker ligeledes at understrege, 
hvor vigtigt det er, at en gradvis frigørelse 
for atomvåbnenes rolle ikke fører til en 
svækkelse af Danmarks og Vestens sikkerhed 
på grund af skævheder i den konventionelle 
balance mellem Øst og Vest. Men jeg ønsker 
at slutte denne del af mit indlæg med at er- 
klære mit partis fulde tilslutning til håbet om 
-  som det er udtrykt i ministerens redegørel- 
se, og som flere også allerede har nævnt det 
-  at forhandlingerne mellem USA og Sovjet 
og en aftale mellem dem kan blive begyndel- 
sen til begyndelsen. 

Jeg vil herefter beskæftige mig med to for- 
hold, der har relation til disse forhandlinger 
mellem supermagterne uden dog direkte at 
være involveret i dem: for det første menne- 
skerettighedssituationen i Sovjetunionen og 
andre Østlande og dernæst spørgsmålet om 
de europæiske landes indflydelse på, hvad 
der sker. 

Som bekendt forhandles der under Hel- 
singforsaftalerne om den menneskelige di- 
mension, og for tiden foregår det i Wien. Vi 
hører og læser meget om det nye begreb i 
USSR lanceret af generalsekretær Gorbatjov, 
glasnost, eller hvordan det nu udtales. Nogle 
siger, at det betyder åbenhed, andre siger, at 
det betyder offentlighed. Der er på det sene- 
ste løsladt nogle refusniks og andre system- 
kritikere fra sovjetiske fængsler; nogle har 
også kunnet rejse ud, heldigvis flere end før, 
ja langt flere. 

Jeg har selv, som andre danske politikere, 
haft lejlighed til på det seneste at snakke 
med nogle af disse sovjetborgere, og de har 
trods glæde over egen løsladelse og over 
egen konkret situation ikke kunnet formidle 
indtryk af, at denne glasnostkampagne er 
særlig omfattende eller dybtgående. Den 
danske Helsingforskomité, som nogle af os 
her i Folketinget også er medlemmer af, sø- 
ger i øjeblikket mulighed for at få verificeret, 
om denne glasnost f.eks. på menneskerettig- 
hedsområdet i Sovjetunionen har sat sig eller 
er ved at sætte sig spor i lovgivningen. Det 
er nemlig et af de afgørende kriterier for, om 
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respekt for menneskerettigheder bliver en 
almindelig, formelt integreret del af hele det 
pågældende lands retssystem, der uden dis- 
krimination gælder alment for hele befolk- 
ningen, dvs. udgør et beskyttet, garanteret 
retskrav. Hvis ikke det er tilfældet, har løsla- 
delser, udrejsetilladelser og andre liberalise- 
ringsaktiviteter jo blot karakter af nådsens- 
brød og er i hvert fald i denne sammenhæng 
ikke tilstrækkelige. 

Det andet forhold, jeg vil nævne med rela- 
tion til supermagternes aktuelle forhandlin- 
ger, er spørgsmålet om, hvordan de europæi- 
ske lande kan skaffe sig indflydelse på for- 
handlingerne, men også mere direkte på eg- 
ne, især sikkerhedspolitiske, forhold. 

I NATO har vi som bekendt Eurogruppen, 
og i NATOs ministerråd er de europæiske 
lande naturligvis repræsenteret, og det er 
først og fremmest dér, vores største påvirk- 
ningsmulighed ligger, helt legitimt og legalt 
garanteret, sikret inden for alliancen. 

Uden for NATO har vi andre organisatio- 
ner, som den tidligere amerikanske udenrigs- 
minister Henry Kissinger sagde det, måske 
lidt nedsættende, af regionalt tilsnit. Der er 
først og fremmest EPS, Det Europæiske Poli- 
tiske Samarbejde omkring EF. Her er Dan- 
mark med, men hele NATO-kredsen er det 
ikke. Til gengæld er Irland med. I mit parti 
ønsker vi helt klart, at først og fremmest 
Norge hurtigt vil kunne finde sin plads i 
denne sammenhæng. 

En anden europæisk organisation er 
WEU, Den Vesteuropæiske Union. Udenrigs- 
ministeren og andre har allerede forklaret, 
hvad dette samarbejde går ud på, og det skal 
jeg så ikke redegøre for, og man har også 
nævnt, at der er helt aktuelle planer om og 
også praktiske forsøg på at genoplive WEU. 

Danmark er som bekendt ikke med. Nogle 
af folketingsmedlemmerne har dog været 
med til parlamentarikerforsamlingen i WEU, 
når den halvårligt holder møde, som obser- 
vatører, og i juni skal to af os af sted igen. 

Også gennem arbejdet i Europarådets par- 
lamentarikerforsamling har vi kunnet stifte et 
indirekte bekendtskab med, hvad der foregår, 
idet de lande, som er med i begge organisati- 
oner, har for vane at udpege de samme par- 
lamentarikere til forsamlingerne i de to 
nævnte organisationer. 

Der er nogle, der herhjemme og andre ste- 
der har betegnet WEU som en krigerisk og 

militaristisk organisation. Det er et indtryk, 
jeg ikke deler, og jeg må tilstå, at jeg godt 
kunne tænke mig en mere fordomsfri og me- 
re seriøst velfunderet overvejelse i dansk po- 
litisk sammenhæng vedrørende WEU. 

Alt i alt finder vi i Venstre, at der er et 
uafviseligt og måske endda stigende behov 
for at styrke det europæiske element i sikker- 
hedspolitikken. Alene det faktum, at også 
vor hovedallierede, USA, taler varmt derfor, 
beviser, at sådan en styrkelse ikke ville være 
vendt imod USA eller imod NATO-allian- 
cen. 

Jeg skal slutte her og sige, at jeg måske 
senere, i anden omgang, finder lejlighed til at 
komme tilbage til nogle af de andre uden- 
rigspolitiske emner. 

Gert Petersen (SF): 
Desværre kan man ikke påstå, at billedet 

af de internationale konfliktcentre har æn- 
dret sig væsentligt, siden vi sidst havde uden- 
rigspolitisk debat. Det er lige så nedslående, 
som det var dengang. 

Den absurde og utrolig blodige krig mel- 
lem Iran og Irak fortsætter. De sovjetiske 
tropper fører stadig krig i Afghanistan, og de 
USA-finansierede kontraer hærger stadig Ni- 
caragua. Situationen i Mellemøsten er fortsat 
sprængfarlig, og den israelske besættelse af 
Vestbredden og Gaza fortsætter på 20. år. 

I Sydafrika klamrer racisterne sig desperat 
til deres magtpositioner, og Pretoriaregerin- 
gen fortsætter sin aggressionspolitik over for 
de sorte nabostater. 

Socialistisk Folkeparti er enigt med rege- 
ringen i dens fordømmelse af den sovjetiske 
tilstedeværelse i Afghanistan og i kravet om 
fjernelse af de sovjetiske tropper. Vi er til- 
fredse med, at Folketingets beslutninger om 
Sydafrikapolitikken føres ud i livet, og det 
glæder os faktisk, at udenrigsministeren talte 
så stærkt om denne politik, da han besøgte 
Østafrika. 

Vi kunne imidlertid ønske, at linjen blev 
fulgt op med en aktiv dansk støtte af finan- 
siel karakter til ANCs kontor her i Køben- 
havn og til SWAPO. Det ville være en natur- 
lig konsekvens. 

Vi savner en klar dansk fordømmelse i stil 
med fordømmelsen af Afghanistan-eventyret, 
af kontra-eventyret i Nicaragua og af den 
fortsatte israelske besættelse. Jeg har noteret 
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mig kritiske ord fra udenrigsministerens side 
-  det er udmærket -  men det bør siges langt 
stærkere. 

Dog skal jeg tilføje, at vi støtter og er til- 
fredse med de initiativer, som Det Europæi- 
ske Politiske Samarbejde og derunder altså 
Danmark har taget over for de centralameri- 
kanske lande og Mellemøsten. 

I Mellemøsten anser vi det for meget vig- 
tigt at der afholdes en bred fredskonference 
mellem alle berørte parter og Sikkerhedsrå- 
dets permanente medlemmer. Hvad enten 
man kan lide det eller ej, er det en af livets 
kendsgerninger, at palæstinenserne er en sær- 
deles berørt part, og at PLO er deres natio- 
nale repræsentation, og at PLO må være 
med, når der tales om en bred konference. 
Jeg har noteret mig, at udenrigsministeren 
tidligere i pressen har givet udtryk for det 
samme synspunkt. Det er vi tilfredse med. 

Men brændpunkterne er der altså stadig, 
og det brænder fortsat. Alligevel er den inter- 
nationale situation undergået eller ved at un- 
dergå dramatiske forandringer på et andet og 
vitalt område, nemlig vedrørende atomop- 
rustningen. 

Hermed tænker jeg naturligvis på den mu- 
lighed, der er opstået for at få fjernet alle 
mellemdistanceraketter og måske langt flere 
atomvåben fra Europa. Det ville være en 
tragedie uden lige, hvis denne mulighed blev 
forspildt. 

En tilintetgørelse af mellemdistanceraket- 
terne efter de retningslinjer, som Gorbatjov 
og Reagan enedes om i Reykavik, vil ikke 
bare være den største, men også den første 
reelle atomnedrustning siden 1945. 

Der har været tale om afskaffelse af mel- 
lem 700 og 800 atomraketter med en række- 
vidde på over 1.000 km. Samtidig foreligger 
der nu et forslag fra Gorbatjov om afskaffel- 
se i Europa af også de atomraketter, der har 
en rækkevidde på 500-1.000 km, og forhand- 
linger om afskaffelse af atomvåben med un- 
der 500 km's rækkevidde, altså slagmarks- 
våbnene. 

Hvad mellemdistanceraketterne angår, er 
der tale om den såkaldte nulløsning, der blev 
foreslået af USA med NATOs godkendelse i 
1981 i november måned. Dengang og i de 
følgende år sagde Sovjet nej. Måske vil man 
hævde, og vi har da også hørt det her, at 
Sovjets nye position skyldes Vestens stand- 
haftighed. Det må man godt hævde for mig. 

Men for det første er ideen om en nulløs- 
ning faktisk ældre og stammer fra den uaf- 
hængige fredsbevægelse i Vesteuropa, hvor 
den blev formuleret i slutningen af 1970erne. 

For det andet var der i 1982-83 visse mu- 
ligheder, som ikke blev undersøgt fuldt ud. 
Den sovjetiske chefforhandler, Kritsinskij, 
antydede faktisk interesse i, hvad man kunne 
kalde en total nulløsning, altså en total fjer- 
nelse af alle atomvåben fra Europa. Men 
USA var dengang uinteresseret. Det fremgår 
af den rapport, som SCG afleverede til NA- 
TO-ministrene i december 1983. Men her 
skal jeg erkende, at de officielle sovjetiske 
budskaber lød anderledes, og at Kritsinskij 
nok ved flere lejligheder var mere smidig, 
end han havde dækning for. 

For det tredje -  og nu kommer vi til det 
afgørende -  vil jeg stadig sætte et spørgs- 
målstegn ved, hvor alvorligt alle NATO-med- 
lemsstater mente det med forslaget om nul- 
løsning i 1981. Var det overhovedet menin- 
gen, at en forhandling skulle lykkes? De so- 
vjetiske marskaller kunne indadtil henvise til, 
at de i så fald ville blive ringere stillet i for- 
hold til Vesten, end de havde været i alle 
årene 1960-80, altså siden 1960, da de først 
opstillede deres mellemdistanceraketter, SS-4 
og SS-5, og helt frem til 1979, da der ikke 
var nogen i Vesten, der talte om, at noget 
tilsvarende skulle opstilles her på vores side. 

Jeg synes, at reaktionen i visse NATO-lan- 
de, nu da nulløsningen står foran en mulig 
virkeliggørelse, kunne tyde på, at for dem 
har tilbudet i 1981 i hvert fald ikke været 
voldsomt ærligt ment. 

Men der er strømmet meget vand gennem 
Volga og Mississippi siden forhandlingssam- 
menbruddet i 1983 -  måske mest gennem 
Volga. I hvert fald fik Sovjetunionen i marts 
1985 en ny leder og ledelse, der ganske åben- 
bart tænker anderledes end forgængerne, 
som har sat marskallerne på plads, og som 
har frigjort sig fra den let sindssyge matema- 
tiske balancetankegang, der ellers har præget 
hele kaprustningsforløbet. Derfor kan han så 
at sige overliste Vesten ved hele tiden at imø- 
dekomme vestlige krav. Det er en helt ny 
taktik, som nok kan skabe mistænksomhed. 

Først ophævede Gorbatjov koblingen til 
de franske og britiske atomvåben. Dernæst 

' accepterede han NATOs forslag om en nul- 
løsning. Så ophævede han koblingen mellem 
nulløsningen og stjernekrigsprojektet. 
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Da USA og NATO indvendte, at man og- 
så måtte tage fat på kortdistanceraketterne, 
hvor Sovjet har overlegenhed i forholdet 2:1, 
foreslog han i strid med al militær logik, at 
man simpelt hen skulle skrotte disse raketter. 
Tilbage er så de helt kortrækkende, slag- 
marksvåbnene, og dem kan vi da også tale 
om at afskaffe, sagde han til udenrigsmini- 
ster Shultz. 

Det mest opsigtsvækkende er dog nok det 
sovjetiske forslag om gensidig kontrol og in- 
spektion på stedet, som i mange henseender 
svarer til USAs eget kontrolforslag. 

Med andre ord: chancen er der, en chance 
som aldrig før. Det må fremhæves, at chan- 
cen i første omgang skyldes en grundlæggen- 
de vending i Sovjets holdning til balance- 
spørgsmålet og kontrolspørgsmålet. 

Efter min opfattelse har den megen tale 
om velovervejede sovjetiske angrebshensigter, 
hvis ikke Vesten var stærkt nok, aldrig haft 
hold i virkeligheden. Men det har unægtelig 
anklagerne for hemmelighedskræmmeri, mis- 
tænksomhed og militærkonservativ tænkning. 
De har været ganske korrekte, disse anklager. 
Her er der åbenbart sket et gennembrud for 
kræfter, der tænker helt anderledes. 

Spørgsmålet er så, om der på den anden 
side, på vores side, om jeg så må sige, er sket 
et tilsvarende gennembrud. USAs præsident 
er åbenbart indstillet på en løsning, jf. Rey- 
kjavikmødet. Man kan gisne meget om de 
psykologiske årsager til, at den præsident, 
der har rekord i oprustning, nu åbenbart vil 
gå ind i historien som delagtig i et stort ned- 
rustningsskridt. Men hvis han vil det, hvis 
han virkelig tager ideen om en nulløsning i 
Europa alvorligt -  og det tyder alt på -  giver 
han faktisk denne del af nedrustningen en 
chance. 

Det skal imidlertid ikke fordunkle, at vi 
på en række andre områder føler, at USAs 
politik stadig er fanget i den militærkonser- 
vative tankegang og er en forhindring for at 
komme videre. 

Lad mig nævne den manglende respekt for 
SALT 11, forsøget på at give ABM-traktaten 
en såkaldt bred tolkning, uviljen mod at for- 
handle om et totalt atomprøvestop, stjerne- 
krigsprogrammet, den igangværende oprust- 
ning om bord på skibe og fly med mellemdi- 
stanceraketter og kortdistanceraketter, op-' 
rustningen i Nordatlanten, altså til søs. Det 
er alt sammen noget, der blokerer for globale 

nedrustningsskridt. Det skal vi ikke overse, 
og det må vi fortsat have vores interesse hen- 
vendt på. 

I den samme forbindelse betyder det også, 
at der stadig er brug for selvstændige skridt. 
Her kommer sådan noget som den nordiske 
atomvåbenfri zone meget stærkt ind i bille- 
det. Vi hilser med tilfredshed den enighed, 
der er opnået mellem parlamentarikere, der 
udgør et flertal i de nordiske parlamenter, 
om indholdet af og retningslinjerne for en 
sådan nordisk atomvåbenfri zone. Vi håber, 
at det snart vil komme til realisering. 

Men vi må altså, hvad angår den ameri- 
kanske præsident og administration, konsta- 
tere en positiv holdning til selve nulløsnin- 
gen, som de foreslog for en del år siden, og 
som der nu er reelle muligheder for at få 
igennem. Så er det til gengæld deprimerende 
at konstatere, at visse europæiske stater 
åbenbart ikke har ment forslaget særlig al- 
vorligt, og man må spørge sig, om regeringer, 
som i virkeligheden kun taler på folkelige 
mindretals vegne, virkelig skal kunne blokere 
for den meget store vending i Europa, som 
her er blevet mulig. I England sidder fru 
Thatcher på 42 pet. af stemmerne, og de 
vesttyske konservative unionspartier sidder 
på nogenlunde det samme. I begge lande 
støtter den samlede opposition og i For- 
bundsrepublikken også regeringspartiet De 
Frie Demokrater, udenrigsminister Genschers 
parti, ønsket om nu at realisere nulløsningen 
og om muligt komme videre, men Thatcher, 
forsvarsminister Wörner i Forbundsrepublik- 
ken og i Frankrig Chirac har vældig travlt 
med at finde hår i suppen og finde på nye 
betingelser. De optræder, som om de er 
skrækslagne ved tanken om nedrustning. For 
at citere det vesttyske nyhedsmagasin Der 
Spiegel: 

»Gorbatjovs vilje til at bortfjerne alt det, 
som hans militærunderdanige forgænger 
Bresjnev havde anbragt af masseødelæggel- 
sesvåben rettet mod Vesteuropa, styrter åben- 
bart visse politikere og militærfolk i NATO 
ud i den dybeste forvirring.« 

Det gælder forhåbentlig ikke herhjemme. 
For at sikre mig, at det ikke er tilfældet, vil 
jeg varmt anbefale at stemme for den af hr. 
Lasse Budtz foreslåede dagsorden, og jeg vil 
være meget glad, hvis også udenrigsministe- 
ren og regeringen vil stemme for denne dags- 
orden. 
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Niels Helveg Petersen (RV): 
Jeg vil gerne takke udenrigsministeren for 

redegørelsen. Jeg synes, den er en grundig og 
god indføring i danske synspunkter på og 
vurderinger af nogle af de centrale udenrigs- 
politiske spørgsmål. 

Det er forår uden for bygningen her, og 
det er også blevet forår i forholdet mellem 
Øst og Vest; man mærker, at optimismen er 
begyndt at pible. 

Men inden jeg kommer til det, som må 
blive det centrale tema for diskussionen i 
dag, vil jeg gøre et par bemærkninger om 
gamle sørgelige kendinge inden for storpoli- 
tikken: Sydafrika, hvor det stadig væk er 
umuligt at se gennembrud for fornuft, hvor 
vi selvfølgelig kan glæde os over, at den 
sanktionspolitik, som Danmark indledte, nu 
har fået følgeskab i de øvrige nordiske lande, 
men hvor det jo er en ringe trøst, fordi der 
ikke er nogen regulær udvikling til det bedre 
i Sydafrika. 

I Mellemøsten er der grund til at hilse de 
planer meget velkommen, der er om indkal- 
delse af en særlig fredskonference. Jeg synes, 
det er et konstruktivt, lovende nyt element i 
diskussionen om at finde varige, holdbare 
løsninger på konflikten i Mellemøsten. For- 
håbentlig kan det føre til resultater. 

Krigen mellem Iran og Irak fortsætter 
med uformindsket brutalitet og fanatisme og 
repræsenterer et fantastisk spild af menne- 
skeliv, af menneskelige muligheder og af 
økonomiske ressourcer. Det viser vel bedre 
end noget andet, hvad den religiøse fanatis- 
me kan føre til. 

Afghanistankrigen er der stadig ingen ud- 
sigt til løsninger på. Som udenrigsministeren 
fremhæver det, bor der nu 4 millioner afgha- 
nere uden for Afghanistans grænser, en be- 
folkning næsten på størrelse med Danmarks, 
fordrevet med russisk militær og ved russisk 
invasion. Det er en plet, en fantastisk plet, 
på Sovjetunionens bestræbelser i øvrigt, at 
krigshandlingerne i Afghanistan fortsætter, 
og at man fortsat ikke kan skimte en politisk 
løsning. 

Men tilbage til Øst-Vest-forholdet. For et 
par vigtige enkeltheder synes jeg at udenrigs- 
ministeren signalerede fremskridt. Det var, 
når det drejede sig om aftaler vedrørende 
forbud imod kemiske våben, og også når det 
drejede sig om aftaler om stop for atomprø- 

vesprængninger. Jeg synes, der i udenrigsmi- 
nisterens vurderinger på dette område var 
forsigtig optimisme, og det glædede mig me- 
get at erfare, at regeringen anlægger den vur- 
dering, at der her er mulighed for at nå kon- 
krete fremskridt. 

Mest interessant er det direkte forhold 
mellem Sovjet og USA. Det er tydeligt, at 
Reykjavikmødet blev et gennembrud, at der 
er tale om en epoke før Reykjavik og en 
epoke efter Reykjavik. Det var i de første 
uger og måneder efter mødet i Reykjavik 
svært at tolke, hvad der egentlig var sket. 
Der var modstridende vurderinger, og det 
var svært at finde ud af præcist, om der her 
var tale om et totalt flop eller det var begyn- 
delsen til noget, der var brugbart. Det har 
vist sig at være det sidste, og det er det glæ- 
deligste, der er sket i den internationale poli- 
tik i mange, mange år. Det er begyndelsen, 
tror jeg, på et nyt, mere konstruktivt forhold 
mellem Øst og Vest, som får overordentlig 
stor betydning for Europa, også for den plet 
af Europa, hvor vi bor, og det indebærer løf- 
tet om, at der kan blive tale om en balance 
mellem Øst og Vest på et lavere niveau rust- 
ningsmæssigt og økonomisk og uden atomvå- 
ben. I Danmark må vi med den største inter- 
esse følge det og støtte de bestræbelser, men 
det er da indlysende, at det rejser nye spørgs- 
mål for os og for den vesteuropæiske politik 
i det hele taget. For mig er det helt absurd at 
se, at der er kredse i Europa, der afviser, for- 
holder sig skeptisk over for de muligheder, 
som situationen rummer. Det er helt uhold- 
bart, og jeg er heldigvis overbevist om, at 
hvis de europæiske lande for alvor forsøgte 
at modsætte sig den proces, der er i gang, 
ville de formentlig ikke have held til at blo- 
kere den. 

Et af de spørgsmål, som man med rette 
stiller, er, at der er større behov for nye sam- 
arbejdsorganer for de vesteuropæiske lande i 
den nye situation. Jeg har svært ved at se 
det. Jeg synes ikke, der er anledning til, at 
man skal revidere synet på dansk medlem- 
skab af Den Vesteuropæiske Union. Jeg no- 
terer med glæde, at udenrigsministeren afvi- 
ser kommissionspræsident Delors' forslag om 
en særlig EF-mødevirksomhed og konference 
om synet på Øst-Vest-forholdets forandrin- 
ger. 

Vesteuropa bør for sin egen skyld og for 
udviklingen i forholdet mellem USA og So- 
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vjet konstruktivt gå ind i arbejdet med at 
udnytte de nye muligheder. 

Jeg noterede mig, at udenrigsministeren 
var en smule optimistisk, også når det dreje- 
de sig om de konventionelle sonderinger, der 
nu er i gang. Udenrigsministeren nævner, at 
der er sonderinger i gang uformelt mellem 
Warszawapagtlandene og NATO-Iandene om 
de konventionelle styrker. Det er en lovende, 
en interessant og en ny udvikling, som forhå- 
bentlig kan føre frem til, at de aftaler, der nu 
synes at kunne nås for atomvåben, for mel- 
lemdistanceraketter og for kortrækkende ra- 
ketter i det europæiske, kan følges op med 
aftaler også på det konventionelle område. 

Jeg er i udenrigsministerens redegørelse 
især uenig med udenrigsministeren, når han 
siger: »Den klare og aktive rolle, vi hermed 
har påtaget os inden for alliancen« -  i ret- 
ning af at støtte bestræbelserne -  »må natur- 
ligvis indebære, dels at vi optræder loyalt i 
forhold til vore allierede« -  ja, det er en pæn 
egenskab -  »dels at vi er rede til med vort 
forsvarsberedskab at tage konsekvensen af 
den mindre afhængighed af kernevåben, som 
vi går ind for. Ellers er der ingen konsekvens 
i Danmarks optræden.« 

Jeg er ikke enig med udenrigsministeren i 
den vurdering, hvis det vel at mærke skal 
tolkes sådan, at nu skal det være Danmarks 
særlige bidrag til den europæiske afspæn- 
dingsproces, at vi skal øge vore egne konven- 
tionelle styrker. Jeg tror, det ville være farligt 
for processen, hvis det eneste svar, vi havde 
for Vesteuropa, var, at vi i takt med, at man 
konstruktivt mellem USA og Sovjet diskute- 
rede afvikling af atomvåben, selv øgede vort 
konventionelle forsvar. Jeg mener, det er et 
forkert signal og kunne være et helt forkert 
vesteuropæisk bidrag til processen. Jeg tror, 
at den udvikling, vi her kan se, kommer til at 
betyde overordentlig meget, også for det, 
skal vi sige civile, økonomiske, militære og 
kulturelle samarbejde mellem Øst- og Vesteu- 
ropa. Jeg tror, det ikke kun er indledningen 
til et bedre forhold for så vidt angår de mili- 
tære balancespørgsmål, men også bliver ind- 
ledningen til en stærk udvikling af samarbej- 
det på andre områder, hvad der er overor- 
dentlig glædeligt, og hvad der er meget brug 
for. 

I denne udvikling af det videre samarbej- 
de er det en forpligtelse for Vesteuropa i for- 
holdet til Østeuropa at gøre opmærksom på, 

at der samtidig skal ske fremskridt for men- 
neskerettighederne i Østeuropa. Det må blive 
et centralt anliggende, at denne proces følges 
op med en stærk vesteuropæisk indsats netop 
for at styrke menneskerettighederne i de øst- 
europæiske lande, hvor der virkelig er meget 
for os at gøre. 

Jeg kan meddele, at den radikale folke- 
tingsgruppe stemmer for den dagsorden, hr. 
Lasse Budtz har foreslået. Jeg mener, det lige 
netop er det, Danmark i den nuværende situ- 
ation skal udtale sig om: vor stærke opslut- 
ning om, at der nu nås aftaler. 

Første næstformand (Knud Østergaard): 
Hr. Erhardt Jakobsen, som bliver sidste 

taler inden frokostpausen. 

Erhard Jakobsen (CD): 
Jeg synes, der er grund til at komplimente- 

re vores udenrigsminister med, at han på så 
forholdsvis kort tid er i stand til at give Tin- 
get en oversigt over alle de væsentligste ting, 
som indgår i det, man kan kalde den uden- 
rigspolitiske situation for øjeblikket. 

Jeg vil på CDs vegne tage stilling på den 
måde, som vi normalt tager det i udenrigspo- 
litikken, at for os omfatter dansk udenrigspo- 
litik tre og næsten kun tre punkter. Punkt 1: 
Danmarks sikkerhed, punkt 2: Danmarks 
sikkerhed, og punkt 3: Danmarks sikkerhed. 
Det øvrige kan vi snakke med om, for det 
vedrører nok også Danmarks sikkerhed, men 
det har kun betydning for os at diskutere, 
hvis det er noget, der vedrører Danmarks 
sikkerhed. Det begrundes i Danmarks 5 mil- 
lioner indbyggere over for verdens 5 milli- 
arder indbyggere. Det begrundes i Danmarks 
stilling i det hele taget. Det er begrundelsen 
for, at vi mener, at vi nok væsentligt skal 
holde os til det og så til gengæld gøre meget 
ud af det. 

Må jeg lige, inden jeg tager fat på hoved- 
emnet, omtale den smule debat, der har væ- 
ret om Den Vesteuropæiske Union. Jeg vil af 
al kraft støtte denne vesteuropæiske union, 
men det vil jeg gøre ved at anbefale, at Dan- 
mark ikke indtræder, så det folketingsflertal, 
der kan stille sig hindrende i vejen som man- 
ge andre steder, ikke også kommer til at hin- 
dre en fornuftig udvikling inden for Den 
Vesteuropæiske Union. 
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Ellers er for mig hovedtemaet ud fra Dan- 
marks sikkerhedspolitik USA og Danmark. 
Det er det, der spiller den store rolle også i 
denne debat. Der er i hele den danske of- 
fentlighed, i særdeles i medierne, en tendens 
til mere og mere at prøve at indtage en neu- 
tral holdning: Danmark står neutralt mellem 
to supermagter, der næsten er lige gode eller 
lige dårlige. Jeg synes, det er helt afgørende 
at få slået fast, at Danmark aldeles ikke er 
neutral, og at der er pokker til forskel på de 
to supermagter. Den ene supermagt har helt 
tilbage til anden verdenskrig vist, at den øn- 
sker at stå solidarisk med de vesteuropæiske 
demokratier. Den anden supermagt har vist, 
at den vil benytte enhver lejlighed til at af- 
skaffe de rester af demokrati, der måtte være 
visse steder, og erstatte det med diktatur, og 
som i øvrigt ved sin politik i Polen, Ungarn, 
Rumænien, Bulgarien og Tjekkoslovakiet 
klart har tilkendegivet, hvilken skæbne der 
kunne vente andre lande, som var nødt til at 
bøje sig for sovjetrussiske diktater. 

Desværre er der en tendens til, at alt fra 
1930rne går i glemmebogen. Vi, der har ople- 
vet årene, bliver færre og færre, og nogle har 
glemt dem, men de fleste har ikke glemt 
dem; de har bare aldrig oplevet dem og ved 
ingenting om dem. Det, der kendetegner 
193 Orne, var den ulyksalige neutralitetspoli- 
tik, og den kendetegnedes samtidig af noget, 
som desværre er ved at komme på mode 
igen: ikke bestræbelser for nedrustning, nej, 
agitation for nedrustning, og det er noget 
helt andet. Hvis jeg ikke husker helt forkert, 
havde Hitler indkaldt til en fredskonference i 
Berlin i September 1939, men den blev han 
desværre nødt til at aflyse, fordi Det tredje 
Rige skammeligt blev angrebet og overfaldet 
af Polen på det tidspunkt. Så hyklerisk har 
man gang på gang brugt fredstanker og 
fredsbevægelser, og det er nøjagtigt det sam- 
me, der nu sker igen. 

Nu tales der om en optimistisk atmosfære. 
Det synes jeg er glædeligt, og jeg synes, det 
er vigtigt -  og jeg gør nu det med hr. Gert 
Petersens tilladelse -  at sige, hvorfor denne 
optimistiske atmosfære er fremkommet, nem- 
lig -  som hr. Gert Petersen rigtigt antydede 
det, hvilket ikke var hans mening, men som 
jo netop også af den grund i høj grad kan 
være min mening -  at det er US As stejle 
holdning og alene USAs stejle holdning, som 
har fremtvunget den situation, hvor Gorba- 

tjov, hvis bestræbelser jeg absolut har respekt 
for, nu gør alt, hvad han kan, for at imødegå 
hvert eneste af de synspunkter, som socialde- 
mokrater, radikale og venstrefløjen har ført 
frem her i Folketinget igennem det sidste par 
år. Nu tager Gorbatjov afstand fra den ene 
efter den anden. Vi kan kun hilse med til- 
fredshed, at han også kan indse, at den galaj 
var det helt forkert at hoppe på. Det skal 
han kun have ros for. 

En anden ting, han absolut også skal have 
ros for -  her taler jeg på en stor del af de 
kvindelige vælgeres vegne -  er, at det er 
yderst prisværdigt, at russiske kvinder nu får 
mulighed for at læse det store tyske mode- 
magasin Burda. Det, at de kan komme til at 
gå i noget tøj, som vesteuropæere har gået 
med i årevis, jeg mener ikke brugt tøj, men 
altså samme modeller, betragter jeg som et af 
de helt store fremskridt, som Gorbatjovs 
navn formentlig kan knyttes til. 

Så er det spørgsmålet, hvor meget andet 
der ellers bliver. Jeg fatter ikke, at man i 
vesteuropæisk presse næsten står på hovedet 
af beundring over, når man skal stemme for- 
skellige steder i Sovjet, at man nu ikke læn- 
gere stemmer om én kommunist, nu stemmer 
man om to. Det er da et stort fremskridt, det 
kan man da godt se, hvis man vel at mærke 
ikke aner, hvad demokrati betyder, og det 
gør man selvfølgelig ikke på de kanter. 

Jeg mener, at det er USAs stejle holdning, 
hans -  som et æret medlem af dette høje 
Ting engang kaldte for den afdankede skue- 
spiller -  stejle holdning, bl.a. den, som han 
blev kritiseret så voldsomt for ved Reykja- 
vik-mødet, hvor den gamle afdankede skue- 
spiller slog det hele i stykker ved at stå fast 
på SDI. Han har ikke slået noget som helst i 
stykker. Han har tværtimod netop ved at 
fremhæve og stå fast på SDI tvunget Sovjet 
til at gå med til alle de ting, som et flertal 
herinde frarådede Sovjet at gå med til gen- 
nem en længere periode. Det bør man abso- 
lut prise USA for, og jeg mener, det er på 
høje tid, at Danmark i sit medlemskab af 
NATO forstår, at her er en vis loyalitet, jeg 
siger kun en vis loyalitet, over for USA på 
sin plads. Det er en af de væsentligste ting, 
som binder NATO-magterne sammen, og det 
trænger vi i hvert fald til at leve op til i dette 
land, om ellers nogen gør det. 

Ellers skal jeg da lykønske dem, der arbej- 
der for atomvåbenfri zone. Det kan der næp- 
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pe ske noget som helst ved. Jeg har selv for 
nylig konstateret, at der åbenbart er udvik- 
ling i det. Jeg fik pludselig at vide, da jeg 
talte nede i Jyllinge, at Gundsømagle Kom- 
mune også er blevet atomvåbenfri zone. Det 
går da fremad. Det må vi da huske at frem- 
hæve i de fredsforhandlinger, der finder sted 
forskellige steder. De er jo lige så vigtige, 
som når fredsbevægelsen laver cykelture til 
Silkeborg. Det er store mediepolitiske begi- 
venheder. Det ved jeg, for ikke bare DR, 
men DDR fremhæver det meget, meget 
stærkt, når sådan noget finder sted. 

Det, jeg vil sige med dette, det er det gam- 
le, kendte slagord »snot for sig og overskæg 
for sig«. I udenrigspolitikken er der nu seriø- 
se bestræbelser på at få formindsket oprust- 
ningen, men længere skal man da vist heller 
ikke regne med at komme. I modsætning til 
mange talere her i dag vil jeg betragte det 
som lige så seriøst, som når franske, engelske 
og tyske politikere råber vagt i gevær over 
for alene at lægge mærke til, hvad der sker 
med hensyn til atomvåben, men stort set helt 
aflede interessen for, hvad der sker på alle 
andre områder. Det er en meget, meget farlig 
ting. Det er nøjagtig i overensstemmelse med 
de neutralitetspolitiske bestræbelser, som 
fandt sted i 1930rne, og jeg er glad for, at 
der er politikere rundt omkring i Europa, der 
ikke bare med hud og hår sluger alt det dér. 

Første næstformand (Knud Østergaard): 
Jeg skal her afbryde forhandlingen og ud- 

sætte mødet. Mødet genoptages i dag kl. 
13.00. 

Mødet udsat kl. 12.03 

Mødet genoptaget kl. 13.00 

Forhandlingen genoptoges. 

Dohrmann (FP): 
Ud fra erkendelsen af, at Danmark inter- 

nationalt målt er en af verdens mindste nati- 
oner, har Fremskridtspartiet altid haft den 
opfattelse, at den lidenhed, vi har som nati- 
on, også giver os en meget begrænset indfly- 
delse på de internationale problemer, der 
opstår, og som følge deraf mener vi, at Dan- 
mark ikke i alt for høj grad skal spilde både 

tid og kræfter på at blande sig i alle mulige 
udenrigspolitiske spørgsmål. 

En af de ting, vi i hvert fald mener er for- 
kerte, er, at Danmark gang på gang optræder 
i rollen som den store moralist over for an- 
dre nationer. Vel er der da mange ting, som 
set med danske øjne ser mærkelige ud og er 
fuldstændig uacceptable, men vi må jo bare 
konstatere, at for det første kan vi ikke æn- 
dre noget ved det, og for det andet kan vi 
være helt forvisset om, at man mange steder 
i udlandet betragter det system, vi har her i 
Danmark, som noget fremmedartet og mær- 
keligt noget. Derfor skal vi som sagt ikke 
blande os i alle de udenrigspolitiske spørgs- 
mål, der opstår; det tjener ikke Danmarks 
interesse, tværtimod. 

Vi mener også, at boykot af forskellige 
lande, som Folketinget flere gange har været 
inde på, er forkert. Jeg tænker her specielt på 
Sydafrika og den måde, vi behandler denne 
nation på. Deri ligger ikke nogen som helst 
accept af det system, der findes i Sydafrika, 
men boykotter man det ene land, skal man 
da for at være retfærdig gøre det samme over 
for andre lande, og når det gælder Sydafri- 
kas nabolande, tror jeg, man virkelig kan 
finde mange ting at kritisere dér. Derfor sy- 
nes vi, det er forkert, og det er jo også frem- 
gået af de afstemninger, vi har haft her i fol- 
ketingssalen. 

Vi mener også, at det er forkert, når Soci- 
aldemokratiet nu igen har bebudet et forslag 
om forbud mod transport af våben til for- 
skellige krigsførende lande. Vi er da 100 pet. 
enige i, at krig og ufred og den slags ting er 
forfærdeligt, men vi må bare være så for- 
domsfri, at vi erkender, at de skridt, lille 
Danmark tager, intet som helst ændrer i den 
udenrigspolitiske situation. 

Jeg vil også gerne ved denne lejlighed sige, 
at de mange penge, Danmark giver i ulands- 
hjælp, er totalt forfejlede. Vi mener også, det 
er helt forkert, at vi fører en så dårlig politik 
herhjemme, at Danmark belaster det interna- 
tionale lånemarked så hårdt, som vi gør. Det 
er vel også noget, som først og fremmest ska- 
der de lande, der virkelig har behov for at 
låne penge, når Danmark som et såkaldt rigt 
land går ud og tager broderparten af lånene 
hjem og derved afskærer andre fra at opnå 
nogle lån, de har langt større behov for. 

Derudover skal jeg såmænd blot sige, at vi 
tager absolut afstand fra de tanker, man hø- 
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rer om, at EF nu eventuelt skal gøres til en 
slags supermagt. Jeg lagde mærke til, at hr. 
Lasse Budtz sagde, at Europa bør spille en 
langt større rolle, end tilfældet er i dag. Det 
mener vi absolut ikke Europa bør gøre. Vi 
har et udmærket system i dag med de to sto- 
re supermagter, og hvis Europa/EF også ud- 
vikler sig til sådan en slags supermagt, ligger 
der deri en risiko for, at visse andre lande 
kunne føle sig foranlediget til en forøget op- 
rustning ud fra den opfattelse, at der vel 
stort set er en eller anden form for balance i 
dag. Derfor mener vi altså absolut ikke både 
under henvisning til det, man stillede den 
danske befolkning i udsigt, dengang vi stem- 
te om ja eller nej til EF, og også til det sid- 
ste, jeg her sagde, at Europa militært eller i 
andre sammenhænge skal begynde at udvikle 
sig til nogen som helst slags supermagt. 

Vi tilslutter os naturligvis, som vi altid har 
gjort, vort medlemskab af EF og NATO, og 
vi mener egentlig, at det er inde i en positiv 
udvikling, måske lige bortset fra, at Danmark 
ved flere lejligheder har gjort, hvad det kun- 
ne for at sabotere den frie bevægelighed over 
grænserne. Det er absolut ikke noget, den 
danske regering skal roses for. 

Jeg vil afslutningsvis gerne give tilslutning 
til den dagsorden, hr. Lasse Budtz har fore- 
slået. Der ligger ikke noget forkert i den, og 
derfor vil vi stemme ja til den. 

Kofod-Svendsen (KRF): 
Jeg vil indledningsvis takke udenrigsmini- 

steren for den meget grundige fremstilling og 
analyse af den øjeblikkelige udenrigspolitiske 
situation, og jeg vil i mine kommentarer tage 
en del enkeltspørgsmål op og også sige lidt 
om de igangværende nedrustningsforhandlin- 
ger. 

Jeg vil dernæst begynde med at sige, at 
Danmarks udenrigspolitik efter Kristeligt 
Folkepartis opfattelse hviler på vort medlem- 
skab af Nordisk Råd, EF, NATO og FN. 
Det er de fire grundpiller eller bærepiller, 
men også i vore kontakter med enkeltlande 
har vi gode muligheder for at påvirke den 
internationale udvikling. 

Hovedelementerne i en bredt baseret 
udenrigspolitik må være en aktiv fredspolitik 
baseret på grundprincipperne i FN-pagten, et 
nært samarbejde mellem de nordiske lande, 
et bredt europæisk samarbejde også med øst- 

europæiske lande, afspænding, våbenkontrol 
og nedrustning baseret på en realistisk sik- 
kerhedspolitik, indsnævring af velstandskløf- 
ten mellem i- og ulandene, internationalt 
samarbejde om efterlevelse af verdenserklæ- 
ringen om menneskerettighederne og den 
europæiske menneskerettighedskonvention 
og internationalt samarbejde om løsning af 
de globale miljø- og ressourceproblemer. Det 
er, den overordnede målsætning, og herefter 
vil jeg fremkomme med enkelte delkommen- 
tarer. 

Til trods for at vi glæder os over de til- 
nærmelser og en ny detente, som der blev 
sagt fra flere ordføreres side, må vi dog fast- 
slå, at der også er virkelig mørke pletter på 
det verdenspolitiske kort, og den første virke- 
lig mørke plet er jo Afghanistan -  en krig, 
som har varet i år efter år begyndende i de- 
cember 1979, og hvorunder menneske efter 
menneske er blevet dræbt eller tortureret, og 
hvor flygtningetallet nærmer sig Danmarks 
befolkning. Her er virkelig -  al glæde til 
trods over den tilnærmelse, der har været -  
en international skamplet, og hvor Danmark 
fortsat af al kraft må arbejde for, at det af- 
ghanske folk får den selvbestemmelsesret og 
frihed, som det afghanske folk ønsker. 

En anden af de sorte pletter er Iran-Irak- 
krigen, igen en af disse krige, der har varet 
overordentlig længe, og som har kostet over- 
ordentlig mange menneskeliv, og som det 
også menneskeligt set synes vanskeligt at fin- 
de en hurtig løsning på. Også her må vi gen- 
nem de muligheder, vi har, prøve på at være 
ægte fredsstiftere, så den meningsløse men- 
neskeslagtning, som finder sted dér, må blive 
standset. 

Den tredje af de mørke pletter, vi kan 
konstatere, det er i Sydafrika. Her mener vi 
fra Kristeligt Folkepartis side, at det er glæ- 
deligt, at den nordiske enighed vedrørende 
politikken over for Sydafrika er blevet retab- 
leret, at Sverige har nærmet sig de dansk- 
norske synspunkter, og vi håber, at dette må 
medføre et sådant øget pres, at det igen må 
fremme en fredelig udvikling i Sydafrika. 

Det fjerde område, jeg vil sige lidt om, er 
Israel og det palæstinensiske problem. Dér er 
der nogle lyspunkter, men jeg tror samtidig, 
man realistisk må erkende, at det varer no- 
get, før vi får den opblødning på de forskel- 
lige sider, som er nødvendig for, at vi får en 
varig fred. 
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For det første mener jeg, vi må konstatere 
den interne uenighed i Israels koalitionsrege- 
ring om en række centrale spørgsmål vedrø- 
rende fredsprocessen. Denne interne uenig- 
hed er en hindring for den fredelige løsning, 
som vi ønsker. Jeg tror også, vi må erkende, 
at Syrien formentlig ikke kun vil boykotte, 
men også direkte modarbejde fredsinitiativer, 
og endelig mener jeg, at bruddet mellem Jor- 
dan, kong Hussein, og PLO endnu en gang 
har afdækket et centralt problem, nemlig 
hvem der skal repræsentere palæstinenserne i 
fredsprocessen, og dér har vi fra Kristeligt 
Folkepartis side altid bestridt, at PLO skulle 
have et monopol. Vi mener, det er vigtigt, at 
vi får kontakt med moderate palæstinensere; 
jeg tror, at deres aktive deltagelse i fredspro- 
cessen vil virke befordrende på, at man når 
det mål, som vi har formuleret mange gange. 
Der er en vis opmuntring i Mellemøsten, 
men jeg må også konstatere, at der her er 
kræfter, som trækker i den forkerte retning. 

Dernæst vil jeg sige lidt om Syd- og Mel- 
lemamerika. En række lande i dette område 
er præget af de samme problemer som ulan- 
dene, men jeg skal ikke komme generelt ind 
på ulandsspørgsmålene, da vi senere får en 
debat om det. Jeg mener, at den langsigtede 
strategi over for landene i Syd- og Mellem- 
amerika må indeholde nogle af de samme 
elementer, som vi kommer til at drøfte, når 
vi skal drøfte ulandspolitik. Men dertil kom- 
mer -  og det er det, jeg vil nævne -  at dette 
område har USAs særlige interesse, dels af 
handelspolitiske, dels af sikkerhedspolitiske 
grunde. Det må erkendes, at USA undertiden 
hår ført en politik over for nogle af disse 
lande, som må anses for uforenelig med 
principperne i FN-Pagten. Sikkerheden i om- 
rådet varetages bedst ved aktiv støtte til re- 
formvenlige demokratiske partier, og her bør 
Vesteuropa og Danmark gennem de sam- 
menhænge, vi står i i Vesteuropa, gøre alt, 
hvad der står i vor magt, for at støtte de lan- 
de i Syd- og Mellemamerika, som følger en 
demokratisk kurs, og det kan vi bl.a. gøre 
ved at yde dem en omfattende økonomisk 
hjælp. Jeg finder, at udviklingen i Syd- og 
Mellemamerika er uhyre vigtig, og her mener 
jeg Vesteuropa har vigtige opgaver at løse for 
at fremme den demokratiske udvikling. 

Et andet spørgsmål, jeg vil nævne, som 
også er blevet globalt inden for udenrigspoli- 
tikken, er terrorgrupper, som i en række lan- 

de efterhånden er blevet så velorganiserede, 
at de udgør en ikke ubetydelig politisk risiko. 
I visse tilfælde foregår der desuden et samar- 
bejde mellem forskellige grupper på tværs af 
landegrænserne. Problemet med bekæmpelse 
af disse grupper har derfor i stigende grad 
fået international karakter. Der må derfor 
lægges vægt på effektivt samarbejde om de 
mest hensigtsmæssige metoder til bekæmpel- 
se af sådanne grupper. Disse metoder må 
dog ikke bringe væsentlige demokratiske 
samfundsfunktioner i fare. 

Også menneskerettighedsspørgsmålet er 
uhyre væsentligt i den samlede udenrigspoli- 
tik, det er jo netop knægtelse af menneske- 
rettighederne, som er årsag til de store flygt- 
ningeproblemer. 

Det sidste, jeg vil nævne -  nu er min tale- 
tid ved at udløbe, og derfor bliver det kun 
brudstykkeagtigt -  er, at det er positivt, at 
der nu omsider synes at være tilvejebragt et 
realistisk grundlag for forhandling mellem 
USA og Sovjetunionen om begrænsning eller 
nedskæring af antallet af INF-våben i Euro- 
pa og den vestlige del af USSR. Nu må vi 
herfra af al kraft være med til at fremme dis- 
se initiativer, så vi virkelig får afbalancerede 
nedrustningsforhandlinger, således at den 
frygt, som de vesteuropæiske folk har levet 
under, må blive formindsket. Vi må virkelig 
satse på balancerede reduktioner både af a- 
våben og konventionelle våben, for det bør 
ikke være sådan, at en af parterne -  i dette 
tilfælde Sovjet -  får en stor overmagt af kon- 
ventionelle våben. Vi må have en total pak- 
keløsning, hvor det virkelig er gensidig ned- 
rustning, som er målsætningen, og Danmark 
må af al kraft medvirke til en sådan kon- 
struktiv løsning. 

Albrechtsen (VS): 
Der er mange enkeltspørgsmål, som det 

ville være rimeligt at tage op i en debat som 
denne, men tiden tillader det ikke, f.eks. er 
hele Nord-Syd-konflikten og den voksende 
gældskrise et problem, som der bør vies en 
hel debat til, og det får vi jo den 21. maj i 
forbindelse med ulandsbistanden, hvor VS 
også vil fremsætte et beslutningsforslag. Også 
Mellemamerika kunne der være grund til at 
diskutere meget mere detaljeret; noget af det 
mest positive er jo, at Contrabanditternes 
bestræbelser på at ødelægge styret i Nicara- 
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gua er mislykkedes, og at Contraerne er i 
opløsning. 

På det mellemøstlige område har vi set, 
hvad vi hilser særdeles velkomment, at der er 
opnået en ny enhed i PLO, og vi må forlange 
-  og jeg vil bede ministeren give tilsagn her- 
om -  at Danmark naturligvis vil støtte, at det 
er palæstinenserne og PLO, der alene be- 
stemmer, hvem der skal repræsentere palæsti- 
nenserne i kommende forhandlinger. 

Som sagt er der en hel række områder, 
som man burde sige mere om, men jeg vil 
bruge resten af taletiden til det, som vel nok 
er det mest påtrængende, nemlig kampen 
mod atomoprustningen. 

Det er således, at højreregeringerne i 
Frankrig, England og Vesttyskland, der jo 
ellers altid optræder som Mr. Reagans tro 
følgesvende, er kommet ganske gevaldigt i 
klemme. Deres verdensbillede smuldrer, for 
den konservative ideologi kan nemlig ikke 
leve uden den skarpe blokdeling, den kan 
ikke leve uden den kolde krig, og derfor 
klamrer disse højrekræfter sig nu til de vest- 
europæiske atomvåben. Fru Thatcher har i 
Moskva fortalt Gorbatjov, at hun simpelt 
hen ikke vil være med til et atomvåbenfrit 
Europa. 

Det kan altså forventes, at disse reaktio- 
nære vesteuropæiske regeringer vil gøre alt 
for at sabotere muligheden for en sovjetisk- 
amerikansk aftale om fjernelse af mellemdi- 
stanceraketterne. 

Vejen for en sådan aftale ligger ellers 
åben, efter at Sovjet har meddelt, at de er 
villige til at indgå aftale om raketterne uaf- 
hængigt af spørgsmålet om stjernekrigen. Det 
er stjernekrigsplanerne, der optager Reagan, 
og Reagan vil have rumforsvaret og hele det 
nye højteknologiske oprustningsprogram 
igennem. Høgene i Pentagon er derfor i øje- 
blikket ikke særlig interesseret i de regionale 
interesser, som er fru Thatchers problem. De 
vil altså bruge kræfterne på at tvinge Sovjet 
med på en aftale om det strategiske -  en af- 
tale, som baner vejen for Reagans uhyggelige 
fantasifostre om rumforsvar og stjernekrig. 

De vesteuropæiske konservative tænker 
altså anderledes. Et afspændt atomvåbenfrit 
og nedrustet Europa er for dem en aldeles 
rædselsfuld tanke. Hvis Gorbatjov-linjen får 
succes, hvis nedrustningsforslagene kommer 
igennem, vil det ikke bare ændre nogle mili- 
tære doktriner, det vil ændre hele det politi- 

ske klima. Den kolde krig i Europa vil ikke 
længere være kold, fjendebillederne vil 
skrumpe ind, og hele det politiske klima vil 
bedres. Og den forbenede generation af gam- 
le bureaukrater i såvel Østeuropa som det 
konservative Vesteuropa -  og det er i mange 
henseender to alen af samme stykke -  vil 
være taberne i et sådant europæisk tøbrud. 

Høgene i London og Bonn og de gammel- 
konservative i Moskva har i virkeligheden 
den fælles interesse gennem bloktænkningen 
og den kolde krig at bevare deres positioner i 
et Europa stivnet i konfrontation. 

Derfor vil vi opleve dem i den kommende 
tid udfolde store bestræbelser på at sabotere 
nedrustningsforhandlingerne om atomvåbne- 
ne mellem Sovjet og USA, og derfor er vores 
hovedopgave naturligvis den helt enkle, at 
Danmarks position skal bruges til ubetinget 
at støtte fjernelsen af raketterne. Danmarks 
position skal ikke bruges til sammen med de 
andre konservative regeringer at kaste grus i 
maskineriet. 

Den danske regering skal altså pålægges 
aktivt at gå imod forsøgene på at blande alle 
mulige andre ting ind i f.eks. mellemdistan- 
ceraketspørgsmålet, forsøg på at sammenkæ- 
de med andre atomvåben eller sammenkæde 
med konventionelle våben, hvor de konser- 
vative bliver ved med at trække den forslidte 
gamle krikke om den frygtelige sovjetiske 
konventionelle overlegenhed af stald. 

Det er klart, at de vesteuropæiske NATO- 
generaler også er forfærdelig skræmt ved ud- 
sigterne til en ny udvikling. De er bange for, 
at deres nye offensive angrebsdoktriner, 
f.eks. den berygtede FOFA-doktrin, kommer 
i fare. De er bange for, at tanken om dybe, 
hurtige slag langt ind i Østeuropa vil blive 
blokeret. De har længe forberedt sig på ßlU- 
ligheden for en begrænset atomkrig i Europa. 
Gennem disse nye doktriner og gennem 
f.eks. Montebello-beslutningen fra 1983, som 
den danske forsvarsminister også deltog i, 
har de truffet beslutning om en lang række 
nye kortdistanceatomvåben, som man i øje- 
blikket er ved at opstille, og hvoraf vi kan 
regne med nogle vil blive opstillet ganske 
nær ved den danske grænse, f.eks. i den lille 
by Meyn i Slesvig. 

Det er klart, at fjernelsen af mellemdistan- 
ceraketterne ikke skal følges op af en oprust- 
ning på kortdistanceatomvåben med henblik 
på en begrænset atomkrig i Europa. Den skal 
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tværtimod følges op af en aftale om fjernelse 
også af disse atomvåben, og det kræver også, 
at vi får alle oplysninger på bordet om disse 
såkaldte slagmarksvåben, som de hedder 
med et uhyggeligt udtryk, f.eks. de 600 neu- 
tronbomber, der ligger oplagret i USA klar 
til at blive fløjet til Europa, og de 300 nye 
atomartillerigranater, som USA allerede har 
opstillet i Vesttyskland som led i en ny atom- 
oprustning. 

Det var en atomoprustning, som Folketin- 
get den 14. november 1985 vedtog en meget 
klar dagsorden imod. Det var et af de bedste 
og- klareste skridt, som det sikkerhedspoliti- 
ske flertal nogen sinde tog, nemlig at Folke- 
tinget sagde: vi går imod alle nye atomvåben 
i Europa, altså også konkret dem, amerika- 
nerne i øjeblikket stiller op i Vesttyskland. 

Derfor går det selvfølgelig ikke, hvis man 
alene i begejstring over, at der nu er frem- 
skridt mellem USA og Sovjetunionen på det 
helt strategiske plan og vedrørende mellem- 
distanceraketterne, bare lukker øjnene for, at 
der rent faktisk ved siden af nedrustningsfor- 
handlingerne konkret og fysisk foregår en 
forfærdelig atomoprustriing så at sige lige 
uden for vores dør, altså konkret i Slesvig 
f.eks. 

Jeg hæftede mig i øvrigt ved, at den uenig- 
hed, som der vitterlig findes her i folketings- 
salen med hensyn til disse spørgsmål, ikke 
klart nok har fået lov til at komme frem i 
dag på anden måde end som nogle indirekte 
bemærkninger; det havde været godt for de- 
batten, om tingene var blevet sagt klarere. 
Men måske kan man komme mere til klar- 
hed over positionerne, hvis man går lidt nær- 
mere ind på, hvad f.eks. hr. Bjørn Elmquist 
og hr. Erhard Jakobsen sagde. 

Hr. Bjørn Elmquist holdt et begejstret for- 
svatsindlæg for den vesteuropæiske union, 
som er en krigerisk forsamling. Det benægte- 
de hr. Bjørn Elmquist, men så vil jeg gerne 
spørge hr. Bjørn Elmquist, om hans begej- 
string over vestunionen rækker så langt, at 
han også støtter de udtalelser, som vestunio- 
nens talsmand, Jacques Poos, der er uden- 
rigsminister i Luxembourg, er fremkommet 
med, og hvori han hylder tanken om et for- 
svar med atomvåben i Europa; han kunne 
aldrig drømme om at medvirke til det, som 
jeg tror et flertal her i Folketinget ønsker. Jeg 
ved altså ikke, om hr. Bjørn Elmquists begej- 
string for vestunionen rækker til en politisk 

støtte til de synspunkter, der fremføres af 
disse kræfter i Vesteuropa. Det kunne skabe 
klarhed i debatten, hvis man meldte mere 
rent ud, hvad det er, man i virkeligheden står 
for. 

Det bringer mig til en sidste bemærkning, 
nemlig at jeg er ked af, at hr. Lasse Budtz 
ikke besvarede det spørgsmål, jeg stillede 
ham om forståelsen af den socialdemokrati- 
ske dagsorden. Jeg kan også spørge ham på 
en anden måde, men jeg ved ikke, om det 
hjælper, nemlig om han vil være villig til i 
sin dagsorden at indføje ordet »ubetinget«, 
således at der kommer til at stå: »ubetinget 
at støtte en amerikansk-sovjetisk aftale om 
fjernelse af deres europæiske mellemdistan- 
ceraketter«, for det er det, der er det afgø- 
rende. Det afgørende er, at den danske rege- 
ring ikke skal have lov til sammen med an- 
dre vesteuropæiske konservative regeringer at 
sammenknytte disse ting og dermed kaste 
grus i maskineriet. Den danske regerings op- 
gave er ubetinget at kræve, at der indgås en 
aftale her og nu om mellemdistanceraketter- 
ne. Derfor skal jeg på vegne af VS fremsætte 
følgende: 

Forslag om motiveret dagsorden. 
»Idet Folketinget bekræfter sin dagsorden 

af 14. november 1985, pålægger Folketinget 
regeringen 

-  at støtte en amerikansk-sovjetisk afta- 
le om skrotning af meIlenidistancera- 
ketterne i Europa og gøre dette uden 
ledsagende betingelser 

-  at sikre, at der ikke med dansk til- 
slutning træffes beslutning om nye el- 
ler moderniserede kortdistanceatomvå- 
ben i Vesteuropa, samt 

-  at arbejde for fjernelse af alle kortdi- 
stanceatomvåben fra Europa. 

Folketinget går herefter over til næste sag 
på dagsordenen.« 

(Dagsordensforslag nr. D 56). 

Formanden: 
Der er nu stillet følgende forslag om moti- 

veret dagsorden: (se ovenfor). Jeg skal også 
lade dette forslag om motiveret dagsorden 
indgå i de videre forhandlinger. 

(Kort bemærkning). 
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Bjørn Elmquist (V): 
Hr. Albrechtsen mente, at jeg talte med 

begejstring om WEU, Vestunionen. Det me- 
ner jeg nu ikke jeg gjorde. Jeg sagde, at jeg 
synes, der var behov for, at vi havde en for- 
domsfri overvejelse -  det fremgår af det ord- 
rette referat af vore indlæg, som allerede fo- 
religger -  og jeg sagde, at jeg ikke kunne de- 
le den opfattelse, som nogle havde givet ud- 
tryk for også herhjemme, nemlig at WEU var 
en krigerisk og militaristisk organisation. 
Men derfra og så til at have begejstring er 
der dog et vist spring, og det med begejstrin- 
gen vil jeg ikke komme mere ind på nu. Jeg 
synes, at en fordomsfri drøftelse af WEU 
ville være godt. Om jeg så deler den vurde- 
ring, som WEUs talsmand, den luxembourg- 
ske udenrigsminister, har fremsat, er noget 
andet! Jeg har ikke været med til at overveje 
den udtalelse, og jeg kender den heller ikke i 
detaljen, så allerede af den grund hverken 
kan eller vil jeg selvfølgelig svare hr. Al- 
brechtsen. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S): 
Jeg er sikker på, at hr. Albrechtsen, hvis 

han læser det svar, jeg gav på hans første 
direkte spørgsmål under korte bemærkninger 
i debattens indledning, vil kunne forstå, at 
Socialdemokratiet har formuleret sin dagsor- 
den, som den er formuleret, fordi vi gerne 
ville være sikker på, at regeringen under alle 
omstændigheder støtter en aftale om nedpil- 
ning af de europæiske mellemdistanceraket- 
ter, men skulle der nu i en aftale indgå et 
yderligere element, som f.eks. omhandler 
kortdistanceraketterne -  hvilket er meget mu- 
ligt, for det forhandles der faktisk meget po- 
sitivt om fra begge sider -  skal regeringen 
efter vores mening også støtte det. Jeg tror 
endda, regeringen er enig med os på dette 
punkt. Derfor er denne dagsorden formule- 
ret, som den er. Vi vil ikke have, at regerin- 
gen skulle komme og sige: jamen nu er der 
indføjet en del af en aftale, som hedder, at 
man også skal nedskære kortdistanceraketter- 
ne, så denne dagsorden behøver vi ikke at 
støtte, netop fordi der ikke står »mellemdi- 
stance«. Vi er dækket ind begge veje ved 
denne formulering. Regeringen skal ifølge 
denne dagsorden selvfølgelig støtte enhver 
form for aftale. Der kan selvfølgelig kun bli- 

ve én om nedpilning af samtlige mellemdi- 
stanceraketter, men skulle der komme yderli- 
gere atomvåben på, er vi selvfølgelig henryk- 
te, og det kan regeringen -  og skal den efter 
vores mening -  også støtte ifølge denne dags- 
orden. 

Må jeg så ikke lige sige om WEU: vi sy- 
nes heller ikke, at Danmark skal være med- 
lem af WEU og slet ikke på dette tidspunkt, 
men jeg erkender da blankt, at der opstår et 
alvorligt problem, hvis udviklingen en dag 
medfører, at Portugal, Spanien, Grækenland, 
Tyrkiet og måske endda Norge bliver opta- 
get. De fire første har direkte ansøgt, og den 
femte har antydet, at den måske godt kunne 
nærme sig. Så kan vi komme i en situation, 
hvor Danmark pludselig bliver meget isole- 
ret, og så må vi jo diskutere det. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 
Jeg vil gerne takke hr. Lasse Budtz for 

svaret, for jeg mener, at han med sit svar i 
hvert fald bragte os et stykke ad vejen, så 
VS' indsats under denne debat i hvert fald 
ikke har været helt forgæves. 

Nu siger hr. Lasse Budtz, at regeringen 
under alle omstændigheder skal støtte en af- 
tale om fjernelse af mellemdistanceraketter- 
ne, eventuelt også hvis det er en mere vidtgå- 
ende aftale. Det er måske ikke helt så vidtgå- 
ende, som VS' dagsordensforslag på det 
punkt, men det er -  sådan fortolker jeg det -  
et stykke i den retning i hvert fald, at det 
skal være betingelsesløst, og at det ikke skal 
sammenkædes med andre ting. Sådan må det 
opfattes, og det vil jeg gerne sige hr. Lasse 
Budtz tak for. 

Vi stemmer naturligvis for den af hr. Lasse 
Budtz foreslåede dagsorden, selv om vi fort- 
sat mener, at også de andre elementer ekspli- 
cit bør nævnes i en dagsorden. 

Derefter vil jeg blot konstatere, at hr. 
Bjørn Elmquist var lidt på retur i sine stand- 
punkter med hensyn til denne Vestunion, og 
det er overmåde klogt ikke at lade sig identi- 
ficere alt for voldsomt med den forsamling. 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Jeg vil gerne takke for mange væsentlige 

og inspirerende indlæg i debatten efter min 
redegørelse. Jeg vil også takke dem, der har 
fundet det umagen værd at sidde i salen og 
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følge den. Der har jo til tider været færre 
end antallet af forespørgere, og det er lidt 
synd, da udlandet jo ikke ligger så langt væk, 
det ligger faktisk nærmere Danmark end så 
mange andre lande. 

Jeg synes, der i debatten er blevet berørt 
ganske spændende ting, og jeg lagde mærke 
til hr. Lasse Budtz' bemærkninger om, at Eu- 
ropa bør påtage sig en større rolle. Jeg er 
ganske enig med hr. Lasse Budtz heri, lige- 
som jeg er helt enig med hr. Lasse Budtz i, at 
der er et bydende behov for, at vi nu tager 
Europas rolle op til debat, og i, at europæer- 
ne sammen bør diskutere udenrigspolitiske 
og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Jeg var 
også meget tilfreds med hr. Lasse Budtz' un- 
derstregning af, at det ikke er noget, der må 
være rettet imod samarbejdet med USA om 
vort forsvar. 

Jeg er også enig med hr. Lasse Budtz i, at 
EPS kan være et forum, som vi kan bruge til 
de overvejelser -  det sker jo også i stigende 
grad -  men det er helt naturligt, at vi her i 
dag får en drøftelse om Den Vesteuropæiske 
Union, al den stund der i Europa for øjeblik- 
ket foregår mange overvejelser om, hvad der 
er det rette forum for diskussionen om de 
sikkerhedspolitiske spørgsmål i det, vi kan 
kalde den europæiske søjle inden for NATO. 
Her er det klart, at EPS rummer visse be- 
grænsninger, begrænsninger, som vi forhå- 
bentlig med tiden kan få fjernet, men én væ- 
sentlig begrænsning er jo, at en række NA- 
TO-lande ikke er med. 

Der er også en række NATO-lande, der 
ikke er med i Vestunionen. Jeg undrer mig 
for øvrigt lidt over at høre -  det var vist hr. 
Albrechtsen, der sagde det -  at de konserva- 
tive regeringer kommer med forfærdelige 
udtalelser i Vestunionen. Jeg tror ikke, hr. 
Albrechtsen er klar over, at Jacques Poos fra 
Luxembourg, som hr. Albrechtsen specielt 
citerede, er formand for Luxembourgs Socia- 
listiske Parti -  det være sagt til hr. Albrecht- 
sens orientering. I øvrigt var det, hr. Poos 
sagde, det helt naturlige, at Vesteuropas for- 
svar, Vesteuropas sikkerhed, er afhængigt af 
atomvåben, så længe der består en konventi- 
onel ubalance. Det er det, der er grundlaget 
for den strategi, som NATO, også Danmark, 
tilslutter sig, og så længe vi har en konventi- 
onel ubalance, har vi brug for atomvåben, 
også for at kunne forhandle os frem til en 

konventionel balance. Det synes jeg er meget 
vigtigt at få slået fast. 

Hr. Lasse Budtz var skeptisk over for 
Vestunionen, og det er der flere andre der 
også har været. Jeg tror under alle omstæn- 
digheder, som jeg også sagde indledningsvis, 
at vi med stor opmærksomhed bør følge ud- 
viklingen i Vestunionen, for hvis nu der, sker 
det, at væsentlige overvejelser mellem de eu- 
ropæiske NATO-lande om europæiske hold- 
ninger til grundlæggende sikkerhedspolitiske 
problemstillinger kommer til at foregå i 
Vestunionen og der derfor reelt i dette forum 
vil foregå den europæiske diskussion, som 
man så i høj grad bagefter vil få refereret til 
og må tage til efterretning, f.,eks. ved NA- 
TO-møder, må man da stille det spørgsmål: 
kan det være i Danmarks interesse at være 
borte fra det bord, hvor ting vedrørende vo- 
res sikkerhed bliver diskuteret? Har det ikke 
altid været i dansk interesse at deltage i in- 
ternationalt samarbejde og være til stede dér, 
hvor væsentlige beslutninger vedrørende 
Danmarks sikkerhed og andre interesser bli- 
ver truffet? Har det ikke altid været i vores 
interesse at bidrage positivt til debatten? Jeg 
mener, at det er ud fra den synsvinkel, vi 
meget nøje skal følge udviklingen i Vestunio- 
nen. 

Hr. Lasse Budtz var inde på, at der kan 
være formelle problemer i forbindelse med et 
fremtidigt dansk medlemskab. Jeg vil også 
pege på, at der er det lille formelle problem, 
at Vestunionen ikke er en organisation, man 
kan søge om at blive medlem af, men Vestu- 
nionen kan invitere andre til at blive med- 
lemmer, og her har vi jo hørt tilkendegivelser 
fra forskellig side om, at man egentlig finder, 
at det er et meget bekvemt forum for sikker- 
hedspolitiske diskussioner, fordi man undgår 
at have de mere »besværlige« med. I den 
sammenhæng skal vi da også være opmærk- 
som på, om vi andre steder optræder med en 
så tilpas grad af solidaritet og loyalitet over 
for vore allierede, at de også har interesse i 
at have os med ved bordet, hvor man måtte 
sætte sig ned og diskutere disse ting. Det tror 
jeg specielt er noget vi skal have i tankerne, 
når vi ser tilbage på de seneste års danske 
bidrag til diskussionen inden for NATO: 
fodnoter m.v. Vi skal se tilbage på, om det 
nu også har været den rigtige måde at frem- 
me danske muligheder for at deltage i debat- 
ten på og få indflydelse på udviklingen. 
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Jeg tror, det er en meget væsentlig perio- 
de, vi går ind til, hvor væsentlige beslutnin- 
ger kan blive truffet, hvor nye mønstre kan 
danne sig omkring fremtidens sikkerhedspo- 
litiske samarbejde i Europa, og vi må fra 
dansk side følge denne udvikling, så vi ikke 
risikerer pludselig at have sat os selv uden 
for døren, uden for indflydelse og uden for 
mulighederne for at deltage i debatten om 
ting, der også er livsnødvendige for os selv. 

Så blev det rigtigt, synes jeg, fremhævet af 
hr. Lasse Budtz, at vi måske står foran et 
gennembrud af historiske dimensioner i be- 
stræbelserne på at styrke sikkerheden i ver- 
den gennem aftaler med USA og Sovjetuni- 
onen om våbenkontrol og nedrustning. Den 
enighed, som nu synes at være inden for 
rækkevidde vedrørende de amerikanske og 
sovjetiske mellemdistanceraketter, ville være 
et betydeligt fremskridt i retning af det mål 
om uformindsket sikkerhed på et lavere rust- 
ningsniveau, som vi altid har støttet. Og som 
hr. Lasse Budtz også fremhævede, bevares 
mulighederne for et troværdigt forsvar med 
fleksible reaktionsmuligheder, og det er no- 
get, der naturligvis er helt væsentligt for vo- 
res sikkerhed. 

Jeg henviser igen til, hvad Jacques Poos, 
den luxembourgske socialistleder, sagde om, 
at man, så længe der er konventionel ubalan- 
ce, ikke kan undvære atomvåben i Vestens 
forsvar. Vi skal også minde om, at det er 
atomvåbnene, der har sikret freden i vores 
del af verden i mange år, men det siger sig 
selv, at vi må kunne enes om at begrænse 
vores afhængighed af atomvåbnene mest mu- 
ligt, og det er just det, vi oplever for øjeblik- 
ket. 

En aftale om mellemdistanceraketterne 
ville derfor være et betydeligt fremskridt, 
men vi skal da også føje til, at det naturligvis 
ikke løser alle problemer vedrørende Euro- 
pas sikkerhed. Jeg mener imidlertid, at en 
aftale vil styrke mulighederne for at komme 
videre med de problemer, som så må stå 
næst på dagsordenen, og det er problemer 
vedrørende de konventionelle balancevanske- 
ligheder og også balanceproblemerne for så 
vidt angår de kemiske våben. 

Det er af afgørende vigtighed for regerin- 
gen, at Danmark i en situation som den, vi 
står i nu, kan give det bedst mulige bidrag til 
at fremme virkeliggørelsen af disse meget 
vidtrækkende perspektiver; derfor kan rege- 

ringen acceptere den dagsorden, som Social- 
demokratiet har foreslået her i dag, og vi kan 
anbefale, at man stemmer for den. 

Hr. Lasse Budtz rejste også spørgsmålet 
om, hvad der blev sagt eller ikke sagt i New 
Zealand, og gør opmærksom på, at Socialde- 
mokratiet tager afstand fra den britiske 
udenrigsminister, sir Geoffrey Howes grove 
trusler mod regeringen i New Zealand. Der 
har jo været nogle avisforlydender i de sidste 
dage om, at sir Geoffrey Howe skulle have 
påstået -  som hr. Lasse Budtz også referere- 
de det -  at han på EFs vegne kunne true 
New Zealand med handelsboykot, hvis lan- 
det ikke ændrer sin atomvåbenpolitik. Jeg vil 
gerne over for de presseforlydender, som hr. 
Lasse Budtz også bygger sin bemærkning på, 
citere, hvad New Zealands premierminister, 
David Lange, har udtalt på et spørgsmål her- 
om fra pressen: »Den britiske udenrigsmini- 
ster truede overhovedet ikke New Zealand, 
men var faktisk omhyggelig med at forsikre 
New Zealand om Storbritanniens gode vilje 
med hensyn til adgangen til de europæiske 
markeder for newzealandske mejeriprodukter 
og fårekød.« 

Der synes altså at have været tale om en 
storm i et glas vand. Det kan jo ske for den 
bedste at blive fejlciteret i en avis, uden at 
det behøver at være éns egen skyld, og i øv- 
rigt kan jeg da sige, at regeringen er fuld- 
stændig enig i, at EEs landbrugspolitik ikke 
bør anvendes til at øve politisk pression mod 
andre lande. Jeg håber, at enhver tvivl om 
dette spørgsmål hermed skulle være bragt ud 
af verden. 

Endelig vil jeg knytte nogle bemærkninger 
til den diskussion, flere ordførere har været 
inde på om udviklingen i Sovjetunionen, for 
der er tydeligvis opstået visse misforståelser i 
den danske debat om det nye sovjetiske be- 
greb »glasnost«, og det skyldes måske, at 
man i dansk presse overvejende oversætter 
det som »åbenhed«. Det betyder det slet ik- 
ke, det vil man kunne konstatere ved at slå 
op i en russisk-dansk ordbog. Det betyder 
egentlig »offentlighed,« og det kan da også 
være udmærket, at man offentligt kan kritise- 
re fejl og mangler i det sovjetiske system, 
men man skal altså ikke forveksle det med 
reel åbenhed, som vi kender det, for der er jo 
ikke tale om kritik af selve systemet eller dets 
nuværende ledere, der er tale om kritik af 
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forhenværende ledere, som de nuværende 
ledere også selv kritiserer. 

Jeg tror, man skal passe meget på ikke at 
misforstå mange af disse begreber og slag- 
ord, som optræder i debatten for øjeblikket. 

Et andet nyt slagord er »demokratise- 
ring.« Det opfatter man på en anden måde, 
end vi umiddelbart gør det, når bare vi ser 
det ene ord i en overskrift, for hermed mener 
man, at man kan slippe af med gamle og 
korrupte ledere, og at man forsøgsvis på et 
lavt niveau kan vælge mellem to forskellige 
kandidater. Men som også hr. Erhard Jakob- 
sen meget præcist mindede om, er der stadig 
væk ikke tale om, at man kan vælge mellem 
forskellige politiske retninger eller grupperin- 
ger, endsige politiske partier. Jeg skal diskret 
minde om, at også Stalin i 1930erne talte om 
demokratisering i Sovjetunionen, og der var 
mange i Vesten, der hoppede på den den- 
gang. Jeg vil bestemt ikke sammenligne den 
nuværende sovjetiske leder med Stalin, langt- 
fra, men jeg vil bare sige, at vi skal glæde os 
over, de fremskridt, der sker, og vi skal op- 
fordre til flere skridt. Vi skal efterprøve de 
forskellige ideer, der kommer frem, og prøve 
at tage Sovjetunionens ledelse på ordet, men 
uden af den grund at være naive og knytte 
overdrevne forventninger til, hvad der rent 
faktisk ligger i de mange udtryk, og så må vi 
stadig væk realistisk vente og se, om de man- 
ge ord bliver fulgt op i gerning, før vi falder 
i svime og beundring. 

(Kort bemærkning). 

Dohrmann (FP): 
Jeg bryder mig ikke meget om udenrigsmi- 

nisterens udtalte sympati for Vestunionen. 
Jeg mener, at tanken er fostret af nogle su- 
pereuropæere, som der også findes nogle af 
her i folketingssalen, og som faktisk er mere 
europæere, end de er danskere. Jeg mener 
også, at det spørgsmål, som skal henføres 
under EF, ligger langt, langt uden for de for- 
udsætninger, hvorunder danskerne stemte 
enten ja eller nej til EF i sin tid. Derfor er 
det helt klart, at hvis man begynder at bevæ- 
ge sig derind og måske når frem til et eller 
andet resultat, må vi have en ny folkeafstem- 
ning. Det er sagt ud fra et positivt syn på 
EF, men jeg mener, det er et farligt spil, også 
på den måde, at det vil svække NATOs nu- 
værende form og opbygning, hvor USA er 

drivkraften. Jeg mener at man svækker NA- 
TO ved at forsøge mere eller mindre at skub- 
be USA ud. Det er det, der ligger i det, og 
intet som helst andet, og derfor er det så ab- 
solut noget, som vi vil advare udenrigsmini- 
steren imod at bevæge sig ind i. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 
Det er helt givet rigtigt, at Vestunionen, 

hvis den blev udbygget og forstærket, ville 
være et vigtigt element i skabelsen af den 
europæiske union, og det er derfor klart, at 
det er unionstilhængere, som også nu arbej- 
der for dansk indlemmelse i Vestunionen. 
Det er ligeledes klart, at det helt givet rejser 
nogle af de spørgsmål, som hr. Dohrmann 
var inde på, men vi vil foreløbig gå ud fra, at 
det kun er Venstre og CD, som har disse tan- 
ker; det kan næppe være de Konservative og 
de Kristelige, men det kan vi jo spørge dem 
om. 

Jeg vil gerne beklage, at udenrigsministe- 
ren svarer så uklart på, hvordan han forstår 
den dagsorden, som regeringen tilsyneladen- 
de er godt tilfreds med. Udenrigsministeren 
mener, at så længe der er konventionel uba- 
lance, som han påstår der er i stor stil, kan 
Vesteuropa ikke undvære a-våbnene. Det 
kan man godt forstå således, at regeringen 
vil bevare sin handlefrihed med hensyn til at 
sammenkæde spørgsmålet om atomvåben og 
spørgsmålet om konventionelle våben, og det 
er lige nøjagtig den sammenkædning, der 
skal undgås, for det er den, der vil kaste grus 
i maskineriet. Derfor mener jeg, der er en 
sådan uklarhed her, at det ville være væsent- 
lig klogere at vedtage den dagsorden, som 
VS har foreslået, fordi den fuldstændig utve- 
tydigt fjerner regeringens mulighed for at 
operere med en sådan uklarhed. Jeg synes, at 
erfaringen burde have lært os, at hvis man 
bygger på tillid til, at regeringen har vilje og 
evne til at udføre intentionerne bag de dags- 
ordener, der vedtages, bygger man på sand- 
grund. 

Lasse Budtz (S): 
Om det sidste er der vel at sige, at denne 

gang synes regeringen at ville stemme for 
vores dagsorden, og derved er der i sig selv 
en meget betydelig forskel, hvis vi sammen- 
ligner med tidligere situationer. 
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Ministeren har selvfølgelig ret i, at man 
ingen indflydelse får ved at stå uden for en 
organisation, hvis afgørelser man gerne vil 
påvirke. 

Jeg må sige, at Socialdemokratiet stadig 
væk er yderst skeptisk over for WEU, og vi 
har intet som helst ønske om at anbefale 
medlemskab nu, men hvis vi en dag havnede 
i en situation, som medførte, at vi på den 
ene eller den anden måde måtte komme 
med, vil jeg sige, at det også i det tilfælde 
måtte betyde, at den til enhver tid siddende 
regering i denne organisation som i andre 
måtte arbejde for det til enhver tid siddende 
folketingsflertals opfattelse af sikkerhedspoli- 
tikken, og her tror jeg jeg kan garantere for, 
at der til stadighed vil være et klart flertal 
for den størst mulige afskaffelse af atomvå- 
ben, sådan som ministeren selv var inde på. 
Men naturligvis afhænger det af andre fakto- 
rer også, det er jeg ganske enig i; vi vinder 
ikke noget ved pludselig at afskaffe alle 
atomvåben i Vesten på én gang, mens der 
intet sker i Øst. Det kan vi godt blive enige 
med ministeren om. Men vi kan gøre forskel- 
lige ting for at fremkalde den rigtige udvik- 
ling, og for nu at undgå enhver misforståelse 
om Socialdemokratiets politik vil jeg gerne 
sige, at oprettelsen af en atomvåbenfri zone 
stadig væk er et af vore absolut primære mål. 
Det betyder, at jeg ikke kan være enig med 
ministeren om, at det ikke er en god idé at 
lave regionale zoneaftaler. Vi synes, det er en 
god idé med regionale zoneaftaler, også på 
de kemiske våbens område, fordi de muligvis 
kan sætte en yderligere udvikling i gang i 
retning af en mindre afhængighed af atomvå- 
ben og kemiske våben, og disse zoner vil jo 
så blive oprettet i forståelse med Østmagter- 
ne. 

Vi mener også, at atomprøvesprængnin- 
gerne burde stoppes øjeblikkelig. Vi mener, 
at man skal støtte den norske regering i for- 
søgene på at få en alvorlig drøftelse af nej til 
førstegangsbrug, og vi mener da, at SDI bør 
bruges øjeblikkelig til en aftale med Østblok- 
ken, måske først og fremmest på de langt- 
rækkende strategiske våbens område, men 
også i forbindelse med nedrustning af de 
konventionelle våben, for vi tror ikke, det er 
nogen god idé, at en aftale, som nu synes at 
være i sigte, skal føre til konventionel oprust- 
ning. Som jeg vistnok sagde tidligere, bør 

sådan en aftale føre til konventionel nedrust- 
ning og balance. 

Dette får mig til at sige til fru Eva Møller, 
som synes at gå ind på den gamle teori om, 
at man først skal opruste for at nedruste, at 
det mener Socialdemokratiet ikke kan være 
rigtigt. Og der er noget, der tyder på, at USA 
er ved at forstå det samme. Det interessante 
ved situationen er jo, at USA har fundet ud 
af, at der er visse fordele ved at få gennem- 
ført en nedrustning nu, samtidig med at So- 
vjetunionen har fattet, at der er utrolige for- 
dele ved at sætte sig ved forhandlingsbordet 
og komme med konstruktive forslag i stedet 
for denne næsten bevidstløse fortsatte oprust- 
ning, hvor man putter atomvåben oven på 
hinanden i én uendelighed. Det fører ingen 
som helst vegne hen. 

Jeg kan altså ikke acceptere, at en kom- 
mende aftale er vejen til konventionel op- 
rustning. For os er det et yderligere skridt på 
vejen til konventionel nedrustning, og sådan 
mener vi det også i national betydning; det 
skal der da helst ikke være nogen som helst 
tvivl om. 

Så vil jeg gerne takke for de tilkendegivel- 
ser, der er kommet, om, at man vil stemme 
for Socialdemokratiets dagsorden. Hvis jeg 
har forstået det rigtigt, vil samtlige partier i 
denne sal stemme for Socialdemokratiets 
dagsorden på det udenrigs- og sikkerhedspo- 
litiske område. Nu skal vi jo ikke gøre dette 
mere væsentligt, end det er, men det er nu 
ikke helt uinteressant, at vi endelig kan sam- 
le hele Folketinget. 

Eva Møller (KF): 
Til det sidste, hr. Lasse Budtz sagde, om, 

at det ikke var uinteressant, at man endelig 
kunne samle hele Folketinget om en sikker- 
hedspolitisk dagsorden, skal jeg bare sige, at 
der har fra konservativ side og for den sags 
skyld fra regeringens side som helhed over- 
hovedet ikke været nogen problemer med at 
følge den sikkerheds- og udenrigspolitik, som 
hr. Lasse Budtz' parti var talsmand for, den- 
gang det havde regeringsmagten. 

Det, der giver os problemer, er at følge 
den sikkerheds- og udenrigspolitiske linje, 
som hr. Lasse Budtz' parti i en lang række 
tilfælde har været talsmand for, siden det 
kom i opposition og dermed ikke for alvor 
havde ansvaret for landets udenrigspolitik. 
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Men jeg skal måske tage det sidste som et 
tegn på, at man vil vende tilbage til ansvar- 
ligheden og derfor også vil til at føre en an- 
derledes politik; det sidste skal jeg i hvert 
fald hilse med glæde. 

Med hensyn til spørgsmålet om nedrust- 
ning skal jeg sige, at jeg gentagne gange i mit 
indlæg sagde, at Det Konservative Folkeparti 
var og altid havde været tilhænger af fred og 
af nedrustning, men at det også havde været 
tilhænger af et troværdigt forsvar. Det sidste 
er vores eneste mulighed for at bevare frihe- 
den og demokratiet. Jeg talte gentagne gange 
om, at jeg ønskede en fortsættelse af alle 
nedrustningsbestræbelser, og at jeg ikke men- 
te, at dette, at man ikke kunne koble tingene 
sammen, skulle være nogen hindring for på 
nuværende tidspunkt at gå i gang med en del 
af dem. 

Der er altså ikke tale om, at Det Konser- 
vative Folkeparti ønsker oprustning. Det 
Konservative Folkeparti ønsker nedrustning. 
Vi ønsker en gensidig, kontrollerbar nedrust- 
ning, og vi ønsker en balance, fordi det har 
vist sig, at baggrunden for, at Gorbatjov på 
nuværende tidspunkt er indstillet på at for- 
handle, er, at Vesten gennem fasthed og styr- 
ke har lagt sig fast på en linje, som fik Gor- 
batjov til forhandlingsbordet, mens vi jo ikke 
så, at det samme var tilfældet op til dobbelt- 
beslutningen i 1979. Havde vi dengang, som 
jeg tidligere sagde, fulgt Socialdemokratiets 
linje, kunne vi ikke have forventet, at Gorba- 
tjov i dag havde været forhandlingsvillig, for 
så havde han haft alle trumferne på hånden. 

Bjørn Elmquist (V): 
Allerførst et par bemærkninger til hr. Al- 

brechtsen, som jeg synes viser en vis forvir- 
ring med hensyn til sin opfattelse af og sin 
mening om vores holdning til WEU. Da han 
för lidt siden var heroppe, mente han, at jeg 
havde talt med begejstring. Senere hen, da 
jeg fastholdt mit oprindelige synspunkt, sag- 
de han, at der var tale om et tilbagetog. Det 
kan da vist kun have været i forhold til det, 
som hr. Albrechtsen fejlagtigt havde opfattet 
som min holdning. Og da han var heroppe 
for lidt siden for tredje gang, hed det sig, at 
der i dette ting var tilhængere af WEU, og 
det var CD og Venstre. 

Jeg skal gentage, hvad jeg sagde tidligere, 
at vi håber og tror, at det vil kunne lykkes at 

få en fordomsfri og en velovervejet bedøm- 
melse i danske politiske kredse af forholdene 
omkring og betydningen af WEU, og jeg sy- 
nes, at det, som hr. Lasse Budtz sagde, var, 
at på trods af den skeptiske holdning, som 
hans parti vil lægge for dagen over for 
WEU, ville det dog samtidig være parat til at 
se realiteterne i øjnene. Og den dag der måt- 
te være mulighed for at konstatere, at det er i 
WEU, der finder en drøftelse sted på euro- 
pæisk plan af sikkerhedspolitikken, ville det 
være uklogt og forkert, om man ikke kunne 
deltage i den. 

Men i øvrigt er der nogle formaliteter om- 
kring dette, for jeg forstår, at man ikke kan 
bede om optagelse i WEU, men skal opfor- 
dres af WEU til at komme ind, og så kan det 
være spændende at se, om man i WEU over- 
hovedet mener, at Danmark er et land, som 
bør være med i det forum. 

Nok om det. Det bliver nok ikke i dag, vi 
når frem til den detaljerede fordomsfri drøf- 
telse; det indbyder tidspunktet heller ikke til, 
men jeg tror, at den kommer senere. 

Jeg vil godt gøre et par bemærkninger om 
de emner, jeg ikke selv nåede at komme ind 
på i mit første indlæg, men som udenrigsmi- 
nisteren har med i sin redegørelse, nemlig 
det danske initiativ i FN i efteråret om flygt- 
ningepolitikken. Det var et godt internatio- 
nalt initiativ, vi dér tog, og det udsprang jo 
af vores ændring af udlændingeloven i efter- 
året. Da Danmark ikke fremtvang nogen 
konkret og endelig stillingtagen til det i 3. 
udvalg i denne plenarsamling i FN, men bad 
om at få det udskudt, er der nu mulighed for 
i andre internationale organisationer at gen- 
nemarbejde en holdning til disse spørgsmål. 

Nordisk Råd har for ganske få dage siden 
-  onsdag, torsdag og fredag i sidste uge -  
holdt et seminar i Saltsjöbaden med deltage- 
re fra Folketinget, og der var en levende in- 
teresse i de andre nordiske lande og i deres 
delegationer for at deltage i overvejelserne 
om, hvordan man kan fremme det danske 
initiativ. Dette synes jeg hører hjemme i den- 
ne debat at få fastslået. Ofte, når vi drøfter 
flygtninge i Folketinget, sker det i en inden- 
landsk sammenhæng, men jeg vil gerne be- 
nytte denne lejlighed til at understrege som 
mit partis helt klare opfattelse, at uden en 
international løsning af disse problemer 
kommer vi ingen vegne. 
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Jeg skal til sidst sige til hr. Lasse Budtz, 
idet jeg ikke har haft lejlighed til at sige det 
før, at vi naturligvis -  det er fremgået indi- 
rekte -  stemmer for den socialdemokratiske 
dagsorden. Hr. Lasse Budtz var stolt over, at 
det nu lykkedes Socialdemokratiet at samle 
Folketinget. Det kan måske være udtryk for 
et vist ansvar hos Socialdemokratiet for, når 
de nu så mange gange har splittet Folketin- 
get i sikkerhedspolitikken, da også, når der 
byder sig en mulighed derfor, at samle det 
igen, og overrasket skal man ikke være over, 
at vi stemmer for. Det afhænger helt af dags- 
ordensforslagenes indhold, ikke af, hvem der 
kommer med dem, om vi kan stemme for 
eller imod, og dette dagsordensforslag har et 
indhold, som vi helt kan tilslutte os. 

(Kort bemærkning). 

Albrechtsen (VS): 
Hr. Bjørn Elmquist mener, der har været 

lidt uklarhed med hensyn til denne Vestuni- 
on, men det, udenrigsministeren har sagt, må 
formentlig være det, som vi kan gå ud fra at 
også Venstre mener, og det var jo en ret klar 
tilkendegivelse for Vestunionen. 

Det, som så kan bekymre, er, at hr. Lasse 
Budtz også lod en dør stå på klem. Der er 
åbenbart mere gære i den sag, end man 
umiddelbart skulle have troet, og det er no- 
get, vi må være overordentlig opmærksom på 
i den kommende tid, fordi denne Vestunion 
er et af elementerne i en kommende europæ- 
isk union. 

Afslutningsvis vil jeg sige -  inden det hele 
drukner i borgfredssnak og fru Eva Møllers 
bemærkninger om, at det er et signal fra So- 
cialdemokratiet om en anderledes og mere 
ansvarlig politik og alt sådan noget -  at jeg 
ikke håber og tror, at det er det, der ligger i 
den socialdemokratiske dagsorden. Man må 
forudse, at når man formulerer en dagsor- 
den, som man gør, uden at forpligte uden- 
rigsministeren præcist på fortolkningen, bli- 
ver den anledning til en masse nye proble- 
mer. 

Nu skal udenrigsministeren jo ned og del- 
tage i NATO-møderne, og hans holdning er 
den, at man må se de konventionelle våben 
og atomvåbnene i sammenhæng. Derfor bli- 
ver det en enorm opgave for Folketingets 
forhåbentlig stadig væk fungerende sikker- 
hedspolitiske flertal at sikre, at udenrigsmini- 

steren ikke anvender spillerummet i den 
dagsorden, der nu bliver vedtaget i fuld enig- 
hed, til at kaste grus i maskineriet, og det ér 
jeg desværre bange for nemt kan ske, hvis 
ikke flertallet er yderst årvågent i de kom- 
mende dage. 

Gert Petersen (SF): 
Jeg tror, det er en vældig god udgang på 

debatten her, at Folketinget vedtager en 
dagsorden, hvorefter Danmark lægger et be- 
stemt lod i vægtskålen i de drøftelser, som 
foregår i NATO. Jeg ved godt, at hr. Erhard 
Jakobsen og andre mener, det er totalt lige- 
gyldigt, hvilket lod vi lægger i vægtskålen. 

Vi er faktisk i den situation -  det skal man 
huske, når man taler om loyalitet over for 
NATO -  at NATO står særdeles splittet i 
dette spørgsmål. Jeg ser, at talsmanden for 
de vesttyske unionspartier, altså konservati- 
ve, bruger et udtryk på tysk: der foreligger 
en »offener Entscheidungssituation« i allian- 
cen, altså en åben afgørelsessituation. Det 
hænger sammen med, at der er betydelig ue- 
nighed. 

Vi er i SF af den opfattelse -  jeg har ind- 
tryk af også hele Folketinget -  at vi skal støt- 
te det standpunkt, som går ud på, at nu, hvor 
muligheden er der, og hvis det viser sig, at 
muligheden holder, skal der afsluttes en trak- 
tat om fjernelse af mellemdistanceraketterne. 
Kan der samtidig gøres noget med kortdi- 
stanceraketterne, er det godt. Under alle om- 
stændigheder skal der indledes forhandlinger 
om det, men vi gør ikke det ene afhængigt af 
det andet. Kan der også gøres noget med 
andre våbenarter, er det også godt, men afta- 
len om fjernelse af mellemdistanceraketterne 
er ikke afhængig af, at der gøres noget med 
de andre våbenarter. 

Det modsatte standpunkt, at tingene skal 
kobles sammen, findes i NATO. Det er re- 
præsenteret af NATOs øverstkommanderen- 
de i Europa, general Rogers, og det er blandt 
ikkebeslutningstagerne ført frem af Nixon og 
Kissinger i USA og også af en af præsident 
Reagans rådgivere, Rowny, som klart og ty- 
deligt siger, at de ikke vil være med til nogen 
fjernelse af mellemdistanceraketterne, med- 
mindre der også sker noget med de konventi- 
onelle våben. 

Her er jeg i den mærkelige situation, at jeg 
skal glæde mig over, at præsident Reagan på 
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en pressekonference har sat disse politikere 
på plads og understreget, at fjernelse af mel- 
lemdistanceraketterne ikke vil forstyrre den 
balance i Europa, de bekymrede er så opta- 
get af. Det er naturligvis også svar til mrs. 
Thatcher og til den franske regering. Jeg sy- 
nes, det er vældig godt, at Danmark kommer 
med på den side, som klart og utvetydigt går 
ind for fjernelse af mellemdistanceraketterne 
og indgåelse af en traktat herom. 

Jeg vil godt lige føje til, at naturligvis me- 
ner vi også, at nedrustning på det konventio- 
nelle område er påtrængende nødvendig. I 
virkeligheden er det givet, at hvis det, selv 
om der ikke findes atomvåben i Europa, 
skulle komme til en konventionel krig, så vil 
den også få atomare følger med alle de 
atomkraftværker, som findes rundt omkring i 
Europa. Det er beregnet, at hvis samtlige 
vesttyske atomkraftværker -  Vesttyskland er 
ikke noget stort land -  tilintetgøres ved kon- 
ventionelle luftangreb, så vil Vesttyskland 
formodentlig blive helt ubeboeligt. Det er en 
af konklusionerne af Tjernobylulykken, og 
noget tilsvarende vil naturligvis gøre sig gæl- 
dende i det østlige Europa. 

Derfor er også en konventionel nedrust- 
ning påtrængende nødvendig, og vi støtter 
meget gerne arbejdet for det. Det eneste, vi 
vender os imod, er, at man gør fjernelsen af 
mellemdistanceraketterne afhængig af det 
andet. 

Jeg har to bemærkninger til udenrigsmini- 
sterens tale. Den første er kritisk, den anden 
positiv. 

Udenrigsministeren siger, at han for en 
ordens skyld vil understrege, at det kun er 
spørgsmålet om afskaffelse af de kortéreræk- 
kende mellemdistancevåben, der rejser pro- 
blemer -  altså i NATO. Det tror jeg ikke er 
helt rigtigt. Det er rigtigt, at de rejser proble- 
mer, fordi nogle mener, det vil være godt at 
få dem fjernet. Andre mener, det vil være 
rigtigere at få lagt et loft. Men så vidt jeg 
kan se, er der også stemmer, der taler for en 
kobling af fjernelse af mellemdistanceraket- 
terne til en konventionel nedrustningsaftale, 
at gøre det første afhængigt af det sidste. Det 
er da muligt, at England, som tidligere ind- 
tog det standpunkt eller i hvert fald antydede 
det, er gået bort fra det. 

Under alle omstændigheder er det rigtigt, 
at den udtalelse, som blev afgivet af NATO- 
ministrene i december 1986, klart og utvety- 

digt gik ind for mellemdistanceraketnulløs- 
ningen og kun kobling til kortdistanceraket- 
terne i forhandlingsforstand. 

Til sidst en positiv bedømmelse af noget, 
udenrigsministeren har sagt: 

»Forsvarligheden af en aftale på dette om- 
råde« -  altså om mellemdistanceraketterne -  
»må ikke blot bedømmes ud fra rent militæ- 
re kriterier. En betydningsfuld våbenkon- 
trolaftale kan blive begyndelsen til begyndel- 
sen på en vanskelig, men perspektivrig for- 
handlingsproces til sikring af et mere stabilt, 
mindre kostbart og mere trygt grundlag for 
vor sikkerhed.« 

Udenrigsministeren sagde videre, at dette 
sidste hensyn lå til grund for hans bidrag til 
drøftelserne på mødet den 16. april. Derfor 
er jeg denne gang temmelig tryg ved, at ind- 
holdet af den dagsorden, som nu bliver ved- 
taget, vil blive fulgt op af regeringen og af 
udenrigsministeren, for så vidt jeg kan se, 
ligger det i forlængelse af den politik, uden- 
rigsministeren har givet udtryk for herfra. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Afstemning 

Forslag om motiveret dagsorden nr. D 55 
af Lasse Budtz (S) (se foran) 
vedtoges enstemmigt med 112 stemmer. 

Hermed var følgende forslag bortfaldet: 
Forslag om motiveret dagsorden nr. D 56 

af Albrechtsen (VS) (se foran). 

Hermed sluttede forespørgslen. 

Meddelelser fra formanden: 

Formanden: 
Der er ikke mere på dagsordenen. 

Medlem af Folketinget Houe har meddelt 
mig, at han på grund af sygdom ikke vil 
kunne give møde i Tinget, hvorfor han an- 
moder om orlov fra og med den 5. maj og 
om, at stedfortræderen må blive indkaldt. 

Der er foretaget ændringer i følgende ud- 
valg: 
Retsudvalget (30/4 87): 
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Udtræder: Leif Hermann (SF) 
Nyt medl.: Lenger (SF) 
Udtræder: Lenger (SF) 
Ny stedf.: Leif Hermann (SF) 

Folketingets næste møde afholdes tirsdag 
den 5. maj 1987 kl. 13.00. 

Angående dagsordenen skal jeg henvise til " 

den i salen opslåede dagsorden. 

Angående Folketingets arbejde de følgen- 
de dage i den pågældende uge skal jeg henvi- 
se til den omdelte ugeplan. 

Mødet hævet kl. 14.10 


