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Det var egentlig ikke min mening at tage or- 
det til dette punkt, for jeg gik ud fra, at forman- 
den ville sikre, at alle danske borgere fik en an- 
stændig behandling; og dermed sørge for, at 
forslaget blev vedtaget, men jeg skal da så for 
god ordens skyld henstille til alle medlemmer 
af Folketinget, at de stemmer for det af Fælles 
Kurs fremsatte forlag, således at vi kan få or- 
dentlige og anstændige forhold inden for vort 
sygehusvæsen. 

(Kort bemærkning). 

Kirsten Madsen (FP): 
Det er jo efterhånden ved at danne skole, at 

repræsentanterne for Fælles Kurs går op og 
orienterer os alle sammen om, at de slet ikke 
hører efter, hvad der bliver sagt heroppe fra ta- 
lerstolen. Det er meget interessant, at de kan 
fortsætte med det, og jeg er spændt på, hvor 
længe de kan blive ved. 

Det, vi sagde, var, at vi ville sikre os, at pati- 
enterne fik en bedre behandling, og det er der 
ingen sikkerhed for, som dette forslag er udfor- 
met fra Fælles Kurs' side. Derfor har vi den her 
omtalte holdning til spørgsmålet. 

(Kort bemærkning). 

Jørgen Tved (FK): 
Det er såmænd ikke min hørelse, der er noget 

galt med, men fru Kirsten Madsen har vel tyde- 
ligere end nogen anden i denne sal meget ofte 
demonstreret, at ukendskab til en sag absolut 
ikke forhindrer fruen i at udtale sig. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Afstemning 

Forslaget til folketingsbeslutning 
forkastedes, idet 4 (FK) stemte for, 104 (S, KF, 
V, RV, CD, FP og KRF) imod; 18 (SF) stemte 
hverken for eller imod. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

4) Anden (sidste) behandling af beslutningsforslag 
nr. B 84: ; 

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse 
af  udenlandske statsborgeres valgret og valgbar- 

. hed i forbindelse med kommunale valg. 
Af Pia Kjærsgaard (FP) m.fl. 홢> 

(Fremsat 26/1 88. Første behandling 17/2 
88. Betænkning 7/4 88). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Forslaget sattes til forhandling. 

Forhandling 

Ole Vig Jensen (RV): 
Som det fremgår af betænkningen, ér Det 

Radikale Venstre deltager i det meget store fler- 
tal, som indstiller dette forslag til forkastelse. 

Jeg skal derudover tilføje, at den mindretals- 
udtalelse inden for flertallet, som er afgivet af 
Socialdemokratiet om indvandrernes stilling i 
kommunerne, kan Det Radikale Venstre helt 
og fuldt tilslutte sig. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Afstemning 

Forslaget til folketingsbeslutning 
forkastedes, idet 8 (FP) stemte for, 117 (S, KF, 
SF, V, RV, CD, KRF og FK) imod; I (KF) 
stemte (ved en fejlafstemning) hyerken for eller 
imod. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

5) Forespørgsel nr. F 32: 
Forespørgsel til udenrigsministeren: 
»Hvilke oplysninger kan udenrigsministeren 

give om den udenrigspolitiske situation?« 
Af Ritt Bjerregaard (S), Knud Østergaard 

(KF), Ebba Strange (SF), Ivar Hansen (V), 
Niels Helveg Petersen (RV), Arne Melchior 
(CD), Dohrmann (FP), Inger Stilling Pedersen 
(KRF) og Preben Møller Hansen (FK). 

(Forespørgslen anmeldt 29/1 88. Fremme af 
forespørgslen vedtaget 11/2 88). 

Første næstformand (Knud Østergaard): 
Jeg skal efter ønske fastsætte taletiden for 

ordførere til 15 minutter i første omgang. 

Begrundelse 

Lasse Budtz (S): 
Der er nogle få positive udviklinger i uden- 

. rigspolitikken for øjeblikket, men der er mange 
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meget komplicerede og negative kriser og situ- 
ationer. Ud fra den opfattelse har samtlige par- 
tier i Folketinget anmodet udenrigsministeren 
om at give regeringens redegørelse for den 
udenrigspolitiske situation. 

Besvarelse 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Forespørgslen i dag giver Folketinget mulig- 

hed for at beskæftige sig med Danmarks uden- 
rigspolitik i en bredere sammenhæng og ikke 
bare med enkelte elementer heraf. Jeg vil opfor- 
dre til, at vi i denne debat forsøger at holde os 
til netop de store linjer og sammenhænge, og 
jeg vil i den redegørelse, som lægger'.op til de- 
batten, søge at leve op til det ønske. 

Det vil være naturligt at tage ùdgangspunkt i 
relationerne mellem Øst og Vest. Udviklingen i 
disse relationer har direkte betydning for Dan- 
marks udenrigspolitiske situation, og det er 
derfor glædeligt, at Øst-Vest-forholdet er inde i 
en positiv udvikling. Foreløbig har det givet sig 
konkret udslag i indgåelsen af én vigtig våben- 
kontrolaftale, INF, om mellemdistancekerne- 
våbnene, og forhandlingerne om en endnu me- 
re vidtrækkende aftale om de strategiske kerne- 
våben, den såkaldte START, er langt fremme. 

En del af baggrunden for denne positive ud- 
vikling er den såkaldte »nye tænkning« i So- 
vjetunionen.. Den har givet sig mange udslag 
både indenrigspolitisk og udenrigspolitisk, og 
det kan være vanskeligt at vurdere den indbyr- 
des sammenhæng og rækkevidde i alle de sov- 
jetiske initiativer, vi oplever i denne tid, men 
der synes ingen grund til at betvivle, at de sovje- 
tiske ledere har erkendt behovet for dybtgåen- 
de reformer i det økonomiske system, og de sy- 
nes også at have indset, at hvis der skal nyt liv i 
det sovjetiske samfund, er det også et spørgs- 
mål om politiske reformer og om en ændring af 
Sovjetunionens udenrigspolitiske profil. 

Men skal man tage generalsekretær Gorba- 
tjov på ordet -  og det bør være udgangspunktet 
-  må vi samtidig gøre os klart, at det, der sker i 
Sovjetunionen, ikke er et forsøg på at kopiere 
de vestlige demokratiske samfundsformer. Nej, 
det, vi oplever, er et forsøg på at udvikle den 
kommunistiske samfundsmodel og få den til at 
fungere bedre. 

Udviklingen i Sovjetunionen følges selvsagt 
med stor opmærksomhed i de østeuropæiske 
lande. For nogle kan denne udvikling ses som 

en bekræftelse på en politik, de allerede selv 
har påbegyndt, og for andre er det et spørgsmål 
om, i hvilket omfang og i hvilket tempo de øn- 
sker at lade sig inspirere heraf. 

Det billede, der tegner sig i dag, er derfor et 
mere differentieret Østeuropa, end vi tidligere 
har kendt. De enkelte lande får tilsyneladende 
et større spillerum til at udvikle en kommuni- 
stisk samfundsmodel i overensstemmelse med 
nationale forudsætninger, men uden at det må 
anfægte solidariteten inden for Warszawapag- 
ten. 

For de vestlige lande, herunder Danmark, 
forekommer det naturligt i denne situation at 
søge de politiske og økonomiske relationer 
med de enkelte østeuropæiske lande afstemt i 
overensstemmelse med deres individuelle for- 
udsætninger, og derfor har regeringen lagt vægt 
på nære kontakter med hvert enkelt land, lige- 
som De Tolv bestandig understreger forståel- 
sen for forskellighederne. 

I våbenkontrolprocessen har man indled- 
ningsvis koncentreret sig om reduktion af ker- 
nevåbnene, først mellemdistancevåbnene og så 
de langtrækkende, strategiske våben. 

Det er vigtigt hele tiden at huske på, hvad der 
for den vestlige alliance er hovedformålet med 
kernevåbnene: at afskrække modparten fra at 
angribe og at forhindre afpresning. Formålet 
med NATO's atomvåben er jo ikke at bringe al- 
liancen i stand til at bekæmpe en modpart på 
slagmarken, for en krig med kernevåben vil ik- 
ke have nogen vindere, kun tabere. 

Vores militære struktur må derfor stadig og i 
takt med den internationale udvikling tilpasses 
denne helt grundlæggende forudsætning, og en 
af de største udfordringer består i at finde frem 
til en militær styrkesammensætning, som af- 
spejler et sammenhængende og nøgternt syn på 
kernevåbnenes rolle i forsyaret af Europa. 

NATO-landenes udenrigsministre beslutte- 
de sidste sommer på et møde i Reykjavik at 
starte en undersøgelse af, hvordan man kunne 
udvikle et omfattende koncept for våbenkon- 
trol og nedrustning, og beslutningen blev taget i 
en situation, hvor der var udsigt til indgåelse af 
den historiske INF-aftale mellem USA og Sov- 
jetunionen, og hvor vi samtidig sporede frem- 
skridt hen imod afslutningen af en aftale om 50 
pct.s reduktioner af parternes strategiske arse- 
naler. Konceptet skulle tage højde for denne 
udsigt til betragtelige og kontrollerbare reduk- 
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tioner af både de amerikanske og de sovjetiske 
kernevåbensystemer. 

Udredningsarbejdet skal ses i sammenhæng 
med, at de allierede i Reykjavik også blev enige 
om at prioritere de fremtidige våbenkontrolfor- 
handlinger, det vil altså sige de forhandlinger, 
der skulle finde sted efter indgåelsen af INF- 
aftalen. 

Den rækkefølge, der her er tale om, er senest 
blevet bekræftet i erklæringen fra NATO-top- 
mødet den 2. og 3. marts 1988, og rækkefølgen 
skal være: 50 pet. reduktion af USA's og Sovjet- 
unionens strategiske våbenarsenaler. Global 
afskaffelse af de kemiske våben. Etablering af 
en stabil og sikker konventionel balance i Eu- 
ropa ved fjernelse af bestående uligheder og i 
forbindelse hermed omfattende og verificerba- 
re reduktioner af de helt kortrækkende ameri- 
kanske og sovjetiske landbaserede kernevåben- 
missiler i Europa med henblik på at få etableret 
lige lofter. 

Med INF-aftalen vil en hel kategori af vå- 
ben, som i særlig grad har truet sikkerheden i 
Europa, blive fjernet. Selv om der kun er tale 
om -  og det er jo rigtigt -  en ringe procentdel af 
verdens samlede atomvåbenarsenaler, vinder 
alle lande i Europa ved, at der bliver fjernet et 
betydeligt antal våben, som kan true dem. 

Reduktioner i antallet af kernevåben gør 
samtidig det konventionelle styrkeforhold me- 
re betydningsfuldt. Det bliver efter gennemfø- 
relsen af INF-aftalen endnu mere nødvendigt 
end før at gøre fremskridt i retning af en aftale 
om reduktioner af de konventionelle styrker i 
Europa for at skabe stabilitet og ligevægt på det 
lavest mulige niveau. 

NATO-alliancens militære element er jo et 
defensivt forsvarssamarbejde. Alliancen vil al- 
drig være den første til at anvende væbnet 
magt. Alliancen har heller aldrig stræbt efter 
konventionel ligevægt med Warszawapagten, 
for sådan en paritet er jo ikke nødvendig for en 
defensiv alliance. Men vores militære forsvars- 
indsats skal have et sådant omfang og en sådan 
sammensætning, at alliancens evne og vilje til 
at forsvare sig hele tiden er troværdig. 

Når det er sagt, må det også understreges, at 
Warszawapagten -  og specielt Sovjetunionen -  
i dag har konventionelle militære magtmidler, 
som overstiger dens forsvarsbehov, og som har 
en destabiliserende evne, først og fremmst ev- 
nen til at gennemføre storstilede overraskelses- 
angreb. 

Det konventionelle område er nu genstand 
for indledende drøftelser mellem de 16 NATO- 
lande og de 7 Warszawapagtlande, og senere i 
dag vil Tinget jo få lejlighed til at drøfte det 
konventionelle styrkeforhold i Europa. Derfor 
synes jeg ikke, der er grund til at gå nærmere i 
detaljer om dette spørgsmål under denne de- 
bat. 

De fremtidige konventionelle stabilitetsfor- 
handlinger forudses at finde sted som et led i 
CSCE-processen, og de skal derfor ses som en 
vigtig del af en overordnet og mere omfattende 
politisk bestræbelse. For NATO-landene er det 
væsentligt, at der sker sideløbende fremskridt 
også på det politiske, på det humanitære og på 
det, økonomiske område, til gavn for alle 
CSCE-stater. 

Som allerede antydet kan spørgsmålet om af- 
spænding mellem Øst og Vest ikke vurderes 
alene ud fra synspunkter, der vedrører den mi- 
litære balance. Hele den grundlæggende filoso- 
fi bag Helsingforsprocessen har jo også i over- 
ensstemmelse hermed ikke kun lagt vægten på 
militær sikkerhed for de deltagende lande, men 
tillige og måske især på at fremme respekten for 
fundamentale menneskelige værdier og gensi- 
digt samarbejde som tillidskabende faktorer. 
Populært er dette blevet til tesen om indbyrdes 
balance mellem CSCE-processens tre emne- 
områder eller, som man kalder det, »de tre kur- 
ve«, altså den militære sikkerhed, den menne- 
skelige dimension og det gensidige samarbejde. 
Denne tese er endnu en gang blevet sat på prø- 
ve under det igangværende CSCE-opfølg- 

, ningsmøde i Wien. 
Fra vestlig side har vi på dette møde udfoldet 

store anstrengelser for at få styrket det, man 
kalder den menneskelige dimension i CSCE- 
processen, men erfaringen har desværre vist, at 
allerede indgåede CSCE-forpligtelser ikke er 
blevet tilfredsstillende efterlevet af Østlandene. 
Men det hører med i billedet, at de politiske re- 
forminitiativer, som på dette område er blevet 
fremført af Sovjetunionen og andre østeuropæ- 
iske lande -  hvis de da er oprigtigt ment -  burde 
tillade disse lande at gå væsentligt længere i ret- 
ning af at påtage sig konkrete, kontrollerbare 
forpligtelser på dette område. 

Der er desværre en klar modstrid mellem 
Sovjetunionens erklærede ønske om at påtage 
sig værtskabet for en konference i Moskva om 
humanitære spørgsmål og afvisningen af at ta- 
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ge væsentlige skridt fremad i spørgsmålet om 
indgåelse og efterlevelse af CSCE-forpligtelser 
på området. 

Men den internationale situation drejer sig 
jo om andet end Europa. Udviklingen i resten 
af verden spiller afgørende ind på Europas og 
på vores situation. 

Det kendetegnende for den verdensøkono- 
miske situation i de senere år har været de store 
ubalancer i handels- og betalingsforholdene 
mellem verdens førende økonomiske enheder. 
Jeg tænker i denne forbindelse på det store ja- 
panske handelsoverskud over for udlandet, på 
det amerikanske underskud og på svingninger- 
ne i valutakurser og rente. Ikke mærkeligt der- 
for, at der gang på gang er fremsat spådomme 
om det internationale økonomiske systems 
snarlige sammenbrud og en tilstundende lav- 
konjunktur. 

Uden at det skal tages som udtryk for en 
overdreven optimisme, kan vi konstatere, at det 
internationale økonomiske system har vist sig 
stærkt nok til at fungere selv under disse uba- 
lancer. Endog det voldsomnie kursfald på bør- 
serne i oktober har til dato ikke ført til den kri- 
se, som man kunne have frygtet. 

Men det er klart, at dette ikke må give anled- 
ning til letsind. Den verdensøkonomiske situ- 
ation er stadig omgærdet med usikkerhed, og 
risikoen for tilbageslag er til stede. 

De senere års skærpede opmærksomhed om- 
kring disse helt grundlæggende problemer har 
imidlertid øget forståelsen for nødvendigheden 
af et stadig snævrere samarbejde om internatio- 
nale økonomiske og finansielle problemer. 

Fra dansk side har det bestandig været et øn- 
ske, at dette samarbejde styrkes, og vi kan i den 
forbindelse glæde os over, at der er en stigende 
international erkendelse af, at alle landes øko- 
nomi og velstand er forbundet med hinanden. 

Alle er også enige om at fastholde og udvikle 
et frit og åbent handelssystem, om at videreud- 
vikle det finansielle system og om at fremme 
overførslen af teknologi og viden, og denne vil- 

. je kommer bl. a. til udtryk i den såkaldte Uru- 
guay-runde af internationale handelsforhand- 
linger og også under konsultationer i Valuta- 
fonden og Verdensbanken. 

Et udbygget samarbejde mellem industrilan- 
dene om den økonomiske politik med højere 
vækst til følge vil selvsagt også styrke udvik- 
lingslandenes eksport og dermed kunne mind- 
ske disse landes gældsbyrde. 

Udviklingen i Nord-Syd-forholdet baserer 
sig i stigende grad på en erkendelse af, at udvik- 
lingslandenes økonomiske situation og mulig- 
heder for at gøre sig gældende i verdensøkono- 
mien er blevet stadig mere indbyrdes forskelli- 
ge. Den traditionelle opfattelse af udviklings- 
landene som en homogen gruppe med fælles 
interesser holder ikke længere. Tværtimod er 
det nødvendigt at lægge det enkelte udviklings- 
lands eller den enkelte gruppe af landes situ- 
ation og forudsætninger til grund for behand- 
lingen af deres problemer, og dette kan samti- 
dig betyde, at det enkelte udviklingslands egen 
politik er kommet mere i fokus, når man skal 
udforme det internationale samfunds bistand. 

Dette er en udvikling, som regeringen aktivt 
støtter. Den har givet dialogen mellem industri- 
landene og udviklingslandene en mere reali- 
stisk og også en mere konkret karakter. 

Ved udgangen af 1987 var udviklingslande- 
nes samlede gæld over 1.200 mia. dollars, og 
det svarer til næsten 40 pet. af værdien af deres 
samlede årlige produktion. Der er store forskel- 
le mellem de forskellige gruppers gældsbyrde, 
men mange af de svage økonomier står i dag i 
den situation, at det ikke er muligt for dem bå- 
de at finansiere renter og afdrag og samtidig at 
finansiere den import, der er nødvendig for, at 
deres investeringer kan forøges. 

Omfanget af og alvoren i mange udviklings- 
. landes økonomiske problemer har gjort det sta- 

dig mere åbenbart, at udviklingen ikke kan ven- 
des uden omfattende og dybtgående økono- 
misk-politiske reformer. 

For at bidrage til en løsning af disse proble- 
mer har Verdensbanken og Valutafonden i de 
senere år stillet flere ressourcer til rådighed til 
finansiering af programmer, der vil kunne bi- 
drage til gennemførelse af netop økonomisk- 
politiske reformer, og i disse programmer spil- 
ler behovet for en ændret fordeling af ressour- 
cerne gennem strukturtilpasning en meget vig- 
tig rolle. Regeringen har derfor fundet, at Dan- 
mark må gå mere aktivt ind i samfinansiering i 
forbindelse med sådanne programmer. 

På baggrund af det økonomiske perspektiv, 
der tegner sig for udviklingslandene, vil det væ- 
re nødvendigt til stadighed at overveje, hvilke 
tilpasninger og justeringer der bør gennemfø- 
res for at sikre, at de ressourcer, det danske 
samfund stiller til rådighed for det internatio- 
nale udviklingssamarbejde, bliver anvendt så 
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effektivt som muligt og i videst mulig udstræk- 
ning bidrager til at opfylde de bistandspolitiske 
målsætninger, som der jo er bred politisk enig- 
hed om her i Folketinget. 

I Europa var Det Europæiske Fællesskab 
stort set præget af stilstand i årene fra 1973 og 
helt frem til 1985, men det er en situation, som 
på afgørende vis blev ændret med Den Euro- 
pæiske Fælles Akt i februar 1986 og med finan- 
sieringsreformen, som blev færdigbehandlet på 
mødet den 11. og 12. februar i år i Det Europæ- 
iske Råd. 

Tilsammen udgør disse to begivenheder et 
helt afgørende skridt fremad for Fællesskabet i 
flere henseender. 

For det første fastlægges der herved en ram- 
me for Fællesskabets udvikling og udbygning 
gennem de næste fem-seks år. Det sker på en 
række centrale punkter, og de vigtigste skal 
nævnes her: det indre marked, forskning og 
teknologi, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø, 
traktatfæstelse af det udenrigspolitiske samar- 
bejde og en bedre balance mellem den fælles 
landbrugspolitik og de andre fælles aktiviteter 
inden for Fællesskabet. 

For det andet -  og i denne sammenhæng må- 
ske mere betydningsfuldt -  er der også her tale 
om et politisk signal, et signal om viljen i EF- 
landene til at sætte nyt skub i den europæiske 
integrationsproces efter en lang række år med 
magre resultater. Det ville være forkert, ja, det 
ville måske endda være direkte farligt for et 
land som Danmark at undervurdere rækkevid- 
den af disse begivenheder. 

Der er opstået en Europa-debat i en række 
andre EF-lande med henblik på at få defineret 
målet for det europæiske samarbejde i resten af 
dette århundrede. Det er sandsynligt, at denne 
debat, som allerede er i gang, munder ud i for- 
slag og initiativer om ikke alene en udbygning 
af det eksisterende samarbejde, men efter alt at 
dømme også inddragelse af nye samarbejdsom- 
råder. 

Europa står ikke stille, og derfor må vi i Dan- 
mark være opmærksomme på, hvad der sker, 
og vi må klargøre os vore egne ønsker og vore 
egne muligheder. 

Der er i de senere år også sket et markant om- 
sving i stemningen over for det europæiske 
samarbejde i, størsteparten af de øvrige euro- 
pæiske lande. Der er en erkendelse af, at de eu- 
ropæiske lande må rykke tættere sammen for at 

få løst de store problemer, og at dette uundgå- 
eligt og naturligt må ske ved, at man udnytter 
EF som det centrale samarbejdsforum. Det er 
noget, der allerklarest kommer til udtryk i den 
debat, vi oplever omkring det indre marked. 
Her er vi nemlig helt inde ved kernen, helt der- 
inde, hvor livsvigtige økonomiske, erhvervs- 
mæssige og teknologiske interesser står på spil 
for de europæiske lande. Set i et dansk perspek- 
tiv er det ikke mindst interessant at notere sig 
den Europa-debat, der finder sted i dag i Nor- 
ge, Sverige, Østrig og Schweiz. Fra alle disse 
lande kommer der et enslydende budskab, 
nemlig et ønske om en nærmere tilknytning til 
EF. De pågældende lande ser klart, at de nød- 
vendigvis må tilnærme sig EF, medmindre de 
ønsker at få status som lande, der i økonomisk 
henseende fjerner sig fra Europa og dermed og- 
så fra fordelene ved at deltage i et stort marked. 

Så der er altså to tendenser, som vil præge de 
kommende års udvikling i Europa. Den første 
indebærer nyt skub i den europæiske integra- 
tionsproces, og den anden viser en klar bevæ- 
gelse hen imod EF i de lande, der hidtil ikke 
selv har ønsket medlemskab. Det er i Dan- 
marks interesse, at vi deltager både aktivt og 
positivt i begge processer. 

I spørgsmålet om de regionale konflikter i 
verden, der nok afspejler Øst-Vest-spørgsmålet 
og Nord-Syd-konflikten, men som først og 
fremmest har grund i lokale modsætninger, si- 
ger det sig selv, at udviklingen ikke er entydig. 
Tager vi først udviklingen i Mellemamerika, 
har den siden de fem mellemamerikanske præ- 
sidenters historiske aftale i august sidste år væ- 
re både positiv og opmuntrende. Hermed være 
ikke sagt, at fred og demokrati i denne urolige 
region er lige om hjørnet. Under sit besøg i 
Danmark her i december måned lagde nobel- 
fredsprismodtageren, Costa Ricas præsident, 
Oscar Arias, da også vægt på at understrege, at 
der er opnået meget, at forhandlingerne fort- 
sætter, men også, at der mangler meget endnu. 
Århundreders mistro mellem landene og social 
og økonomisk uretfærdighed og undertrykkel- 
se skal først fjernes, før man kan sikre varig fred 
og udvikling i området. Forudsætningen herfor 
er først og fremmest, at der gives plads for ægte 
demokrati og respekt for menneskerettigheder- 
ne i alle landene i Mellemamerika. Det var net- 
op sigtet med Arias-planen, og det er sigtet med 
den aktive støtte, som Danmark sammen med 
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de øvrige EF-lande fastholder i forhold til de 
mellemamerikanske landes fredsproces. 

Folketinget drøftede den 1. marts 1988 situ- 
ationen i Afghanistan, og jeg kan her henvise til 
min redegørelse ved den lejlighed. Siden da er 
der ved forhandlingerne i Genéve opnået enig- 
hed om en aftale, som vi forventer at se under- 
tegnet netop i disse dage. Det er en udvikling, 
regeringen byder velkommen. Selv om enkelt- 
heder i aftalen endnu ikke foreligger, synes det 
at ligge fast, at en tilbagetrækning af de sovjeti- 
ske tropper snarest vil blive iværksat efter mere 
end 8 års besættelse og krigsførelse, og også, at 
de mange millioner flygtninge vil få mulighed 
for at vende hjem. 

Det er regeringens håb, at vejen mod en fre- 
delig og demokratisk udvikling i et frit og uaf- 
hængigt Afghanistan dermed er blevet åbnet. 
En omfattende bistandsindsats med henblik på 
genopbygningen af det krigshærgede land er 
stærkt påkrævet, og Danmark vil øge sit bidrag 
hertil. 

Folketinget har for kun en måned siden haft 
en indgående drøftelse af situationen i de af Is- 
rael besatte områder pg også den arabisk-isra- 
elske konflikt, og med tilslutning af alle Folke- 
tingets partier bortset fra Fremskridtspartiet 
vedtog Folketinget en dagsorden, der opfordre- 
de regeringen til -  om muligt i samarbejde med 
de andre nordiske lande -  at arbejde for indkal- 
delse af en international fredskonference til 
løsning af Mellemøstenkpnflikten. I den for- 
bindelse kan jeg oplyse her, at de andre nordi., 
ske udenrigsministre under mødet i Tromsø i 
slutningen af marts i fuld overensstemmelse 
med denne dagsorden klart tog afstand fra den 
israelske okkupationspolifik. Vi gentog vores 
fulde støtte til en snarlig indkaldelse af en inter- 
national fredskonference i FN's regi med delta- 
gelse af alle de berørte parter, herunder det pa- 
læstinensiske folk, som må deltage med repræ- 
sentanter, der har dets fulde tillid. Grundlaget 
for den fredelige løsning må være Sikkerheds- 
rådets resolutioner 242 og 338 samt det palæsti- 
nensiske folks ret til selvbestemmelse med alt, 
hvad dette indebærer. 

Regeringen betragter denne fællesnordiske 
opslutning om den politik, som også er den fæl- 
leseuropæiske, som et betydningsfuldt bidrag i 
bestræbelserne for at få indkaldt en konferen- 
ce. 

Sammen med vore nordiske og vore europæ- 
iske partnere støtter regeringen alle bestræbel- 
ser for at bringe krigen mellem Iran og Irak til 
ophør. Det gælder ikke mindst FN's general- 
sekretærs mæglingsbestræbelser og Sikker- 
hedsrådets overvejelser om foranstaltninger for 
at sikre gennemførelsen af resolution 598 om 
våbenhvile. 

Et aspekt af krigen, som jo er af direkte be- 
tydning for os, er angrebene på den neutrale 
skibsfart i Golfen. Siden december er 6 danske 
skibe blevet angrebet, og 2 danske søfolk har 
mistet livet. Vi har protesteret både i Teheran 
og i Bagdad, men hverken Iran eller Irak har 
hidtil villet påtage sig ansvaret for angrebene, 
og vi drøfter løbende situationen med FN's ge- 
neralsekretær og med medlemmer af FN's sik- 
kerhedsråd. På det nordiske udenrigsminister- 
møde i Tromsø, som jeg henviste til før, var vi 
også enige om at arbejde snævert sammen i be- 
stræbelserne for at øge sikkerheden for sejlad- 
sen i Golfen. 

I Sydafrika svandt håbet om en fredelig af- 
skaffelse af apartheidsystemet yderligere ved 
den hvide mindretalsregerings brutale indgreb 
sidst i februar mod den i forvejen svækkede 
udenomsparlamentariske opposition. Regerin- 
gen i Pretoria har samtidig varslet en stands- 
ning eller en begrænsning af udenlandsk huma- 
nitær støtte til ofrene for apartheid, hvis støtten 
har et politisk formål. Danmark er for øjeblik- 
ket sammen med de øvrige nordiske lande og 
sammen med EF-kredsen i færd med at under- 
søge, hvilken virkning et sådant indgreb vil 
kunne få for de såkaldte positive foranstaltnin- 
ger i Sydafrikapolitikken. Jeg har over for mine 
kolleger i EF slået til lyd for, at den internatio- 
nalç reaktión over for den sydafrikanske rege- 
rings indgreb må være en skærpelse af de øko- 
nomiske sanktioner, og sammen med både vore 
nordiske og vore europæiske partnere overve- 
jer vi nu, hvordan vi kan fremme dialogen med 
modstanderne af apartheidstyret. 

Jeg vil slutte redegørelsen med at rette blik- 
ket mod vores egen region, mod Norden. De 
nordiske lande har valgt forskellige sikkerheds- 
politiske løsninger. Sverige og Finland er neu- 
trale, Norge, Island og Danmark er medlem- 
mer af NATO. Men det erkendes af alle, at de 
nordiske landes sikkerhed og det, som man kan 
kalde den nordiske balance, bygger på NATO's 
deltagelse i regionens forsvar, og Danmarks 
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medlemskab af NATO er derfor ikke bare afgø- 
rende for vores egen sikkerhed, men også afgø- 
rende for hele Nordens sikkerhed. Det er på 
denne baggrund, vi skal vurdere den øgede in- 
teresse omkring Norden i en sikkerhedspolitisk 
sammenhæng. 

Generalsekretær Gorbatjov fremsatte i en ta- 
le i Murmansk den 1. oktober sidste år en ræk- 
ke sikkerhedspolitiske forslag med speciel 
adresse til nordområderne og til Norden. Den 
tale er siden blevet fulgt op af ministerpræsi- 
dent Ryzhov, som i taler under sit besøg i 
Stockholm og også i Oslo i januar måned i år 
har uddybet og præciseret Murmansktalen. 
Forslagene vedrører visse begrænsninger af 
den militære aktivitet i de nordeuropæiske hav- 
områder samt vedtagelse af nærmere specifice- 
rede tillidskabende foranstaltninger i disse om- 
råder. Det er sagt før -  bl.a. under forespørg- 
selsdebatten her i Tinget den 9. december 1987 
-  men det bør præciseres én gang til: Der gør 
sig en fundamental geografisk asymmetri gæl- 
dende mellem NATO-landene, som er delt af 
Atlanterhavet, og Warszawapagten, der jo har 
ét sammenhængende landområde, og disse uli- 
ge vilkår betyder, at NATO-alliancen må lægge 
afgørende vægt på en uhindret militær bevæ- 
gelsesfrihed på havene og i luftrummet, og alli- 
ancen må derfor som udgangspunkt indtage en 
forsigtig holdning til forslag, der sigter mod 
vidtgående sømilitære begrænsninger. Det har 
også været NATO-landenes holdning på 
CSCE-opfølgningsmødet i sin tid i Madrid og 
på Stockholmkonferencen. De sikkerhedspoli- 
tiske forslag, som er indeholdt i Murmanskta- 
len, og også de uddybninger, som er kommet 
senere, har klart virkninger, som på ensidig må- 
de er til fordel for Sovjetunionen. Det er for- 
slag, som afspejler en tilsyneladende sovjetisk 
bekymring over den militære udvikling i nord- 
områderne. Her vil jeg godt sige, at naturligvis 
er det helt legitimt for Sovjetunionen at vareta- 
ge sine egne sikkerhedsinteresser, det mangle- 
de da bare, men det er da lige så legitimt for os 
at varetage vore sikkerhedsinteresser, og vore 
sikkerhedsinteresser tilsiger overordentlig for- 
sigtighed i denne sag. 

I øvrigt vil jeg for god ordens skyld minde 
om, at det ikke er de NATO-allierede, der har 
foretaget en markant militær opbygning i disse 
områder, det er Sovjetunionen selv, og forsla- 

. gene fra sovjetisk side berører ikke den betyde- 

lige sovjetiske militære opbygning på Kola- 
halvøen eller aktiviteterne i de havområder, der 
ligger nærmest ved Kolahalvøen. Det er ikke 
berørt i de forslag, man er kommet med. 

Men så skal det føjes til, at dette såkaldte 
Murmanskinitiativ også har en lang række ind- 
byrdes uafhængige forslag om samarbejde på 
civile områder. Her har vi fra dansk side marke- 
ret, at der kan være muligheder for samarbejde. 
Vi er i fuld gang med at studere forslagene, og 
vi drøfter dem også med de andre nordiske lan- 
de. Især vil jeg nævne spørgsmålene om et mul- 
tilateralt samarbejde om arktisk miljøbeskyttel- 
se og om arktisk forskning. Konkrete erhvervs- 
mæssige samarbejdsaftaler afhænger selvsagt i 
øvrigt af de enkelte virksomheders vurdering af 
deres interesse i sådan et samarbejde. 

Jeg vil slutte med at minde om, at Danmarks 
udenrigspolitiske muligheder er begrænsede, 
men de bør ikke undervurderes. Specielt bør vi 
ikke undervurdere mulighederne for at skade 
os selv og skade vore egne interesser. Vores 
udenrigspolitiske placering hviler på de vel- 
kendte fire søjler: EF, NATO, Norden og FN, 
og det er de fire søjler, der giver os både ramme 
og platform til at fremtræde som et frit og de- 
mokratisk land med vilje til at påtage sig et in- 
ternationalt medansvar. Vi må bestandig stræ- 
be efter ikke at skabe tvivl om vores placering. 
Vi må ikke skabe tyivl, hverken hos vore venner 
og allierede eller hos andre. Det ville kun skade 
og begrænse vore muligheder for at virke for 
den internationale udvikling, som ligger vore 
egne idealer nærmest. 

Forhandling 

Lasse Budtz (S): 

Jeg vil gerne takke udenrigsministeren for en 
meget fyldig redegørelse. Denne debat finder jo 
sted på et tidspunkt, hvor der i hvert fald på 
nogle områder er grund til en vis optimisme, 
hvor vi kan konstatere en vis fremgang. INF- 
aftalen er en stor politisk gevinst -  og først og 
fremmest politisk. Dens militære nedrustning 
repræsenterer meget få procent af det samlede 
antal kernevåben, men det er alligevel histori- 
ens første rigtige aftale om atomnedskæring, og 
den kan forhåbentlig trække mere med sig. 

Aftalen om tilbagetrækning fra Aghanistan, 
der underskrives i dag, er selvfølgelig frem- 
gang, og det er våbenstilstandsaftalen i Nicara- 
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gua også. Det hele hænger -  om man kan lide 
det eller ej -  mere eller mindre sammen med 
den nye udvikling, de nye linjer i Sovjetunio- 
nen. Den nye sovjetiske bevægelse i udenrigs- 
og nedrustningspolitikken er selvfølgelig der- 
for velkommen. Vi skal ikke på nogen måde fal- 
de på halen over Gorbatjovs politik, vi skal hil- 
se den velkommen, men vi må afprøve den ved 
direkte forhandlinger. Vi kan selvfølgelig dår- 
ligt kritisere Sovjet for at have foretaget en lang 
række positive udspil, som vi selv har efterlyst i 
en lang årrække. Derfor må vi forlange positive 
forhandlingsudspil fra Vestens side. 

Men der er desværre kriser og udenrigspoli- 
tiske problemer nok i øvrigt, 1 Mellemøsten det 
permanente israelsk-palæstinensiske spørgs- 
mål, der nu og da ligefrem truer verdensfreden, 
og den håbløse, næsten vanvittige krig mellem 
Iran og Irak, i Sydafrika den vedvarende umen- 
neskelige apartheidpolitik, der blokerer for 
Namibias selvstændighed og har ført til vestligt 
støttede oprørsbevægelser i Mozambique og 
Angola. Vi har Eritreaspørgsmâlet i Etiopien, 
hvor regeringen i Addis Abeba nægter eritre- 
anerne selvbestemmelsesret og mindretalsbe- 
skyttelse, vi har krisen i Panama og krigen i El 
Salvador, vi har oprørstendenserne i Filippi- 
nerne og borgerkrigen i Sri Lanka, hvor det og- 
så drejer sig om beskyttelse af mindretallet. Vi 
har den ligeledes håbløse krise i Nordirland, 
hvor det er næsten umuligt at få øje på en løs- 
ning, selv om vi fra vores perspektiv må synes, 
at en forening af hele Irland er naturlig. Ende- 
lig bør jeg vel nævne kurdernes situation og -  
for at fuldende krisernes verdensomspænden- 
de karakter -  gældsproblematikken, som vi så- 
mænd også kender på nationalt plan. 

Socialdemokratiet mener, at selv små lande 
aktivt bør tage del i storpolitikken og f.eks. 
samarbejde i og med udviklingslandene. Jeg 
skal gerne gentage, at vi bygger vor udenrigspo- 
litik, ligesom ministeren fremhævede det for re- 
geringens vedkommende, på FN, det nordiske 
samarbejde, NATO og EF. Man vil lægge mær- 
ke til, at min prioriteringsliste har en anden ka- 
rakter end ministerens. Vi vil gerne et bredere 
europæisk samarbejde, og jeg understreger 
bredere, for EF er hverken geografisk eller poli- 
tisk hele Europa, og det er mange ofte tilbøjeli- 
ge til at overse. 

Det er selvsagt et ganske klart fremskridt, at > 
der nu er blevet enighed om den sovjetiske til- 

bagetrækning fra Afghanistan af de første 
50.000 mand, begyndende den 15. maj 1988, 
men krigen og krisen, er ikke overstået af den 
grund. Den omstændighed, at Sovjet fortsat vil 
forsyne Kabul med våben og USA sørge for 
modstandsbevægelsens vâbenforsyninger, kan 
trække borgerkrigen i langdrag, gøre den må- 
ske endnu blodigere. Vi må selvfølgelig fortsat 
fordømme, at Sovjetunionen overhovedet på 
noget tidspunkt invaderede landet. Vi mener, at 
begge supermagter nu burde holde sig helt bor- 
te og også deres våben. Vi mener også, at Dan- 
mark bør være med til at hjælpe humanitært og 
materielt, således at de. 8 millioner flygtninge 
kan få mulighed for at vende tilbage til deres 
hjemegne ved international hjælp og genbo- 
sætte sig. For god ordens skyld skal jeg sige, at 
Socialdemokratiet tilslutter sig regeringens be- 
slutning om at tillade danske officerers virk- 
somhed i Afghanistan som observatører. 

Også i Nicaragua burde supermagterne hol- 
de sig definitivt borte. Her kan vi da i hvert fald 
notere, at Gorbatjov har tilbudt mægleren, 
præsident Arias fra Costa Rica, at ophøre med 
at sende sovjetiske våben. Betingelsen er tilsy- 
neladende, at der indføres en egentlig våben- 
embargo, der forpligter alle hidtidige leveran- 
dører. Nicaragua er et klassisk offer for en 

, kombination af økonomisk udnyttelsespolitik 
og sikkerhedspolitiske mål. Vi siger helt åbent, 
at vi ikke begriber den amerikanske politik i 
området. Vi vil ikke under nogen omstændig- 
heder acceptere, at dette betegnes som anti- 
àmerikanisme; Men vi vil godt acceptere, at det 

- , , betegnes som antireaganisme, for vi er imod 
den amerikanske politik. 

Vi påstår ikke, at sandinisterne er fejlfri, m'en 
vor sympati ligger helt automatisk hos dem i 
deres kamp imod udnyttelsen og for en større 
social lighed. Dette er heldigvis nu blevet led- 
saget af en mere positiv holdning til vâbenstil- 
standen og Ariasplanen, og dette burde USA i 
langt højere grad hilse velkommen. 

I utallige år støttede USA næsten kritikløst 
Somozadiktaturet uden at blande sig i det på 

-. I nogen måde. Nu burde det være indlysende, at 
USA giver sandinisterne en chance i stedet for 
at føre krig imod dem og regeringen. 

Vi har foreslået øget økonomisk hjælp til Ni- 
caragua, fordi vi tror, vi derved hjælper den de- 
mokratiske udvikling. Det burde være en selv- 

. følge, at man ikke hjælper en demokratisk ud- ' 
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vikling ved økonomisk blokade og ved f.eks. at 
minere Nicaraguas havne. 

I El Salvador ser situationen :langt mørkere 
ud, og i Honduras har man åbenbart accepteret 
den fuldkomne supermagtsdominans. Det 
planlagte valg til et mellemamerikansk parla- 
ment bør vi støtte, hvis vi overhovedet kan. 
Men for hele området gælder det, at det først og 
sidst er fattigdommen og den sociale nød, der 
må bekæmpes, og som er årsagen til den politi- 
ske situation. 

Som den svenske viceudenrigsminister, Pier- 
re Schori, sagde forleden i Silkeborg: 

»Mellemamerika er en social vulkan og en 
menneskelig tragedie. Der er flere børn, der dør 
af sygdom end af den væbnede konflikt i El Sal- 
vador.« 

Situationen i Panama er farlig, og det er den 
bl.a. og nok først og fremmest, fordi det her dre- 
jer sig om sikkerhedspolitik som følge af 
spørgsmålet om kontrol med kanalen. Jo faste- 
re sandinisterne sidder i Nicaragua, jo større vil 
supermagtsindblandingen blive i Panama. 

I Mellemøsten er der i hvert fald én ting, der 
er sikker : Der bliver ingen fred uden om palæ- 
stinenserne og heller ikke, hvis Israel fortsætter 
sin bosættelsespolitik eller besættelsespolitik, 
skulle jeg jo snarere sige, som den har udviklet 
sig i de okkuperede områder. Denne politik ta- 
ger vi skarpt afstand fra. Man kan selvsagt ikke 
fortsætte en så hensynsløs besættelsespolitik -  
der i øvrigt er en overtrædelse af Genévekon- 
ventionen -  år efter år uden at fremkalde et 
modtryk. Palæstinenserne har akkurat den 
samme selvbestemmelsesret som israelerne. Is- 
raelerne burde jo være de første til at erkende 
det. 

Socialdemokratiet støtter en international 
fredskonference i FN-regi med deltagelse af al- 
le konfliktens parter samt de fem permanente 
medlemmer af Sikkerhedsrådet. Der må skabes 
en fredsordning på basis af Sikkerhedsrådets 
resolutioner 242 og 338. Den israelske besættel- 
se af Vestbredden og Gaza må høre op. 

Indtil dette er sket, må Israel nøje efterleve 
Genèvekonventionens bestemmelser om be- 
skyttelse af civilbefolkningen i de besatte områ- 
der. Det palæstinensiske folks ret til selvbe- 
stemmelse må sikres, også når det drejer sig om, 
hvem der skal repræsentere det ved forhand- 
lingsbordet. Derfor må palæstinensernes ønske 
om at blive repræsenteret af PLO respekteres. 

Til gengæld må PLO utvetydigt anerkende Is- 
rael. Den internationale konference må også 
sikre internationalt garanterede grænser for Is- 
rael. Jeg skal for en ordens skyld nævne, at den- 
ne politik er vedtaget af Socialdemokratiets ho- 
vedbestyrelse, og at vi i øvrigt komplimenterer 
de nordiske udenrigsministre for deres erklæ- 
ring fra Tromsø om den mellemøstlige situ- 
ation. I øvrigt er der en vis opblødning i Sovjets 
holdning; man er parat til igen at optage de di- 
plomatiske forbindelser med Israel ved en kon- 
ferencestart. 

Den såkaldte Shultzplan rummer næppe løs- 
ningen, idet den ikke tager nok hensyn til de 
arabiske og palæstinensiske standpunkter, men 
den kan være begyndelsen til en positiv udvik- 
ling. 

Iran-Irak-krigens håbløshed turde det ikke 
være nødvendigt at fremhæve. Millioner af 
mennesker er dræbt, mange fordi Irak har an- 
vendt kemiske våben, og Irans religiøse vanvid 
har drevet andre tusinder i døden. De mange 
gidseltagninger i Mellemøsten er delvis et re- 
sultat af dette. 

Iran-Irak-krigens konsekvenser for sejladsen 
beklager vi ganske overordentlig meget, også 
de danske tab på både den ene og den anden 
måde. Men vi mener ikke, at dansk forsvar er 
egnet til at være med i en beskyttelsesaktion. 

Den fortsatte sydafrikanske tragedie med det 
hvide mindretals hensynsløse behandling af 
det store sorte og farvede flertal har fremkaldt, 
en ganske bred international sanktionspolitik, 
hvor Norden og Danmark heldigvis er gået i 
spidsen. Man har også forsøgt sig i EF, men det 
er en kendsgerning, at her er det ikke gået nær 
så godt, som det burde, og ikke mindst den bri- 
tiske modstand er årsag til denne udvikling. 
Men det er kun ved hjælp af de store lande, at 
man kan nå frem til en virkelig effektiv sank- 
tionspolitik, og det er kun ved fredelige midler, 
at man må forsøge at ændre den politiske ud- 
vikling. 

Derved kan man også give Namibia den fred 
og selvstændighed, som landet i talrige år har 
haft krav på. Derved har man også en chance 
for at stoppe krigene i Angola og Mozambique. 
Det er beklageligt at måtte konstatere, at også 
her mærkes Reagan-regeringens indsats på den 
forkerte side. Det er en kortsynet politik -  som 
desværre er næsten klassisk i en række vestlige 
lande -  fordi den giver de modsatte resultater af 
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de tilsigtede. Man fremmer en kommunisme, 
som man vil bekæmpe, og f.eks. medfører det, 
at de cubanske tropper, man gerne ville se for- 
svinde fra Angola, bliver der. Det er unægtelig 
ironisk at tænke på, at i Angola beskytter de cu- 
banske soldater de amerikanskdrevne olieud- 
vindingsområder imod oprørsstyrker, der i 
hvert fald delvis er finansieret af amerikanske, 
men også af sydafrikanske penge. 

Det er tydeligt, at de østeuropæiske lande be- 
finder sig i en meget anstrengt politisk og øko- 
nomisk situation. De har meget svært ved at le- 
ve op til Gorbatjovs perestrojka. Deres reform- 
politik er ofte uhyre beskeden, de har ofte le- 
derproblemer, og menneskerettighederne re- 
spekteres ikke i det omfang, vi ønsker. Men det 
ville være forkert at vende dem ryggen. Vi må 
forhandle med dem, vi må handle med dem, vi 
må udveksle turister med dem, drive sport sam- 
men med dem, teater osv. Vi må indgyde dem 
tillid. Det er ikke defaitisme eller opportunis- 
me, det er realisme, og det er navnlig afspæn- 
dingspolitik. 

Vi må med andre ord forblive på et forhand- 
lingsniveau med Østblokken, og det bør vi for 
øvrigt også gøre, fordi man ved et forhandlings- 
bord kan drøfte bl.a. Murmansktalen, som selv- 
følgelig ikke blot skal afvises, men hvis per- 
spektiver vi i fællesskab med Østblokken bør 
forsøge at granske nærmere. Vi må afprøve 
Gorbatjovs politik i stedet for at afvise den, for 
der er sket en ændring. At sørge for at forblive 
på dette forhandlingsniveau er altså vigtigt for 
Socialdemokratiet, og vi mener ikke, at der er 
noget alternativ. 

Derfor afviser vi også, at INF-aftalen skulle 
føre til konventionel oprustning. Vi vil under 
ingen omstændigheder være med til en ny op- 
bygning af atomvåben, heller ikke en moderni- 
sering eller en såkaldt up-to-date-føring af 
kortdistance- og slagmarksvåben i Europa. 
Skulle man nå frem til en 50 pct.s beskæring af 
de strategiske våben, vil der på ingen måde væ- 
re tale om skabelse af et atomfrit Europa. Der 
vil være i tusindvis af atomvåben tilbage. 

Det er flertallets politik, og vi henviser til, at 
statsministeren i december 1983 erklærede, at 
regeringen har til hensigt, selv om den har 
stemt imod, at respektere beslutninger, der er 
truffet af Folketingets flertal. Vi mener, det er 
helt selvfølgeligt, at regeringen er forpligtet til 
at følge, hvad folketingsflertallet har vedtaget, 

men vi synes ærlig talt ikke, at regeringen altid 
har tilkendegivet, hvad der er flertallets politik. 
Vi accepterer ikke på nogen måde, at den dan- 
ske regering afviser muligheden af nye fodnoter 
i NATO-kommunikeer, hvis disse kommunike- 
er udtrykker noget, som Folketingets flertal er 
direkte imod. 

Vi kan heller ikke forstå, at når vi forsøger at 
udtrykke en politik, der i realiteten er blevet 
fulgt fra engang i 1950'erne, så vækker det op- 
sigt og postyr og giver anledning til protester. 
Jeg må gøre opmærksom på, at Socialdemokra- 
tiet altid har været imod placering af atomvå- 
ben på dansk jord i fredstid. Vi vil gerne gen- 
nem oprettelse af en atomvåbenfri zone også 
prøve at demonstrere, at vi heller ikke ønsker at 
modtage disse våben i krise- og krigstid. 

Spørgsmålet om fremmede orlogsfartøjers 
anløb af danske havne skal selvfølgelig ses i 
denne forbindelse. Som også udtrykt af Jens 
Otto Krag, Per Hækkerup og f.eks. Hilmar 
Baunsgaard er vi imod placering af atomvåben 
på dansk jord. 

De tidligere tilkendegivelser af denne politik 
viser jo faktisk, at der er kontinuitet i Socialde- 
mokratiets politik, selv om den voldsomme op- 
rustning fremkaldt af andre magter har tvunget 
os til nogle skærpelser nu og da. 

Det er derfor, vi ønsker, at besøgende krigs- 
skibe stille og roligt skal gøres opmærksomme 
på, at Danmark gennem mange år har haft en 
politik gående ud på, at vi ikke ønsker atomvå- 
ben på dansk jord i fredstid. Vi ønsker det som 
nævnt selvfølgelig heller ikke i krigstid, men 
denne holdning kan bedre præciseres, når vi får 
oprettet den atomvåbenfri zone. 

Vi har for tiden et beslutningsforslag om be- 
søgende orlogsfartøjers atomvåbenfrihed til 
behandling i Tinget, og den politik, som Social- 
demokratiet har tilkendegivet i denne forbin- 
delse, står vi ved. Vi står også ved, at vi ønsker 
en fortsat behandling af dette beslutningsfor- 
slag, således at der ikke kan være tvivl om, at 
der skal udstedes klareringsbreve med betin- 
gelser til besøgende skibe. 

Vor politik er ikke ændret af den sidste tids 
heftige debat. Det vil være naturligt at gennem- 
føre beslutningsforslaget efter de linjer, som vi 
har lagt, håber vi, men vi finder også, at det vil 
være gavnligt at få skabt den fornødne klarhed 
allerede i dag. 
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Det er selvfølgelig Danmarks ret at tilkende- 
give denne politik, som vi må formode at fler- 
tallet står for. Retten til en selvstændig politik 
er en bekræftelse af det demokrati, som Atlant- 
pagten og NATO netop blev skabt for at be- 
skytte, og som i øvrigt er fremhævet i Atlant- 
pagtens præambel. Og det er ud fra denne tan- 
kegang og for at bekræfte og klargøre den poli- 
tik, der er blevet fulgt i de sidste mange år, at jeg 
på Socialdemokratiets vegne skal tillade mig at 
fremsætte følgende: 

Forslag om motiveret dagsorden. 

»Idet Folketinget konstaterer, at det igen- 
nem 30 år har været dansk politik ikke at ville 
modtage atomvåben på dansk område, herun- 
der i danske havne, opfordres regeringen til at 
underrette besøgende orlogsfartøjer herom. 

Herefter går Tinget over til næste sag på 
dagsordenen.« 

(Dagsordensforslag nr. D 71). 

Første næstformand (Knud Østergaard): 
Der er stillet følgende forslag om motiveret 

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

Per Stig Møller (KF): 
For os danskere ser den udenrigspolitiske si- 

tuation umiddelbart mere lovende ud, end det 
længe har været tilfældet. Med Gorbatjovs nye 
politik er der åbnet for et gennembrud i Øst- 
Vest-forhandlingerne, som vi skal afprøve med 
henblik på at få skabt en proces, der fører til 
stadig flere afspændingsresultater. Det er, hvad 
NATO har ønsket med sin Harmelstrategi, og 
det er, hvad dette Folketing hele tiden har øn- 
sket. 

Uenigheden mellem regeringen og opposi- 
tionen har ikke drejet sig om målet, men om 
midlerne til at nå dette mål. Vi opfatter INF-af- 
talen som et bevis pâ; at NATO har valgt de ret- 
te midler. 

Når vi skal følge USSR's nye tænkemåde op, 
skal vi ikke mindst afprøve erklæringerne om, 
at ethvert folk skal have lov til at indrette sig, 
som det selv ønsker. Ganske vist skal alle soci- 
alistiske lande fortsat indrette sig socialistisk 
og respektere det internationale socialistiske 
fællesskab, men Gorbatjovs tale i Jugoslavien 
for nylig åbner dog for en større selvstændig- 
hed også for de socialistiske stater, som vi må 

medvirke til at udbygge gennem fornyede og 
intensiverede kontakter med de mellemeuro- 
pæiske lande. 

Bruddet med Bresjnevtidens konfrontations- 
søgende kurs vil dog først blive egentlig trovær- 
digt, når Gorbatjov får trukket sine soldater ud 
af Afghanistan. Det ser jo nu ud til at ske, men 
uden dannelsen af en national overgangsrege- 
ring, og det giver grund til fortsat at nære be- 
kymringer for Afghanistans fremtid. Verden 
må derfor holde øje med, at Gorbatjov ikke i ly 
af en tilbagetrækning blot skaber et delt Afgha- 
nistan eller en med våben spækket socialistisk 
lydregering, der kaster landet ud i en ekstra 
borgerkrig, ligesom verden må gøre USSR op- 
mærksom på, at der er en regning, som skal be- 
tales, en krigsskadeserstatning, således at Af- 
ghanistan kan blive genopbygget. Man kan jo 
ikke bare bryde ind i et fremmed hus, smadre 
det og gå igen med ordene: Nu kan du selv ryd- 
de op efter mig. For russerne har smadret Af- 
ghanistan, af hvis 22.000 agrare landsbyer kun 
10.000 eksisterer i dag. Vi skal hjælpe til genop - 
bygning af landet, så de 5 millioner flygtninge 
kan vende tilbage, men det bør Sovjetunionen 
sandelig også gøre. 

Den nye linje viste sig tillige forleden, da 
Gorbatjov henstillede til Arafat at anerkende 
Israel til gengæld for palæstinensisk selvbe- 
stemmelsesret på Vestbredden. Dette er jo for- 
udsætningen for ro i Mellemøsten. Her i Folke- 
tinget har vi anbefalet den samme løsning og 
frarådet Israel at fortsætte den skadelige okku- 
pationspolitik. Da Israels ledende general nu 
også har frarådet fortsat brug af jernnævepoli- 
tikken, har vi lov at håbe, at fredskræfterne ef- 
terhånden sejrer. 

Men der er grund til at holde øje med begge 
parter i denne strid, hvor palæstinenserne jo af 
og til kan synes at tale med to tunger. En frem- 
ragende demokratisk Hana Siniora udtaler sig i 
Europa, og Arafat har for nylig til de kæmpen- 
de palæstinensere sendt en hilsen med et andet 
indhold, der er optrykt i bladet Palæstina fra 
den 28. marts i år. Her undsiger Arafat med saf- 
tigè ord Shultz, fremstiller ham som en mario- 
net i hænderne på »de jødiske ledere i Ameri- 
ka« og taler, som om kampen fortsat gælder Is- 
raels totale udslettelse. Man må håbe, at Gor- 
batjovs klare afvisning af en sådan udgang på 
striden får sat en stopper for det, der kunne lig- 
ne tvetungethed, en tvetungethed, der giver de 
fredsvillige på begge sider dårlige kår. 
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En tredje alvorlig regional konflikt står på i 
Centralamerika, hvor en lovende fredsproces 
er i gang, og hvor vi støtter Costa Ricas præsi- 
dent i hans bestræbelser for at opnå en demo- 
kratisk fred, som sætter en stopper for regio- 
nens borgerkrige, der jo føres med såvel russi- 
ske som amerikanske våben, ikke alene i Nica- 
ragua, men også i. El Salvador. 

Fra den centralamerikanske stat Cuba til Af- 
rika udgår russiskfinansierede tropper, som 
bør trækkes tilbage. Det vil være et godt eksem- 
pel på brud med Bresjnevs imperialistiske for- 
søg på at plante russiske marionetter overalt i 
verden ved hjælp af egne eller stedfortrædende 
tropper. 

Heldigvis synes Gorbatjov efterhånden at 
være træt af Etiopiens krig mod det besatte Eri- 
trea, som kun kan fordømmes. Denne besættel- 
seskrig må bringes til ophør, så Etiopiens rege- 
ring kan bruge kræfterne på at forbedre forhol- 
dene i sit eget land. Etiopien er i høj grad blevet 
katastrofeområde på grund af denne regeting. 

I det hele taget viser det sig, at de marxistiske 
regimer i den sydlige verden har skabt en fattig- 
dom, der nok kan mildnes af en ny Nord-Sy d- 
orden, men som først vil ophøre den dag, disse 
lande selv formår at indrette sig på en ny måde. 
Vi kan jo bare se på Asien, hvor de økonomisk 
dårligst kørende lande just er de lande, der er 
under kommunistisk regime: Nordkorea, Viet- 
nam, Kampuchea, Laos og Kina, der dog har 
fremgang på grund af en liberaliseret økono- 
misk politik. Og netop lande med liberale øko- 
nomier har opnået en økonomisk vækst af så- 
danne dimensioner, at man med rette taler om 
Stillehavet som dynamoen for det næste år- 

. hundrede. 
Derfor er en ny økonomisk verdensorden ik- 

ke alene afhængig af de fornødne aftaler med 
den nordlige verden, som vi skal tilstræbe, men 
også et spørgsmål om, hvordan landene i den 
sydlige verden selv indretter sig, hvilket i grun- 
den er ret så opmuntrende. Med disse erfarin- 
ger kan den nødvendige Nord-Syd-dialog blive 
både mere realistisk og mere resultatrig end 
hidtil. 

Et område, der især har vanskeligheder af 
politiske grunde, er det sydlige Afrika. Vi er alle 
imod Sydafrikas apartheidpolitik og destabili- 
seringspolitik over for frontlinjestaterne. Lige- 
som Cuba må ud af Angola, må Sydafrika na- 
turligvis også. Vi strammer for tiden blokader- 

ne i håb om, at det må hjælpe, men ser foreløbig 
blot, at ekstremisterne styrkes i Sydafrika. Vi 
må nok til at supplere denne politik med en mee- 
re åben holdning til især de unge i Sydafrika, 
som i vidt omfang holdes i uvidenhed om syste- 
mets virkninger og derfor vanskeligt kan nå til 
erkendelse af de faktiske vilkår i landet, uden at 
de kommer i kontakt med omverdenen. Under 
alle omstændigheder skal vi intensivere hjæl- 
pen til ofrene for apartheid, uanset regimet S0- 
ger at forhindre os deri. 

I Golfen fortsætter en anden meningsløs 
krig: krigen mellem Iran og Irak, og jeg er enig i 
de bemærkninger, som hr. Lasse Budtz gjorde 
om kurderne. Denne krig standses næppe, før 
FN får vedtaget ganske strenge forholdsregler 
over for de stridende parter. 

FN må sikkert også ind i Sydøstasien, hvor 
den vietnamesiske besættelse af Kampuchea 
må høre op. Menneskerettighederne og folke- 
nes selvbestemmelsesret må også respekteres af 
Vietnam, der fortsat skaber nye bådflygtninge. 

Men forskellige folkeslags vilje til at ryste 
fremmed åg og fremmede, militært påførte sy- 
stemer af sig slår for tiden ud helt inde i Sovjet 
og i Kina. Armenierne og balterne rører på sig 
ligesom tibetanerne i Kina. Den nye glastnost- 
politik synes at komme til kort, når de armen- 
ske ledere fængsles i hemmelighed og anklages 
efter den berygtede paragraf 01i1 anti-sovjetisk 
virksomhed og propaganda. 

De nationale og religiøse bevægelser viser, at 
store magter kan blive så store, at de er blevet 
for store, og netop sådanne magters ihærdige 
forsøg på at bevare den erobrede størrelse har 
ofte kastet verden ud i uro og i krige. Uroen op- 
hører ikke ved, at vi velsigner en forstærket un- 
dertrykkelse, men alene ved, at vi medvirker til 
at give disse folkeslag større frihed på vej til 
den frihed for andres indblanding, som må gæl- 
de alle folk, og hvori vi jo er enige med hr. Gor- 
batjov. De nationale og religiøse bevægelsers 
opkomst i 1980'erne vil givetvis forstærkes i 
1990'erne. 

Også de demokratiske forandringer vil meget 
snart ændre storpolitikken. Det vil ikke gå 
sporløst hen, at russerne bliver et mindretal i 
Sovjet, ligesom den amerikanske udenrigspoli- 
tik må forventes at undergå forandringer den 
dag, de hvide med rødder i Vesteuropa kommer 
i mindretal derovre. Måske vil vi opleve, at de 
to supermagter hver for sig retter blikket et helt 
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andet sted end mod Europa i det næste ârhund- 
rede, og det kan komme til at betyde, at den 
kunstige skillelinje midt ned gennem Europa 
bliver interesseløs og udvisket. Det vil stille 
krav til Europa om mere sanidnègtighed og 
mere samarbejde, hvilket jo er blevet fremmet 
af EF-pakken og af det samarbejde, der finder 
sted på det udenrigspolitiske område. Det vil 
også blive fremmet gennem de tættere kulturel- 
le kontakter Európarâdslandene imellem samt 
mellem disse og de europæiske lande uden for 
Europarådet, som Europarådet formentlig 
snart vil lægge op til. 

Vor politik må gå ud på at fremme afviklin- 
gen af den historisk betingede, men også foræl- 
dede opdeling af Europa, alt imens vi som en 
lille, selvstændig, demokratisk kulturnation må 
vise forståelse for andre små kulturfolks ønske 
om at indrette deres tilværelse, som de selv øn- 
sker den indrettet. 

Vejen mod fred i verden forudsætter mere 
end nogen sinde respekt for retten til at være 
forskellig og friheden til at udvikle denne for- 
skellighed, ellers hersker fortsat juriglèloven, 
og ellers sidder retten stadig i bøssemundingen. 
Det kommer der kun undertrykkelse og krige 
ud af. Vor udenrigspolitik må gå ud på at støtte 
og fremme alle bestræbelser på at dementere 
dette maoistiske magtsprog, og med det inten- 
siverede udenrigspolitiske samarbejde i EF har 
denne linje fået større vægt i verdenspolitikken, 
ikke mindst i FN, hvor De Tolv har fået en 
vægt, ingen af De Tolv havde før. Her vil vi 
sammen med de andre nordiske lande og sam- 
men med de 11 andre fra EF kunne medvirke til 
at fremme den forståelse for menneskerettighe- 
derne og respekt for friheden, der skal og bør 
være ledetråden i dansk udenrigspolitik. 

Nu har vi så været verden rundt og må tilba- 
ge til de hjemlige farvande. Eller som hyrdin- 
den sagde til skorstensfejeren, da han havde få- 
et hende op på taget: »Nu har jeg fulgt dig ud 
til den vide verden. Nu kunne du da gerne følge 
mig hjem igen, dersom du holder noget af - 홢 
mig.« 

Og selvfølgelig holder jeg da af hr. Lasse 
Budtz, som har drejet debatten ind på flådebe- I 
søgene i danske havne i stedet for at holde den 
til udenrigsministerens oplysninger om den I 
udenrigspolitiske situation. Han har såmænd 
oven i købet fremsat et dagsordensforslag, men 

. I . jeg holder nu ikke så meget af hr. Lasse Budtz, 

at jeg kan stemme for det. I stedet for må jeg 
sige som skorstensfejeren til hyrdinden, efter at. 
de var kommet ned igen: »Se, så langt kom vi. 
Da kunne vi have sparet os den uléjlighed.« 

Da vi lægger vægt på, at Danmark i denne 홢 
sag optræder solidarisk med andre NATO-lan- 
de -  ikke mindst Norge, der har udtrykt samme 
interesse som Danmark for at sikre fortsat til- 
stedeværelse af vore allieredes skibe i vore far- 
vande -  skal jeg på regeringspartiernes vegne 
fremsætte følgende: 

Forslag om motiveret dagsorden. 

»Idet Folketinget bekræfter Danmarks poli- 
tik om atomvâbenfrihed; der har været gælden- 
de siden 1957, hvorefter atomvåben under de 
nuværende omstændigheder ikke accepteres 
på dansk territorium, herunder landområder, 
farvande og havne, pålægges det regeringen at 
orientere andre stater om denne danske hold- 
ning. 

Folketinget går herefter over til næste sag på 
dagsordenen.« 

(Dagsordensforslag nr. D 72). 

Jeg skal opfordre til, at alle de partier, der 
står bag Danmarks medlemskab af NATO, til- 
slutter sig denne dagsorden. 

Første næstformand (Knud Østergaard): 
Der er stillet følgende forslag om motiveret 

dagsorden: (se ovenfor). Jeg skal også lade'det- 
te forslag om motiveret dagsorden indgå i de vi- 
dere drøftelser. 

Gert Petersen (SF): 
Denne debat finder sted under lidt specielle 

omstændigheder. Fot det første drøfter et fol- 
ketingsudvalg -  i hvert fald flertallet -  hvordan 
vi skal udforme en irettesættelse af udenrigsmi- 
nisteren for hans tilkendegivne foragt for parla- 
mentariske principper. For det andet giver ud- 
talelser, som statsministeren fremkom med for 
nogen tid siden i fjernsynet, anledning til at for- 
mode, at den amerikanske ambassadør vil ud- 
skrive valg her i Danmark, hvis et bestemt for- 
slag vedtages i Folketinget. Det kommer jeg til- 
bage til. 

Først nogle bemærkninger om nogle af de 
problemer, vi oplever i verden omkring os, og 
som vi må tage stilling til. 
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Det er ikke sådan, som man måske kunne tro 
på grund af mine indledende bemærkninger, at 
SF søger strid med regeringen for stridens egen 
skyld. Vi er tværtimod tilfreds med, at vi har 
kunnet enes om Danmarks politik i forhold til 
Mellemøsten og Afghanistan. 

Situationen i Israel og de besatte områder 
bliver mere og mere desperat. Undertrykkelsen 
på Vestbredden skærpes og fanatiske ekstre- 
mister på den israelske side lægger et grænse- 
løst had for dagen, som selvsagt avler had og 
fanatisme på den anden side. Det er på høje tid, 
at parterne kommer til fornuft, dvs. at Israel ac- 
cepterer en international konference med del- 
tagelse af PLO med det formål at bane vej for 
en selvstændig palæstinensisk stat, altså isra- 
elsk rømning af de besatte områder, og at PLO 
anerkender Israels ret til at eksistere som selv- 
stændig stat. 

Jeg vil i den forbindelse udtrykke tilfredshed 
med de skarpe danske protester mod den bru- 
tale undertrykkelse, som Israel udøver for at 
bekæmpe et oprør, som ethvert tænkende men- 
neske må have forståelse for. Der er grænser 
for, hvor længe et folk finder sig i ikke blot at 
være besat, men også at se sit land gradvis over- 
taget af fremmede kolonister. 

Også i spørgsmålet om Afghanistan har vi 
været enige med regeringen. Den sovjetiske in- 
tervention var fra begyndelsen af et groft folke- 
retsstridigt overgreb, der oven i købet førte til 
en uhørt skærpelse af den borgerkrig, der var i 
gang, og som har nedkaldt tragiske ulykker 
over befolkningen. Derfor har SF fordømt den 
sovjetiske tilstedeværelse og krævet tropperne 
trukket ud af Afghanistan, og vi er tilfreds med, 
at dette nu sker. 

Om det så fører til fred i Afghanistan, er jo 
desværre straks et andet spørgsmål. Jeg tvivler, 
så stærke som modsætningerne er i det afghan- 
ske samfund, men der er dog et håb om, at mo- 
derationens kræfter kan sejre på begge sider, 
når der ikke længere er fremmede tropper i lan- 
det. 

Man kunne ønske, at Reaganregeringen på 
samme måde ville indse, at dens politik over for 
Nicaragua har været en katastrofe. 500 mio. 
dollars har USA kastet ind i krigen på contraer- 
nes side. Krigen har kostet 40.000-50.000 nica- 
raguanere livet og anrettet materielle skader for 
2 mia. dollars, altså 12-14 mia. danske kroner, 
uden at rokke ved sandinistrégeringens magt 

og autoritet. Som led i fredsprocessen har den- 
ne regering gjort meget for at få fred, og man 
må sige, at også hos dele af contraerne møder 
man en interesse for fred, men andre dele er 
imod, og de opmuntres desværre stadig af De 
Forenede Staters regering. 

Vi opfordrer den danske regering til at gøre 
sin indflydelse gældende både direkte og gen- 
nem EPS-samarbejdet for at få USA til at ac- 
ceptere, at nu har freden en chance, og handle i 
overensstemmelse hermed. Her er det den ame- 
rikanske administration og præsidenten, jeg 
tænker på, for det er klart, at i Kongressen, den 
lovgivende forsamling i USA, har man forstået 
det. 

Også i forhold til det sydlige Afrika kunne vi 
efterlyse en endnu stærkere indsats, selv om vi 
erkender, at den hovedlinje, der udøves af Dan- 
mark og af regeringen, er rigtig. Men man må se 
i øjnene, at Pretoriaregeringen ikke alene gen- 
nemfører sin brutale undertrykkelsespolitik i 
selve Sydafrika og over for Namibia, men at 
den også fører en utilsløret aggressiv politik 
over for nabostaterne, dels med direkte ahgreb 
mod Angola og Botswana og dels med økono- 
misk og militær støtte til meget grusomme ban- 
der i Mozambique og andre lande. 

Hvad angår nedrustningsspørgsmålet er vi 
alle sammen glade for INF-aftalen mellem 
USA og Sovjet om skrotning af raketter, der 
frembærer omkring 4.000 atomsprængladnin- 
ger. Men hvad så? Skal den følges op med yder- 
ligere nedrustning, konventionelt og på det ato- 
mare område, eller med såkaldt kompenseren- 
de oprustning? SF mener det første, altså yder- 
ligere nedrustning, og det er også for ikke så 
forfærdelig længe siden under en forespørg- 
selsdebat tilkendegivet, at det er, hvad flertallet 
her i salen mener. 

Desværre er der kredse i NATO, som mener 
det modsatte, altså at fordi man afskaffer atom- 
våben, så skal man -  de høje magter se i nåde til 
os -  anskaffe flere konventionelle våben eller 
en anden slags atomvåben. Vi forventer, at det 
danske Folketings holdning, som klart går 
imod dette standpunkt, som går imod moderni- 
sering af såkaldte kortdistanceraketvåben, tak- 
tiske slagmarksvåben osv., og som på lidt læn- 
gere sigt går ind for den såkaldte tredje nulløs- 
ning, dVs. fjernelse af slagsmarksvåbnene, 
kommer klart for dagen under det tilstundende 
NPG-møde i Kolding -  om nødvendigt i en 
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fodnote. Selvfølgelig er det bedst, hvis Dan- 
mark vinder og vort standpunkt bliver det, som 
præger kommunikeet, men kan det ikke lade 
sig gøre, så mener vi, at Danmarks holdning må 
komme til udtryk i et forbehold, i en fodnote. 

Men så til det spørgsmål, der kaster, synes 
jeg, en stor skygge ind over denne debat: Dan- 
marks atomvåbenfrihed i fredstid. Den om- 
stændighed, at et flertal har ønsket at under- 
strege denne politik, har åbenbart ført til uden- 
landsk pres på Danmark, og det er dybt bekym- 
rende både aktuelt og principielt. 

Først om det aktuelle. At den danske atom- 
våbenfrihed også gælder de danske havne, er 
fastslået af daværende statsminister Krag den 
29. maj 1963. Han gjorde dette ganske klart i et 
svar til daværende SF-folketingsmedlem Otto 
Mathiasen og tilføjede yderligere, at de øvrige 
NATO-lande var bekendt med den danske 
holdning, også hvad danske havne og farvande 
angik. Man ville ikke have atomvåben her, og 
det eneste nye, som er kommet ind i debatten, 
er, at denne holdning eksplicit skal meddeles 
krigsskibe, der ønsker at anløbe danske havne. 

Socialistisk Folkeparti havde ønsket en 
egentlig garanti i den forstand, at skibscheferne 
skulle erklære, at de ikke havde atomvåben om 
bord, men o.k. vi accepterer, at man nøjes med, 
at den danske holdning klart bliver meddelt, 
men altså meddelt hver enkelt skibschef. 

Vi hører to begrundelser for, at denne klargø- 
relse af vor traditionelle holdning er så forfær- 
delig. Den første er, at vi derved antyder mistil- 
lid til vore allierede. Må jeg sige, at det lyder 
som en dårlig vittighed. Enhver revisor vil sige, 
at tillid er godt, men kontrol er bedre, selv 
blandt gode forretningsvenner. Og her er ikke 
engang tale om kontrol, desværre. Det burde 
der være. 

Den anden begrundelse forekommer mig ab- 
surd. Den går ud på, at USA og England ikke 
vil have, at modparten skal vide, om der findes 
eller ikke findes atomvåben om bord på be- 
stemte skibe; men hvis de to stater, som skiften- 
de regeringer har påstået, virkelig har respekte- 
ret Danmarks holdning, altså, at der ikke måtte 
gå skibe ind med atomvåben om bord, jamen så 
har russerne da kunnet sidde og notere for 
hvert eneste krigsskib, der anløb dansk havn, at 
det måtte være et krigsskib uden atomvåben om 
bord. Så har man jo meddelt det på den måde. 

Der er altså ikke tale om nogen ny situation i 
den henseende, medmindre vi hidtil er blevet 
ført bag lyset og der faktisk har været atomvå- 
ben om bord på nogle af disse skibe trods til- 
lidsfulde erklæringer fra skiftende danske rege- 
ringer. Og jeg har svært ved at forklare al denne 
hurlumhej uden at inddrage denne mistanke. 
For sagen er jo, at de færreste stater og heller 
ikke vore allierede bryder sig om at lyve direkT 
te, og det bliver de nødt til, hvis de går i havn på 
trods af en direkte dansk tilkendegivelse til ski- 
bene individuelt om, at de ikke må have atom- 
våben om bord. 

Så til det mere principielle. Jeg finder det af- 
gørende, at Danmark står fast i denne sag -  der 
jo godt nok ligner en storm i et glas vand, men 
som de to stærkeste NATO-magter har gjort til 
en storm i verdenshavet -  for det første fordi 
det drejer sig om vores troværdighed, ikke over 
for en snæver gruppe af lande, men over for he- 
le verden. Er Danmark atomvåbenfrit i freds- 
tid, eller er vi ikke? Vi har sagt, at vi er det. Skif- 
tende regeringer har understreget, at det også 
gælder vore havne. Hvis vi giver efter for et 
stormagtspres med de anførte begrundelser, vil 
ingen tro på disse erklæringer længere. 

For det andet fordi det drejer sig om vores 
selvstændighed. Det er blevet sagt talrige gan- 
ge, og jeg har også selv sagt det, at modsat EF- 
medlemskabet betyder NATO-medlemskabet 
ikke suverænitetsafgivelse, men. hvis pression 
fra store lande i NATO nu skal til at bestemme 
Danmarks atomvåbenpolitik, så er der tale om 
en reel suverænitetsafgivelse. Kan en klar 
dansk afvisning af atombevæbnede krigsskibe i 
danske havne -  og det er jo en afvisning, der og- 
så vil gælde sovjetiske krigsskibe, hvis afspæn- 
dingen kommer så vidt, at de indbydes til at af- 
lægge høflighedsbesøg i en dansk havn -  føre til 
et brud med NATO, eksklusion af NATO, eller 
hvad ved jeg? 

De, der antyder den slags, har glemt, hvor- 
dan Atlantpagttraktaten er udformet, af den 
enkle årsag, at vi i de forløbne 38 år har oplevet 
en faktisk udvikling, der går langt ud over, hvad 
selve traktaten forpligter os til. Lad mig bare 
nævne en enkelt ting fra forarbejderne, en de- 
peche fra daværende udenrigsminister Gustav 
Rasmussen, optrykt i Udenrigsministeriets 
Gråbog, bind II, side 111, om hans forhandlin- 
ger med USA's ledere i marts 1949. Her siger 
han bl.a,, at den nordatlantiske traktat ikke for- 
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pligter parterne til nogen bestemt strategi eller 
taktik. Det har amerikanerne sagt til ham. Er 
der noget, der er blevet dementeret af hele ud- 
viklingen, så er det det. Danmark er i sandhed 
blevet forpligtet på en bestemt strategi. 

Og det er jo ikke det eneste. I Folketinget den 
22. marts 1949 sagde samme Gustav Rasmus- 
sen: 

»Traktaten pålægger ikke deltagerne at ind- 
rette et forsvar af et bestemt omfang«. 

Det er hentet sammesteds fra side 122. Alli- 
I gevel har oprustningstilhængere lige siden 
skamredet den såkaldte NATO-solidaritet for 
at begrunde deres krav om flere penge til mili- 
tæret. 

Han sagde også, at han kunne svare med be- 
stemthed, at der ikke ville blive tale om at op- 
rette fremmede baser i Danmark, og det sagde 
han i god tro, for det havde amerikanerne med- 
delt ham. Men bare tre år senere mødte USA op 
med ønske om flybaser i Danmark. 

Og endelig spurgte Gustav Rasmussen (sam- 
mesteds, s. 112), om Atlantpagten betød, at 
Danmark »under alle omstændigheder skal 
være forpligtet til at erklære en angriber krig, 
også hvis angrebet har fundet sted fjernt fra 
dansk område«, og Acheson svarede (s. 123): 

»Nej -  for det er overladt til hver enkelt del- 
tager at afgøre, hvad der skal foretages, hvad 
der er nødvendigt for ham at foretage for at 
medvirke til genoprettelse af sikkerheden«. 

Af samme grund betød Atlantpagten ikke su- 
verænitetsafgivelse i folkeretlig forstand, men i 
praksis er det gået anderledes. På trods af alle 
disse løfter, som blev givet i 1949, på trods af 
traktatens ordlyd er Danmark blevet viklet ind i 
en strategisk fælles planlægning, der indebærer 
brug af atomvåben, i et net af forstærkningsaf- 
taler, enhedskommandoer og kommandostruk- 
turer, og hvad ved jeg, forstærkningsaftaler, 
som kan træde i kraft i krisetid -  altså i fredstid 
-  og et militærpolitisk afhængighedsforhold, 
som er et totalt dementi af det; som Danmarks 
udenrigsminister sagde dengang, og af trakta- 
tens artikel 5. O.k. sådan er det altså gået, det 
må man så tage til efterretning; verden er, som 
den er, og selvfølgelig lever vi ikke på en øde ø. 

Til gengæld må det siges, at det tjener visse 
danske regeringer ^ for resten også socialdemo- 
kratiske -  til ære, at de tre gange virkelig har be- 
nyttet traktaten til at sige hej. Første gang var i 
efteråret 1953, da Hans Hedtoft som statsmini- 

ster klart sagde nej til USA's ønske om at opret- 
te flybaser i Danmark. Anden gang var i decem- 
ber 1957, da H. C. Hansen som statsminister af- 
viste stationering af mellemdistanceraketter og 
oplagring af atomammunition i Danmark. Og 
tredje gang var i 1960, da daværende statsmini- 
ster Kampmann stod fast over for Venstres og 
Konservatives ønske om, at Danmark skulle si- 
ge j a  til opmagasinering af atomammunition 
herhjemme. Måske skulle man tilføje som fjer- 
de gang, at daværende statsminister Krag un- 
derstregede, at det danske nej også gjaldt krigs- 
skibe, der lægger til i danske havne. 

Heraf vil jeg uddrage to konklusioner. For 
det første: Hver gang Danmark sagde nej, var 
der nogle, der himlede op om, at det var brud 
på NATO-solidaritet, og at det ville gå os helt 
forfærdeligt, vi ville blive udleveret til russerne, 
og jeg ved ikke hvad. Det holdt altså ikke stik, 
og det synes jeg man skulle lægge mærke til. 

For det andet konkluderer jeg -  det er for så 
yidt også sagt med adresse til dem, der er imod 
NATO eller kritiske over for NATO-medlem- 
skabet -  at vi godt kan sige nej, hvis vi selv vil. 
Traktaten hjemler os faktisk ret til det. Spørgs- 
målet er alene, om vi selv vil. Det er også 
spørgsmålet denne gang, hvor vi på ny -  det er 

I jo ikke første gang -  udsættes for pression fra to 
af NATO-stormagterne. 

På den baggrund kan vi stemme for det soci- 
aldemokratiske forslag til dagsorden under for- 
udsætning af, at beslutningsforslaget behand- 
les videre og bringes til afstemning her i salen, 
således at vi ikke bare har dagsordensafstem- 
ning, men at vi også har beslutningsforslagsaf- 
stemning i Folketinget, sådan at der kan kom- 
me noget helt konkret og for regeringen forplig- 
tende ud af det. 

Der er jo en stor diskussion om dagsordeners 
betydning. De siges at være kun parlamentarisk 
forpligtende, ikke statsretligt forpligtende. De- 
rimod forholder det sig anderledes med lov- og 
beslutningsforslag. De er fuldt ud forpligtende. 
Så det er altså en forudsætning, at det køres 
igennem, om jeg så må sige. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S) : 
Foranlediget af hr. Gert Petersens bemærk- 

ninger om beslutningsforslaget vil jeg gerne på 
Socialdemokratiets vegne bekræfte, at vi har . 
nøjagtig den samme opfattelse som SF's ordfø- 
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rer. Behandlingen af beslutningsforslaget om 
fremmede orlogsfartøjers anløb af danske hav- 
ne skal naturligvis behandles færdigt i For- 
svarsudvalget. 

홢 Bjørn Elmquis t (V): 
Dele af denne debat udspiller sig på to pla- 

ner: Det ene er det generelle udenrigspolitiske, 
som er genstand for forespørgslen. Det andet er 
debatten om fremmede flådefartøjers anløb af 
danske havne, som jo er yderst konkret. Det 
kan bruges til en lang række principielle be- - 
tragtninger, sådan som hr. Gert Petersen gjorde 
det. 

Jeg har nu valgt at leve op til den forespørg- 
sels indhold, som ligger foran os, og vil derfor 
føle det rigtigst, at vi, i hvert fald i de indleden- 
de ordførertaler, prøver at kaste et blik ud over 
udenrigspolitikken generelt. Det skulle gerne 
være noget, som er lige så vedkommende for os 
som disse meget konkrete ting. 

Der er flere, der har beskæftiget sig med det 
generelle billede, og de har talt om det brogede 
billede. Det kan jeg helt tilslutte mig. Det er ik- 
ke hvidt, det er ikke problemløst, det billede, 
der tegner sig af situationen i verden i dag. Men 
det er da heldigvis heller ikke helt sort, og det 
må først og fremmest være på grund af udvik- 
lingen i forholdet mellem USA og Sovjetunio- 
nen, det er sådan. 

Det er vel ikke forkert at tale om et gennem- 
brud mellem Washington og Moskva. Det ind- 
traf vel i forbindelse med Reykjavikmødet, og i 
december kunne man i Washington underskri- 
ve INF-aftalen. Dette har konsekvenser på an- 
dre våbenområder -  det har vi mulighed for at 
drøfte lidt senere i dag ved den næste fore- 
spørgsel -  og det har konsekvenser for en ræk- 
ke andre lande end dem, der er involveret, deri- 
blandt naturligvis Danmark, og for andre pro- 
blemer end bare op- og nedrustningen. 

Et af de problemer, hvis løsning formentlig 
går en bedre tid i møde ud fra denne forbedring 
i forholdet mellem USA og Sovjet, er Afghani- 
stan. Vi har nylig haft en debat om Afghanistan, 
og derfor skal jeg ikke i dag i detaljer gå denne 
situation igennem. Jeg synes, vi med glæde skal 
notere os det faktum, at der i dag bliver under- 
skrevet en aftale om tilbagetrækning af de sov- 
jetiske tropper. Det er ikke et øjeblik for tidligt, 
at dette sker. 

Er der så tale om en fredsaftale? Nogle har 
anvendt udtrykket. Andre siger, at det er der ik- 
ke tale om, for der er mange uregulerede 
spørgsmål, man har ønsket at lade ligge, bl.a. 
spørgsmålet om en overgangsregering, eller om 
der skulle laves en koalitionsregering, hvordan 
man kunne få de forskellige partier og grupper i 
Afghanistan ind i en fremtidig udvikling, en 
inddragelse af dem, som er nødvendig for, at 
man kan få stoppet borgerkrigen. 

USA har engageret sig som en slags garant, 
FN er også med i billedet, og jeg synes også, vi 
med tilfredshed skal notere os, at Danmark har 
givet tilsagn, den danske regering har givet til- 
sagn om, at man godt vil stille til rådighed et 
antal officerer -  jeg tror, det er fire, man har 
nævnt -  der kan komme med i en større FN- 
sammenhæng for at se, hvordan udviklingen vil 
være. 

Vi håber i Venstre på, at gode kræfter vil bi- 
drage til, at et frit og uafhængigt Afghanistan 
nu kan opstå. 

Der er mange andre regionale konflikter, 
som desværre udvikler sig i forkert retning, og 
de bidrager kun alt for meget til at tegne det 
brogede billede i sorte, mørke nuancer. Flere af 
dem har vi haft i folketingssammenhæng indtil 
for ganske kort tid siden: Mellemøsten, Iran- 
Irak-krigen, problemerne i Golfen, Sydafrika 
og Mellemamerika. 

Men der er også en masse andre regionale 
problemer, også omhandlet i udenrigsministe- 
rens redegørelse, som påkalder sig interesse. 
Jeg vil specielt fremhæve Etiopien, Eritrea og 
Vestsahara, måske først og fremmest Etiopien 
og Eritrea, fordi det minder os om noget, som 
var meget voldsomt fremme i den offentlige in- 
teresse for ikke ret lang tid siden: Afrika. Det er 
pø om pø igen trængt i baggrunden; nu er det 
andre ting, man interesserer sig for. Det er fak- 
tisk tragisk, fordi behovet for stadig at følge ud- 
viklingen, stadig at tænke på sulten i Afrika, ik- 
ke er forsvundet. 

Dette fører mig frem til nogle bemærkninger 
om forholdet mellem Nord og Syd. På trods af 
store forhåbninger -  f.eks. i forbindelse med 
indledningen af N ord-Syd-dialogen i Paris i 
begyndelsen af 1970'erne er Nord-Syd-dialo- 
gen ikke bragt ind i et væsentligt bedre forløb. 
Det er gældsproblemerne, det er den manglen- 
de økonomiske vækst, det er sult- og fødevare- 
problemer, der stadig i uhyggelig grad præger 
situationen. 
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Ved UNCTAD 7, dvs. FN's 7. konference 
om handel og udvikling, blev der gjort frem- 
skridt. Man siger, den fik et gunstigt udfald, og 
den bidrog også nok til en vis bedring af forhol- 
det mellem industrilandene og udviklingslan- 
dene. Jeg har hæftet mig ved vurderingen fra 
vores FN-mission, at den 22. generalforsamling 
forløb uden større dramatik på det økonomiske 
område. Men desværre står tilbage, at gælds- 
problemet er enormt og vanskeligt. 

Jeg har også lagt mærke til forslag fra ikke- 
vestlig side om, at disse problemer ttækkes ud 
af kompetencen for Valutafonden Og Verdens- 
banken. Det synes jeg ikke ville være en god 
udvikling. Det ville tværtimod bidrage til at 
mindske tilliden mellem Nord og Syd. Jeg hå- 
ber på den anden side, at det, der er sket i en 
anden FN-sammenhæng, nemlig valget af den 
nye spanske generalsekretær for UNESCO, 
kan bidrage til at løse op og fremme tilliden 
mellem Nord og Syd. 

Vi har her i Folketinget debatteret Brundt- 
landrapporten og dens betydning for vores ud- 
viklingsbistandspolitik, og vi konstaterede jo 
med et stort, stort flertal, at disse anbefalinger 
om en selvbærende udvikling skal være afgø- 
rende for den danske bistand. Det vil være 
godt, om det kunne påvirke globalt, og vi har en 
chance i nordisk sammenhæng og i EF-sam- 
menhæng for at få vore partnere, vore samar- 
bejdspartnere, til at gøre noget tilsvarende. Her 
vil virkelig være en effekt at hente. 

Når det er sagt, vil jeg da lægge til, at vi i EF- 
samarbejdet ser EF's forhold til Den Tredje 
Verden som noget, der peger fremad. Vi har de 
såkaldte Stabex-ordninger. Det var noget, der 
godt kunne bruges, og som mange udviklings- 
lande beder om bliver indarbejdet i Nord-Syd- 
dialogen. 

Et par bemærkninger om EF-samarbejdet 
generelt: 

For så vidt angår de eksterne relationer, EF's 
udenrigspolitik, om man vil, har EPS udviklet 
sig i en interessant retning. Vi så det under FN- 
generalforsamlingen, da Danmark havde for- 
mandskabet, hvor der blev gjort fremskridt i 
retning af en koordinering og en samlet optræ- 
den. Det betød, at de andre store medspillere i 
verdenspolitikken tillagde EF's holdning vægt. 

Internt i EF er vi i færd med tilpasningen af 
de nye medlemmer. Den Europæiske Fælles 
Akt og det indre marked er ved at blive realise- 

ret. Her melder der sig et stort spørgsmål, der 
snarere hører hjemme i en markedspolitisk 
sammenhæng, nemlig om Europa-Parlamentet 
er i stand til at følge med rent arbejdsmæssigt 
og klare denne store opgave. Egentlig er det 
fantastisk, at det fælles marked, man for mere 
end 30 år siden ville gennemføre, i dag kræver 
en kraftanstrengelse fra alle landenes side for at 
blive gennemført. Det skal ikke opfattes som 
negativ kritik, men som en understregning af, 
hvor stor en opgave vi står over for på dette om- 
råde, og hvor store mål vi har sat os. 

En anden stor opgave for det europæiske 
samarbejde og i det europæiske samarbejde 
mener jeg er vores forhold til både Øst og Vest. 

Jeg ønsker at gøre to forudsætninger klart: 
Med dette lægger jeg for det første ikke op til at 
drøfte, hvad man kunne kalde et neutralt Euro- 
pa, dvs. en slags distancering til USA. Jeg øn- 
sker blot nøgternt at konstatere bl.a. efter Rey- 
kjavikmødet, at de europæiske lande bør ind- 
stille sig på at kunne oplade deres røst, at kun- 
ne definere deres interesser og kunne klare de- 
res behov, se efter deres interesser. 

For mig kan dette stadig ske i den atlantiske 
sammenhæng, men i det samarbejde er der to 
samarbejdspartnere: Europæerne og amerika- 
nerne. Vor søjle, den europæiske, bør styrkes af 
os selv, og vi må selvfølgelig også klart slå fast, 
at amerikanerne vil og bør bestemme selv om 
deres egen søjle. 

Dette fører ind i den debat, flere af os har ef- 
terlyst ved flere lejligheder: en fordomsfri de- 
bat, vi næppe får tid til her i dag, om NATO, om 
EPS, om WEU, om, hvor Danmark skal prøve 
at placere sig, og hvad der tjener vore interesser 
bedst. 

Den anden forudsætning, jeg ønsker at gøre 
klar, er det med Øst. Det er helt sikkert, at Dan- 
marks forhold til Østeuropa, dvs. Sovjet og de 
andre Warszawapagtlande, bør drøftes og afgø- 
res og defineres af os selv, af danskerne. 

Men det kan i hvert fald næppe ske ude af 
sammenhæng med, hvad vore partnere både i 
Norden og i Europa finder frem til. Vi er alle 
sammen en del af Europa, mener jeg, Norden, 
Vesteuropa og Østeuropa, ikke det, vi kender i 
dag, men på meget lang sigt må vi prøve på at få 
den europæiske integration til at omfatte så sto- 
re dele, som jeg her har talt om. 

Vi har mange grænser i dag. Vi har forskelli- 
ge politiske systemer. Vi har forskellige økono- 
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miske systemer. Og så har vi også, synes jeg 
nok, indtil nu i hvert fald, haft nok så forskelli- 
ge opfattelser af det individuelle menneskes, 
den individuelle borgers rolle og plads i sam- 
fundet. Det er det, man i CSCE-processen kal- 
der »den menneskelige dimension«, og som i 
forbindelse med Helsingforsslutakten har ført 
til en vis opblødning, i hvert fald i de punkter, 
vi kan sætte på dagsordenen. 

Samtidig har vi i Sovjetunionen -  her kom- 
mer jeg tilbage til nogle af mine indledende be- 
mærkninger -  set en bevægelse betegnet med 
ordene glasnost, perestrojka og demokratise- 
ring, som efterhånden er blevet mere daglig- 
dags ord, også i dansk, end de ord, der tidligere 
indgik fra Sovjetsiden, f.eks. »njet«. 

Spørgsmålet er, hvad der ligger i det, spørgs- 
målet er, om der er en sammenhæng, hvad der 
har bragt hvad med sig. Hvad er årsag, og hvad 
er virkning? 

Spørgsmålet er også, hvilke motiver de har i 
Sovjetunionen, de kredse, der taler -  indimel- 
lem ganske alvorligt -  om disse ting. Før var der 
vel nok først og fremmest økonomiske motiver 
bag de tilnærmelser og den interesse, man kun- 
ne se udtrykt fra sovjetisk side over for EF og 
over for vores samarbejde her i Vesten. 

Jeg har på det seneste konstateret en anden 
motivering, hvor man ud fra spørgsmålet om 
den menneskelige dimension nu fra østlig side 
udtrykker interesse for at komme i nærmere 
samarbejde med Vesten. 

Hr. Per Stig Møller var inde på det kulturelle 
samarbejde, man via Europarådet kunne indle- 
de. Jeg synes, det er yderst interessant, at der på 
onsdag i næste uge, altså om mindre end en 
uge, finder et møde sted i Strasbourg, hvor en 
delegation, der repræsenterer den øverste Sov- 
jet, med præsidenten for den øverste Sovjet i 
spidsen møder frem til forhandlinger med præ- 
sidiet for Europarådet. Det var utænkeligt for 
få år tilbage, hvor Europarådet ofte af Sovjet- 
unionen blev skældt ud for at være indbegrebet 
af og et barn af den kolde krig og bolværket 
mod kommunismen. 

Nu er de parate til at drøfte indbyrdes rela-r 
tioner med Europarådet. Det kan ikke være 
økonomiske motiver, der får russerne til det, for 
der er ingen penge at hente i Europarådets fon- 
de. Det må simpelt hen være et ønske om, at 
man også på menneskerettighedsområdet kan 
komme nærmere en vestlig opfattelse. 

Vi skal bestemt ikke være naive. Vi skal ikke 
købe nogen kat i sækken, men vi skal gå åbent 
til værks. Jeg tror, at der her er muligheder for 
en nórmalisering, meget langsom, men en nor- 
malisering, en realistisk normalisering, hvis vi 
passer på, hvilke betingelser vi indgår på i for- 
holdet til Østeuropa, som ligger fantastisk tæt 
på vort land. 

Jeg skal slutte mit indlæg med naturligvis at 
tilkendegive, at den dagsorden, vi er medfor- 
slagsstillere til, kan mit parti stemme for. 

Første næstformand (Knud Østergaard): 
Det er min hensigt at holde pause efter fru 

Lone Dybkjærs indlæg. 

Lone Dybkjær (RV): 
Geneve, Wien, Stockholm, Helsinki er byer, 

vi kan forbinde med store udenrigspolitiske be- 
givenheder, erklæringer og beslutninger. Kø- 
benhavn er ikke med her. Det har sin naturlige 
forklaring, vil man sige. Vi er ikke en neutral 
stat set i Øst-Vest-sammenhæng. Men det er 
Reykjavik heller ikke. Alligevel kunne byen 
vælges til et Øst-Vest-topmøde, der ganske vist 
ikke fik et resultat, men som alligevel banede 
vejen for de mest positive begivenheder i de se- 
neste års Øst-Vest-historie, nemlig aftalen i 
Washington i december 1987. Reykjavik kunne 
vælges -  København blev det ikke. 

Dag Hammarskjöld, Alva Myrdal, Olof Pal- 
me og Gro Harlem Btundtland er nordiske 
navne, vi forbinder med international indsats. 
Dag Hammarskjöld og FN, Alva Myrdal og 
nedrustning, fulgt op af Palme om fælles sik- 
kerhed og Gro Harlem Brundtland om fælles 
fremtid. 

Sverige og Norge har ydet og yder deres in- 
ternationale bidrag til historien, tager initiati- 
vèr eller sætter sig i spidsen for det seje arbejde, 
der trods alt tvinger andre lande til at forholde 
sig til noget væsentligt. Vi kan så spørge os selv: 
Hvad vil Danmark blive husket for? 

Jeg har med denne indledning villet spørge, 
om det ikke efterhånden var muligt at føre en 
udenrigspolitisk debat, hvor vi stillede os selv 
det dybere spørgsmål, om vi som lille land -  
godt nok med i NATO, men klart kritisk med- 
lem -  kunne yde et supplerende bidrag til fod- 
noterne. Eller er det blevet sådan, at vi her i lan- 
det ikke kan føre anden udenrigspolitisk debat 
end den, der føres af indenrigspolitiske grunde, 
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at hverken politikere eller medier interesserer 
sig for andet end det helt snævre politiske slags- 
mål, og at verden sådan set er blevet ligegyldig? 

Hvis det er tilfældet, er vi virkelig blevet pro- 
vinsielle i ordets allerdårligste betydning, nem- 
lig nogle, der kun interesserer sig for sig selv og 
for sladderen i byen; 

København er ikke naturlig at nævne sam- 
men med de andre byer som Wien, Stockholm 
og Genéve. Heller ikke danske navne sammen 
med Palme, Myrdal og Brundtland kender vi. 
Men det behøver selvfølgelig ikke at betyde, at 
vi ikke gennem samarbejdede# de andre nor- 
diske lande -  nu også De Tolv -  er i stand til at 
øve indflydelse i internationale forsamlinger 
som FN, konkret at etablere et samarbejde om 
effektiv ulandsbistand, at søge at øve indflydel- 
se i regioner som Mellemøsten, Centralamerika 
osv. Det kan vi udmærket godt, og det sker også 
gennem enighed og samarbejde, det sker gen- 
nem fælles indsats og ikke gennem konfronta- 
tionspolitik, hvor vi slår hinanden i hovedet. 
Men det kan kun ske, hvis ikke vi bruger al ti- 
den herhjemme på skænderier. Det kan kun 
ske, hyis vi bruger tiden på en konstruktiv de- 
bat. 

Jeg har godt villet starte med disse mere fun- 
damentale spørgsmål, fordi de ikke har nogen 
særlig fremtrædende placering i udenrigsmini- 
sterens tale. Det er rigtigt, at udenrigsministe- 
ren enkelte steder rundt omkring i talen kom- 
mer ind på, at Danmark kan medvirke i nordi- 
ske sammenhænge og i EF-sammenhænge, og 
det er selvfølgelig også i udmærket overens- 
stemmelse med Det Radikale Venstres linje, at 
man skal prøve at påvirke de fora, vi nu engang 
optræder i. 

Men jeg synes alligevel -  dagens situation ta- 
get i betragtning -  at udenrigsministerens afsnit 
om Danmarks udenrigspolitiske muligheder er 
for lille. Der står blot: 

»Danmarks udenrigspolitiske muligheder er. 
begrænsede -  men bør ikke undervurderes. 
Specielt bør vi ikke undervurdere muligheder- 
ne for at skade os selv og vore egne interesser.« 

Det er jeg selvsagt klart enig med udenrigs- 
ministeren i. Men det ville have været rart, hvis 
udenrigsministeren havde ofret en lidt større 
del af talen på, hvilke positive og konstruktive 
muligheder vi har. I virkeligheden burde den 
dagsorden, vi i dag skal diskutere, være af en 
anden art end den, vi rent faktisk er havnet på, 

nerrilig f.eks.: Folketinget pålægger regeringen 
at komme med et udspil inden en eller anden 
dato med angivelse af, hvor Danmark kan yde 
en særlig Udenrigspolitisk indsats. Så kunne vi 
måske have fået en lidt anden debat end den, vi 
får i dag. 

Jeg siger det også, fordi jeg faktisk har gjort 
mig den ulejlighed at sætte mig lidt ind i nogle 
af udenrigsministerens taler, ikke blot dem, der 
er holdt her i landet ved forskellige lejligheder, 
men også i udlandet. 

Jeg må konstatere, at udenrigsministeren 
faktisk her giver anledning til mere spændende 
læsning, end når man kigger på det, der siges 
her i Folketinget. Jeg synes godt, man kunne ef- 
terlyse lidt af den inspiration og vision, uden- 
rigsministeren i udlandet giver udtryk for, og 
måske få den ind i den indenrigspolitiske de- 
bat. 

Jeg kunne godt tænke mig at citere en enkelt 
udtalelse af udenrigsministeren i forbindelse 
med overrækkelsen af Schuman-prisen: Vi bli- 
ver alle vindere gennem en fælles indsats. Det 
kunne være en opfordring til, at også udenrigs- 
ministeren gør sig klart, at han måske kan yde 
et bidrag til, àt vi alle kan blive vindere gennem 
en fælles indsats. 

Udenrigsministeren siger til slut i sin tale, at 
vor udenrigspolitiske placering hviler på de 
velkendte fire søjler: EF, NATO, Norden og 
FN. Men udenrigsministeren tager alligevel 
som i de sidste år udgangspunkt i relationerne 
mellem Øst og Vest. 

Netop i år er der måske ikke så stor grund til 
at bebrejde udenrigsministeren en gentagelse. 
Dagens opløftende budskab om Afghanistan 
og aftalerne i december 1987 gør, at vi måske på 
dette område må siges at have bevæget os nær- 
mest med stormskridt. Kan den udvikling fort- 
sætte, er der for første gang i mange år skabt ba- 
sis for, at en langt større del af de globale midler 
kan sættes ind på at afbøde sult, hungersnød og 
sygdom og ikke blot anvendes til destruktive 
våben. 

Men netop med dette udgangspunkt savner 
jeg i meget høj grad en diskussion af udviklin- 
gen i USA. Udenrigsministeren gør sig megen 
ulejlighed med at komme med vurderinger af 
den udvikling, der sker i Sovjet, og det kan selv- 홢 
følgelig være rimeligt nok. 

Udenrigsministeren siger i en anden af sine 
berømte taler, nemlig den i Det Udenrigspoliti- 
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ske Selskab i februar, at det er Gorbatjov, der 
tager initiativerne, og ham, der sætter dagsor- 
denen. Man kunne på den baggrund godt øn- 
ske sig, at udenrigsministeren måske stillede et 
par spørgsmål til sig selv og sine allierede, f.eks. 
USA, om, hvad man egentlig forestillede sig at 
USA kunne bidrage med. 

Hvis nu udenrigsministeren havde gjort en 
lille smule mere ud af den fjerde søjle, som jeg 
så til gengæld skal gøre lidt ud af, nemlig den, 
der hedder FN - den får altså en ret ringe place- 
ring i udenrigsministerens tale, den nævnes 
faktisk kun én gang som søjle og én gang i for- 
bindelse med Iran-Irak, hvis ikke jeg har over- 
set ét eller andet, men jeg mener, jeg har været 
det nogenlunde systematisk igennem havde 
han i hvert fald ikke kunnet undgå at komme 
ind på spørgsmålet om USA, altså hvis han 
havde beskæftiget sig en anelse mere med FN. 

Det, der var karakteristisk for generalfor- 
samlingen i FN i 1987, var en tiltagende isola- 
tion af USA og en stærkere placering af Sovjet. 
USA isolerede sig ved ikke at yde de sædvanli- 
ge bidrag til FN-systemet, ved at Kongressen 
gik imod aftalen om, at alle med tilknytning til 
FN, det vil sige inklusive PLO, skal have mulig- 
hed for at have kontor i New York, ved i forbin- 
delse med terroristresolutionen at isolere sig 
sammen med Israel, ved ikke at ønske at disku- 
tere udviklingslandenes gældsproblemer, som 
udenrigsministeren selv nævner er af en ganske 
voldsom dimension, og ved at foretage afstraf- 
fende afstemninger over for lande, der har 
stemt for en Nicaragua-resolution, der går USA 
imod. 

Jeg synes, der er god grund til at spørge sig 
selv, hvad vi i EF og i Norden i denne sammen- 
hæng kan gøre for at få USA inddraget i en me- 
re konstruktiv udvikling. EF-landene tog alle- 
rede under generalforsamlingen initiativer til at 
gøre USA opmærksom på, at det var en uøn- 
skelig udvikling, der var i gang i forbindelse 
med FN, f.eks. i forbindelse med terroristreso- 
lutionen. Men de foretagne demarcher -  som 
det vist hedder i diplomatsproget -  hjalp ikke. 

Så synes jeg, vi igen må spørge os selv, hvad 
vi kan gøre for at sikre, at USA ikke bliver totalt 
isoleret i verdenssammenhæng. Det synes jeg , 
der kan være god basis for at gøre netop på bag- 

I . I ' grund af, at Sovjet så helt klart ønsker nù at gå 
ind på den internationale scene. 

Ud over det synes jeg godt, der kunne være 
god grund til at diskutere, om vi kunne yde en 
større udenrigspolitisk indsats i FN-systemet, 
end vi gør. Jeg vil godt anerkende det meget 
store arbejde, embedsmændene udførte på ge- 
neralforsamlingen sidste år i forbindelse med 
ledelsen af formandskabet, Jeg synes, de både i 
samarbejdet med Norden og som formand for 
EF gjorde en meget prisværdig indsats. Det er 
ikke det, jeg skal komme ind på. 

Jeg synes, der kan være mere grund til at be- 
skæftige sig med udviklingen i FN. Skal vi blot 
fortsætte mere eller mindre uændret med krise- 
møder om budgetterne -  der var en enkelt em- 
bedsmand fra Danmark, der var fuldstændig 
ødelagt. af nattemøder og dagmøder hele tiden 
-  i et forsøg på at få en eller anden sammen- 
hæng i FN-budgettet? Det er også en god ting, 
at vi gør det, men alligevel er det kriseagtigt, 
det, vi foretager os på det felt. 

Skal vi blot fortsætte med en lidt mere defai- 
tistisk holdning til, hvad FN egentlig kan spille 
af rolle i den nuværende internationale situ- 
ation? Eller skulle vi prøve på at diskutere, om 
der var nye muligheder for FN mod til gengæld 
at fjerne nogle af de gamle arbejdsområder? 

Når jeg siger det på denne facon, er det, fordi 
det er min opfattelse efter opholdet denne gang 
ved FN, at FN-systemet ikke selv vil -  af letfor- 
ståelige grunde -  kunne komme med konstruk- 
tive bidrag til en diskussion i denne sammen- 
hæng. FN-embedsmændene er så fastlåst af ap- 
paràtet og så låst af de konflikter, der er mellem 
de forskellige lande, og hele tiden i en vanskelig 
balanceakt med forsøg på at holde sig gode 
venner med alle, at det næsten er umuligt med 
nye tanker og nye initiativer. 

Derfor synes jeg, at diskussionen må starte i 
de enkelte lande eller blandt parlamentarikere 
med interesse for FN. 

Netop med udgangspunkt i decemberaftaler - 
ne kunne det f.eks. være ønskeligt at diskutere 
ulandenes oprustning, et enormt problem, når 
man betænker, hvad pengene ellers kunne være 
brugt til. Efter min opfattelse springer de rige 
lande over, hvor gærdet er lavest, når vi snakker 
om dette problem, for vi siger blot: Det er selv- 
følgelig kedeligt, og det bør udviklingslandene 
ikke -  og nogen udtrykker en vis forståelse. 

Hvis ikke vi er villige til at træde mere hjæl- 
I - pende til, end vi gør på nuværende tidspunkt, 

synes jeg heller ikke, vi kan forlange, at ulande- 
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ne skal lade være med at opruste. Der er ikke 
noget at sige til, at også udviklingslandene ger- 
ne vil sikre sig selv, i og for sig både eksternt og 
internt. 

Og dér synes jeg vi i Danmark, som jo har en 
tradition for FN-tropper, f.eks. på Cypern = og 
vi hører netop i dag om en dansk miniindsats i 
forbindelse med Afghanistan -  f.eks. kunne 
spørge os selv, om vi kunne yde et bidrag til en 
konstruktiv dialog, som måske kunne give in- 
spiration til videreudvikling af nye muligheder 
for, hvordan lande som f.eks. Danmark, der ik- 
ke kan beskyldes for at have stormagtsinteres- 
ser, kunne yde et bidrag, når der var optræk til 
uro i et område. Det er ikke sikkert, at FN-trop- 
per er den rigtige model, men så må der kunne 
findes andre. 

Jeg skal af tidsmæssige grunde ikke komme 
ind på de øvrige tre søjler. Jeg har valgt at be- 
skæftige mig med nogle af de ting, som uden- 
rigsministeren efter min opfattelse ikke gjorde 
så forfærdelig meget ud af, og hvor jeg godt sy- 
nes man kunne efterlyse nogle ting. 

Men så skal jeg endnu en gang trække en af 
udenrigsministerens taler frem, nemlig igen 
Schuman'ertalen, hvori han spørger -  nu for- 
korter jeg det en lille smule, fprdi udenrigsmi., 
nisteren her kun snakker om Europa: »Hvor- 
dan kan vi engagere de nye generationer i de vi- 
sioner og idealer... som fremkaldte den euro- 
pæiske integrationsproces?« 

Jeg synes godt, vi kan gøre det bredere og 
netop føre det over på den udfordring, jeg sy- 
nes vi står over for i forholdet til USA. Hvordan 
kan vi, som nu engang er ikkesocialister, ovet- 
bevise ungdommen om, at USA's system alt ta- 
get i betragtning er mere attråværdigt end Sov- 
jets, når vi kigger på den udvikling, der i øje- 
blikket sker på verdensbasis? Og det er jo i 
hvert fald ikke med udgangspunkt i netop det, 
som udenrigsministeren sagde, hvor det er 
Gorbatjov, der sætter dagsordenen, eller i det, 
vi jo godt kender til, når vi har besøgt USA, 
nemlig de meget negative sider, der også er ved 
den frihed, der er i USA. 

Jeg synes, det er en værdig opgave at prøve at 
se på, hvordan kan vi engagere ungdommen i 
nogle af disse mere principielle diskussioner, 
og måske i meget høj grad, hvordan kan vi 
overbevise ungdommen om, at der er nogle af 
idealerne fra dengang, som stadig er værd at 
holde fast på. I min diskussion med unge men- 

nesker synes jeg, det er utrolig vanskeligt at for- 
klare dem, at USA har mange fordele. De, der 
selv har besøgt USA, bliver selvfølgelig gen- 
nemgående ganske imponerede af USA, det må 
jeg sige. Men hvis de ikke har noget dybere 
kendskab til nogen af landene, så synes jeg, det 
er meget svært at overbevise dem om, at USA er 
fordelagtigt i forhold til den udvikling, vi i øje- 
blikket ser i Sovjet, og den diskussion synes jeg 
er en opgave, vi må påtage os. 

Jeg vil godt slutte med at tage udgangspunkt 
i John Naisbitt »Megatrends« ved at sige, at 
Sputnikker og deres efterfølgende jordfærger 
åbnede nogle helt nye muligheder for os -  som 
John Naisbitt meget poetisk siger: åbnede him- 
len for os. Men satellitalderen førte ikke til, at 
vi vendte vores opmærksomhed ud mod stjer- 
nerne, I stedet for omdannede satellitterne Jor- 
den til det, McLuhan har kaldt en global lands- 
by, I stedet for at vende vores opmærksomhed 
udad mod stjernerne vendte vi opmærksomhe- 
den mod os selv og endte i hundredvis af mere 
eller mindre tåbelige fjernsynsprogrammer. 
Det var det, vi brugte den nye teknik til. 

Kunne vi ikke prøve at vende den udenrigs- 
politiske debat en anelse væk fra os selv og over 
mod de globale problemer, vi virkelig står over 
for, og hvor der er et utroligt behov for, at vi alle 
yder en indsats, og måske navnlig en fælles ind- 
sats? Kunne vi måske have en lille smule mere 
blik for stjernerne og en lille smule mindre blik 
for os selv! 

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

te mødet. Det genoptages i dag kl. 13.15. 

Mødet udsat kl. 12.04 

Mødet genoptaget kl. 13.15 

Forhandlingen genoptoges. 

Arne Melchior (CD): 
Som rækkefølgen og tidsterminerne i nogle 

af de større debatter udvikler sig, er det gentag- 
ne gange CD's og derved også min opgave at 
tale til flere tomme stole end normalt, men jeg 
er jo vidende Qm, at ministeren og de manglen- 
de ordførere og mange andre sidder og lytter 
intenst og spændt på, hvad det er, CD's ordfø- 
rer nu vil sige, og det vil han så gøre. 
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Jeg vil gerne indlede med en tak til udenrigs- 
ministeren for den redegørelse, som vi jo får en 
gang om året ved denne tid om tilstandene 
rundt om på kloden. Enten man nu som ordfø- 
rer har 15 minutter eller som udenrigsminister 
har væsentligt mere, så mener jeg ikke, at det 
lader sig gøre at lave et virkelig dækkende ka- 
lejdoskop over, hvad der sker snart sagt alle 
vegne rundt om på vor klode. Jeg vil derfor 
hænge min tak til udenrigsministeren op på et 
citat fra slutningen af hans tale, hvor han sagde 
følgende: 

»Danmarks udenrigspolitiske muligheder er 
begrænsede -  men bør alligevel ikke undervur- 
deres. Specielt bør vi ikke undervurdere mulig- 
hederne for at skade os selv og vore egne inter- 
esser.« 

Vi skal altså passe på, at vi ikke i vore debat- 
ter og udtalelser og øvrige gerninger skader os 
selv og vore egne interesser. Jeg synes, det er en 
fin udtalelse af en udenrigsminister igennem 
mange år. Den indeholder en passende selver- 
kendelse, tilmed en grad af selvironi, som jeg 
også finder passende, og jeg synes, det er én 
god leveregel for et lille lands udenrigspolitik. 
Derfor giver jeg altså afkald på at kommentere 
alt, hvad der sker rundt om på Jorden. Jeg tror 
også, de rundt omkring er stjerneligeglade. 

Men jeg understreger det citat, jeg har bragt ( 
af udenrigsministeren, for at sige, at specielt i 
sager, hvor det handler om at leve op til egne 
interesser f.eks. inden for de alliancer, vi selv er 
medlem af, og som det er i vor egen overordne- 
de interesse at være troværdig partner i, ikke 
mindst i den slags sager skal vi være forsigtige 
med ikke, gennem det vi siger og gør, at skade 
vore egne interesser. 

Det er, som om vi trods den evne til kompro- 
mis, den evne til fredelig sameksistens, som vi 
trods alle hede debatter har indenlands i vort 
samfund, og trods en homogenitet og en stabili- 
tet, som nok kan måle, sig med de fleste landes, 
ikke evner den samme gode samforstand, sam- 
me evne til at samordne sig, når det drejer sig 
om vore internationale relationer. Og ganske 
paradoksalt og noget typisk gælder det, ikke 
mindst grupper i samfundet -  herunder partier 
i samfundet -  som er meget gode til at synge In- 
ternationalen som hymne, at når det drejer sig 
om international solidaritet, international for- 
bindelse med vore nærmeste, med vor familie, 
med vore allierede, vore kompagnoner og part- 

nere, da kniber det. Jeg tænker selvfølgelig sær- 
ligt på det knas, der er meget ofte i samarbejdet, 
når vi skal bekende kulør i EF og i NATO. 

Socialdemokratiets ordfører i dag, men også 
Socialdemokratiets formand har i de senere da- 
ge været pikeret over, nærmest fornærmet over, 
at USA's herværende ambassadør har hen- 
vendt sig til både regeringen og endda det store 
oppositionsparti -  hvad der i mine øjne er en 
ganske speciel hensyntagen. Man siger, det 
burde de holde sig fra. De skal ikke udskrive 
valg her i landet. De skal ikke lægge pres på 
Danmark. Vi skal nok selv bestemme og finde 
ud af, hvad det er, vi vil, og hvad vi ikke vil. 

Hr. Lasse Budtz henviste så til præamblen i 
NATO-pagten, og den kender vi godt, men jeg 
mener, at både hr. Svend Auken og hr. Lasse 
Budtz tager fejl. 

Jeg vil gerne stille det spørgsmål: Hvordan 
forholder man sig i en alliance, i et kompagni- 
skab, der oven i købet drejer sig om det helt 
Overordnede, nemlig landets Sikkerhed og lan- 
dets frihed? Er det dér sådan, at man bare fore- 
tager ensidige handlinger, eller følger det af en 
alliance, at man tager konsultationer med sine 
kompagnoner, med sine partnere, med sine al- 
liancéfæller? Kan man virkelig have en alliance 
med et dusin eller en snes stater, hvor hver en- 
kelt tager sine ensidige skridt, ændrer en prak- 
sis, som har været gældende, som har været ac- 
cepteret og anerkendt gennem lang tid, ved en 
ensidig handling i stedet for på god partnervis, 
sådan som man kender det i ægteskaber og ven- 
skaber og i kompagniskaber, at konsultere sine 
partnere, inden man tager skridt til ændring af 
en bestående praksis? 

Det, som hr. Svend Auken og hr. Lasse Budtz 
og andre partier her i salen gør sig til talsmænd 
for, er efter min mening egoistisk, i stedet for at 
det skal foregå tillidsfuldt og solidarisk over for 
enkelte eller samtlige af de partnere, som vi har 
i de alliancer, vi ganske frivilligt og selvvillet er 
tilsluttet. Jeg vil tværtimod sige en tak for, at 
USA tager sin del äf partnerskabet så alvorligt, 
at man giver os meddelelse om, hvad man tæn- 
ker og mener om de ting, vi er i gang mecj at vil- 
le foretage os. Det må da være rimeligt for men- 
nesker -  for stater også -  der har valgt at knytte 
deres interesser på overordnede områder tæt 
sammen. Jeg synes, det er både tilstedeligt og 
hensynsfuldt, at man ikke venter, indtil en af 
disse partnere i alliancen har gjort sin egoisti- 
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ske gerning, men at man på forhånd gør op- 
mærksom på, hvilke konsekvenser en sådan 
gerning kan få for det videre samarbejde i alli- 
ancen. 

Jeg skal her citere. Udenrigsministeren er jo 
blevet citeret meget i dag og i den senere tid for 
kronikker, han har skrevet, og nogle har ikke 
syntes om visse ting. Jeg vil gerne citere en gan- 
ske fremragende sætning fra en kronik i Ber- 
lingske Tidende. Jeg må desværre over for 
udenrigsministeren og Tinget beklage, at det 
ikke lykkedes mig at få datoen med, men jeg 
tror, udenrigsministeren vil tillade mig at citere 
følgende sætning: 

»Det er egentlig imponerende, at vore allie- 
ede stadig gider leve op til deres løfte om at 
komme os til hjælp, selv om vi knap magter at 
holde modtagefaciliteterne i orden.« 

Jeg synes, det er rigtigt sagt, og det skal være 
til karakteristik af den debat, der har været her i 
dag, og som har udmøntet sig i de dagsordens- 
forslag, der foreligger. 

Som sagt skal jeg ikke gå hele kloden rundt, 
men jeg vil gerne benytte lejligheden til at kvit- 
tere over for hr. Per Stig Møller for, hvad han 
sagde om Israel. Hans bemærkninger her, sy- 
nes vi i CD, er 100 pet. gode og dækkende. Han 
nævnte også den omstændighed, at generalse- 
kretær Gorbatjov stærkt har sagt -  så vidt det er 
oplyst - til Arafat fra PLO, at det er PLO's for- 
pligtelse for at komme videre at anerkende sta- 
ten Israel, og jeg er enig med hr. Per Stig Møller 
i, at en sådan handling ville være et væsentligt 
skridt fremad. 

Jeg skal om dette også bringe et citat fra den 
sovjetiske viceudenrigsminister Yuli Voront- 
sov af 9. februar 1988. Han talte om Afghani- 
stanforhandlingerne, og han sagde, at den, der 
forhindrer en forhandlingsløsning, begår en 
kriminel handling. Men så tilføjede han, at det 
er en betingelse fra Sovjetunionens side, at man 
får en alliancefri og venligsindet nabo. Sovjet- 
unionens sikkerhedshensyn kræver altså, at 
man som betingelse stiller en alliancefri og ven- 
ligsindet nabo, og det vil jeg godt drage ind i de 
forhandlinger, der forhåbentlig internationalt 
eller direkte kommer til at foregå i regionen 
omkring Israel. Israel vil have krav på samme 
sikkerhedsforanstaltning som den, stormagten 
Sovjetunionen i det citerede har påberåbt sig. 

Jeg skal så koncentrere mig om udviklingen i 
Sovjetunionen, for det er jo den største begir 

venhed, siden vi sidst havde en generel uden- 
rigspolitisk debat, at Gorbatjovs glasnostpoli- 
tik trods visse forhindringer, trods visse tilbage- 
slag undervejs, har kunnet fortsættes hidtil. 

I  mine mest sangvinske øjeblikke forestiller 
jeg mig, at Gorbatjov er Sovjetunionens Sadat 
-  ikke at jeg ønsker, at han skal få samme skæb- 
ne, som Sadat fik -  men hvad var det, Sadat 
gjorde? Jo, da han kom til magten, lagde han en 
홢 pragmatisk linje. Han opgav alt om kalifatet, 
som hans forgængere havde drømt om, om at 
være ledende i den muhamedanske verden. I 
hvert fald udsatte han det, idet han forstod, at 
han med sine dengang ca. 50 millioner egyptere 
på sultegrænsen og med en stor grad af an- 
alfabetisme, og hvad deraf følger, ikke kunne 
gøre sig disse storhedsdrømme. Han udsatte 
altså disse drømme og sagde: Jeg er nødt til at 
afbygge krigsapparatet for først og fremmest at 
kunne give brød og kundskab og information 
til borgerne i mit land. 

Jeg forestiller mig, at Gorbatjov er besjælet 
af noget lignende. På en måde er han nok for- 
pligtet af proletariatets revolution, af magt- 
overtagelsen i hele verden, men han har fundet 
ud af, at det kan han vist trygt overlade til sine 
børnebørn. Han har fundet ud af, at han har ca. 
285 millioner borgere i sit land, som er desorga- 
nisetede, alt for lidet produktive, alt for lidt in- 
formerede til at ville yde deres bedste, som har 
store økonomiske og moralske problemer at 
slås med; og så overlader han altså verdensre- 
volutionen til sine børnebørn og tager i stedet 
for en pragmatisk linje. Det er så op til os andre 
at håbe, at det lykkes for ham, og det vil nok gå 
sådan, at hvis det lykkes, så vil tankerne om re- 
volution sikkert blegne, for så har man ikke 
brug for den mere. 

Der er også en anden grund til den nye ud- 
vikling i Sovjetunionen og i Østblokstaterne, og 
den har at gøre med den moderne teknik. Jeg 
vil tillade mig at citere mig selv fra Folketingets 
forhandlinger den 26. februar 1985, da vi så- 
mænd herinde diskuterede hybridnettet. Da 
sagde jeg i sp. 6628-29 følgende: 

» . . .  den moderne teknik vil vise sig at få 
dybtgående, folkeligt værdifuld betydning, ik- 
ke kun for os, men så at sige globalt. Jeg tror, at 
den moderne teknologi er grænseoverskriden- 
de. Jeg tror, at såvel satellitterne som bred- 
bånds- og digitalteknikken i løbet af et oversku- 
eligt antal år vil medvirke til, at befolkninger, 
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der i dag lever under deres magthaveres infor- 
mationsmonopol, og som altså ikke kan få de 
nødvendige informationer, således at de kan 
deltage i en debat, således at de kan få lov til at 
vælge deres egne ledere, respektive blive af 
med dem igen, vil få gavn af, at den moderne 
teknik inden så forfærdelig længe vil umuliggø- 
re det for de pågældende magthavere at holde 
hele denne informationsstrøm borte fra deres 
befolkninger...« 

Jeg tror også, at det hører med til Gorbatjovs 
pragmatisme, at han ved, at tiden er ved at rin- 
de ud for, at diktatorer kan holde kundskaber 
om, hvad der i øvrigt foregår i verden, om hvil- 
ke, sociale, kulturelle, økonomiske og politiske 
strømninger der er i verden, borte fra befolk- 
ningerne på grund af den moderne teknik, og 
her viser det sig pâ ny, at den er ved at være en 
velsignelse. 

Jeg skal henvise til det, der har været talt om 
tidligere i dag, om søjlerne, vi bygger vor uden- 
rigspolitik på. Fru Lone Dybkjær var utilfreds 
med den rækkefølge -  hun kaldte det endda 
prioritering -  som udenrigsministeren havde 
givet disse fire søjler. Jeg synes nu, udenrigsmi- 
nisteren havde mest ret, når han nævnte FN og 
Norden sidst og EF og NATO først, for det er jo 
i EF og NATO, vi træffer bindende beslutnin- 
ger, medens FN og Norden kun kan være vejle- 
dende, rådgivende, retningsgivende osv. 

Jeg vil gerne fortælle, at der i svensk tv i forri- 
ge uge var en høring på 3-4 timer om Sveriges 
nye situation over for EF og det kommende in- 
dre marked, og det gav håb om, at der er en ud- 

I I videt forståelse i vort nærmeste naboland for 
EF's nødvendighed og EF's fordele. Jeg opfan- 
gede gentagne gange en vending, der lød: »Lad 
os nu se, hvad Danmark opnår.« Danmark er 
altså i EF foruden på egne vegne tillige på nor- 
diske nabolandes vegne. På samme måde er vi i 
NATO også på nordiske nabolandes vegne, og 
udenrigsministeren har formuleret det sådan i 
sin tale: 

»Danmarks medlemskab af NATO er ikke 
blot afgørende for vor egen sikkerhed, men for 
hele Nordens sikkerhed.« 

Også dette kan jeg tilslutte mig fuldt ud. Jeg 
skal selvfølgelig ikke stille yderligere dagsorde- 
ner, men stemme for den rigtige af dem, men 
skulle jeg lave en privat dagsorden, sâ, ville jeg 
sende en hilsen, et budskab til generalsekretær 
Gorbatjov og håbe, at han må stå fast, og hvis 

nogle har interesse i at dyrke dette emne nær- 
mere, vil jeg henvise til læsning af Mary Daus 
udmærkede bog »Sovjetunionen under Qor- 
batjov«. 

Annette Just (FP): 
Fremskridtspartiets udenrigspolitisk burde 

egentlig nøjes med at være to ord: frihed og re- 
spekt. Så kunne man selvfølgelig tilføje: for alle 
andre. Frihed og respekt, som vi bør have på 
det indre plan i Danmark, bør også være for al- 
le andre nationer. 

Fremskridtspartiet vil derfor ud fra denne 
ganske korte lille sætning kunne sige : Jamen vi 
vil altid arbejde for frie mennesker i en fri ver- 
den. Og det mener vi egentlig at alle partier bur- 
de kunne tilslutte sig : En respekt for andre na- 
tioners rettigheder til selv at vælge. 

Men så oplever vi altså i dag, at bl.a. Social- 
demokratiet siger: Jamen vi er nu ikke særlig 
tilfredse med det, amerikanerne gør, når de 
vælger deres præsident, og vi er ikke særlig til- 
fredse med det, englænderne gør, når de væl- 
ger. Vi mener, det er forkasteligt, at et parti kan 
stå her på Folketingets talerstol og udtale noget 
sådant, men det må selvfølgelig stå for Social- 
demokratiets regning og ikke vor. 

Vi mener, at man bør have så meget respekt 
for mennesker i andre dele, andre lande af yer- 
den, at man ikke her fra Folketinget ønsker at 
give disse nationer pålæg om at gøre noget, så- 
ledes som et stort flertal i Folketinget i hvert 
fald prøvede på at pâlæge Israel at samarbejde 
med bl.a. PLO. 

Det kan Fremskridtspartiet ikke, og det vil vi 
ikke. Vi respekterer til fulde, at folk selv har 
valgt. 

Fremskridtspartiet går også ind for fri han- 
del, ikke blot lande imellem, men individer 
imellem. Det vil sige, at vi selvfølgelig går ind 
for et frit indre marked i EF, men også at vi går 
ind for fri handel uden for EF, thi der findes en 
verden uden for Verona. Hvorfor skal vi prøve 
at lægge hindringer i vejen for, at danske hand- 
ler kan gå igennem, når det ser ud til at være 
formålstjenligt og man kan tjene penge ved det, 
fordi det er med lande, hvor et flertal i dette 
Folketing siger: Puh ha, den regering bryder vi 
os ikke om? Derfor går vi lige så meget ind for, 
at man kan have handel med Rusland -  selv om 
vi ikke synes, at de har den perfekte regerings- 
måde -  som vi går ind for, at man kan have 
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samhandel med Sydafrika. Vi bryder os heller 
ikke om apartheid. 

Men vi skal have frihed for den enkelte. Vi 
ønsker at respektere den enkeltes frihed til at 
handle, hvor man ønsker. Jeg kan godt se, at 
man på visse punkter har en anden opfattelse i 
andre partier. 

Lige så vel som vi ønsker frihed for det enkel- 
te menneske på handelsområdet, gør vi det 
selvfølgelig inden for det sikkerhedspolitiske. 
Vi kan selvfølgelig med regeringen og de andre 
partier glæde os over, at Øst-Vest-dialogen er 
kommet så langt, som den er, at nedskæringer 
af atomvåben endelig er startet, at man diskute- 
rer og taler og handler om nedskæring af de 
konventionelle våben, og at man endelig er 
kommet til den konklusion, at man virkelig skal 
tale om afskaffelse af alle kemiske våben. Lad 
os være med i at glæde os over det. 

Vi kan også glæde os over, at Afghanistan 
måske bliver et frit land -  jeg vil gerne sige 
»måske«, for jeg synes ikke, at de endelige af- 
klaringer er til stede -  og måske hen ad vejen 
også får fred. Jeg synes, at nogle fra denne taler- 
stol har stået og ligesom råbt: Halleluja, nu er 
alt eviggyldig fred og lykke. Det tror jeg ikke 
helt endnu, men lad os håbe på, at det vil gå så- 
dan. 

Vi kommer så til det, der for Danmark er no- 
get af det vigtigste, nemlig den forsikring, vi har 
tegnet med vores medlemskab af NATO, den 
forsikring, som andre lande har været med til at 
underskrive om, at Danmark skal blive ved 
med at være et frit land, selv om vi skulle blive 
truet, den forsikring, det er, at der vil komme 
nogle og hjælpe Danmark, hvis det skulle blive 
nødvendigt, hvilket selvfølgelig ingen håber på. 
Og så længe vi har denne forsikring, fuldt og 
helt, tror jeg heller ikke, det bliver nødvendigt. 
Men hvis vi begynder at røre ved det, tror jeg 
virkelig, vi kan frygte, at vi ikke blot har mistet 
respekten fra de andre NATO-lande, men også 
at denne manglende respekt vil bevirke, at de 
mener, det er unødvendigt at komme og hjælpe 
os. 

Derfor vil jeg meget kort sige, at jeg mener, at 
de dagsordensforslag, der er blevet omdelt, har 
samme værdi som denne papirsflyver. I børne- 
haven lærer vi at lave papirsflyvere, og dér kan 
man sidde og flyve med dem, men Fremskridts- 
partiet vil ikke være med til at omdanne Folke- 
tinget til en børnehave, hvor man kaster med 
flyvere. 

Lige så lidt skulle Socialdemokratiet kunne 
være bekendt at sende den slags papirsflyvere 
ud til hvert evig eneste orlogsfartøj, der nærmer 
sig danske havne. Vi så helst, at disse to dagsor- 
densforslag overhovedet ikke havde foreligget. 
Det havde vist respekt for vores NATO-partne- 
re. Men af to onder vil vi selvfølgelig gå med til 
det lidt mildere dagsordensforslag, regeringen 
har fremsat. 

Inger Stilling Pedersen (KRF): 
Kristeligt Folkeparti vil først takke udenrigs- 

ministeren for redegørelsen. Vi synes, den var 
god og fyldig og kom ind på så mange punkter, 
at det ikke kan være meningen, vi nu skal gå i 
alle detaljer her. 

Jeg vil gerne understrege, at det for Kristeligt 
Folkeparti er meget væsentligt at slå fast, at vi 
hører sammen, at ingen kan undvære hinanden 
globalt; vi mener, at menneskeligt fællesskab er 
et rodfæstet princip. 

Vi mener også, det er vigtigt, at vi i Danmark 
modarbejder egoistiske tendenser, ikke mindst 
i vort eget land. Det, vi trænger allermest til, er 
international forståelse, og derfor hilser vi også 
med tilfredshed, hvad der sker i Øst-Vest-sam- 
arbejdet for øjeblikket. 

Jeg havde den fornøjelse for nogen tid tilba- 
ge at have en samtale med en delegation fra 
Sovjetunionen, hvor vi netop talte om den ud- 
vikling, der er i Sovjet. Her blev det klart slået 
fast, at det hele ikke kunne ske på én gang, men 
at man var inde i en udvikling. Vi talte også om 
nedrustning, om hvordan man skulle skabe 
fred i verden, og hvordan vi skulle klare det i 
Europa. Dertil måtte jeg klart sige, at man må- 
ske nok i første række kunne starte med at fjer- 
ne våben og den slags ting, men at forudsætnin- 
gen for det var, at man skabte forståelse. 

Jeg tror, at international forståelse er noget 
meget vigtigt. Der er et gammelt ord, der siger, 
at man ikke har fred længere, end ens nabo vil. 
På samme måde kan man sige, at ligesom nabo- 
er kan udbygge venskabet og kendskabet til 
hinanden, kan man også sørge for at lære hin- 
anden at kende internationalt. Kristeligt Folke- 
parti og jeg mener altså, at det er meget vigtigt, 
at vi sørger for at lære hinanden at kende. Som 
jeg sagde til den sovjetiske delegation: det gæl- 
der om, at unge møder unge, at ældre møder 
ældre, og at husmødre i Sovjet kan møde hus- 
mødre i Danmark. Altså at man lærer af hinan- 
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den og forstår, hvordan man lever, og hvorfor 
man gør det. Det er noget, vi må være med til at 
fremme. 

Vi ved, at der er store forskelle i verden -  vi 
taler om ilande og ulande -  og jeg tror, det er 
vigtigt, at vi i Danmark forstår, at det har betyd- 
ning for os, hvad der sker andre steder i verden. 
Vi kan ikke bare tænke: Jamen det sker så langt 
væk fra os; nej, det har indflydelse også på vo- 
res hverdag. 

Vil vi være med til at skabe fred i verden, 
kommer vi ikke uden om også at hjælpe ulan- 
dene. Vi må hjælpe dem, direkte sørge for, at 
handelsrestriktioner fjernes, at de får større 
medbestemmelse, og at vi yder hjælp til selv- 
hjælp. Det betyder ikke, at vi ukritisk bare skal 
smide penge ud, men at vi virkelig skal være 
indstillet på at hjælpe, altså ikke bare, fordi vi 
nu er så gode, at vi nu gerne vil gøre det, men 
simpelt hen, fordi det vil gavne freden og der- 
med på længere sigt også os selv. Dertil må 
selvfølgelig som noget meget væsentligt føjes, 
at vi også har en forpligtelse over for menne- 
sker, der bor andre steder. 

Det er nævnt flere gange, at vi i Danmark, 
selv om vi er et lille land, har stor mulighed for 
indflydelse. Somme tider opfører vi os, som om 
vi er et stort land, der kan klare alle problemer. 
Men det kan vi ikke alene; derfor er vi nødt til 
at gå ind i nogle sammenhænge, hvor vores 
stemme tæller ligeligt med andres. Lad mig 
nævne, uden at rækkefølgen skal tages bogsta- 
veligt, hvis vi går fra det nære til det fjerne: 
Nordisk Råd, EF, NATO, FN som nogle af de 
organisationer, hvor vi har store muligheder for 
at få indflydelse. Hvis vi virkelig vil have noget 
igennem, bliver vi altså nødt til at gøre vores 
indflydelse gældende her, og så kan vi jo spørge 
os selv, om vi har gjort det godt nok. 

Vi mener også, som det er understreget man- 
ge gange i dag, at vi ikke kommer uden om NA- 
TO. Vi kan godt bilde os ind, at vi kan klare os 
selv, bare vi siger, at vi har atomvåbenfri zoner, 
og at vi vil fred hertillands, så går det hele af sig 
selv, men så ved vi, hvad der kan ske: så kom- 
mer andre for at »hjælpe« os. Det skete den 9. 
april, og det skete i Afghanistan. 

Vi er nødt til at sikre os, og det gør vi altså 
igennem NATO, og derfor er det vigtigt, at vi 
yder vores til dette fællesskab. 

Men rundt omkring i verden er der mange 
steder, hvor der er problemer. Vi har f.eks. for 

ikke længe siden haft en debat om Afghanistan 
og Mellemøsten. Vi må da hilse med tilfreds- 
hed, at der nu ser ud til at skulle ske noget i Af- 
ghanistan, men jeg er"1 enig med de ordførere, 
der har sagt, at vi ikke må tro, problemerne er 
løst, fordi Sovjet vil trække sine tropper tilbage, 
for det er de ikke -  der vil stadig være meget 
store problemer dér, og der vil blive brug for 
megen hjælp. Vi ved, at Danmark vil hjælpe på 
nogle måder, men vi bliver også nødt til at yde 
økonomisk hjælp. 

Vi ved, at der altid har været problemer i 
Mellemøsten, og den krig, der foregår mellem 
Iran og Irak, er noget, som vi alle sammen er 
optaget af. Men somme tider virker det nu en 
lille smule hyklerisk, for hvis man virkelig øn- 
skede den krig afsluttet, tror jeg godt, det kunne 
lade sig gøre. Der skal ikke herske tvivl om, at 
der står økonomiske interesser på spil på begge 
sider, og at der derfor kan være en vis interesse 
i, at krigen fortsætter. Danmark har jo også 
somme tider opprioriteret vores salg af fetaoste 
til deltagerne i det, der sker dernede. Det er må- 
ske helt i orden, at vi gør den slags ting, men vi 
skal bare indrømme, at det altså er sådan i ver- 
den. Skønt vi ved, hvad der foregår, og det ry- 
ster os -  ikke mindst det, der sker med børn og 
ganske unge mennesker -  er vi ikke altid lige 
villige til at forstå, hvorfor mennesker flygter 
fra sådanne regimer. Dem må vi være parat til 
at hjælpe, så godt vi kan, men det er en helt an- 
den debat. 

Der er også noget andet, der har undret mig, 
når det gælder krigen i Israel og de besatte om- 
råder -  hvis man kan kalde det en krig, men det 
er næsten det, det udvikler sig til -  og det er, 
hvordan fjernsynet altid kan være på pletten, 
når der sker noget; det virker, som om det i for- 
vejen er forudbestilt til at komme der. Jeg tror 
faktisk, at medierne har en stor skyld i det skæ- 
ve forhold, der udvikler sig i forbindelse med 
dækningen af det udenrigspolitiske stof. Det er 
meget ofte farvet äf de udsendte medarbejderes 
synspunkter. Nej, opgaven må være at fortælle 
os, hvad der foregår, og lade os selv finde ud af, 
hvordan det hænger sammen; vi behøver ikke 
på forhånd at få at vide, hvem der er skurken 
for selvfølgelig er der skyld på begge sider -  det 
er meget sjældent, at der findes uoverensstem- 
melser, hvor begge parter ikke får et vist med- 
ansvar. 
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Der skal heller ikke herske tvivl om, at Kri- 
steligt Folkeparti som alle andre herinde hilser 
med stor tilfredshed, at man kan få konferencer 
i stand, men det må være lige så klart, at Israel 
selvfølgelig ikke kan samarbejde med PLO, før 
de anerkender Israel, og omvendt. Derfor hil- 
ser vi også med tilfredshed, at også Sovjet nu 
anerkender, at dette må være en forudsætning. 

Vi håber, der må blive varig fred i dette områ- 
de, men vi kan måske grue for, om det nogen 
sinde vil lykkes at skabe den, for selv om det 
ligger så tæt på os, forstår vi måske alligevel ik- 
ke rigtig, hvor galt det står til dér. 

Der er noget andet, jeg gerne vil nævne, og 
det er det, der sker i Sydafrika, som vi -  måske 
fordi det også ligger så langt væk herfra -  synes 
ikke rigtig kommer os ved. Men det, der foregår 
dér, er uhyggeligt, og jeg tror også, alle vil være 
enige om, at vi også skal gøre vort til, at der 
kommer en fredelig løsning på problemerne 
dernede. Jeg kunne også nævne forholdene i 
Mellemamerika, og vi kunne rejse vidt og bredt 
omkring i øvrigt. 

Jeg er enig med fru Lone Dybkjær i FN- 
spørgsmålet. Vi havde den glæde at få lov at 
være derovre sammen og se den store indsats, 
som Danmark gør, og høre de anerkendende og 
rosende ord, der lød til Danmark for den ind- 
sats, vi har gjort også i den periode, vi havde 
formandskabet i EF. Der bliver virkelig gjort 
noget for, at Danmark skal få indflydelse og 
blive anerkendt. 

Men jeg tror, vi kan gøre meget mere; det er, 
som om man undervurderer FN og med det 
samme tilsidesætter det. Jeg har mødt det også 
her i Folketinget blandt kolleger, der siger: 
FN? Nej, det har overhovedet ingen betydning, 
det er bare noget andenrangs. Hvis vi virkelig 
ville satse på FN og bruge dets organisationer, 
kunne vi nok få stor indflydelse dér. Vi må hel- 
ler ikke glemme, at Danmark har haft en Poul 
Hartling, som har gjort en meget stor indsats, 
ikke mindst blandt flygtninge derovre. 

Jeg vil gerne understrege, at det, der er væ- 
sentligst for Kristeligt Folkeparti at sige, er, at 
vi hører sammen, at vi ikke kan isolere os i dag 
og sige, at vi er os selv nok -  det er en illusion. 
Vi bliver nødt til at arbejde aktivt for, at de mål, 
vi ønsker at opnå for os selv, også kan blive op- 
nåelige for andre folk i verden. Vi ved, at der i 
dag er mange, der er undertrykte, og som ikke 
har deres frihed, ligesom vi ved, at der er megen 

social nød og elendighed, og derfor kan vi ikke 
bare sige, at det ikke kommer os ved. Det er vo- 
res forpligtelse at hjælpe, og vi er helt sikre på, 
at vi alle kan være fælles om dette. Det ville og- 
så være dejligt, om vi, ligesom det var tilfældet 
før i tiden med en socialdemokratisk regering, 
kunne blive enige om at øve en fælles indsats på 
det udenrigspolitiske område. 

Jeg vil gerne slutte med at sige, at jeg synes, 
det er meget vigtigt, at vores udenrigsminister 
og andre ministre og vores dronning rejser ud i 
verden som gesandter for os. Jeg tror, det har en 
meget stor betydning for os både nationalt og 
for international forståelse. Jeg tror, de åbner 
mange døre, og derfor skal vi passe på, at vi ik- 
ke nedvurderer den slags ting. 

Jørgen Tved(FK): 
Man fristes næsten til at sige, at nu er sku- 

espillet i gang igen, alle de professionelle isce- 
nesættere har været i fuld funktion. Vi har fået 
pisket en stemning op i pressen: nu bliver der 
valg, Socialdemokratiet står fast. Man kan se 
overskrifterne for sig: »Auken er klar i kulis- 
sen«, »Auken vil kæmpe for et atomfrit Dan- 
mark« osv. 

Så kommer denne debat, der vel næsten kun 
kan betegnes som en fis i en hornlygte, fordi re- 
sultatet faktisk er givet på forhånd. Her sker in- 
genting, regeringen sidder beklageligvis også i 
morgen, når denne debat er overstået, der er in- 
gen forandringer sket. 

Men en række politiske partier har haft lej- 
lighed til at lade deres ordfører på området 
gennem den sidste uge udarbejde nogle særde- 
les velformulerede taler om fred og venskab 
med Gud og hvermand og alle mennesker for 
på den måde at bevise, at vi her i Danmark ab- 
solut vil det bedste. 

Ja, det er vel et skuespil, der bliver spillet, for 
hvad skal en sådan udenrigspolitisk debat 
egentlig føre til? Hvis man vil præcisere nogle 
synspunkter, kan man naturligvis tage på en 
jordomrejse, som flere af ordførerne allerede 
har været på. Man kan gøre holdt i Nicaragua, i 
El Salvador, i Angola osv. og forklare, at der al- 
le steder sker nogle forfærdelige: ting, og man 
kan tage afstand fra dem eller give udtryk for 
sympati for dem, alt efter hvilket parti man 
kommer fra. 

Jeg synes, Socialdemokraterne i denne sag 
som så ofte før opfører et skuespil eller har en 
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temmelig besynderlig, for ikke at sige en ynke- 
lig holdning, som vi har oplevet det tidligere. 
Hvad vil Socialdemokratiet med denne debat? 
Ja, den er jo mundet ud i et forslag om, at man 
skal sige til forskellige regeringer, at vi er atom- 
fri, men det har man angivelig sagt siden 1957, 
så når det nu skal præciseres, må der jo være en 
grund til det. 

Nu foreligger der ikke ét forslag, som hr. 
Lasse Budtz gav udtryk for i et udvalg, om, at 
Danmark ikke skal besejles af krigsskibe med 
atomvåben om bord, der foreligger faktisk to, 
for Fælles Kurs fremsatte i oktober et beslut- 
ningsforslag her i Tinget, og jeg går da ud fra, at 
det får en lige så seriøs behandling i Forsvars- 
udvalget som det forslag, der nogle dage senere 
blev indleveret af SF. 

Der foreligger altså to forslag om, at Dan- 
mark skal sige til de orlogsfartøjer, som ønsker 
at besøge os: I er velkomne, når I kommer som 
turister og som venner, men kommer I for at 
krænke de beslutninger, der er taget bl.a. i dette 
Folketing, så vær så venlige at holde jer væk! 

Man kunne måske endda gå så vidt som til at 
sige til dem: Kunne I ikke lade disse krigsskibe 
afløse af nogle fredelige passagerbåde? Det var 
måske bedre, at vi fik samkvem med almindeli- 
ge turister end med krigsskibe og marinesolda- 
ter. 

Men nu har vi altså åbenbart fundet det nød- 
vendigt at præcisere, at Danmark er et atomfrit 
område. Vi har jo haft disse debatter tidligere, 
og derunder har Socialdemokratitet givet ud- 
tryk for nøjagtig den samme opfattelse, som 
den borgerlige regering gennem tiderne og også 
i dag giver udtryk for, nemlig at vi skal have til- 
lid til vore allierede, at vi naturligvis skal stole 
på dem, og at vi ikke kan tillade os at stille krav, 
om, at de skal respektere beslutninger taget i 
det danske Folketing. 

Hvad er da grunden til debatten? Ja, der er 
vel en overbevisning også i Socialdemokratiet 
om, at vi er spillet på næsen i denne sag, at de 
udenlandske magter ikke giver meget for den 
danske beslutning, altså at det er deres sag, hvis 
de ønsker at haye atomvåben om bord. Ja, vi 
oplever oven i købet den frækhed, at USA's 
ambassadør tror, at Danmark er en slags ba- 
nanrepublik, man kan behandle efter forgodt- 

I befindende. Han prøver at slå i bordet, løfte pe- 
gefingeren og sige: Det kan I ikke tillade jer! 

Nu er Danmark ikke Panama, og den ameri- 
kanske regering har altså ikke helt samme ind- 
flydelse på, hvad der skal siges fra denne taler- 
stol, som man åbenbart tror man har andre ste- 
der. Jeg ved ikke, om USA sender flåden her- 
over eller sætter økonomiske sanktioner i værk, 
hvis det kommer dertil, at der blivet vedtaget en 
fornuftig dagsorden om, at krigsskibe, der måt- 
te besøge Danmark, i hvert tilfælde skal respek- 
tere vore beslutninger om, at vi er atomfrit om- 
råde. Jeg håber naturligvis, at tingene hænger 
sådan sammen. 

Jeg vil gerne sige et par ting om den redegø- 
relse, der er givet af udenrigsministeren, for vo- 
re forudsætninger er nok noget forskellige. 
Udenrigsministeren siger i sidste afsnit af sin 
tale, at dansk udenrigspolitik hviler på de fire 
søjler: EF, NATO, Norden og De Forenede 
Nationer. 

Det er naturligvis udenrigsministerens og re- 
geringens ret at have denne opfattelse, men det 
er også vores ret at have en anden opfattelse. Vi 
ønsker under ingen omstændigheder at bygge 
vores udenrigspolitik på noget samkvem med 
NATO og EF, og der var måske grund til netop 
i en debat om udenrigspolitik at tale om nogle 
af de forhold, som kommer til at angå os alle 
direkte i løbet af meget kort tid. 

Vi ved f.eks., at man i Europa sidder og dis- 
kuterer oprettelsen af en europæisk central- 
bank. Vi ved, at man diskuterer alvorligt, hvor- 
når vi skal have en fælles europæisk valuta, og 
så har man afgrænset Europa til de tolv stater, 
der er medlemmer af fællesmarkedet. Vi ved, at 
man diskuterer en Europahær og meget andet. 
Jamen hvor er denne selvstændighed henne, 
som nogle af politikerne, nogle af ordførerne 
her i dag har talt om, når man i den grad er ind- 
stillet på at sælge alt, hvad der hedder dansk su- 
verænitet og dansk nationalitet? Hvis vi får 
denne ECU som en fællesmarkedvaluta, har 
man nok revet benene væk under noget af det, 
der er det vigtigste for, at vi kan bevare dansk 
selvstændighed. 

Derfor skal man naturligvis lytte til, hvad de 
europæiske statsmænd, EF-politikere osv. si- 
ger. Det er som sagt ikke bare på det økonomi- 
ske område, man i øjeblikket har travlt som 
mus i barselseng. Det har man også, når det 
drejer sig om at få indordnet hele vores lovgiv- 
ning. Folketingets arbejde går i allerhøjeste 
grad med at få underordnet vores lovgivning de 
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beslutninger, der bliver taget andetsteds, nem- 
lig i Bruxelles. Og det er vel herom, striden i vir- 
keligheden skal stå. Men det ønsker man natur- 
ligvis ikke at diskutere -  i hvert tilfælde ikke at 
gøre befolkningen bekendt med -  og så er det jo 
meget bekvemt at diskutere situationen i Nica- 
ragua. Der foregår forfærdelige ting dér, men 
det er, som om man prøver at fokusere på andre 
ting, få befolkningens opmærksomhed bortledt 
fra de problemer, vi selv står midt i eller umid- 
delbart over for, og derfor vil vi prøve at trække 
debatten hen, hvor den hører hjemme. 

Den udtalelse, vi hørte den anden dag om, at 
det nu også er nødvendigt, at Europa får en fæl- 
les talsmand, at vi får en fælles præsident, er 
endnu et skud for boven på den suverænitet, 
som man ved andre lejligheder siger man skal 
forsvare. 

Derfor er det vores absolutte opfattelse, at 
denne debat, som naturligvis skal gå på nogle 
udenrigspolitiske problemer, måske i højere 
grad skulle fokusere på de problemer, vi står 
midt i, og som gør, at den danske befolkning 
kan se hen til overordentlig store byrder på bå- 
de det ene og det andet område. 

Den næste søjle, som udenrigsministeren 
mener vores politik skal bygge på, er NATO. 
Jamen hvad skal vi med dette væsen? Der er 
flere, der har fremhævet, hvordan der i de sene- 
ste år er kommet et utal af signaler om afspæn- 
ding, afrustning og større forbindelse og kon- 
takt stater imellem. Ja, fru Lone Dybkjær cite- 
rede jo udenrigsministeren for engang at have 
sagt, at initiativerne bliver taget af Gorbatjov 
og Sovjetunionen, og det er der måske grund til 
at hæfte sig ved. Hvorfor kommer der ikke initi- 
ativer fra NATO, hvis det er denne store freds- 
organisation, som nogle ønsker at fremhæve 
NATO som? Hvorfor kommer der ikke initiati- 
ver fra NATO, der kunne pege på afspænding 
og afrustning, således at vi kunne få det bedre 
med alle nationer på denne Jord? 

Vi opfatter måske NATO på en lidt anden 
måde, absolut ikke som noget, der bevarer fre- 
den, men som noget, der sikrer krigens køb- 
mænd, at de har et marked, hvor de kan få afsat 
deres våben, så de kan leve fedt og godt på en 
stadig krigsfrygt. Befolkningen hopper åben- 
bart stadig væk på den vogn at vælge politikere 
i de forskellige parlamenter, herunder også i 
det danske Folketing, som vil fortsætte oprust- 
ningsspiralen, som vil fortsætte med at pålægge 

befolkningen byrder, således at krigens køb- 
mænd kan få afsat deres produkter. Vi tror altså 
heller ikke, at den anden søjle skulle være nød- 
vendig, og at dansk udenrigspolitik skal bygge 
på denne søjle. 

Så er der to tilbage, og det er Norden og EF. 
Dem ser vi meget gerne udbygget. Her skal der 
ikke lægges skjul på, at Fælles Kurs altid har 
talt for et meget tæt nordisk samarbejde. Det er 
ikke os, der forsøger at spænde ben for dette 
samarbejde, tværtom. Men når man bliver 
medlem af De Europæiske Fællesskaber og 
harmoniseringen er fuldt gennemført om nogle 
ganske få år, kunne vi godt tillade os at spørge: 
Hvad så med f.eks. den fri indrejse i Sverige og 
Norge? Kan vi undgå, at vi nu skal til at vise 
pas? Kan vi undgå, at vi skaber nogle skranker, 
nogle bomme, for det nordiske samarbejde? 
Nej, naturligvis kan vi ikke det, og derfor har 
man også travlt med for tiden at fortælle, at bå- 
de Sverige og Norge naturligvis er på vej ind i 
de store monopolers sammenslutning. Vi tror 
ikke på den historie, men vi vil advare imod, at 
man kører videre ad den vej. 

Vi har haft en debat, hvor den konservative 
ordfører bevæger sig i en kold krigs isblok, hvor 
han ser spøgelser ved højlys dag, og hvor han 
maner det røde spøgelse frem ved enhver given 
lejlighed. Vi ved ikke, om han lider af en form 
for forfølgelsesvanvid, men noget kunne tyde i 
denne retning. 

Vi har også fået en udmærket tale af det radi- 
kale partis ordfører. Men for nogen tid siden 
stod der i avisen, at det radikale partis formand, 
hr. Niels Helveg Petersen, altid ringede til sin 
mor, når der skulle træffes store besluninger og 
vigtige afgørelser. Vi fik at vide, at moderen i 
sidste uge var i Spanien, og at det betød, at De 
Radikale kunne gå på talerstolen i en anden sag 
og sige: Vi har sympati for sagen, men vi har ik- 
ke så megen sympati, at vi kan stemme for eller 
vil stemme imod det pågældende forslag. 

Vi ved ikke, om mor er kommet hjem, men 
noget kunne tyde på, at hun stadig væk er ude 
at rejse, siden vi ikke har fået en klar melding 
fra det radikale parti om, hvilket af de fremsatte 
dagsordensforslag partiet vil støtte. Eller Soci- 
aldemokratiet har måske netop fremsat sit 
dagsordensforslag, fordi de ved, at det radikale 
parti vil redde regeringen. Vi tror som sagt sta- 
dig væk, at skuespillet vil køre videre. Hvis mor 홢, 
er kommet hjem, kunne det måske være rime- 
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ligt at spørge det radikale parti, inden debatten 
løber videre, om det ikke var rimeligt, at vi fik 
en klar melding, så vi vidste, hvor vi stod. 

Fra Fælles Kurs skal der ikke herske tvivl. Vi 
havde drømt om, at denne debat kunne ende 
med et regeringsskifte. Vi ser gerne, at den sam- 
lede regering henvender sig på arbejdsformid- 
lingen i morgen og beder om et andet job. Vi 
tror ikke, at det lykkes ved denne lejlighed, men 
vi vil arbejde ihærdigt for, at der kommer en ny 
lejlighed. 

Jens Thoft (SF): 
Det har været overraskende, at det NATO- 

atomplanlægningsgruppemøde, som skal fore- 
gå i Kolding om 14 dage, overhovedet ikke har 
været berørt i en så stor og væsentlig politisk 
debat, og af den grund synes jeg, debatten i dag 
har udviklet sig helt surrealistisk. 

Oplægget var jo også flot. Det var først en 
næse til udenrigsministeren, som snart har fået 
så mange, at han kan omdøbes til snuderigsmi-, 
nisteren, fordi han er så rig på snuder. Oplæg- 
get var altså flot, nemlig en næse til udenrigsmi- 
nisteren, fordi han ikke overholdt grundlovens 
§ 19. Oplægget var flot, fordi der oppe i Folke- 
tingets Forsvarsudvalg lå et beslutningsforslag, 
hvorom der var skabt enighed med en klar og 
firkantet beslutning, som ville betyde, at man 
ikke kunne være i tvivl om, at Danmark ønske- 
de atomvåbenfrihed i danske havne. Oplægget 
var flot i den forstand, at vi efter denne skal ha- 
ve en debat om konventionel nedoprustning, 
og også her var det vel forventet, at man kunne 
få vedtaget en klar melding til regeringen om, at 
den skulle støtte sådanne bestræbelser. 

Endelig har vi debatten i dag, hvor det var 
mit håb, at hr. Anker Jørgensens løfte på Fag- 
bevægelsen for Freds møde om, at regeringen 
ville blive bundet på Koldingmødet, så vi ikke 
risikerede, at regeringen dér gjorde det samme 
som på NATO-topmødet i marts, nemlig at 
støtte moderniseringen af atomvåbnene, ville 
blive vedtaget. Men tilsyneladende er det ikke 
det, der kommer til at ske. Hvad det er, der sker, 
må jeg erkende at jeg ikke forstår. Men lytter 
man til den hørensagen, der foregår rundt om- 
kring i huset, får man sine bange anelser. 

Men på Koldingmødet i NATO's atomplan- 
lægningsgruppe skal NATO, de danske em- 
bedsmænd og den danske minister tage stilling 
til en modernisering af kortdistance- og slag- 

marksvåbnene. Folketinget har jo tidligere sagt 
nej, og så har regeringen derefter umiddelbart 
sagt ja. Men var det på den baggrund ikke rime- 
ligt, om Folketinget også tog stilling til det? Jeg 
skal derfor spørge såvel Socialdemokratiets 
som De Radikales ordfører: Hvad er de to par- 
tiers holdning til det, der skal foregå på Kold- 
ingmødet? 

Det er jo netop i NATO's atomplanlæg- 
ningsgruppe, man vedtager oprustningen på 
disse områder. Formelt vedtager man den som 
ramme, og inden for denne ramme udfylder 
embedsmændene så, for det er sådan, at man 
fra ministrenes side skubber ansvaret fra sig 
over til embedsmændene for derigennem at 
forhindre, at ministrene risikerer at skulle stå til 
ansvar for befolkningernes vrede i disse sager. 

Embedsmændene gør så det, at de bilateralt 
laver aftaler mellem USA -  eller mellem En- 
gland -  og de pågældende lande, som skal have 
atomvåbnene stationeret, inden for rammerne 
af de beslutninger, som er truffet på atomplan- 
lægningsgruppens møde. På den baggrund var 
det rimeligt, om de to partier, Det Radikale 
Venstre og Socialdemokratiet, fortalte Folke- 
tinget og ikke mindst regeringen, så den ikke 
kan misforstå det, hvad de to partiers holdning 
er til den beslutning, som vil blive truffet på 
NATO-topmødet i Kolding. 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Jeg indledte min redegørelse med ,at opfor- 

dre til, at vi i debatten prøvede at holde os til de 
store linjer og sammenhænge, og jeg vil gerne 
takke det store flertal af ordførere, som har le- 
vet op til denne opfordring. 

Jeg finder, at der i ganske mange, langt de 
fleste, af de indlæg, der har været i debatten 
her, netop er givet udtryk for nogle brede, sam- 
menhængende synspunkter omkring dansk 
udenrigspolitik. 

Det er klart, som jeg også lagde op til det i 
min indledning, at Øst-Vest-forholdet under 
den nye ledelse i Sovjetunionen kommer til at 
spille en særlig væsentlig rolle, og jeg vil gerne 
kvittere for de bemærkninger, hr. Lasse Budtz 
kom med herom. Jeg synes, hr. Lasse Budtz for- 
mulerede det meget præcist, nemlig at vi ikke 
skal falde på halen for Gorbatjovs udspil; vi 
skal hilse dem velkommen, og vi skal efterprø- 
ve dem. Det er præcis den holdning, regeringen 
også har. Vi skal være realistiske, vi skal hilse 
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alle nye udspil velkommen, og vi skal efterprø- 
ve hans ord og hans forslag. Det glæder mig 
meget, at der er denne grundlæggende enighed 
om, hvordan vi skal reagere på noget, som er 
nyt og spændende, men som selvfølgelig også 
kan være farligt, hvis man tager alt for naivt, 
overfladisk og godtroende på det. 

Jeg vil sige om den dagsorden, hr. Lasse 
Budtz har foreslået, at den kan -  som det allere- 
de er sagt -  regeringen ikke stemme for. For 
Danmark er det et væsentligt, ja, vi kan vel sige 
et helt afgørende element i vores sikkerhed, at 
vi fuldt ud kan deltage i det militære samarbej- 
de med vore alllierede. Det forudsætter bl.a., at 
vi kan deltage i flådemanøvrer, og at allierede 
skibe i den forbindelse kan anløbe danske hav- 
ne. Sådan har det været i de snart 40 år, Dan- 
mark har været medlem af NATO. 

Vi har soni bekendt i Danmark ønsket atom- 
våbenfrihed under de nuværende omstændig- 
heder, dvs. i fredstid, ganske som det er beskre- 
vet i den dagsorden, hr. Per Stig Møller har fo- 
reslået, og ganske som det er tilkendegivet af 
skiftende regeringer. Og som det også er tilken- 
degivet af skiftende regeringer, har vi ingen 
grund til at tro, at vore allierede ikke respekte- 
rer den danske politik. Derfor er det også van- 
skeligt at se, ikke mindst for vore allierede, 
hvorfor den danske politik på dette område 
skulle ændres og det på en måde, som af vore 
allierede kun vil kunne opfattes som dels en 
mistænkeliggørelse af dem, dels et forsøg på at 
underminere den velkendte politik, de anlæg- 
ger, hvorefter de aldrig ønsker hverken at be- 
kræfte eller at afkræfte formodninger om, hvor- 
vidt et skib har atomvåben om bord. 

Jeg kan da godt forstå, hvorfor SF med sin 
holdning gerne vil opnå disse ting, og det er då 
helt i orden. Jeg kan huske, hvor man morede 
sig over forsiden på det nu desværre heden- 
gangne blad København, da hr. Jens Thoft -  
som vi hørte for lidt siden -  kom i Folketinget. 
Hr. Jens Thoft sagde da til København, at det 
var da helt fedt at skulle have 193.000 kr. om 
året for at gå og drille NATO hver dag. Vel, det 
er så hr. Jens Thofts og SF's opgave, og det har 
man da lov til, for vi har lov til hver at have vore 
meninger -  synes jeg i hvert fald, hr. Gert Peter- 
sen -  og vi har også lov til hver især at kæmpe 
for de meninger, vi har. Jeg forstår altså ud- 
mærket, at SF gør, som de gør, men jeg vil gerne 
understrege, at regeringen ønsker ikke et brud 

med vore allierede i en sag, som alene drejer sig 
om dansk demonstrationspolitik uden reelt 
indhold, og det er derfor, regeringen ikke kan 
stemme for hr. Lasse Budtz' dagsorden. 

Jeg vil opfordre alle i dette Ting, som mener 
Danmarks NATO-medlemskab alvorligt, til at 
bidrage til at sikre, at hr. Per Stig Møllers dags- 
orden kan blive vedtaget, for den beskriver 
præcist og ordentligt, hvad der er dansk politik, 
og det er vi jo slet ikke uenige om. 

Så talte hr. Gert Petersen i denne forbindelse 
om, at vi her skal forsvare Danmarks selvstæn- 
dighed imod stormagtspres, og hvor er jeg enig 
med hr. Gert Petersen i dette. Men når hr. Gert 
Petersen nævner det i denne sammenhæng, sy- 
nes jeg oprigtig talt, at tingene bliver vendt helt 
på hovedet. De bliver vendt helt på hovedet, 
når hr. Gert Petersen postulerer, at vore venner 
og allierede har øvet pression eller, som nogen 
har sagt det, fremsat trusler, og hvis det virkelig 
er rigtigt, som jeg har læst i en avis -  man skal jo 
være forsigtig med at tro, hvad der står dér -  at 
der er nogle, der har sagt, at dette svarer til, at 
man i Budapest modtager trusler fra Moskva, 
ja, så må jeg sige, at enhver rimelighed og pro- 
portionssans i det spørgsmål er forsvundet. For 
hvori består det, som hr. Gert Petersen kalder 
stormagtspres, og som nogle kalder trusler? Ja, 
det består i, at der altså er nogle af vore venner, 
der siger: Jamen vi vil ikke komme som jeres 
gæster, hvis I vil føle os på lommerne i entreen, 
eller hvis vi ved hoveddøren skal have læst op 
af et eller andet husreglement, der fortæller, 
hvordan vi skal opføre os, når vi godt ved det i 
forvejen og i øvrigt altid har opført os på den 
måde. 

Hvis det skal være trusler, og hvis det skal 
være pression, er der da vist nogle, der ikke har 
fulgt tilstrækkeligt med i, hvad der sker i de 
samfund, der udsættes for trusler og pression. 

Jeg mener, at netop dette fortæller noget helt 
afgørende om forskellen mellem den alliance, 
vi er med i: NATO, og så Warszawapagten, 
hvori der virkelig opstår trusler og pression. 
Hos os er det frie nationer med hver sin værdig- 
hed, der taler ordentligt med hinanden, og hvor 
man derfor er frit stillet til at sige: Vi kommer 
ikke som jeres gæster, hvis ikke I behandler os 
ordentligt. Det må jo så i øvrigt indebære, at vi 
selv må klare de problemer, som vi i dag søger 
at klare i fællesskab. Sådan er det nu engang, 
hvis der er nogle, der ikke længere vil komme 
som ens gæster. 
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Det er altså truslen, det er pressionen. Jeg be- 
der om, at man tænker lidt over, hvad det 
egentlig er for udtryk, man anvender, og hvor- 
dan verden ser ud de steder, hvor der virklig 
opstår trusler og pression. 

Så vil jeg takke fru Lone Dybkjær for et, sy- 
nes jeg, overordentlig perspektivrigt indlæg, 
der tydeligt anviser, hvordan en generel uden- 
rigspolitisk debat bør foregå, og jeg vil gerne gå 
dybere ind på et par af de emner, som fru Lone 
Dybkjær har taget fat på. 

Først spørgsmålet om forholdet mellem Øst 
og Vest i lyset af den nye sovjetiske ledelse, 
hvor fru Lone Dybkjær helt korrekt citerer mig 
for at have sagt, at det er Gorbatjov, der sætter 
dagsordenen i den vestlige debat. Jeg vil gerne 
for at undgå enhver misforståelse sige, at jeg 
dermed ikke mener, at det så også er Gorbatjov, 
der alene har æren for de fremskridt, der vitter- 
lig er sket i Øst-Vest-forholdet, for som præsi- 
dent Reagan har sagt det på et tidspunkt: Der 
skal jo to til en tango. Det ved jeg er et billede, 
som fru Lone Dybkjær har særlige forudsæt- 
ninger for at forstå. 

Jeg mener, at generalsekretær Gorbatjov 
selvfølgelig skal have sin velfortjente del af 
æren for, at forholdet mellem Øst og Vest er 
kommet ind i en mere konstruktiv fase, men vi 
må ikke glemme, at det ikke havde været muligt 
uden en konstruktiv vestlig medvirken, og vi 
må heller ikke glemme, at det jo ikke er sådan, 
at der i dag alene forhandles om sovjetiske for- 
slag. Der forhandles faktisk også om mange 
vestlige forslag. 

Nej, det med, hvem der sætter dagsordenen 
og præger debatten, ligger nok i, at de sovjeti- 
ske forslag som regel bliver præsenteret for of- 
fentligheden med det, man kan kalde »en høje- 
re profil«. Der bliver foreslået en lang række 
meget drastiske tiltag, som skal gennemføres 
her og nu, eller som i hvert fald skal gennemfø- 
res inden for en meget kort tidshorisont, og da 
har vi selvfølgelig det problem, at det ikke er 
vores tradition at komme med forslag af den 
karakter, bl.a. fordi vi ved, at man ikke kan 
springe etaperne over. 

Jeg vil også pege på, at vi i vores vestlige åb- 
ne, frie samfund står med det særlige problem, 
at kommer vi med den slags forslag, skal vi også 
stå til ansvar for dem hjemme. Vi skal hjem i 
parlamentet eller i Senatet eller i Folketinget og 
forklare, hvad der ligger i det, og så er det ikke 

bare dem på den anden side, der vil begynde at 
pille i alle de unøjagtigheder og alle de flotte 
overflader, der måtte være, nej, det gør ens egne 
også, og derfor kan man ikke komme så let om 
ved det, som man en gang imellem har indtryk 
af at Gorbatjov kan, når han sætter dagsorde- 
nen. 

Det er klart, at det bare er en undskyldning, 
men det er ikke en undskyldning, vi skal gem- 
me os bag ved, og det ændrer jo heller ikke ved, 
at der er noget forgjort i en situation, hvor Gor- 
batjov har formået at præsentere begreber som 
glasnost og perestrojka så overbevisende, at 
vestlige offentligheder næsten tror, det er tan- 
ker, der svarer til vores eget pluralistiske sam- 
fundssystem -  hvad det jo ikke er. Jeg forstod 
også på fru Lone Dybkjærs bemærkninger, at 
hun så sådan på det, at her bør vi altså være me- 
re aktive fra vestligt hold, og heri er jeg ganske 
enig. Ikke blot må vi vedstå os vores samfunds- 
form og vores holdninger, vi, der -  som fru Lo- 
ne Dybkjær sagde det -  ikke er socialister. Vi 
må også præsentere dem lige så dygtigt og lige 
så flittigt, som generalsekretær Gorbatjov præ- 
senterer sine. Vi må nok erkende, at her har vi 
ikke været dygtige nok hidtil, og at alle vi, der 
ikke er socialister, her har en fælles opgave i at 
søge at få dette ændret, så vi i højere grad kan 
komme til at præge dagsordenen med det, der 
er vore grundlæggende holdninger. 

Så var fru Lone Dybkjær også inde på vore 
muligheder i FN. Det er klart, at jeg gerne i mit 
indlæg ville være kommet noget dybere ind på 
FN, men jeg valgte at sprede mig over alle de 
fire hjørnestene. Jeg vil gerne benytte lejlighe- 
den til at reagere på nogle af de udfordringer, 
fru Lone Dybkjær kom med, for jeg kan forsik- 
re om, at FN er meget højt prioriteret i vores 
udenrigspolitiske virksomhed, sådan som jeg 
også ved adskillige tidligere lejligheder har un- 
derstreget det her i Tinget, bl.a. i forbindelse 
med vores medlemskab af FN's Sikkerhedsråd 
i 1985-86. Og netop i dag synes jeg -  som det 
også er sket -  at der er al mulig grund til at 
fremhæve den fredsskabende rolle, som FN 
kan spille, for havde vi ikke haft FN, og havde 
FN ikke spillet den centrale rolle, som FN har 
spillet her, er det vel tvivlsomt, om en Afghani- 
stanaftale var kommet i hus. Den aftale, der vil 
blive underskrevet i Genéve i dag, er jo netop 
blevet til ved FN's mellemkomst og gennem en 
meget dygtig indsats af generalsekretærens 
særlige repræsentant. 
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Det siger sig selv, at for et land som Danmark 
af en, skal vi være flinke og sige forholdsvis be- 
grænset størrelse Og med en stærk afhængighed 
af udvekslingen med omverdenen må det være 
et mål i sig selv at fremme udviklingen af et in- 
ternationalt samfund, et internationalt sam- 
fund, der bygger på retsregler og på ordnet 
samarbejde, og netop vores medlemskab af FN 
og FN's mange forskellige særorganisationer er 
en helt naturlig hovedvej til at nå dette mål. På 
den baggrund og også på baggrund af Sovjet- 
unionens mere åbne politik, som vi ser den i 
forholdet til FN, er det da forståeligt, at også re- 
geringen er bekymret over, at USA i de senere 
år har ændret holdning til FN. Vi har sagt til vo- 
res amerikanske venner -  både direkte og i in- 
ternationale sammenhænge -  at vi finder, at det 
også må være i USA's egen interesse ikke at iso- 
lere sig fra arbejdet i FN, det så meget mere på 
et tidspunkt, hvor Sovjetunionen som nævnt vi- 
ser øget interesse for verdensorganisationen. 

Så vil jeg endelig sige i anledning af fru Lone 
Dybkjærs bemærkninger om ulandenes mili- 
tærudgifter, at her har Danmark rent faktisk i 
en årrække taget initiativ i FN til en drøftelse af 
spørgsmålet om konventionel nedrustning i 
den ramme, og vi håber, at en særlig arbejds- 
gruppe i FN, for øvrigt under dansk formand- 
skab, vil kunne fremlægge en rapport om kon- 
ventionel nedrustning med henblik på behand- 
ling af dette vigtige spørgsmål på FN's tredje 
ekstraordinære generalforsamling i juni. 

Lasse Budtz (S): 
Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg er enig 

med udenrigsministeren i hvert fald på ét 
punkt, idet også jeg synes, at fru Lone Dyb- 
kjærs tale var aldeles glimrende. Det var, som 
om vi fik en ny model ind i de udenrigspolitiske 
debatter, og det var meget rart at lytte til -  må- 
ske især i dag. 

Jeg vil også gerne takke udenrigsministeren 
for de venlige ord, som demonstrerede, at vi 
måske alligevel ikke er så forfærdelig langt fra 
hinanden i spørgsmålet om den holdning, 
Vesten bør indtage til de sovjetrussiske udspil. 
Vi bør jo nemlig være positive og prøve at un- 
dersøge dem, og det bekræftede ministeren fak- 
tisk at han var enig i, men jeg synes ikke, at den 
praktiske politik har demonstreret det, hverken 
fra den danske regerings side eller fra Vesten i 
bred almindelighed. Tværtimod har man ladet 

Sovjet løbe med mange gode forslag, som med 
stor rimelighed kunne have været fremsat fra 
vestlig side, f.eks. spørgsmålet om nedskæring 
af konventionelle våben, oprettelse af zoner, 
defensive systemer og meget andet. Men all 
right, vi kan måske komme videre ad den vej. 

Jeg er enig i, at det er en stor tilfredsstillelse, 
at det netop er FN, som har været formidler af 
den fredsaftale, som underskrives i dag i Ge- 
nève, og det er vi enige om i partiet af den sim- 
ple grund, at vi tillægger FN meget stor vægt, 
men at det er meget sjældent, FN har haft reel 

. politisk indflydelse. 
Så vil jeg gerne sige -  foranlediget både af 

ministerens og af hr. Bjørn Elmquists bemærk- 
ninger om det europæiske samarbejde -  at i So- 
cialdemokratiet er vi absolut enige i, at der bør 
være et udvidet socialdemo . . . ,  undskyld, et 
udvidet europæisk samarbejde -  det skulle ger- 
ne være socialdemokratisk, det er der ingen 
tvivl om, og det bliver det vel også i stigende 
omfang. I 

At Europa bør påtage sig en større rolle, et 
større ansvar og en større indflydelse, derom er 
vi ikke i tvivl, og derved nærmer vi os f.eks. de 
bemærkninger, hr. Bjørn Elmquist kom med. 

Vi er langtfra sikre på, at WEU, Den Vestlige 
Union, er midlet. Vi er tilbøjelige til at tro, at 
den splitter mere, end den samler. Vi har mere 
sympati for EPS-organisationen eller -model- 
len. Men vi glæder os ligesom hr. Bjørn Elm- 
quist over, at Den Øverste Sovjet aflægger be- 
søg i Europarådet, og uden at jeg på nogen må- 
de vil drage linier fra den ene problemstilling til 
den anden, kunne vi måske se den gamle opfat- 
telse af, at Europarådet var et koldkrigsinstru- 
ment, afskaffet. Ad den vej kunne man måske 
også få den tilfredsstillelse at se Finland som 
medlem af Europarådet, og det synes jeg ville 
være rart, sådan at de nordiske lande kunne 
samles i et samarbejde også dér. 

Så vil jeg sige til hr. Jens Thoft, at der er in- 
gen tvivl om Socialdemokratiets holdning til 
NPG-mødet i Kolding og til spørgsmålet om 
atomvåben -  de små atomvåben, de taktiske vå-, 
ben og kortdistancevåbnene. Vi mener, de skal 
forhandles bort jo hurtigere jo bedre, og vi vil 
ikke være med til en modernisering eller en fø- 
ring up to date. 

Så blot til sidst: Regeringen har jo fremsat et 
dagsordensforslag. Jeg vil gerne helt klart sige, 
at efter Socialdemokratiets mening er dette for- 
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slag ikke tilstrækkeligt. Socialdemokratiet vil 
gerne være med til at sikre et arbejde baseret på 
et flertal for atomvåbenfrihed i freds-, krise- og 
krigstid. Vi mener, der er rimelig grund til at an- 
tage, at der er opbakning bag det socialdemo- 
kratiske dagsordensforslag, hvorfor vi gerne vil 
have dette dagsordensforslag bragt til afstem- 
ning først, og vi skulle allerede have truffet de 
nødvendige forberedelser til, at en afstemning 
kan finde sted, således at det socialdemokrati- 
ske dagsordensforslag kommer til afstemning 
først. 

Gert Petersen (SF): 
Jeg må sige, at jeg er tilfreds med, at den soci- 

aldemokratiske gruppe har taget de i henhold 
til forretningsordenen nødvendige skridt, såle- 
des at det socialdemokratiske forslag kan kom- 
me til afstemning først. Vi har i SF's gruppe ta- 
get tilsvarende skridt, men det viser sig altså nu 
ikke at være nødvendigt at overgive de indsam- 
lede underskrifter til formanden. 

Det synes jeg er helt udmærket, for naturlig- 
vis er regeringspartiernes dagsordensforslag da 
et -  ja, her må man spørge: Er det et frem- 
skridt? Der står, at det pålægges regeringen »at 
orientere andre stater om denne danske hold- 
ning«. Jamen undskyld -  er det en vittighed? 
Der står nemlig også, at denne danske holdning 
har været gældende siden 1957, og nu skriver vi 
1988. Vil man hævde, at det efter alle disse år er 
nødvendigt at orientere andre stater om den 
danske holdning? Hvad er det for nogle stater, 
man tænker på? Det kan selvfølgelig godt være 
at man i Botswana eller et andet fjernt land ikke 
kender den danske holdning, men jeg yille da 
tro, at i hvert fald atommagterne -  og det er vel 
dem, det drejer sig om -  kender den. 

Regeringens begrundelse for et sådant skridt 
som det, der er tale om her -  hvis endelig man 
ville begrunde det -  minder derfor meget om 
den begrundelse, som vi andre fremfører for, at 
de enkelte orlogsskibe skal orienteres om den 
danske holdning. Jeg kan ikke se den store for- 
skel, bortset fra at det forslag, som Socialdemo- 
kratiet har formuleret, er langt mere præcist, for 
her går orientering om den danske holdning til 
de skibsførere, som har det umiddelbare an- 
svar, og derfor er det naturligvis vigtigt, at det 
socialdemokratiske dagsordensforslag kom- 
mer til afstemning først, så det kan få en mulig- 
hed for at blive vedtaget. 

Skulle regeringens komme til afstemning 
først, ville det være lidt svært at stemme imod 
det, da det er en banalitet, der står i det, og man 
kan ikke benægte, at banaliteter har en vis eksi- 
stens. 

Men det ser altså nu ud til, at det socialdemo- 
kratiske forslag kommer til afstemning først. 
Det vil vi stemme for, og jeg håber, at der vil 
være partier herinde, der vil sikre, at det får 
flertal. 

Jeg begriber ikke, hvorfor vore allierede -  
som det hedder -  skulle blive fornærmet af den 
grund. Jeg synes, det er totalt uforståeligt, og 
der er intet rationelt argument for det, medmin- 
dre, som jeg antydede, de måske ikke altid har 
overholdt det, som de godt vidste de skulle 
overholde, men som de ikke helt eksplicit hav- 
de fået besked på at overholde. Det er den ene- 
ste forklaring, jeg kan finde på, at de skulle bli- 
ve fornærmede, fordi vi nu beslutter, at de en- 
kelte orlogsfartøjer skal have besked om, at 
Danmark har nogle regler, herunder at der ikke 
må bringes atomvåben ind i danske havne, og 
hvis de meddeler os, at de af den grund bliver 
meget fornærmede, at de ikke vil finde sig i det 
og derfor vil gøre sådan og sådan, så må man 
undskylde mig, så opfatter jeg det som pression 
over for en politik, som Danmark har fastslået, 
som Danmark agter at følge, og som vi har valgt 
helt suverænt at følge. 

Så vil jeg godt sige lidt om et par ganske en- 
kelte andre spørgsmål, som udenrigsministeren 
rejste. 

Med hensyn til den nye politik fra Sovjet- 
unionens og Gorbatjovs side mener jeg, at der 
virkelig er tale om en ny politik. Der er tale om 
en i mange henseender fornyelse også af inter- 
national politik. Fornyelsen er ikke slået igen- 
nem overalt i den sovjetiske politik. Der er sta- 
dig væk masser af ting i sovjetisk politik, som 
må kritiseres, og som vi må vende os imod, men 
der er tale om nye tankegange, om skabelse af 
ikke truende strukturer og om afspænding på 
en langt mere realistisk og reel måde end tidli- 
gere, og det, vi savner, er modsvar fra Vestens 
side, det er tilsvarende nytænkning vestfra. Det 
skulle ikke være umuligt, at det kunne komme 
til en sådan tilsvarende nytænkning vestfra, og 
vi mener faktisk, at Danmark bør og kan yde et 
bidrag i den retning, sådan at der kan komme et 
samspil mellem Vest og Øst i positiv retning. 
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Men det samspil kommer naturligvis ikke, 
hvis vi i Vesten -  og det er det, der er spørgsmå- 
let på Koldingmødet -  beslutter at modernisere 
de kortrækkende atomvåben, slagsmarksatom- 
våbnene, og dermed skærpe det atomare bered- 
skab, altså sætte ind med kompenserende op- 
rustning i en situation, hvor nedrustning ellers 
er kommet i gang. Derfor er det så vigtigt, at 
Danmark står fast på de positioner, som Folke- 
tinget har udarbejdet med hensyn til Kolding- 
mødet, og de spørgsmål, man beskæftiger sig 
med dér, og det vigtigste o g det bedste er natur- 
ligvis, at det, som er Danmarks standpunkt, og- 
så bliver til NATO's standpunkt. Kan det ikke 
blive det, må Danmark tage det nødvendige 
forbehold i Kolding i form af en fodnote. 

Bjørn Elmquist (V): 
Jeg vil gerne gøre et par enkelte bemærknin- 

ger i anledning af nogle af de kommentarer, der 
er kommet undervejs i første runde og i anden 
runde indtil nu om det mere generelle i det- 
udenrigspolitiske. 

Vi har bevæget os omkring en fortolkning af 
den sovjetiske udenrigspolitik, og jeg synes, at 
der her fra talerstolen er sagt interessante ting. 
Jeg synes også, det er værd at hæfte sig ved -  og 
her afslører jeg ingen hemmelighed -  at vi i 
Udenrigspolitisk Nævn har haft en første, me- 
get foreløbig drøftelse og analyse af generalsek- 
retær Gorbatjovs Murmansktale, og at dette 
emne på ny vil komme til drøftelse i nævnet. 
Der har ved et par lejligheder fra forskellig side 
været udtrykt ønske om, at vi fik lidt mere sub- 
stans i de drøftelser, som føres i Udenrigspoli- 
tisk Nævn, og jeg tror, at vi her har et eksempel 
på et emne, som egner sig vældig godt til yde r li-. 
gere fordybelse på mere eller mindre uformel 
basis i nævnet. Der er trods alt grænser for, 
hvor langt vi kan komme omkring, og hvor me- 
get vi kan komme ned i detaljen under en debat > 
som denne i dag, der desværre bliver præget 
meget af det kolossalt konkrete spørgsmål, som 
er omhandlet i de to dagsordener, der forelig- 
ger. 

Jeg mener også, at det emne, som hr. Lasse 
Budtz reagerede på: om Danmarks fremtidige 
placering og ønsker med hensyn til det fortsatte 
europæiske samarbejde på det sikkerhedspoli- 
tiske, skal finde sin løsning i EPS, i WEU eller 
inden for NATO, kunne egne sig vældig godt til 
nogle drøftelser i nævnet. Vi har vores særlige 

sikkerhedspolitiske udvalg, hvor vi har forsøgt 
at komme rundt om disse emner, men jeg har 
samtidig en fornemmelse af, at nævnsprocedu- 
ren kunne egne sig vældig godt til disse drøftel- 
ser. 

Lad mig i den forbindelse slutte op om de øn- 
sker, som blev udtrykt af hr. Lasse Budtz om 
Finlands fremtidige tilknytning til det europæ- 
iske samarbejde. Jeg fulgte meget interesseret 
med i også den del af den finske præsidentvalg- 
kampagne, som handlede om Finlands mulig- 
heder for at komme i Europarådet; og det, at 
der nu fra østeuropæisk og ikke mindst fra Sov- 
jetunionens side er andre signaler fremme, end 
der hidtil har været, skulle vel gøre det muligt 
for Finland uden problemer at melde sig blandt 
medlemskredsens lande. 

Endelig skal jeg gøre et par bemærkninger 
om FN, ikke mindst inspireret af mine egne 
overvejelser, da jeg lavede min ordførertale, 
hvor jeg også havde stor lyst til at gå ind i en 
vurdering af FN's muligheder. Jeg var ganske 
kort inde på det i forbindelse med mine håb for 
UNESCO og i min vurdering af UNCTAD. 

Jeg tror, at der var mange, ikke bare i Dan- 
mark, men rundt omkring i verden, der nærede 
forhåbninger forud for den 42. generalforsam- 
ling. Det var, som om det, der var sket på bud- 
getområdet, løste lidt op, at man havde håbet. 
på, at man på den 42. generalforsamling kunne 
få defineret FN's rolle tydeligere. Men jeg er 
bange for, at vi i dag må fastslå, at disse forvent- 
ninger ikke blev opfyldt. De blev gjort til skam- 
me. Det er, som om FN stadig væk roder rundt, 
er lidt groggy og har svært ved præcis at finde 
ud af, hvilken rolle man kan komme til at spille. 
Det ville være forkert, synes jeg, bare at male et 
sort billede af, hvad der foregår i FN, for man 
overvejer, og jeg tror, at man på ganske indfly- 
delsesrige steder -  det vil også sige i de to su- 
홢 permagter -  gør sig tanker om, hvad man kan 
og bør bruge FN til. Vi har et vældig godt appa- 
rat dér på papiret. Det ville dog være synd, om 
det kom til at lide samme skæbne som Folkenes 
Forbund, som vi havde imellem de to verdens- 
krige. 

Lone Dybkjær (RV): 
Jeg skal starte med at takke for de pæne ord, 

der er sagt både af udenrigsministeren og også 
af den socialdemokratiske ordfører. Jeg skal i 
øvrigt ikke endnu en gang tage fat på selve den 
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udenrigspolitiske debat, men gå direkte til Det 
Radikale Venstres stilling til de stillede dagsor- 
densforslag. 

Begge de dagsordener, der er foreslået i dag, 
er efter Det Radikales Venstres opfattelse ud- 
tryk for en skærpelse i forhold til dagens situ- 
a,tion. I overensstemmelse med radikal politik i 
denne og andre sammenhænge ville vi derfor 
kunne stemme for begge dagsordener, da de 
begge repræsenterer skridt i den rigtige retning. 

Vi knytter dog et vilkår til at stemme for rege- 
ringens forslag, nemlig at den dagsorden ville 
få bred tilslutning. Med andre ord: hvis Social- 
demokratiet ville stemme for regeringens for- 
slag og derved sikre den brede tilslutning, ville 
vi også kunne stemme for. Det duer ikke, hvis 
regeringens dagsorden vedtages med et snæ- 
vert flertal og blot bliver indledning til en ny 
strid. 

Vi forstår, at Socialdemokratiet ønsker at få 
sin egen dagsorden til afstemning først. Vi vil 
ikke blande os i procedurespørgsmålet og vil 
derfór undlade at stemme til denne del af af- 
stemningen. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S): 
Jeg skal blot, idet jeg bekræfter, at vi ønsker, 

at vores dagsorden kommer til afstemning 
først, som jeg tidligere har udtalt, gennem en 
vedtagelse om, hvad man stemmer om føtst, si- 
ge, at Socialdemokratiets holdning til den an- 
den dagsorden naturligvis vil fremgå, hvis det 
mod forventning skulle vise sig, at vores ikke 
kommer til afstemning først. 

I øvrigt vil jeg gerne sige, at jeg er enig med 
fru Lone Dybkjær i, at der er tale om en skær- 
pet holdning i regeringens dagsorden. Denne 
skærpelse er bare ikke klar nok, stor nok og 
lang nok. 

(Kort bemærkning). 

Gert Petersen (SF) : 
Jeg mener nu, man kan tolke regeringens 

dagsorden på to måder. Det er lidt vanskeligt at 
afgøre, hvad der er den rigtige: enten er den ud- 
tryk for en banalitet og siger, hvad der har væ- 
ret kendt i 30 år, eller også er der en vis skærpel- 
se i den i den forstand, at ordene »gøre bekendt 
med« må betyde, at så afleveres der decideret 
noter til de pågældende regeringer, sådan at de 

på den måde helt officielt gøres bekendt med 
den danske holdning. Det er formodentlig på 
den måde, fru Lone Dybkjær tolker regerin- 
gens dagsordensforslag. Det går jeg ud fra, si- 
den hun mener, der ligger en skærpelse i den. 

Jeg vil da godt sige, at der alligevel er den for- 
skel mellem de to dagsordener, at hvis det er re- 
geringens, der bliver vedtaget -  og det vil den 
blive, hvis den kommer til afstemning først, det 
er klart, det er altså ikke kun et procedure- 
spørgsmål nu -  hvis den bliver vedtaget, ude- 
lukkende fordi den kommer til afstemning 
først, har Folketinget ikke taget stilling til dette 
spørgsmål med at meddele orlogsfartøjer, at de 
ikke må have atomvåben om bord. 

Nu kan man sige, at det forslag ligger til be- 
handling i et folketingsudvalg. Jeg har forstået 
tidligere på Socialdemokratiet, fot det spurgte 
jeg om, at man uanset udfaldet af afstemningen 
her fastholder den videre behandling i folke- 
tingsudvalget med henblik på at få beslutnings- 
forslaget frem til anden og sidste behandling 
her i salen. 

Jeg vil godt høre, om Det Radikale Venstre 
har den samme holdning, altså at uanset hvor- 
dan der stemmes her, og uanset udfaldet af af- 
stemningen her, så fortsætter man behandlin- 
gen i folketingsudvalget med henblik på at få 
det forslag, som et flertal kan enes om, frem til 
anden og sidste behandling her i salen. 

Kan Det Radikale Venstre svare bekræften- 
de på det spørgsmål? 

(Kort bemærkning). 

Lone Dybkjær (RV): 
Til hr. Gert Petersen vil jeg blot sige, at det 

hverken er vores agt eller i øvrigt i vores magt at 
stoppe det videre udvalgsarbejde; det har vi na- 
turligvis ikke tænkt os. 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Der er stillet spørgsmål om, hvad det bety- 

der, at regeringen skal orientere andre stater. 
Her vil jeg sige om den dagsorden, hr. Per Stig 
Møller har fremsat, at den beskriver -  som der 
står -  Danmarks politik om atomvåbenfrihed, 
sådan som den har været nu siden 1957. Den 
gør det omhyggeligt med de samme vendinger, 
som skiftende regeringer har betjent sig af, og 
det nye, der er, er dette, at regeringen skal ori- 
entere, andre stater om den danske holdning, og 
det vil rent praktisk ske ved, at man udformer 
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det, der hedder en cirkularnote, og den vil så 
blive afleveret til de stater, med hvem vi har di- 
plomatisk forbindelse, så vi har sikkerhed for, 
at en så bred kreds som muligt dermed får den 
officielle orientering om, hvad der er Dan- 
marks politik på dette område. 

Svend Auken (S): 
Jeg vil gerne sige, at jeg synes, at vi har haft 

en god debat i dag om dansk udenrigspolitik, 
en debat, der også har været behov for. I måske 
al for lang tid har vi i den udenrigspolitiske de- 
bat talt til hinanden og ikke med hinanden. I et 
lille samfund med vores beliggenhed og vores 
interesser i en fredelig og velfungerende verden 
er den udenrigspolitiske del af debatten natur- 
ligvis særdeles væsentlig. 

Nu er der imidlertid sket det, at en del af de- 
batten er kommet til at stå i skyggen af den ak- 
tuelle diskussion om den danske atomvåben- 
politik for så vidt angår spørgsmålet om, hvor- 
vidt man skal orientere regeringer og orlogsfar- 
tøjer på en mere direkte måde om indholdet af 
denne politik. Det er for så vidt, som også flere 
ordførere i dag har beklaget det, ærgerligt, men 
jeg tror, det var uundgåeligt. Jeg vil da også gø- 
re et par bemærkninger til dette spørgsmål. 

Den første bemærkning er, at dramatikken 
om denne sag ikke er skabt af dem af os, der øn- 
sker en tydeliggørelse af atomvåbenpolitikken 
på dette område. Vi har fra Socialdemokratiets 
side ønsket at understrege en politik, der har 
været Danmarks igennem mange år. Vi har øn- 
sket at understrege den ved på linje med, hvad 
der er praksis i vore nabolande, at sørge for, at 
besøgende orlogsfartøjer direkte gøres bekendt 
med den danske atomvåbenfrihedspolitik. Ikke 
mere end det, Vi mener, at det er et nyttigt 
skridt, men naturligvis ikke et epokegørende 
skridt. 

Det, der har skabt dramatikken, har været 
den voldsomme reaktion fra regeringens side 
og fra visse af de lande, vi ellers har et glimren- 
de samarbejdsforhold til. Det er det, der har 
skabt dramatikken med en række efter min op- 
fattelse uberettigede og ukloge udtalelser, der 
bragte dette spørgsmål helt ud af proportion 
med, hvad det faktisk er, der diskuteres. 

På baggrund af de reaktioner, der har været, 
og som jeg mener har været alt for voldsomme, 
vil jeg gerne her i dag udtrykke anerkendelse 
over for regeringspartiernes dagsorden. Hvor 

man i lørdags sagde, at det ville være katastro- 
falt, hvis vi på nogen måde ændrede politik på 
dette område, så siger man altså i dag, at det er 
en fordel, hvis vi orienterer regeringerne direk- 
te om vores politik gennem en note. Dette skifte 
i holdningen -  som jeg fortolker det i hvert fald 
-  vil jeg gerne udtrykke anerkendelse over for. 

Imidlertid har Socialdemokratiet et ønske 
om, at det, vi hele tiden har arbejdet for, nemlig 
en direkte orientering af orlogsfartøjerne, også 
sker fyldest. Ikke fordi, som jeg sagde det før, 
det er den vigtigste sag, men fordi det pres, der i 
denne sag har været udøvet, gør det nødven- 
digt, at det danske Folketing slår fast, at hvad 
angår disse sager, er det det danske Folketing 
og den danske befolkning, der træffer beslut- 
ningen. Dér bestemmer vi selv, dér er det ikke 
andre, uanset hvor nære allierede det er, der 
træffer afgørelserne for os. Vi skal lytte til argu- 
menter, vi skal altid være parat til at tage hen- 
syn til andres interesser, men når vi har lyttet, 
og når vi har taget hensyn, er det nu engang så- 
dan, at så er det os selv her i Danmark, der træf- 
fer vore afgørelser. Dette princip er så vigtigt 
for os, at det i dag har gjort, at hr. Lasse Budtz 
på vore vegne har foreslået den dagsorden, som 
vi ønsker at få vedtaget her i folketingssalen. 

Men jeg synes, det ville efterlade et skævt bil- 
lede af debattens forløb, hvis man ikke også 
med anerkendelse noterede sig, at regeringen 
har bevæget sig et ganske langt stykke i retning 
af det, som vi har efterlyst, og den anerkendelse 
vil jeg gerne hermed give udtryk for. 

Statsministeren (Poul Schlüter): 
Der er en række grunde til, at jeg føler trang 

til nu hen under afslutningen af denne næsten 
daglange debat at tage ordet. Jeg synes, der er 
ting, som trænger til afklaring. 

Det er blevet nævnt under debatten og også i 
de sidste dages drøftelser i dagspressen, at 
Danmark bestemmer selv Danmarks politik. 
Hvor er det sandt, hvordan skulle det dog kun- 
ne være anderledes? Hvem andre skulle kunne 
bestemme vor politik? Det gør vi selv. Folketin- 
get og regeringen kan beslutte, hvad Folketin- 
get og regeringen har lyst til, sådan er det, og 
det er også hjemlet, som hr. Gert Petersen kor- 
rekt gjorde opmærksom på, i NATO-traktaten, 
sådan er det i et samarbejde mellem demokrati- 
ske, frie befolkninger og deres regeringer. 
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Så vil jeg føje til: nogle har sagt at vi ikke skal 
lade os true eller presse. Det er rigtigt, selvføl- 
gelig skal vi ikke det, og der er ingen, der kan 
true os, og der er ingen, der kan presse os. Vi 
bestemmer selv vor politik. Så ville det være 
forkert at skjule, at det også forholder sig såle- 
des, at vore allierede selv bestemmer deres poli- 
tik, det kan da ikke forundre. Det gør de selv. 
Så må vi hver især bære konsekvensen af vore 
politiske beslutninger. 

Vi ved -  det ved alle her i salen, det ved alle i 
alle andre lande -  at vore allierede ikke ønsker 
at opgive deres mangeårige globale politik, 
som går ud på, at de ikke i noget tilfælde ønsker 
hverken at bekræfte eller afkræfte, hvorvidt de- 
res orlogsfartøjer er udstyret med atomvåben. 
Det er en global politik; man kan diskutere 
dens berettigelse, bevares, men de allierede i 
vores forbund ønsker ikke at diskutere den. 

Den dagsorden, regeringen har foreslået i 
dag, og som ikke kommer bag på nogen, er en 
dagsorden, som betyder, at Danmark går meget 
vidt i sin præcisering af vor atomvåbenpolitik. 
Vi går videre end Norge. Jeg vil ikke lægge 
skjul på, at det bekymrer mig, men det gør vi 
med dagsordenen. Det er regeringens agt, som 
udenrigsministeren netop har redegjort for, ef- 
ter denne dagsordens vedtagelse at bekendtgø- 
re over for alle stater gennem en såkaldt cirku- 
larnote det klare danske atomvåbenforbehold. 

Nu har jeg unægtelig forstået, at nogle kunne 
tænke sig at gå videre ved at give en klar og ud- 
trykkelig meddelelse i hvert enkelt klarerings- 
brev til den enkelte kaptajn på et hvilket som 
helst tilfældigt skib, som om det var kaptajnen 
eller løjtnanten, eller hvem der står på kom- 
mandobroen, som på den pågældende fremme- 
de stats vegne burde bære ansvaret. Det synes 
jeg ikke giver megen mening. Det må være re- 
geringerne, der bærer det politiske ansvar. 

Derfor synes jeg, at jeg bør -  ja, det er vel 
endog min pligt, siden jeg er vores lille sam- 
funds statsminister for tiden -  gøre opmærk- 
som på, at jeg ved -  men det ved alle andre i 
salen også -  at en sådan procedure af vore NA- 
TO-allierede ganske utvivlsomt ville blive be- 
tragtet som et dansk skridt, der ville føre til 
vidtgående konsekvenser. Det kan vi undre os 
over, og vi kan være uenige i det, vi kan sige: 
det var dog kedeligt, og det er vel nok urimeligt 
- jeg siger bare: sådan er det! Ikke mindst fra 
amerikansk og fra britisk side har man i klare 

vendinger tilkendegivet den alvor, hvormed 
man ville vurdere et sådant nyt princip -  og nu 
siger jeg udtrykkelig: i et hvilket som helst an- 
det NATO-land, for det ville være et klart brud 
med den linje, der i 25 år har været fulgt af skif- 
tende danske regeringer, fortrinsvis socialde- 
mokratiske, sådan er det. 

Der er ingen tvivl om, at alle fremtidige flå- 
debesøg ville være udelukket -  og jeg beklager 
det -  og der er ingen tvivl om, at der ville blive 
tale om alvorlige og vidtrækkende følgevirk- 
ninger for det forsvarsmæssige samarbejde 
mellem NATO og Danmark. Jeg tror, vi ville 
komme til at opleve en helt unødvendig og uøn- 
skelig belastning af forholdet mellem Danmark 
og vore NATO-allierede. 

Efter udsendelsen af çirkularnoten, jeg talte 
om før, vil regeringen være indstillet på i dan- 
ske anløbstilladelser at tilkendegive, at det for- 
udsættes, at gældende vilkår for orlogsskibes 
anløb af danske havne overholdes. Man kan 
motivere denne formulering med, at den ikke er 
unaturlig for begge çle to nordiske NATO-med- 
lemmer, der fører samme politik: ikke at have 
atomvåben i fredstid. Så vil jeg gerne føje til, at 
den norske regering over for os har tilkendegi- 
vet, at man ikke nærer ønske om nogen æn- 
dring af dansk praksis, som går videre end den 
norske, og den norske agter man ikke at ændre. 

Jeg vil godt ganske kort skildre, hvad der ef- 
ter vedtagelsen af Folketingets dagsorden i dag 
vil være forskellen på den danske og den nor- 
ske position. Norge har hele tiden baseret sig 
på, og gør det stadig, en udtalelse i Stortinget i 
1975 af daværende statsminister Trygve Bratte- 
li, den er ofte kaldet Brattelierklæringen. Den 
lød således: 

»Efter regeringens opfattelse vil det ikke in- 
debære nogen juridisk afvigelse fra den fastlag- 
te norske atompolitik, om et fremmed krigsskib 
ved vanligt besøg i norsk havn skulle medføre 
atomvåben.« 

Det er Brattelis hovedsætning. Læg mærke 
til den. Det er en meget svag sætning sammen- 
holdt med den dagsorden, regeringspartierne i 
dag har foreslået. 

»Alligevel har det af andre grunde«, fortsæt- 
ter Bratteli, »været regeringens linje, at man 
bør undgå, at dette sker. Dette er både de alli- 
erede og andre atommagter kendt med. Vor for- 
udsætning ved anløb af fremmede krigsskibe 
har været og er, at atomvåben ikke medføres 
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om bord. Norske myndigheder regner med, at 
såvel allierede som andre atommagter respek- 
terer denne forudsætning.« 

Disse sidste sætninger er fuldstændig på linje 
med, hvad skiftende danske og, som jeg sagde, 
fortrinsvis socialdemokratiske statsministre i 
årenes løb har givet udtryk for. 

1 1986 ændrede nordmændene så ganske lidt 
deres formulering, og den svarer til den, jeg til- 
kendegav før at den danske regering ville være 
indstillet på at indsætte i danske klareringstek- 
ster. 

Så vil jeg gerne henlede Folketingets op- 
mærksomhed på, hvad den norske forsvarsmi- 
nister, Johan Jørgen Holst, den 21. marts, man- 
dag før påske 1988, sagde i et foredrag her i sta- 
den København. Han sagde: 

'>> Vi har således en situation, som er karakte- ' 
riseret af« -  og læg nu mærke til udtrykket -  
»en dobbeltkvalifikation. En opretholdes af 
flagstaten, altså det land, som sender skibet, og 
det andet af havnestaten, Norge. Det er en situ- 
ation, som er tilfredsstillende for begge parter. 
Norge er afhængig af allieret assistance i tilfæl- 
de af krise eller krig. Sådan assistance må øves i 
fredstid for at fastholde en overbevisende og 
troværdig situation. Derfor vil Norge ikke for- 
andre den norske politik i en retning, som vil- 
le« -  og læg også mærke til de ord -  »afskære 
allierede orlogsfartøjer fra at besøge norske 
havne eller gennemføre øvelser i norske farvan- 
de.« 

Det, jeg citerer, er den norske forsvarsmini- 
sters udtalelser om, at hvis hans land eller Dan- 
mark, som det nu er på tale ifølge den socialde- 
mokratiske dagsorden, vedtager det, der kunne 
vedtages, så betyder det, at der ikke bliver flå- 
debesøg og, hvad værre er, der bliver ikke flå- 
deøvelser. 

Det er den socialdemokratiske norske for- 
svarsminister, jeg citerer for denne fastslåelse 
af en kendsgerning. Gør det ikke indtryk? 

I Sverige har udenrigsminister Sten Anders- 
son 23. januar 1986 besvaret et spørgsmål i det 
svenske parlament stillet af fru Viola Claeson, 
som jeg ikke har noget nærmere kendskab til. 
Det er også svaret, som er afgørende. Den sven- 
ske udenrigsminister, som jeg har et fortræffe- 
ligt kendskab til, siger: 

»Sverige ved, at atommagterne ikke ønsker 
at forlade standpunktet om hverken at bekræfte 
eller afkræfte tilstedeværelsen af atomvåben på 
deres besøgende orlogsfartøjer.« 

Det er altså også en ting, som Sverige om ik- 
ke accepterer og glæder sig over, så tager til ef- 
terretning som en ubestridelig kendsgerning. 

På grundlag af alle disse ting forekommer det 
mig, at Folketinget, hvis Folketinget vedtager 
den socialdemokratiske dagsorden, sætter 
uhyggelig store danske interesser på spil og 
ganske unødvendigt -  ikke engang for et prin- 
cips skyld, men for en illusions skyld. Det er en 
illusion at tro, at vore allierede vil opgive deres 
globale politik, som også har gode grunde. Jeg 
gentager, som tidligere danske statsministre 
har sagt: Vore allierede kender vores politik, og 
vi har al mulig grund til at tro, at de respekterer 
den, og det bør vi også have i fremtiden. 

Jeg henstiller til Folketinget, at Folketinget 
følger en mangeårig parlamentarisk tradition, 
som går ud på, at når en regering stikker halsen 
frem og regeringspartiernes ordførere forelæg- 
ger en regerings dagsorden, så bøjer man sig 
også for, at regeringen har krav på at få målt i 
Folketinget, om regeringens standpunkt har til- 
slutning. Det er urimeligt, hvis Folketinget af- 
skærer os fra at efterfølge denne kloge og gamle 
parlamentariske praksis. 

(Kort bemærkning). 

Svend Auken (S): 
Jeg er glad for, at statsministeren var enig 

med mig i, at Danmark selv bestemmer sin egen 
politik. Jeg er overbevist om, at hvis vi havde 
gjort det klart over for dem, der kom til os -  og 
nu kan jeg kun tale om, hvad jeg selv har hørt -  
på en efter min opfattelse ikke acceptabel måde 
og fremførte argumenter, at vi så i fællesskab, 
regering og opposition, havde sagt: Vi vil gerne 
diskutere disse argumenter, men trusler vil vi 
ikke diskutere. Så var pressionen efter min me- 
ning ophørt. 

Når jeg og mit parti er så varme tilhængere af 
NATO, som vi er, og lige siden NATO's opret- 
telse i regeringsansvar og i oppositionsrolle al- 
tid har støttet det danske medlemskab af At- 
lantpagten, hænger det sammen med, at vi me- 
ner, at kun i kraft af medlemskabet af NATO 
har vi som et lille land lov til at have en mening, 
der også kan gå på tværs af de store staters op- 
fattelse, også de store allierede staters opfattel- 
se. Derfor er det et grundlæggende brud med 
forudsætningerne for vores tilslutning til NA- 
TO, hvis vi ikke engang her i Danmark må have 
lov til at meddele besøgende krigsskibe, at vi 
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igennem mange år har haft den opfattelse, at vi 
under ingen omstændigheder i fredstid ønsker 
at modtage atomvåben her. 

Statsministeren fremhæver, at det må vel og- 
så være godt, hvis man orienterer regeringerne, 
og måske endda bedre end at orientere kaptaj- 
nerne. Det er jeg sådan set ikke uenig i, og der- 
for har vi også udtrykt en positiv interesse for 
det forslag, regeringen har fremsat. Der er svag- 
heder i det, som hr. Lasse Budtz har understre- 
get det, men selve tanken om at orientere rege- 

, ringerne er vi naturligvis positivt indstillet over 
for. 

Så skal jeg slutte med at sige, at Danmark, 
Norge og Sverige har med vedtagelsen af det 
socialdemokratiske dagsordensforslag her i 
dag den samme politik og den samme procedu- 
re. Den eneste forskel er, at vi udtrykker os for- 
skelligt i det brev, der kommer fra hver af de tre 
regeringer. Jeg synes, det er naturligt, at sven- 
skerne taler med en svensk stemme, at nord- 
mændene taler med en norsk stemme, og at vi i 
Danmark taler med en dansk stemme. 

Formanden: 
Jeg beder om fortsat ro i salen. 

(Kort bemærkning). 

Preben Møller Hansen (FK): 
Den udenrigspolitiske debat har efterhånden 

udkrystalliseret sig derhen, at det alene drejer 
sig om et spørgsmål om de to dagsordener, der 
er fremsat henholdsvis af Socialdemokratiet og 
af regeringspartierne. 

De to dagsordener er for så vidt nogenlunde 
enslydende, men der er dog alligevel en afgø- 
rende forskel, idet der i regeringens forslag om 
motiveret dagsorden står munder de nuværende 
omstændigheder«. Det vil sige, at omstændig- 
hederne kan betragtes anderledes meget hur- 
tigt, og derved er regeringens forslag om moti- 
veret dagsorden overhovedet intet værd. 

Vi havde hellere set, at man her i Folketinget 
havde diskuteret dansk udmeldelse af NATO, 
og at vi gik ind for et totalt afrustet Danmark. 
Det ville være at foretrække frem for det andet. 
Men nu er vi altså i den situation, hvor vi må 

I . melde klart hus, og for vores vedkommende i 
Fælles Kurs skal vi ikke lægge skjul på, at vi 
støtter den socialdemokratiske dagsorden. 

(Kort bemærkning). 

Gert Petersen (SF): 
I det dramatiske oplæg, som statsministeren 

kom med, hæftede jeg mig ved nogle bestemte 
sætninger. For det første sagde statsministeren, 
at vore allierede ikke ønskede at opgive deres 
mangeårige globale politik, som er ikke at be- 
kræfte eller afkræfte, om deres orlogsskibe 
medfører atomvåben. Det var den ene ting, 
statsministeren sagde. 

Senere sagde han, at vi har al mulig grund til 
at tro, at vore allierede respekterer den danske 
holdning. Vil statsministeren være så venlig at 
forklare mig, hvordan det kan undgås -  når alli- 
erede krigsskibe er gået ind i danske havne, vi- 
dende at der ikke må medbringes atomvåben 
på de skibe, der går ind i danske havne -  at det 
dermed meddeles verdensoffentligheden inklu- 
sive Moskva, at på de skibe findes der altså ikke 
atomvåben? 

Hvis det er rigtigt, at vi har al mulig grund til 
at tro, at de allierede har respekteret den dan- 
ske holdning, så er det den eneste mulige kon- 
klusion, at de allierede krigsskibe, der er gået 
ind i danske havne, ikke har haft atomvåben. 
Derfor forekommer det fuldkommen urimeligt, 
at den nyordning, som er foreslået her -  med en 
præcisering til de enkelte skibe modsat tidlige- 
re -  skulle gøre den store forskel, som statsmi- 
nisteren påstår at de allierede påstår at den vil 
gøre. Det er helt urimeligt. 

Hvis det er meningen, vi skal have et folke- 
tingsvalg på det her, så vil jeg sige, at Sociali- 
stisk Folkeparti glæder sig til det. Lad os få et 
valg, hvor vi kan diskutere, hvordan det hænger 
sammen med Danmarks selvstændighed, hvil- 
ken pression vi bliver udsat for fra de store 
atommagter inden for NATO, og lad os så få 
befolkningens reaktion på det. Jeg tror ikke, 
den bliver morsom for dem, der underordner 
sig NATO-politikken, sådan som vi oplever 
her. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Formanden: 
Jeg skal her før afstemningen oplyse, at det 

> var min agt at sætte det af regeringspartierne 
stillede forslag om motiveret dagsorden til af- 
stemning først, således som der er sædvane for, 
som statsministeren nævnte for et øjeblik siden. 
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Forretningsordenens § 34 levner imidlertid 
mulighed for, at 17 medlemmer kan kræve, at 
Tinget afgør, hvorledes afstemningsrækkeføl- 
gen skal være. 

Jeg har modtaget en henvendelse med hen- 
visning til forretningsordenens § 34 om at lade 
den af hr. Lasse Budtz foreslåede dagsorden 
blive sat til afstemning først. 

Denne henvendelse er underskrevet af 17 
medlemmer af Socialdemokratiets folketings- 
gruppe. 

På denne baggrund ligger det altså i Tingets 
hånd, og jeg skal spørge, om der er nogen äf de 
17, der har indleveret anmodningen, der ønsker 
at gøre bemærkninger. (Ophold). Det er ikke 

I tilfældet. 
Så går vi til afstemning. 
(Tilråb fra salen om navnene på de under- 

skrivende). 
Det har været sædvane, at de 17 navne bliver 

optaget i Folketingstidende, og derfor ser jeg 
faktisk ikke nogen grund til det, men det er 
klart, enhver kan få oplyst navnene; men vores 
sædvane er, at de optages i Folketingstidende. 

Vi går derefter til afstemning, og det, vi skal 
stemme om, er rækkefølgen for afstemning om 
dagsordenerne. 

Afstemning 

Det af Svend Auken (S) m.fl. fremsatte for- 
slag om afstemningsordenen 
vedtoges med 

65 stemmer (S, SF og FK) mod 58 (KF, V, CD, 
FP, KRF og Breckmann (Fær.); 10 (RV) stemte 
hverken for eller imod. 

Forslag om motiveret dagsorden nr. D 71 af 
Lasse Budtz (S) (se foran) 

vedtoges med 75 stemmer (S, SF, RV og FK) 
mod 58 (KF, V, CD, FP, KRF og Breckmann 
(Fær.)). 

Hermed var følgende forslag bortfaldet: 

Forslag om motiveret dagsorden nr. D 72 af 
Per Stig Møller (KF), Bjørn Elmquist (V), Arne 
Melchior (CD) og Inger Stilling Pedersen 
(KRF) (se foran). 

Hermed sluttede forespørgslen. 

Henvendelsen om at lade den af Lasse Budtz 
(S) foreslåede dagsorden komme til afstemning 
først var sålydende : 

»Den 14. april 1988 

Undertegnede medlemmer af Folketinget 
skal herved i henhold til forretningsordenens § 
34 anmode om, at den af Lasse Budtz (S) stille- 
de dagsorden bliver sat til afstemning først: 

Svend Auken (S), Torben Lund (S), Ole Sta- 
vad (S), Ole Espersen (S), Frank Jensen (S), 
Hans Hækkerup (S), Anker Jørgensen (S), 
Lasse Budtz (S), Risgaard Knudsen (S), Hans 
Strunge (S), Børge Bakholt (S), Graversen (S), 
Korneliusen (S), Qvist Jørgensen (S), Helge 
Mortensen (S), Lissa Mathiasen (S), Jytte An- 
dersen (S).« 

Formanden: 
Jeg skal efter anmodning udsætte mødet 1 ti- 

me. Mødet genoptages i dag kl. 16.15. 

Mødet udsat kl. 15.13 

Mødet genoptaget kl. 16.15 

Formanden: 
Mødet er genoptaget for en kort stund. 
Der er fremsat anmodning om yderligere ud- 

sættelse. Mødet genoptages i dag kl. 17.00. ' 

Mødet udsat kl. 16.16 

Mødet genoptaget kl. 17.00 

Formanden: 
Uden for dagsordenen giver jeg ordet til 

statsministeren, der har ønsket at fremsætte en 
udtalelse af særlig karakter i henhold til forret- 
ningsordenens § 19, stk. 3. 

Udtalelse af særlig karakter af statsministeren: 

Statsministeren (Poul Schlüter): 
I går kl. 14.20 førte jeg en samtale med Soci- 

aldemokratiets formand. Under denne samtale 
tilsikrede Socialdemokratiets formand mig, at 
dersom regeringen i dag fremsatte sin egen 
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dagsorden om problemerne vedrørende atom- 
politikken, ville Socialdemokratiet sørge for, at 
regeringens dagsorden kom til afstemning 
først. (Svend Auken (S): Det er lyv!) 

Alle vil forstå, at det er med megen overra- 
skelse, jeg i dag oplever, at da der indleveres de 
kendte 17 navne, er Socialdemokratiets for- 
mands det første navn på listen. Sådan er det 
blevet i dansk politik. Det beklager jeg dybt. 

Men så vil jeg i øvrigt gerne sige i sagens an- 
ledning, at det for regeringen er af helt afgøren- 
de betydning, at Danmarks medlemskab af 
NATO og den sikkerhed, medlemskabet giver 
Danmark, ikke bliver svækket. Vi må derfor og- 
så lægge afgørende vægt på, at vore forstærk- 
ningsaftaler kan videreføres i ganske samme 
omfang som hidtil, og at vi kan deltage som 
hidtil i flådeøvelser og modtage flådebesøg. 

Som jeg redegjorde for, inden vi stemte om 
den dagsorden, der så blev vedtaget for nogle 
timer siden, nærer regeringen begrundet frygt 
for, at denne målsætning ikke kan opfyldes ef- 
ter vedtagelsen af dagsordenen. 

Regeringen vil nu nøje undersøge og oriente- 
re sig om, hvilke konsekvenser vore allierede 
eventuelt vil drage af dagsordenen, og overveje, 
hvorvidt det vil være muligt at bevare vort med- 
lemskab af NATO aldeles usvækket. (Uro i sa- 
len). 

Når disse undersøgelser og overvejelser er 
tilendebragt, vil regeringen give Folketinget en 
redegørelse for de resultater, vi er nået til, og 
for, hvilke konsekvenser vi som regering vil 
drage deraf. Dei vil ske inden for 10 dage. 

Formanden: 
Der er som bekendt ikke mulighed for under 

dette punkt at give andre medlemmer ordet. 
Vi går til den næste sag på dagsordenen. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

6) Forespørgsel nr. F 33: 
Forespørgsel til udenrigsministeren og for- 

svarsministeren : 
»Hvad vil ministrene gøre for at fremme den 

nødvendige dybtgående konventionelle ned- 
rustning i Europa?« 

Af Pelle Voigt (SF), Hanne Thanning Jacob- 
sen (SF), Gert Petersen (SF) og Ebba Strange 
(SF). 

(Forespørgslen anmeldt 9/2 88. Fremme af 
forespørgslen vedtaget 12/2 88). 

Formanden: 
Jeg beder om ro i salen og giver ordet til ord- 

føreren for forespørgerne, hr. Pelle Voigt, for 
begrundelse. 

Begrundelse 

Pelle Voigt (SF): 
SF har ved at rejse denne forspørgsel om 

konventionel nedrustning i Europa ønsket at få 
indledt en diskussion i Folketinget om de fun- 
damentale problemer, der rejser sig for Dan- 
mark og Danmarks nedrustningspolitik efter 
indgåelsen af INF-aftalen. 

Nogle steder tales der om kompenserende 
oprustning for den nedrustning, den begrænse- 
de atomnedrustning, som er sket igennem INF- 
aftalen. Der planlægges en såkaldt modernise- 
ring og udbygning af nye typer atomvåben, der 
sker en omfattende... 

Formanden: 
Uanset hvor optaget medlemmerne er af an- 

dre ting, så må man vise den respekt over for 
folketingsmødet, at der er ro i salen. 

Pelle Voigt (SF): 
. . .  oprustning med kernevåben til havs og på 

fly. Men mest af alt rejser INF-aftalen spørgs- 
målet om konventionel nedrustning i Europa, 
om nødvendigheden af dybe nedskæringer i de 
militære opbygninger, som ikke har deres lige 
noget andet sted på kloden. 

Vi mener, det er væsentligt, at Folketinget 
diskuterer disse problemer og de principper, 
der ligger bag dem. Det er vores opfattelse, at 
den konventionelle nedrustning hidtil har spil- 
let en alt for begrænset rolle i de diskussioner 
og debatter, der har været ført her i Folketinget. 
Det er afgørende, at Danmark og den danske 
regering ikke falder i den fælde og den grøft at 
begynde at overveje mulighederne for en kom- 
penserende konventionel oprustning i stedet 
for de kernevåben, som er blevet fjernet igen- 
nem INF-aftalen. 

Vi mener, der står vigtige principper på spil, 
når vi diskuterer konventionel nedrustning el- 
ler ej. Vi ved, vi sidder med en regering her i 
landet, som på det nationale plan såvel som på 


