
9829 14/4 88: Forespørgsel om den udenrigspolitiske situation 9830 
[Statsminlsteren] 

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 
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NATO-plan adskillige gange har foreslået ikke 
konventionel nedrustning, men konventionel 
oprustning, og vi ønsker at få diskuteret både 
regeringens konkrete politik og de principper, 
der ligger til grund for den. Vi ønsker, at man 
får diskuteret de mandater, hvorefter der drøf- 
tes i øjeblikket i de konventionelle nedrust- 
ningsforhandlinger, og vi ønsker at få taget hul 
på en kvalificeret debat om, hvordan det kan 
blive muligt for første gang i verdenshistorien 
at få en egentlig proces i gang, der bryder med 
oprustningsspiralen og tager fat på at vende 
den om til en nedrustningsspiral. 

Besvarelse 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Forespørgslen handler om konventionel 

nedrustning i Europa. Det er altså den nedrust- 
ning, der drejer sig om troppestyrker og om 
ikkeatomare våben, og det er et problem, som 
hænger nøje sammen med atomnedrustningen, 
sådan som det er fremgået af den debat, vi net- 
op har haft. 

Regeringen og forespørgerne er enige om, at 
vi ønsker størst mulig nedrustning også på det 
konventionelle område. For regeringen er det 
afgørende, at nedrustningen sker på en måde, 
som ikke svækker Danmarks sikkerhed, og der- 
for må det helt nødvendige udgangspunkt for 
denne debat være de styrkemål og de balancer, 
som er afgørende for vores sikkerhed. 

Der er store forskelle i de gængse bedømmel- 
ser af det konventionelle militære styrkefor- 
hold i Europa imellem på den ene side NATO 
og på den anden side Warszawapagten, og hvis 
man lidt forenklet skal prøve at beskrive disse 
forskelle, så kan det gøres som følger: 

På den ene fløj finder vi opfattelsen af en 
knusende Warszawapagtovermagt, som kaster 
en politisk og militær slagskygge over et Vest- 
europa, hvis konventionelle styrker er militært 
underlegne, og som kun overlever i kraft af et 
amerikansk engagement. På den anden fløj fin- 
der vi en dyb mistillid til vestlige forsvars- og 
sikkerhedspolitiske autoriteter og til deres ana- 
lyser af Warszawapagtens konventionelle over- 
vægt. En sådan overvægt skyldes ifølge denne 
fløj alene, at faktorer i NATO's favør 홢 altså 
først og fremmest vores fordel, hvad teknologi 
angår -  er overset. 

Et eller andet sted imellem disse to fløje fin- 
der vi vel det, vi kunne kalde sandheden eller 

virkeligheden, og som det vil fremgå af det føl- 
gende, er virkeligheden ulige mere nuanceret 
end det billede, vi møder på de to fløje. Men at 
virkeligheden er problematisk for vor vestlige 
alliance og dermed for Danmarks sikkerhed, er 
hævet over enhver tvivl. 

I Wien har der jo siden slutningen af 1973, 
det vil altså sige i over 14 år, været forhandlet 
om gensidige og balancerede styrkereduktio- 
ner -  det er det, man kalder MBFR-forhandlin- 
gerne -  og det geografiske område, der for- 
handles om, omfatter på NATO-siden Bene- 
luxlandene og Forbundsrepublikken samt de 
canadiske, britiske og amerikanske styrker, der 
er stationeret i dette område, men altså ikke de 
franske styrker. På Warszawapagtsiden drejer 
det sig om Polen, DDR, Tjekkoslovakiet samt 
de sovjetiske styrker i disse lande. 

MBFR-forhandlingerne er i første række 
koncentreret om spørgsmålet om mandskabs- 
styrker. Det skulle synes forholdsvis simpelt at 
finde ud af, hvor mange mand der endeligt er 
på hver side, men alligevel er det i disse 14 år 
ikke lykkedes at blive enig om et styrkeforhold, 
der kan tjene som udgangspunkt for forhand- 
linger om reduktioner. Warszawapagtsiden 
hævder, at der hersker tilnærmelsesvis balance 
i det såkaldte reduktionsområde, mens man fra 
NATO's side har måttet fastholde, at der er en 
østlig overvægt i reduktionsområdet på ca. 
200.000 mand landstyrker i forhold til NATO. 
Altså selv noget så simpelt som at tælle tropper- 
ne i dette begrænsede geografiske område har 
man ikke været i stand til at enes om, og denne 
uoverensstemmelse har i samfulde 14 år stillet 
sig hindrende i vejen for et forhandlingsgen- 
nembrud. 

I denne periode er der i takt med de teknolo- 
giske fremskridt sket en kvalitativ udvikling i 
begge parters militære styrker, og det betyder, 
at personelfaktoren ikke længere kan tillægges 
den samme afgørende betydning, som den kun- 
ne tidligere. 

Derfor drejer det sig i dag mindre om at løse 
den relativt enkle opgave at søge at »balance- 
re« et styrkeforhold i mandskabsstyrker, men i 
højere grad om at »balancere« parternes vå- 
bensystemer. Hertil kommer en række andre 
kvalitative faktorer, som jeg skal vende tilbage 
til. Og det gør jo ikke opgaven lettere. 

Alt i alt må man gøre sig klart, at hvis man , 
skal forhandle sig frem til et konventionelt styr- 
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keforhold, som er balanceret i alle væsentlige 
bestanddele, og som dækker hele Europa, har 
dette én afgørende konsekvens: forhandlinger- 
ne bliver endnu mere indviklede og endnu me- 
re omfattende end det problem, de hidtidige 
MBFR-forhandlinger nu i 14, år forgæves har 
søgt at løse. Man kan jo se, at alene den geogra- 
fiske udvidelse af anvendelsesområdet vil give 
store yderligere vanskeligheder. 

Det kunne være nyttigt at se lidt nærmere på 
det konventionelle styrkeforhold i hele Europa, 
fra Atlanten til Ural. Det er det område, der 
omfattes af de uformelle drøftelser om konven- 
tionel stabilitet, som de 16 NATO-lande og de 7 
Warszawapagtlande har ført i Wien siden fe- 
bruar sidste år. Det er de såkaldte CST-drøftel- 
ser -  det står for Konventionelle Stabilitets For- 
handlinger. 

NATO-landene mener, at fremtidige egentli- 
ge forhandlinger som udgangspunkt skal ved- 
røre landstyrker. Disse styrker er afgørende for 
evnen til at fastholde eventuelle militære terri- 
toriale gevinster. I modsætning til flåde- og fly- 
styrker har de en mere stationær karakter, som 
gør det helt naturligt netop at se på dem i en re- 
gional sammenhæng. De hidtidige erfaringer 
tilsiger også, at man skal søge at begrænse gen- 
standen for forhandlingerne. I det følgende vil 
jeg derfor alene tale om landstyrker. 

Jeg har nævnt mandskabsfaktoren -  altså 
spørgsmålet »hvor mange« -  i MBFR-sam- 
menhæng. Selv til besvarelse af dette relativt 
enkle spørgsmål: Hvor mange er der? knytter 
der sig en række afgrænsnings- og definitionsr 
problemer, f.eks.: Hvilken status skal man give 
de såkaldte paramilitære styrker, altså gendar- 
meri-, grænse- og sikkerhedsstyrker osv. ? 

Alt i alt kan det nok konkluderes, at Warsza- 
wapagten og NATO -  hvis vi på vores side 
medregner Frankrig og Spanien -  stort set har 
ligevægt, når vi taler om Europa fra Ural til At- 
lanterhavet, og når vi alene ser på mandskabs- 
tallene. 

Hvis vi isoleret ser på centralregionen inden 
for dette område, er det lige så klart, at der her 
er en betydelig overvægt i Warszawapagtens 
favør, hyad angår mandskabstallene. 

Men det var jo altså kun de bare tal, vi her så 
på. Så er der jo alle de kvalitative faktorer, som 
meget vanskeligt lader sig måle og sammenlig- 
ne. Her kan man først og fremmest nævne styr- 
kernes kvalitet, dvs. personellets uddannelses- 

og træningsniveau, dets moral, den militære le- 
delses effektivitet, konduite osv. Og her går ten- 
densen nok i retning af at anse NATO for at ha- 
ve en relativ fordel på dette område. 

Styrkernes udholdenhed i en væbnet konflikt 
beror på en lang række forhold. Først og frem- 
mest er det et spørgsmål om det personel- og 
materielmæssige indhold af de styrker, der er 
tæt på et indsættelsesområde. På lidt længere 
sigt er det også et spørgsmål om produktions- 
potentiellet og det, man kalder det logistiske 
system, altså mulighederne for at føre forsynin- 
ger frem. 

I Warszawapagten tillægger man opbygning 
af ensartede logistiske funktioner og systemer 
større vægt, end tilfældet er i NATO. Og samti- 
dig har Warszawapagten verdens største aktive 
egentlig militære industri. 

Gennem årene er der desuden parallelt med 
indførelsen af nye våben i Sovjetunionen og i 
de østeuropæiske lande blevet fortsat en bety- 
delig opbygning af beholdninger, der giver 
Warszawapagten væsentlige fordele. 

Over for det står så, at Vesteuropas infra- 
struktur og industri har højere effektivitet, og 
det er jo noget, der specielt er af betydning på 
den lange sigt. 

Til de centrale spørgsmål i vurderingen af 
det konventionelle styrkeforhold i Europa hø- 
rer også kvaliteten af våbensystemer og andet 
materiel. Også her er det nok den overvejende 
opfattelse, at NATO har en fordel. Men det er 
en fordel, som i dag er langt mindre udtalt, end 
den var for bare få år siden. 

F.eks. er Warszawapagten ved at blive udru- 
stet med et stort antal moderne kampvogne, der 
er fuldt på højde med de nyeste vestlige model- 
ler, og samtidig har der fundet en løbende mo - 
dernisering sted af ældre typer. Som konse- 
kvens heraf må man betegne hovedparten af 
Warszawapagtens kampvogne som tidssvaren- 
de. 

NATO's teknologiske forspring inden for vå- 
ben og materiel skal vi imidlertid sammenhol- 
de med en helt afgørende svaghed for alliancen 
på materielområdet: de allieredes styrkers vå- 
ben og udrustning er ikke i tilstrækkelig grad 
harmoniseret eller standardiseret. Det vanske- 
liggør jo samvirket imellem de forskellige na- 
tionale NATO-styrker. Warszawapagten deri- 
mod er kendetegnet ved en gennemgående ens- 
artethed i først og fremmest sovjetisk materiel. 



9835 14/4 88: Forespørgsel vedr. konventionel nedtustning i Europa 9836 

[Udenrigsministeren] 

Der er inden for NATO kommet mange ad- 
varsler i årenes løb om de mulige konsekvenser 
af dette forhold, men på trods af årelange be- 
stræbelser er situationen inden for alliancen in- 
den for dette område fortsat betænkelig. 

Hertil kommer så -  og det er noget, der er til 
at tage og føle på -  at Warszawapagten i våben- 
systemer og i materiel har en betydelig talmæs- 
sig overlegenhed. I Europa fra Atlanten til Ural 
under ét har Warszawapagten overvægt i samt- 
lige de såkaldte kampafgørende våbensyste- 
mer. Det er kampvogne, artilleri, pansrede 
mandskabsvogne, jord til luft-missiler og pan- 
serværnsvåben. Her er der en klar og tydelig 
overvægt til Warszawapagten. 

I bedømmelsen af styrkeforholdet må også 
indgå spørgsmålet om, hvor styrkerne egentlig 
er anbragt. Warszawapagten har et betydeligt 
antal divisioner med et højt beredskab statione- 
ret ganske tæt på Forbundsrepublikkens øst- 
grænse. Det samlede beredskab og den frem- 
skudte stationering kombineret med høj mobi- 
litet og høj ildkraft bevirker, at der meget hur- 
tigt efter en eventuel beslutning om angreb kan 
gennemføres en koordineret offensiv operation 
på den centraleuropæiske front. 

Lad mig endelig kort pege på de to alliancers 
såkaldte geostrategiske karakter: Warszawa- 
pagten er jo én sammenhængende landmasse, 
medens NATO er delt af Atlanterhavet. Derfor 
er vi i NATO helt afhængige af, at der kan op- 
retholdes forsyningslinjer, og at der kan kom- 
me forstærkninger til Europa over Atlanten. 
Denne asymmetri, som jeg har gjort rede for 
under den forespørgselsdebat, vi havde i de- 
cember om spændingen i nordområderne, 
giver Warszawapagten helt klare militære for- 
dele. 

Sammenfattende kan vi slå fast, at en samlet 
vurdering af det konventionelle styrkeforhold 
falder ud til Warszawapagtens fordel. Godt 
nok har NATO-alliancen et forspring i kvalitet 
på visse områder, men det kan ikke opveje den 
ubestridelige Warszawapagtovervægt i våben- 
systemer og materiel. En særlig alvorlig trussel 
har vi i de fremskudte -  først og fremmest sovje- 
tiske -  mobile og offensivt udstyrede divisio- 
ner. 

Jeg vil gerne understrege, at det er en vurde- 
ring, som deles af alle uafhængige analyseinsti- 
tutter. Den er også reflekteret i erklæringen om 
konventionel våbenkontrol fra NATO-topmø- 

det i Bruxelles den 2.-3. marts i år. Jeg har alli- 
gevel fundet det ulejligheden værd her at omta- 
le forskellige af de ting, der indgår i en vurde- 
ring af det militære styrkeforhold, dels for at il- 
lustrere de vanskeligheder, vi støder på, når vi 
skal prøve at finde sammenlignelige tal, dels for 
nærmere at forklare den ubalance, som i dag 
eksisterer mellem NATO og Warszawapagten. 

Det, vi kan kalde den konventionelle asym- 
metri i Europa, er ikke blevet et mindre påtræn- 
gende problem for Vesteuropas militære sik- 
kerhed, efter at INF-aftalen om fjernelse af 
mellemdistanceraketterne i Europa er blevet 
indgået, tværtimod. 

De 16 NATO-lande og de 7 Warszawapagt- 
lande har som nævnt siden 1987 ført uformelle 
drøftelser i Wien om indholdet af et mandat for 
fremtidige egentlige forhandlinger om konven- 
tionel stabilitet i Europa. 

Der er mellem parterne enighed om, at det 
fremtidige reduktionsområde skal omfatte hele 
Europa fra Atlanten til Ural, altså også Sovjet- 
unionens europæiske del. Denne geografiske 
udstrækning svarer til anvendelsesområdet for 
de såkaldte sikkerheds- og tillidsskabende for- 
anstaltninger, som blev vedtaget af Konferen- 
cen om Sikkerheds- og Tillidsskabende Foran- 
staltninger og Nedrustning i Stockholm i sep- 
tember 1986. 

De 23 lande er endvidere blevet enige om føl- 
gende definition af fremtidige forhandlingers 
formål: Der skal etableres en stabil og sikker 
balance imellem de konventionelle styrker på 
et lavere niveau. Der skal ske en fjernelse af 
uligheder, dispariteter, som er skadelige for sta- 
bilitet og sikkerhed, og der skal ske en fjernelse 
af evnen til at gennemføre overraskelsesangreb 
samt storstilede offensive aktioner. Man er vi- 
dere enig om at anvende lige lofter over mand- 
skab, våben og materiel for at opnå disse for- 
mål. 

I Wiendrøftelserne har man også taget fat på 
spørgsmålet om, hvilke styrkekategorier der 
skal inddrages i fremtidige forhandlinger. 
Warszawapagtlandene presser på for at få en 
udtrykkelig bekræftelse på inddragelsen af de 
våbensystemer, man kalder »dualcapable«. 
Det vil sige, at de kan fremføre både konventio- 
nelle sprængladninger og atomsprængladnin- 
ger. Det er bedømmelsen inden for NATO, at 
denne Warszawapagtinteresse i realiteten sig- 
ter på at få inddraget kortrækkende atomvåben 
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i fremtidige forhandlinger om konventionel 
nedrustning. 

Man er fra vestlig side indstillet på i forbin- 
delse med etableringen af en konventionel ba- 
lance og afskaffelsen af kemiske våben også at 
forhandle om nedskæringer i de amerikanske 
og sovjetiske landbaserede kortrækkende mis- 
silsystemer i Europa. Det er i øvrigt noget, der 
fremgår af NATO-erklæringen fra topmådet i 
sidste måned. 

Hvordan forhandlinger om disse våben så 
bedst bliver tilrettelagt, ska.1 nu nærmere over- 
vejes, men det er klart, at forhandlinger om 
nedskæringer på det konventionelle område 
bliver tillagt særlig vægt. Det fremgår for øvrigt 
af det forhold, at disse forhandlinger blev gjort 
til genstand for en særlig erklæring fra NATO- 
topmødet, nemlig erklæringen om konventio- 
nel våbenkontrol, som jeg allerede har refereret 
til. 

Og hvad er så Danmarks rolle i drøftelserne i 
Wien? Jeg vil gerne starte med at slå fast, at i 
disse drøftelser er vi fuldgyldig deltager. Det 
kan lyde som en selvfølgelighed, men det er jo 
netop noget, vi ikke er i MBFR-forhandlinger- 
ne. Danmark ligger uden for MBFR-reduk- 
tionsområdet og skal i givet fald i en MBFR- 
sammenhæng ikke selv reducere. Danmark 
skal alene have sit forhold til et muligt fremti- 
digt MBFR-arrangement reguleret ved en pro- 
tokol i lighed med de øvrige såkaldte flankelan- 
de, f.eks. Norge. 

Men i fremtidige forhandlinger mellem de 23 
om reduktioner i hele Europa er vi altså nu en 
del af reduktionsområdet. Det er klart, at der 
inden for et område, der dækker hele Europa -  
fra Atlanterhavet til Ural -  ikke kan beskrives 
og behandles et styrkeforhold, der vil være 
dækkende både for situationen i centralområ- 
det og situationen på flankerne. Centralregio- 
nen er karakteriseret ved en betydelig styrke- 
koncentration og et stationeringsmønster for 
Warszawapagten, som medfører, at det kon- 
ventionelle styrkeforhold med den store over- 
vægt på Warszawapagtsiden er destabiliseren- 
de. Dette forhold er en del af forklaringen på, at 
MBFR-forhandlingerne kun dækker dette be- 
grænsede, men meget vigtige geografiske områ- 
de. 

Når vi så medtager flankeområderne, nord- 
og sydflanken, skal der ikke blot tages højde for 
. situationen i centralområdet, men også for de 

særlige regionale forhold, der gør sig gælden- 
de. 

Her vil jeg gerne pege på en oplagt dansk in- 
teresse: der befinder sig i Østersøområdet på 
Warszawapagtsiden omfattende styrker, som 
klart er beregnet til landgangsoperationer. Ved 
den polske Østersøkyst er der stationeret en 
landgangsbrigade, og i Sovjetunionens baltiske 
militærdistrikt er der en tilsvarende brigade. 
Warszawapagten har også en betydelig kapaci- 
tet til i vores område at indsætte styrker fra luf- 
ten. 

Det er indlysende, at disse styrker har en 
overvejende offensiv karakter, og det må være 
magtpåliggende for Danmark at virke for, at 
landstyrker -  inklusive deres våben og materiel 
-  i vort nærområde, som har amfibie- eller luft- 
landeopgaver, bliver omfattet af reduktioner. 

Den redegørelse, jeg har givet her, er frem- 
kaldt af en forespørgsel om, hvad jeg vil gøre 
for at fremme den konventionelle nedrustning i 
Europa. Jeg vil sige, at rammen for disse be- 
stræbelser er CSCE, altså konferencen i Wien, 
og platformen er vores medlemskab af NATO. 

NATO-alliancen har to sideordnede og uad- 
skillelige elementer. Vi har den politiske solida- 
ritet, og vi har forsvarssamarbejdet. Balancen 
imellem disse to elementer har været tillagt 
vægt af skiftende danske regeringer. Det er på 
det politiske plan, Danmark vil kunne øve ind- 
flydelse for at fremme den konventionelle ned- 
rustning, og det er også det politiske aspekt, der 
er det overordnede. 

Europas sikkerhed er ikke kun et teknisk 
spørgsmål om at få balance imellem væbnede 
styrker og kontrollen med, at den balance bli- 
ver opretholdt. Nej, vi må også arbejde for for- 
bedrede og mere stabile relationer med Sovjet- 
unionen og med de øvrige medlemmer af War- 
szawapagten. Målet må være en varig europæ- 
isk fredsordning uden en kunstig deling àf vo- 
res kontinent, en ordning, der bygger på gensi- 
dig tillid. I den forbindelse er etablering af kon- 
ventionel stabilitet et vigtigt instrument. Det 
kan bare ikke erstatte det overordnede politi- 
ske mål. 

Helsingforsslutakten om sikkerhed og sam- 
arbejde i Europa er et enestående dokument. 
Det er undertegnet af alle stater, som er en del 
af Europas skæbne. Denne slutakt har lagt 
grunden til en gradvis ophævelse af de beståen- 
de delinger i Europa. Derfor er det vigtigt, at de 
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forudsete forhandlinger om konventionel sta- 
bilitet finder sted netop inden for rammerne af 
den CSCE-proces, der jo bygger videre på Hel- 
singforsslutakten. 

I de forskellige multilaterale fora: CSCE, 
NATO og andre, samt også i bilaterale kontak- 
ter, det være sig med NATO-lande, med neu- 
trale og alliancefri lande eller med medlemmer 
af Warszawapagten, vil Danmark selvsagt bru- 
ge alle kræfter på at bidrage til at skabe et poli- 
tisk klima, der kan virke fremmende for en kon- 
ventionel stabilitet i Europa. 

I forbindelse med en diskussion, vi har haft 
tidligere i dag, burde det næsten være unødven- 
digt at sige, at det er klart, at vore muligheder 
for at påvirke udviklingen i den retning, vi øn- 
sker, hænger snævert sammen med, hvor godt 
et samarbejde vi i øvrigt har med vore venner 
og allierede i NATO. 

Det er klart, at i selve CST-drøftelserne i 
Wien er Danmark også aktiv. Forhandlinger af 
denne karakter drejer sig om håndgribelige mi- 
litære kendsgerninger, og spørgsmål om kon- 
krete ydelser og modydelser vil bero på, hvad 
parterne har at smide i vægtskålen. 

Jeg vil godt sige, at dér har Danmark efter re- 
geringens opfattelse gjort sig skyldig i alvorlige 
forsømmelser med hensyn til at opretholde 
Danmarks egen forsvarsevne. Det betyder, at vi 
i dag reelt ikke har noget at forhandle med i den 
sammenhæng, der her er tale om. Her tæller det 
gode eksempels magt ikke. Vi skal ikke gøre os 
nogen illusioner om den indflydelse, vi vil være 
i stand til at øve på specifikke militære spørgs- 
mål i forhandlingerne. Vi har ikke noget at by- 
de på, det er vores egen skyld, og det vil derfor 
være vore allierede, der skal påtage sig de afgø- 
rende reduktionsforpligtelser. Denne sagtmo- 
dige, men meget realistiske konstatering for- 
hindrer naturligvis ikke, at vi vil deltage aktivt i 
de kommende forhandlinger. 

Forhandling 

Pelle Voigt (SF): 
Den aftale om en total afskaffelse af INF-vå- 

ben, som for nylig er blevet indgået mellem 
USA og Sovjetunionen, er afgørende, fordi den 
lærer os nogle ting om muligheder for nedrust- 
ning, som ikke før har været demonstreret. 

Den lærer os, at det er muligt igennem ned- 
rustningsforhandlinger at nå frem til et resultat, 

hvor man fjerner hele våbensystemer. Den læ- 
rer os, at det er muligt at lave asymmetriske 
nedrustningsaftaler, det vil sige, at den part, der 
på et givet område har flest våben, også fjerner 
flest våben. Den har ført til væsentlige gennem- 
brud i spørgsmålet om kontrol og verifikation. 
Den har vist, at det er muligt at ruste ned, hvis 
man vil. 

På det konventionelle område kræver anven- 
delse af disse principper og resultater ud fra 
disse principper, at parterne går ind i en dybt- 
gående drøftelse og kortlægning af deres mili- 
tære formåen og af deres doktriner, og at man 
ikke bare holder sig til at diskutere erklærede 
hensigter. 

Hvis der skal skabes reel konventionel ned- 
rustning, kræver det afgørende omlægninger af 
begge militærpagters styrkeopbygning og af 
deres doktriner i ikkeoffensiv retning. Interes- 
sant nok er begge militærpagter ved at indse 
det. Det afspejles i erklæringer i disse år fra så- 
vel NATO som Warszawapagten, som vel for få 
år siden, inden diskussionen om ikkeoffensigt 
forsvar startede, ville have været anset for 
stærkt usandsynlige. 

Men der er mange myter at gøre op med, før 
man kan frembringe reel konventionel nedrust- 
ning. For det første en række af myterne om- 
kring de balancer, som ingen i virkeligheden 
helt præcis ved hvad består i. Jeg synes, man 
kan komplimentere udenrigsministeren for den 
del af hans svar, hvor han sætter spørgsmåls- 
tegn ved og påpeger vanskelighederne ved at 
foretage disse sammenligninger. 

En anden myte, der skal gøres op med, er, at 
når man nedruster atomart, må man kompense- 
re ved at opruste konventionelt. Den bygger på 
den vanvittige forestilling, at atomvåben kan 
veksles til konventionelle våben eller omvendt, 
selv om der er tale om helt principielt forskelli- 
ge våbensystemer og principielt forskellige mi- 
litære sammenhænge. 

Hvis man går bort fra disse kompensations- 
ideer, som ministerens indlæg desværre bar no- 
get præg af, hvilket jeg skal vende tilbage til, og 
ser på muligheden for at foretage asymmetriske 
nedskæringer af de militære styrker, fordrer 
det, at det ikke kun er den ene side, der skal ru- 
ste ned. Desværre er der nu stærke kræfter in- 
den for NATO, der griber ideen om asymmetri- 
ske nedskæringer, men forstår ideen sådan, at 
nu skal Sovjetunionen på alle de områder, hvor 
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Sovjetunionen hævdes at være overlegen, fore- 
tage drastiske nedskæringer. Men på de områ- 
der, hvor vi selv er overlegne, hvor NATO-alli- 
ancen er overlegen, skal der ikke ske nedskæ- 
ringer; der skal måske end ikke forhandles. 

Jeg synes, at et interessant eksempel på dette 
blev leveret af udenrigsministeren i den tale, 
han holdt i den foregående debat, vi havde her i 
dag. Udenrigsministeren fremhævede betyd- 
ningen af, at der ikke skete fremskridt i forhold 
til at begrænse den kolossale oprustning på ha- 
vet, vi ser i disse år. Udenrigsministeren frem- 
hævede i sin tale, at de ulige vilkår mellem NA- 
TO og Warszawapagten på landjorden betød, 
at NATO-alliancen måtte lægge afgørende 
vægt på en uændret militær bevægelsesfrihed 
på havet og i luftrummet, og at man som følge 
deraf måtte være meget forsigtig med at for- 
handle nogen som helst nedskæringer på disse 
områder. 

Det er simpelt hen ikke noget som helst an- 
det end et krav om militær overlegenhed på et 
bestemt område, der skal ses i sammenhæng 
med, at man kræver nedskæringer af den anden 
part på områder, hvor man betragter den anden 
part som overlegen. 

Jeg tror, at vi i den debat, vi har her i dag, skal 
prøve at undgå det, nogle i den amerikanske 
debat har kaldt at tælle bønner. Hvis vi får en 
diskussion om størrelsen og mængden af trop- 
per, alderen af tanks osv., skal jeg gerne gå ind i 
den, men jeg synes, at det afgørende i diskus- 
sionen her i dag er at diskutere de principper, 
der må ligge til grund for nedrustning. 

I den forbindelse synes jeg, udenrigsministe- 
ren har fat i noget helt rigtigt, når han peger på, 
at de elementer i Warszawapagtens opbygning, 
der af os må anses for specielt offensive og tru- 
ende, naturligvis må stå i centrum for vore be- 
stræbelser i forhold til asymmetriske nedskæ- 
ringer på Warszawapagtens side. 

Men jeg savner i meget høj grad udenrigsmi- 
nisterens bud på, på hvilke områder NATO 
skal foretage tilsvarende nedskæringer. Det var 
stort set ikke til at høre i den tale, ministeren 
holdt her. 

SF bad forud for denne debat forsvarsmini- 
sterens Rådgivnings- og Analysegruppe om at 
gennemgå nogle dokumenter udarbejdet af 
amerikanske specialister, der arbejder med 
konventionel nedrustning. I går forelå resulta- 
tet af gruppens overvejelser. De er interessante, 

også fordi de på en række punkter adskiller sig 
markant fra nogle af de synspunkter, udenrigs- 
ministeren fører frem her i dag. 

Jeg synes, det er værd at fremhæve, at for- 
svarsministerens Rådgivnings- og Analyse- 
gruppe i sit papir peger på ønskeligheden af at 
kunne foretage ensidige nedrustningsskridt i en 
situation som den nuværende, det vil sige ned- 
rustningsskridt, som kan foretages, uden at sik- 
kerheden sættes over styr, og uden at der nød- 
vendigvis skal medfølge indrømmelser på den 
anden side. 

Udenrigsministeren siger, at Danmarks ind- 
dragelse i reduktionsområdet ikke kan betyde, 
at vi skal gøre noget andet end at opruste. Efter 
udenrigsministerens opfattelse må man opruste 
for at indhente de alvorlige forsømmelser, rege- 
ringen må have gjort sig skyldig i med hensyn 
til opretholdelsen af dansk forsvarsevne. Der 
var efter udenrigsministerens mening ikke no- 
get at handle med fra dansk side. Det gode ek- 
sempels magt talte ikke i Danmark. Der skulle 
oprustning til. 

Det svarer interessant nok slet ikke til det, 
forsvarsministerens eksperter peger på, når de 
beskæftiger sig med det samme spørgsmål. Her 
tales om de krav, der kan stilles til Warszawa- 
pagten, og om de krav, der i givet fald må kunne 
stilles til nedskæring af flyforstærkningerne til 
vores område, eventuelt i form af forringede 
modtagefaciliteter på flyvestationerne, altså en 
interessant modsigelse imellem de bidrag, 
Danmark kan komme med, når vi ser på, hvad 
forsvarsministerens eksperter siger, og hvad 
udenrigsministeren siger her i dag. 

Det synes jeg antyder, at forsvarsministerens 
Rådgivnings- og Analysegruppe også har ret, 
når den påpeger, at de mange vanskeligheder, 
der er ved at foretage reelle sammenligninger 
og bedømmelse af forholdene i nedrustnings- 
forhandlingerne, ikke i tilstrækkelig grad kan 
løses med det apparat, udenrigsministeren og 
forsvarsministeren har til rådighed i dag, noget, 
der også fremgik af den meget åbenhjertige 
skildring, udenrigsministeren kom med af van- 
skelighederne ved at vurdere disse styrker over 
for hinanden. 

Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analy- 
segruppe peger direkte på, at det er nødvendigt 
at oprette et organ, som er i stand til at foretage 
sådanne saglige sammenligninger, gennemføre 
operationsanalyser og styrkesammenlignings- 
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analyser, altså at oprette et kompetent ekspert- 
organ. De siger ligefrem, at det ville skabe for- 
udsætningerne for, at Danmark kan spille en 
rolle i nedrustningsforhandlingerne, den rolle, 
som udenrigsministeren i sin tale helt fraskriver 
os muligheden for at spille. 

Derfor synes SF, det er vigtigt, at man tager 
dette spørgsmål op, og at vi nu får nedsat et så- 
dant organ, som vore eksperter foreslår. Vi sy- 
nes, det er interessant, og er meget langt enige i 
eksperternes påpegning af muligheden for at 
foretage ensidige skridt i form af omlægning af 
militære doktriner, en mindre fremskudt mili- 
tær strategi og en række andre elementer. 

Der er grund til at arbejde videre på at skabe 
dette udredningsorgan i forlængelse af og sam- 
tidig med, at vi udnytter den enestående eks- 
pertise, vi allerede har opnået på det område 
herhjemme, f.eks. på det stærkt mishandlede 
Center for Freds- og Konfliktforskning, hvis 
skæbne og overlevelsesmuligheder vi bl.a. tak- 
ket være regeringens indsats ikke kender meget 
til i dette øjeblik. 

På den baggrund vil jeg gerne på SF's vegne 
fremsætte følgende: 

Forslag om motiveret dagsorden. 

»Folketinget pålægger regeringen i alle rele- 
vante internationale forsamlinger at arbejde for 
-  konventionel nedrustning, ikke såkaldt kom- 

penserende oprustning, 
-  asymmetriske nedskæringer af de konventio- 

nelle styrker i både Øst og Vest samt 
-  ændringer af de militære forsvarssystemer i 

ikkeoffensiv retning i Øst såvel som i Vest. 
Folketinget opfordrer regeringen til -  som 

foreslået af forsvarsministerens Rådgivnings- 
og Analysegruppe -  at oprette et organ, der er i 
stand til at foretage det grundlæggende udred- 
ningsarbejde, som er en nødvendig forudsæt- 
ning for dansk indflydelse på kommende kon- 
ventionelle nedrustningsforhandlinger. 

Folketinget går herefter over til næste sag på 
dagsordenen.« 

(Dagsordensforslag nr. D 73). 

Anden næstformand (Lilli Gyldenkilde): 
Der er nu fremsat følgende forslag om moti- 

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

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Jeg skal for god ordens skyld gøre opmærk- 

som på, at hr. Pelle Voigt fejlciterede mig, da 
han påstod, jeg her havde stået og sagt, at vi 
skulle opruste. Enhver, der i modsætning til hr. 
Pelle Voigt har hørt efter, hvad jeg sagde, vil vi- 
de, at det var en forkert gengivelse. 

Derfor var hr. Pelle Voigts forsøg på at frem- 
stille sagen, som om der skulle være uoverens- 
stemmelser imellem forsvarsministeren og mig, 
selvfølgelig grebet ud af luften. Det bygger på 
hr. Pelle Voigts eget forfalskede grundlag. 

(Kort bemærkning). 

Pelle Voigt (SF): 
Må jeg for det første sige, at jeg ikke har for- 

søgt at postulere nogen modsætning mellem 
udenrigsministeren og forsvarsministeren. Jeg 
har henvist til et bilag, som på SF's opfordring 
er blevet fremsendt til os i Forsvarsudvalget fra 
forsvarsministerens Rådgivnings- og Analyse- 
gruppe. Bilaget er til almindelig del og har nr. 
179. 

Må jeg yderligere sige, at når jeg taler om, at 
udenrigsministeren efter min mening gør sig til 
talsmand for oprustning, så skyldes det, at jeg 
sammenholder bemærkningerne i hans tale her 
i dag, hvor han taler om de alvorlige forsøm- 
melser med hensyn til opretholdelsen af for- 
svarsevnen og afviser specielle danske initiati- 
ver på dette område, med den kendsgerning, at 
regeringen i de forsvarsforligsforhandlinger, 
som pågår for nærværende, har foreslået, at de 
danske forsvarsudgifter skal sættes i vejret med 
op til 800 mio. kr. om året. Det er i sammen- 
hæng og set af almindelige mennesker og også 
af en række andre, ualmindelige mennesker 
det, vi ville kalde oprustning. Jeg er sikker på, 
at hvis man foretog en lignende forøgelse af mi- 
litærbudgetterne på den anden side, så ville 
udenrigsministeren ikke et sekund tøve med at 
tale om oprustning. 

Lasse Budtz (S): 
Som næsten alle andre socialdemokratiske 

partier i Europa er det danske Socialdemokrati 
klart imod en konventionel oprustning som føl- 
ge af aftalen om fjernelse af mellemdistancera- 
ketterne. Og det vil vise sig, at formentlig heller 
ikke en eneste højreregering i Europa ønsker 
eller vil være i stand til at skaffe eller bevilge 
pengene til en oprustning. 
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Da også Østblokken fattes penge, er denne 
sidevirkning 'af de økonomiske problemer ikke 
uvelkommen for os. 

Men vi erkender, at det kan være mere kom- 
pliceret at nedruste konventionelt end atomart, 
dels fordi det er sværere at gøre op, hvad der er, 
dels fordi det er sværere at kontrollere modpar- 
ten. De såkaldte MBFR-forhandlinger i Wien 
er som bekendt uden resultat, så vidt jeg husker 
i næsten 15 år. 

Der synes imidlertid i Østblokken at være en 
ny forståelse for og indrømmelse af den kon- 
ventionelle nedrustnings mulighed og nødven- 
dighed. Og dette må vi selvfølgelig udnytte i 
Vesten og under alle omstændigheder undersø- 
ge omhyggeligt. 

Warszawapagten og Gorbatjov har åbent er- 
klæret, at man er interesseret i at forhandle en 
omlægning af de konventionelle styrker. Man 
skal fjeme mulighederne for overraskelsesan- 
greb, og man vil nedruste asymmetrisk under 
kontrol. De, der har mest af én våbenart, skal 
nedskære mest. 

Men der er stor uenighed om styrkefordelin- 
gen og om de reelle hensigter hos modparten. 
Og i NATO-området er der, i modsætning til 
hvad udenrigsministeren påstod, vild uenighed 
mellem eksperterne. Men New York Times 
konstaterede for ganske nylig helt objektivt, at 
der er ved at ske nogle fundamentale ændringer 
i Sovjets militære strategi fra en offensiv hold- 
ning til en defensiv, og adskillige amerikanske 
eksperter har sagt det samme. I det amerikan- 
ske forsvarsministerium er man ikke overra- 
sket, men meget skeptisk, og siger: Vi har godt 
nok høft, hvad de siger derovre, i Sovjet; lad os 
nu se, hvad de gør. 

Rent konkret har det været umuligt at kon- 
statere indtil nu, at de har gjort noget. Og på 
dette punkt tyder det på, at det amerikanske 

I udenrigsministerium har ret. 
Hvis man nu kan få dem til at lade handling 

følge ord efter en forhandling, ville det være til 
alles fordel; og det er efter vores mening ube- 
tinget forsøget værd. 

Under alle omstændigheder tror vi ikke på 
den kolossale overlegenhed, bl.a. NATO hæv- 
der Østblokken har på alle områder. Og vi tror 홢 
heller ikke, at det gavner noget at tælle hoveder 
eller kampvogne eller fly, i hvert fald ikke ale- 
ne. Vi tror, som både vestlige og nogle østlige 
eksperter har foreslået, at man skal sætte sig 

mål og blive enige om målene først. Hvor meget 
er det nødvendigt at have på begge sider? Hvor 
meget er tilstrækkeligt? Og vi har for øvrigt talt 
meget om tilstrækkelighed i den såkaldte Scan- 
diluxgruppe. Det kan derfor kun være tilfreds- 
stillende at erfare, at den sovjetiske forsvarsmi- 
nister har gjort nøjagtig det samme under en 
forhandling med den amerikanske forsvarsmi- 
nister, Carlucci. 

Forsvarsminister Jasov har endda brugt or- 
det defensiv tilstrækkelighed. Man ønsker 
åbenbart at sænke konfrontationsniveauet, og 
ifølge den sovjetiske militærekspert Kokosjin 
drejer det sig om, at begge parter skal have for- 
svarssystemer, der er stærkere end modpartens 
angrebssystemer. Eller sagt på en anden måde: 
militærapparaterne skal ikke være stærke nok 
til angreb, men virke afskrækkende nok til at af- 
værge et angreb. Og det er ganske i tråd også 
med danske defensive ideer. 

Der er fremsat mange planer for afspænding 
og nedrustning, og det er selvfølgelig godt. Det 
er også godt, at Øst har røbet eller demonstreret 
stor. vilje på mange måder til at åbne forhand- 
lingerne. Men det er, som jeg også sagde tidli- 
gere på dagen, mindre godt, at Vesten og NA- 
TO har været så umådelig tilbageholdende med 
at reagere positivt eller bare opfindsomt. Det er 
trist, og det er unødvendigt, 

NATO har en gruppe, der beskæftiger sig 
med mulighederne for asymmetriske nedrust- 
ningsforslags gennemførelse, men Vestens op- 
fattelse af disse aymmetriske nedskæringer er 
af en sådan art, at det ligefrem ligner en sabota- 
ge af ideen. 

Man vil have tilladelse til en så ringe ned- 
skæring i Vest over for en umådelig nedskæring 
i Øst, at det næsten ligner en vittighed, endda 
en dårlig vittighed. Sandheden er tilsyneladen- 
de også, at det er ganske unødvendigt at frem- 
sætte den slags forslag. 

Det er da rigtigt, at Sovjet har mange flere -  
mange flere tusinde -  kampvogne eller tanks, 
end Vest har, men det indrømmer Sovjet jo og- 
så selv. Masser af dem er imidlertid forældede, 
og Vests antitankvåben er heldigvis langt bed- 
re. Vest har flere kampfly i centralregionen, og 
Vest har flere krigsskibe, men Øst har i det eu- 
ropæiske område flere soldater -  uimodsige- 
ligt. 

Men alt dette er jo alt for forenklet. Der er en 
lang række andre faktorer, som bør indregnes, 
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hvis man skal nærme sig det sande billede af 
styrkeforholdet, og det er der i mange, vestlige 
opgørelser en tendens til ikke at ville gøre. 
Økonomisk, teknologisk, socialt, psykologisk, 
solidaritetsmæssigt er Vest langt forud for Øst. 
Sovjet har brug for besparelser på militærbud- 
gettet bl.a. for at få perestrojka til at fungere. 

Men lad os da udnytte det. Lad os udnytte 
vores forspring på det kvalitative, ikke for at 
vinde overlegenhed, men for at opnå afspæn- 
ding og nedrustning. Lad os sige ja til at disku- 
tere vores strategier, vores forskellige planer 
om zoner, der er fri for atomvåben eller kemi- 
ske våben eller kampvogne eller artilleri eller 
offensive våben i det hele taget. Lad os prøve at 
nå frem til defensive eller ikketruende systemer 
og selvfølgelig ikke bare for Danmark alene, 
men internationalt. Lad os prøve at være med 
til at nedskære de våben, der kan bruges offen- 
sivt. Lad os sikre os inod overraskelsesangreb. 
Og lad os for øvrigt forhandle de små taktiske 
atomvåbens nedskæring eller fjernelse parallelt 
med forhandlingerne om de konventionelle vå- 
ben. Netop på dette område er der endda en be- 
tydelig forståelse for synspunktet i NATO. 

Man må også prøve at finde en løsning på 
spørgsmålet om den såkaldte dual capability: 
dobbelt anvendelse af systemerne, der både 
kan bruges med atomar og konventionel 
sprængkraft. 

Lad os i det mindste prøve at være lidt mere 
positive og lidt mere opfindsomme. 

Endog Polen har diskuteret tilbagetrækning 
af styrker, der kan opfattes offensivt, og det har 
man diskuteret med SPD i Vesttyskland. Måske 
skulle vi prøve at blande os i sådan nogle for- 
handlinger, for Polen er jo en del af det såkald- 
te trusselsbillede, som bl.a. militære grupper og 
højrekræfter i det hele taget gerne vil have at vi 
skal tro på. 

Vi forstår selvfølgelig godt, at Danmarks rol- 
le og indflydelse er begrænset, meget begræn- 
set, og vi har erkendt det mange gange under 
Folketingets udenrigs- og sikkerhedspolitiske 
debatter. Men ved de såkaldte CSCE-forhand- 
linger i Wien om de konventionelle våben har 
Danmark faktisk en mulighed for at blande sig i 
debatten mellem blokkene sammen med alle de 
andre medlemslande fra de to militære pagter. 
Og vi synes i Socialdemokratiet, at Danmark 
skal blande sig, men konstruktivt, ikke bare ved 
den trivielle accept af, hvad eksperterne og bu- 

reaukraterne fra NATO siger, men ved at frem- 
sætte konstruktive forslag og ideer, der er i 
samklang med, hvad der rent faktisk er hold- 
ningen hos flertallet her i Folketinget. 

Vi har set, at forsvarsministerens Rådgiv- 
nings- og Analysegruppe, som hr. Pelle Voigt 
nævner, mener, at man må skabe en form for 
organisation for at gennemføre et udrednings- 
arbejde, fordi man skønner, at en sådan organi- 
sation må være en forudsætning for dansk ind- 
flydelse på de nedrustningsforhandlinger, der 
må forventes. Det har vi faktisk ikke noget 
imod, hvis, pengene altså kan skaffes. Men vi 
synes måske, at forslaget er noget bastant, og at 
danske nedrustningsudspil i hvert fald ikke bør 
være afhængige af en sådan organisations ska- 
belse. 

Det har været min opgave som Socialdemo- 
kratiets ordfører i dag at forsøge at finde en fæl- 
les formulering for så mange partier som mu- 
ligt. Det har været en meget interessant opgave. 
Og det lykkedes os i fællesskab at finde frem til 
nogle synspunkter, som i øvrigt ligger meget 
tæt på de første punkter i SF's dagsorden. 

Jeg skal om lidt fremsætte dette forslag om 
motiveret dagsorden for det høje Ting, en dags- 
orden, hvis udformning er blevet gennemført 
ved tillidsfulde forhandlinger mellem parterne. 

Jeg tør påstå, at der vil gå meget, meget lang 
tid, før vi sætter os ned ved bordet og forhand- 
ler med regeringspartierne efter den optræden, 
statsministeren har vist i dette Ting i dag. Han 
har oyertrådt uskrevne love, og vi må vende os 
mod denne handling, naturligvis. Jeg ville ger- 
ne bruge stærkere ord; jeg har brugt stærkere 
ord i andre forbindelser, men man overtræder 
ikke ustraffet Folketingets uskrevne love på 
denne måde, uanset hvad der måtte være sagt i 
en telefonsamtale, og uanset hvordan den måt- 
te være misforstået. 

Til trods for det og som en bitter ironi skal jeg 
på vegne af Socialdemokratiet, hr. Per Stig 
Møller, hr. Bjørn Elmquist, hr. Arne Melchior, 
hr. Jørgen Estrup og fru Inger Stilling Pedersen 
fremsætte følgende: 

Forslag om motiveret dagsorden. 

»Folketinget pålægger regeringen i alle rele- 
vante internationale organisationer at arbejde 
for gensidig og samtidig konventionel nedrust- 
ning i Øst og Vest -  først og fremmest med 
asymmetriske nedskæringer og fjernelse af de 
mest offensive våben. 
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Folketinget går herefter over til næste sag på 
dagsordenen.« 

(Dagsordenforslag nr. D 74). 

Anden næstformand (Lilli Gyldenkilde): 
Der er nu fremsat følgende forslag om moti- 

veret dagsorden: (se ovenfor). Også dette dags- 
ordensforslag indgår nu i forhandlingen. 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Til Folketingets og folkestyrets uskrevne lo- 

ve hører, at man lever op til indgåede aftaler, 
herunder at man ikke aktivt modarbejder over- 
holdelse af indgåede aftaler, og på den bag- 
grund må jeg betegne hr. Lasse Budtz' angreb 
på statsministeren som helt malplaceret. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S): 
Jeg troede, at udenrigsministeren var et så 

gammelt medlem af dette Folketing, at ministe- 
ren vidste, at det var en klar aftale mellem samt- 
lige partier i dette Ting, at man ikke refererer 
fra private samtaler -  og da slet ikke private te- 
lefonsamtaler, som ikke er overværet af andre, 
medmindre naturligvis man forsøger at frem- 
kalde en båndoptagelse, hvilket kun gør hele si- 
tuationen endnu værre. 

Der er ingen som helst tvivl om -  og ingen 
kan modsige dette synspunkt -  at man aldrig 
nogen sinde har tilladt referat fra talerstolen af 
private samtaler i dette Ting og da slet ikke pri- 
vate samtaler, som åbenbart er misforstået 
komplet. Det er forargeligt. 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen): 
Jeg kan ikke passivt høre hr. Lasse Budtz 

komme med den slags bemærkninger, slet ikke 
da jeg selv er bekendt med hele hændelsesfor- 
løbet, som ikke kun rummer en enkelt telefon- 
samtale, men som også rummer adskillige kon- 
takter i løbet af dagen i dag, hvori også andre 
har været involveret. 

Jeg synes, hr. Lasse Budtz burde tænke sig 
lidt om. Der har været adskillige personer in- 
volveret i dette hændelsesforløb. Denne sag er 
for alvorlig til, at hr. Lasse Budtz skal kaste støv 
over den ved at tale om en privat telefonsamta- 
le. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S): 
Ja, andet end privat kan telefonsamtalen jo 

unægtelig ikke være, så det er altså ikke kor- 
rekt, hvad ministeren siger. 

Det er rigtigt, at jeg har deltaget i et af de mø- 
der, statsministeren har haft med partiforman- 
den for mit parti. Ikke på noget tidspunkt har vi 
givet tilslutning til noget, der bare minder om 
en dagsordenformulering som den, yi mødte i 
dag, og vi har ikke på noget tidspunkt givet til- 
slutning til, at den skulle til afstemning først, 
mens jeg har været til stede, hr. udenrigsmini- 
ster. Og kom ikke og skyd mig noget i skoene, 
som ikke er rigtigt heller! 

Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen) : 
Jeg har ikke villet skyde hr. Lasse Budtz no- 

get i skoene, og jeg vil på ingen måde påstå, at 
hr. Lasse Budtz har været involveret i den afta- 
leproces, der er refereret til. 

(Kort bemærkning). 

Arne Melchior (CD): 
Eftersom Tingets formand meget tolerant 

har tilladt bemærkninger og drøftelse af det 
hændelsesforløb, synes jeg, det er magtpålig- 
gende at sige, at uanset at private samtaler ikke 
refereres, så er det ikke sådan, at enhver samta- 
le mellem to er privat. 

Når to partiledere drøfter en politisk sag, så 
er det ikke mere privat, end hvis nogle delega- 
tioner fra to partier mødes og aftaler noget med 
hinanden. Derfor føler jeg ikke, at der er sket 
brud på det princip, som hr. Lasse Budtz har 
påberåbt sig. 

(Kort bemærkning). 

Knud Østergaard (KF): 
Som formand for den konservative folke- 

tingsgruppe har jeg til stadighed været i kon- 
takt med statsministeren om denne sag, og da 
der nu er forskel i opfattelsen og der åbenbart 
er nogle, der lyver, så kan jeg fortælle, at det ik- 
ke er statsministeren. 

(Kort bemærkning). 

Lasse Budtz (S): 
Som udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk 

ordfører i Socialdemokratiet har jeg været i nær 
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kontakt med partiformand hr. Svend Auken i 
denne sag, og i denne forbindelse er det rime- 
ligt at gøre opmærksom på, at det ikke er ham, 
der lyver. 

Anden næstformand (Lilli Gyldenkilde): 
Vi går videre i ordførerrækken. 

Per Stig Møller (KF): 
Jeg er glad for, at hr. Lasse Budtz har fremsat 

et dagsordensforslag, som vi var sammen om at 
udarbejde i går, og jeg opfattede det heller ikke 
i gårsdagens forhandlinger, som om vi forhand-, 
lede som privatpersoner. Derfor er jeg da glad 
for at se, at det respekteres, for jeg tror såmænd 
aldrig, at politikere kan forhandle sager som 
privatpersoner. 

Forespørgerne fra SF har valgt at isolere det 
militære problem til Europa og til de konven- 
tionelle våben. Det er at gøre opgaven for let. 
Den trussel om en altødelæggende krig, Euro- 
pa hele tiden står over for, og som vi alle må gø- 
re alt for at gøre mindre, er ikke begrænset til 
Europa og lader sig ej heller afskaffe gennem 
en dybtgående, men isoleret konventionel ned- 
rustning. 

Desværre er det jo sådan, at krige bryder ud 
overalt uden for Europa. Siden 1945 har der 
været 125 af dem med over 20 millioner døde. 
Ulykkelige omstændigheder kan en skønne dag 
få en af dem til at brede sig og inddrage Euro- 
pa. Derfor får Europa ingen garanti for fred 
alene, fordi Europa selv har færre våben og i 
øvrigt selv måtte opføre sig fornuftigt. 

Truslen mod freden er global, hvorfor vi må 
arbejde på at gøre truslen mindre overalt, lige- 
som nedrustning må finde sted på alle områder. 

Den samme erkendelse har Warszawapag- 
tens udenrigsministre heldigvis givet udtryk for 
i deres appel til NATO og CSCE-landene af 30. 
marts 1988, hvor de udtrykker vilje til på gensir- 
dig basis at identificere og eliminere alle eksi- 
sterende asymmetrier og ubalancer både på eu- 
ropæisk og regionalt niveau. 

Vi er således enige om, at et konventionelt 
nedrustet Europa ikke vil blive noget tryggere 
sted at leve i, hvis oprustningen og spændingen 
udvikler sig andre steder. 

Det vil det heller ikke, hvis vi ikke får elimi- 
neret de kemiske våben, bragt antallet af atom- 
raketter væsentligt ned og skaffet os et reelt bil- 
lede af, hvilke konventionelle våbenarter der er 

mere truende end andre, fordi de er mere offen- 
sive. 

Derfor er vi enige i den erklæring, som NA- 
TO's statsoverhoveder og regeringschefer ud- 
sendte efter deres møde i Bruxelles den 2. og 3. 
marts 1988. Her erklærer de at stræbe mod en 
50 pct.s reduktion af de strategiske a-våben, en 
global eliminering af de kemiske våben, et sta- 
bilt og sikkert niveau for de konventionelle 
styrker gennem fjernelsen af skævheder i hele 
Europa samt en nedskæring af de taktiske 
atomvåben. Men ikke mindst slutter de med at 
erklære, at de vil fremme respekten for menne- 
skerettighederne og de fundamentale friheder, 
af hvilke varig sikkerhed og stabilitet til syven- 
de og sidst afhænger. 

Hvis vi nu kaster os ud i en dybtgående kon- 
ventionel nedrustning uden at skele til alle de 
andre våbenarter, risikerer vi at lægge Europa 
blot for en politisk og militær afpresning, der 
vil følge af, at USSR besidder enorme lagre af 
kemiske våben og moderniserede slagmarksa- 
tomvåben, samtidig med at det har en konven- 
tionel styrkesammensætning, som er langt me- 
re offensiv end vor. De har minestrygere, vi har 
minelæggere. 

Jeg tænker ud over dette på Warszawapag- 
tens overlegenhed, hvad angår tanks, artilleri, 

I jord til luft-missiler, brobyggerkapacitet og 
landgangsfartøjer, som ikke mindst truer os, 
hvortil kommer den række af nye, modernisere- 
de stand-off-missilsystemer, der er udviklet til 
brug for deres Fencer-fighters, og som både 
kan ramme mål over det meste af Nordeuropa 
uden at forlade Warszawapagtens område og 
lamme vores varslings- og kommunikationssy- 
stemer, som man i øvrigt lægger så meget vægt 
på at sige at vi er bedre udrustet med; men de er 
jo ikke meget værd, hvis de er sat ud af spillet i 
løbet af den første time. 

Overlegenhed inden for disse områder de- 
monstrerer såvel Warszawapagtens offensive 
karakter som den kendsgerning, at man ikke 
bare kan skære ned i mængder, men også må se 
på, hvad det er, man skærer ned. 

En ens reduktion over hele linjen vil ikke gø- 
re Europa mere sikker -  det var, hvad Warsza- 
wapagten foreslog i fjor -  men man har altså 
heldigvis fundet en ny tilgang til området. Den 
tilgang, som de 16 NATO-lande og de 7 War- 
szawapagtlande principielt er enige om, går ud 
på, at dispariteterne må fjernes med henblik på 
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at komme under stadig lavere, men nogenlunde 
lige lofter. Her må Gorbatjovs ord om, at det 
må være nok at have tilstrækkeligt, afprøves i 
de videre forhandlinger. 

Selv om vi på nogle områder godt kan und- 
være paritet, fordi vi ikke forbereder angreb, 
men forsvar, således at vi ikke behøver at have 
den samme mængde af alt, hvad Warszawapag- 
ten har, så må troen på, at bare vi har forholdet 
1:3, som skønnes at være den overvægt, der er 
nødvendig for en angriber, ikke blive den be- 
rømte, men farlige sovepude. Dette forhold vil 
jo f.eks. ikke gælde, hvis angriberen samler sig 
til et lynangreb, der ikke er frontalt, men lokalt. 
I så fald kan udgangsforholdet jo meget vel væ- 
re meget værre end 1:3. Andre faktorer, som 
sætter spørgsmålstegn ved 1:3-forholdet, er, 
hvilke våben der brydes igennem med, i hvilket 
tempo og med hvilken logistik. Her er der 
grund til med IISS' The Military Balance 
1987-88 at minde om, at forholdet på Vestfron- 
ten i 1940 faktisk var 1:1, hvilket ikke forhin- 
drede det velkendte succesrige gennembrud for 
de tyske styrker, som er modellen bag den sov- 
jetiske OMG-strategi. 

Som det fremgår, åbner der sig på vejen til en 
dybtgående konventionel nedrustning et væld 
af problemer, når våbenarterne skal vejes mod 
hinanden og styrkeforholdet over hele Europa 
skal bringes i balance. Forhandlingerne vil tage 
tid. Ikke mindst er kontrol med konventionel 
nedrustning langt vanskeligere end med ato- 
mar, men disse givetvis meget vanskelige og 
langstrakte forhandlinger skal ikke forhindre, 
at vi stiler mod resultater på andre områder, så- 
ledes som NATO foreslår. 

Vi skal tilstræbe dybtgående konventionel 
nedrustning for at opnå større sikkerhed, men 
så må vi faktisk allerførst erkende, at der er en 
grænse, hvorunder vi ikke kan gå. 

Og den går, hvor vi ikke længere har den for- 
nødne holdetid til, at vore allierede kan nå 
frem, hvor vi ikke har ammunition til at holde 
ud mere end de første timer, hvor vi ikke kan 
afvise et angreb, inden det når vore kyster, hvor 
vi ikke har tilstrækkeligt uddannet mandskab, 
der straks kan afvise et lynangreb, og hvor 
hjemmeværnet ikke er stort og veludrustet nok. 

Kommer vi under sådanne grænser, som vi 
vel rent faktisk allerede er meget tæt på, har vi 
skabt den usikkerhed, som det er vores fælles 
mål at fjerne fra verden og vort fælles ansvar ik- 

ke at bringe Danmark i. For som Sophus Claus- 
sen har udtrykt det: »Hvert tomrum vil fyldes«. 
Vi skal ikke gøre Danmark til et sådant tom- 
rum. 

Ud fra erkendelsen af, at vi næppe selv har 
ret meget at skære ned på, må vor fornemste 
opgave i dag at være at fremme den situation og 
det gensidige forhold, som gør nedrustning mu- 
lig. Den situation og dette forhold vil være et 
produkt af, at mistilliden mellem Øst og Vest er 
blevet mindre, og at de menneskelige relationer 
på tværs af jerntæppet er blevet mere intense. 

En hovedopgave på vejen til en mere af- 
spændt verden vil følgelig være at udvise 
fantasi, når vi skal foreslå og i fællesskab gen- 
nemføre tillidsskabende foranstaltninger og 
fremme respekten for menneskerettighederne, 
så vore medeuropæere i Østeuropa kan opleve 
et friere liv og større selvbestemmelse i deres 
egne huse. Thi hvad hjælper det at få et euro- 
pæisk hus, hvis dette er fuldt af husspektakler? 

Truslen om krig fjernes kun, hvis systemerne 
ikke længere truer hinanden og borgerne ikke 
længere føler sig truet af systemerne. På denne 
baggrund skal jeg anbefale, at man stemmer for 
den af hr. Lasse Budtz foreslåede og sammen 
med regeringspartierne og Det Radikale Ven- 
stre udarbejdede dagsorden, som jeg er glad for 
at der er så stor enighed om i dette Ting. Måske 
kan vi trods alt enes om mere, end man umid- 
delbart skulle tro, også efter at have hørt hr. 
Lasse Budtz i dag, og på den måde nærme os en 
mere konstruktiv konsensus i dansk sikker- 
hedspolitik, som Danmark trænger til. 

Gensidighed, samtidighed, asymmetri er re- 
alistiske udgangspunkter for et resultat, vi læg- 
ger vægt på for at opnå stabilitet og sikkerhed. 
Dertil tjener ikke mindst fjernelsen eller reduk- 
tionen af tanks, landgangsfartøjer osv., og der- 
for skal jeg varmt anbefale, at man stemmer for 
denne dagsorden. 

Bjørn Elmquist (V): 
Når vi drøfter konventionelle styrkeforhold, 

er det et historisk faktum, at man igennem ti- 
derne har interesseret sig for opgørelser af, 
hvem der er stærkest, vurderinger af, hvem der 
har styrken, 

Vi har mange ekspertvurderinger foran os, 
og der er selvfølgelig forskel imellem dem. 
Nogle lægger vægt på det ene, andre lægger 
vægt på det andet. Det hænger også sammen 
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med, at det er en lang række forskellige fakto- 
rer, der indgår i det. Det er ikke nok bare at tæl- 
le antal hoveder, antal udrustning. Vi må også 
ind i en kvalitativ vurdering af disse elementers 
indbyrdes vægt. Geografiske områder og de ge- 
ografiske asymmetrier, som omtales i udenrigs- 
ministerens redegørelse, har jo også betydning 
for styrkeforholdene. 

Jeg og mit parti er dog enige i den konklu- 
sion, som fremgår af side 4 i ministerens rede- 
gørelse, hvor der står: 

»Sammenfattende kan det slås fast, at en 
samlet vurdering af det konventionelle styrke- 
forhold falder ud til Warszawapagtens fordel. 
NATO-alliancens kvalitative forspring på visse 
områder kan ikke opveje den ubestridelige 
Warszawapagtovervægt i våbensystemer og 
materiel. En særlig alvorlig trussel repræsente- 
res af de fremskudte -  først og fremmest sovjeti- 
ske -  mobile og offensivt udrustede divisio- 
ner.« 

Jeg har godt hørt, at både SF's ordfører, ord- 
føreren for forespørgerne, og hr. Lasse Budtz, 
ordføreren for Socialdemokratiet, har været in- 
de på at sige: Lad os nu glemme, hvordan sta- 
tus er i dag, lad os hellere prøve at opstille nog- 
le mål for, hvor vi skal ende. 

Det lyder selvfølgelig tiltalende, og det ville 
være rart, om vi kunne komme ud over alle dis- 
se pindehuggerier, som nogle vil sige, men når 
vi på den anden side i vores dagsordensforslag 
taler om først og fremmest asymmetriske ned- 
skæringer, så er det vel netop et udtryk for, at vi 
erkender, at der er forskelle, og at nogle på nog- 
le områder skal ruste mere ned end andre på 
disse områder. Og dermed har vi jo faktisk er- 
kendt, at der er et behov for at enes om, hvor- 
dan status er i dag, før vi kan komme videre. 

Jeg vil også godt fastslå, at vi er meget tilfred- 
se med det, som er sket i de uformelle forhand- 
linger i Wien, som har kørt siden 1987 i den så- 
kaldte 23-lande-gruppe, dvs. mellem de 16 NA- 
TO-lande og de 7 Warszawapagtlande. Det 
omtales i ministerens redegørelse på side 5, at 
man er blevet er enig om tre mål. For det første 
etablering af en stabil og sikker balance mellem 
de konventionelle styrker på et lavere niveau, 
for det andet fjernelse af uligheder -  disparite- 
ter -  som er skadelige for stabilitet og sikker- 
hed, og for det tredje fjernelse af evnen til at 
gennemføre overraskelsesangreb samt storsti- 
lede offensive aktioner. Og man er også enig 

om at anvende lige lofter over mandskab, vå- 
ben og materiel for at opnå disse formål. 

Det er gode ting at fastslå, og det kan vel dan- 
ne grundlag for det videre arbejde i denne sam- 
menhæng. Det overordnede mål må være, at 
man opnår størst mulig nedrustning. 

Det skal selvfølgelig ske under garantier, så 
vi er sikre på ikke at komme ud i en ubalance, 
der i sig selv indebærer risiko for manglende 
stabilitet. Det må også ledsages af noget af det, 
vi talte om tidligere på dagen, nemlig en forstå- 
else for så vidt angår den menneskelige dimen- 
sion. Alle de tillidsskabende foranstaltninger af 
den ene eller anden karakter må føre til, at vi 
ikke går rundt og er bekymrede eller mistænk- 
somme over for hinanden, uanset om vi bor i 
Øst eller i Vest. 

Det er en nok så stor opgave, vi her har foran 
os, og vi er godt tilfredse med det forslag om 
motiveret dagsorden, der foreligger her, og hå- 
ber, det vil blive vedtaget, også med stemmer 
uden for de partier, som foreslår dagsordenen. 

Jørgen Estrup (RV): 
Efter radikal opfattelse er arbejdet for kon- 

ventionel nedrustning aldeles centralt og må- 
ske det vigtigste område i øjeblikket inden for 
nedrustningsdiskussionen. 

Det er det selvfølgelig dels, fordi det drejer 
sig om Europa frem for noget og dermed om 
vores egen hverdag, dels, fordi vi gennem den 
konventionelle nedrustning har mulighed for at 
skabe forståelse for nedrustning og dermed for- 
udsætninger for nedrustning på de andre vå- 
benområder. Uanset hvad vi måtte mene om en 
ensidig nuklear nedrustning, ved vi, at den in- 
ternationale politiske diskussion drejer sig om 
en sammenkædning. Derfor skal problemerne i 
forbindelse med konventionel nedrustning lø- 
ses. 

På den baggrund vil jeg også gerne med det 
samme sige, at jeg var meget tilfreds med en 
stor del af udenrigsministerens redegørelse. Jeg 
synes, det var velgørende at høre en så klar dis- 
kussion og problematisering af styrkebalance- 
begrebet og de vanskeligheder, der er forbun- 
det med at arbejde kvantitativt, kvalitativt, al- 
dersmæssigt, strategimæssigt og med en hel 
række andre begrebsingredienser, som indgår, 
når man prøver at opgøre styrkemålene. 

Den udvikling, vi har, set inden for nedrust- 
ningsforhandlingerne, viser meget klart, at det- 
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te i høj grad er en blindgyde. De fjorten års for- 
handlinger, der har været om de gensidige ba- 
lancerede nedrustninger på det konventionelle 
område, har jo vist sig ikke førte til noget. Der- 
for er det velgørende, at vi nu er på vej over i 
noget, som åbner nye muligheder for CST-for- 
handlinger, og hvad vi ellers har kunnet nå 
frem til på dette område. 

Men jeg undrede mig alligevel en smule over 
udenrigsministerens afslutning -  og på det 
punkt er jeg nok lidt på linje med hr. Pelle Voigt 
-  for jeg følte, at der var en slags tilbagefald i 
det, udenrigsministeren sagde. Det er ikke, for- 
di jeg vil tage diskussionen op om, hvorvidt 
udenrigsministeren nu havde sagt oprustning 
eller ikke havde sagt oprustning, som ministe- 
ren selv var inde på. 

Det var det samme, som hr. Per Stig Møller 
udtalte senere, nemlig at vi ikke havde noget re- 
elt at forhandle med. Jeg tror, udenrigsministe- 
ren brugte udtrykket »vi har ikke noget at byde 
på i forhandlingerne«. 

Den opfattelse forstår jeg ikke rigtig. Hvis 
der skal være logik i det, må forudsætningen 
være, at hvis Danmark forsvarsmæssigt havde 
bygget mere ud, end man har gjort hidtil, ville 
vi have haft muligheder for at få indrømmelser 
ved at forhandle noget af det væk -  flere fly, fle- 
re tanks, og hvad ved jeg -  mod modydelser. 

Dette er, hvad jeg vil kalde et tilbagefald til 
diskussionen om styrkebalance, og det er også 
et tilbagefald til det, jeg opfatter som en foræl- 
det international sætning om, at oprustning er 
vejen til nedrustning. Under alle omstændighe- 
der er det set ud fra et dansk synspunkt en umu- 
lig situation. Det er vel utænkeligt, at vi fra 
dansk side skulle kunne forhandle os til ind- 
rømmelser, fordi vi ville fjerne et vist antal 
tanks eller fly. Det kan ikke være dér, den dan- 
ske mulighed ligger for indflydelse under ned- 
rustningsforhandlingerne. 

Det, jeg synes er det vigtigste at få fastslået, 
er, at det, Danmark kan opnå, kan vi opnå via 
vores geografiske, strategiske placering og ved 
at yde konstruktive bidrag til den nedrustnings- 
debat, der foregår, ikke fordi vi måtte have et 
vist antal tanks eller fly, vi kunne forhandle 
væk. På den led forekom udenrigsministerens 
afsluttende bemærkninger mig altså lidt gam- 
meldags, måske lidt prægede af det, man kunne 
kalde ånden fra Christian IV, hvis man nu skul- 
le bruge et aktuelt begreb. I hvert fald er de helt 

i strid med det, regeringspartierne mange gange 
har understreget, nemlig at dansk forsvar aldrig 
kan opfattes som en trussel mod de magter, 
som omgiver os. 

Jeg tror, det er vigtigt at understrege, at vi har 
et bidrag at yde, og at vi faktisk gennem vores 
indsats i FN -  som udenrigsministeren selv har 
fremhævet tidligere -  kan medvirke til den kon- 
ventionelle nedrustning. 

Men vi kan også gøre det på andre områder, 
og i den forbindelse synes jeg, det er interessant 
at bemærke, at forsvarsministerens Rådgiv- 
nings- og Analysegruppe nu selv har peget på, 
at der, kunne være brug for et sådant analyseor- 
gan. Jeg vil gerne have uddybet i dag, om for- 
svarsministeren har tænkt sig at gå videre på 
dette område, og hvor langt man kan komme. 
Indtil videre må vi jo sige, at vi kun har to linjer 
i et svar, og det er nok lidt for lidt at bygge på. 
Tanken er interessant, og jeg synes, det er et 
område, vi har en chance for at bidrage på. 

Danmark kan i øvrigt først og fremmest bi- 
drage til den debat, som nu i lang tid har udfol- 
det sig om det, der kaldes »ikkeoffensivt for- 
svar«. De begreber, som her er omtalt, er endnu 
ikke afklarede i et sådant omfang, at der er 
enighed om dem, men der er enighed om, at de 
er væsentlige. Der er enighed om, at det drejer 
sig om, at våben kan være af mere eller mindre 
offensiv karakter, og at det, vi skal forsøge, er at 
fjerne de mest offensive først. Der er enighed 
om, at de våben, der bliver tilbage, skal give en 
mulig angriber vished om, at prisen for et an- 
greb er den højest mulige og uacceptabel. Der 
er også enighed om, at man skal fjerne overra- 
skelsesmulighederne gennem længere vars- 
lingstider og gennem inspektion på andre må- 
der. Der er enighed om, at man skal forebygge 
misforståelser og uheld, igen gennem øget in- 
spektion, eller hvilke andre muligheder man nu 
måtte have. 

Der er kort sagt en række punkter i forbin- 
delse med det ikkeoffensive forsvar, der kan 
skabes enighed om. Fra dansk side kan vi fak- 
tisk yde et godt bidrag, hvis vi kan afklare be- 
greberne og skabe forståelse for de muligheder, 
der er for at anvende ikkeoffensivt forsvar til 
nedrustning, afspænding og stabilisering. 

I den forbindelse synes jeg, at man skal pege 
på, at vi tidligere i Folketinget har vedtaget at 
etablere et Center for Freds- og Konfliktforsk- 
ning, men det fører i øjeblikket en uklar og 
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usikker tilværelse, hvilket jeg ligesom hr. Pelle 
Voigt synes er beklageligt. Jeg synes, vi skal fin- 
de andre muligheder for at styrke den slags ak- 
tiviteter. 

Men først og fremmest er det helt afgørende, 
at vi bryder med den forestilling, at konventio- 
nel oprustning er nødvendig for at skabe plads 
for nuklear nedrustning og stabilitet. Det gjor- 
de vi allerede i februar måned, da Folketinget 
bekræftede dagsordenen fra november 1985, og 
det er en vigtig forudsætning for det arbejde, 
der nu skal foregå i forbindelse med den kqn- 
ventionelle nedrustning. 

Det er også vigtigt og en del af det grundlag, 
vi skal bygge på, at styrkebalancen og det be- 
vidstløse talmageri er en blindgyde, og at vi 
derfor i den kommende tid må finde ud af, hvad 
og hvor meget der skal fjernes på de forskellige 
sider hos de to pagtdannelser. 

Accepten af asymmetriske nedskæringer er 
den egentlige forudsætning for, at vi kan kom- 
me videre, og jeg er enig med hr. Lasse Budtz i, 
at vi på dette punkt måske i øjeblikket føler, at 
man i de vestlige lande er mere forsigtig, end ri- 
meligt er. Vi har her et håndtag, som kan og bør 
bruges, og som i allerhøjeste grad er i dansk in- 
teresse. 

Jeg skal til sidst blot sige, at vi fra radikal side 
ikke mindst på baggrund af de sidste bemærk- 
ninger er meget tilfredse med det dagsordens- 
forslag, der er blevet fremsat. Jeg synes også, at 
SF's dagsordensforslag har et rimeligt og for- 
nuftigt indhold. Det er måske lidt tidligt at læg- 
ge sig fast på et eventuelt analyseorgan, så læn- 
ge vi kun har to linjer i et svar fra forsvarsmini- 
steren, men jeg synes, vi skal fortsætte med at 
undersøge mulighederne for at oprette et så- 
dant organ, og jeg synes, den første del af SF's 
dagsordensforslag på mange punkter er iden- 
tisk med det forslag, de seks partier i fællesskab 
har fremsat. 

Arne Melchior (CD): 
I modsætning til den sidste ærede taler fin- 

der jeg, at udenrigsministeren -  ikke mindst i 
slutningen af sin tale -  siger et par meget nød- 
vendige ting, nemlig: 

»Danmark har efter regeringens opfattelse 
gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser med 
hensyn til opretholdelsen af sin forsvarsevne. 

Det betyder, at vi i dag reelt ikke har noget at 
handle med i den sammenhæng, der her er tale 

om. Det gode eksempels magt tæller ikke her. 
Vi skal ikke gøre os nogen illusioner om den 
indflydelse, vi vil være i stand til at øve på spe- 
cifikke militære spørgsmål i forhandlingerne.« 

Jeg synes, det er rigtigt sagt, og på denne bag- 
grund betragter jeg den foreliggende forespørg- 
sel som ret ironisk. Det parti, der måske har 
gjort mere end alle andre for at føre Danmark 
ind på en vej, der svarer til nedrustningstilpas- 
ningspolitikken fra 1930'erne, og som, hvis det 
skulle lykkes det, vil bringe Danmark i en højst 
ulykkelig situation, burde ikke stille den fore- 
spørgsel, som er stillet i dag. 

Jeg skal derfor nøjes med at henvise til den 
dagsorden, der er foreslået tillige på CD's veg- 
ne -  den siger så nogenlunde, hvad der er at si- 
ge om det spørgsmål -  og i øvrigt skal jeg henvi- 
se til, hvad jeg har sagt under utallige lignende 
debatter. Jeg føler ikke, at jeg bidrager positivt 
til freden i verden eller til Tingets arbejde ved at 
gentage de samme udtalelser bare på en anden 
måde. Det er heller ikke mit indtryk, at debat- 
ten i al almindelighed vil flytte noget som helst. 

Annette Just (FP): 
Så har SF i al sin visdom fundet på, at vi skal 

diskutere konventionel nedrustning. Som om vi 
ikke allerede har diskuteret nok om det og om 
atomar nedrustning og lign. i øvrigt! Hr. Pelle 
Voigt burde vide lige så godt som jeg, at det ik- 
ke er noget, Danmark isoleret set har nogen 
som helst indflydelse på. Men det kan være, at 
hr. Pelle Voigt har ændret mening på ét punkt, 
nemlig at det er godt, at vi er medlem af NATO- 
pagten, for jeg synes, udenrigsministeren gav 
os en fin forklaring på, hvor vigtigt det er, at vi 
er medlem af NATO, således at vi også herigen- 
nem har mulighed for at øve politisk indflydel- 
se, når man diskuterer gensidig nedrustning. 

I øvrigt vil jeg nøjes med at holde fast i, hvad 
udenrigsministeren sagde om, at det er kvalitet 
og kvantitet, der skal diskuteres, og at Øst-Vest- 
problematikken skal diskuteres af de store 
blokke: Warszawapagten og NATO. Jeg må 
give ham megen ret i, at NATO og Warszawa- 
pagten er de rette fora til at lægge pres på hi- 
nanden for at få den nedrustning, som er så vig- 
tig, således at vi ikke bruger alle pengene på 
forsvar og sikkerhed, men også bruger dem til 
meget andet fornuftigt. 

Fremskridtspartiet kan absolut ikke gå ind 
for SF's dagsordensforslag om oprettelse af et 
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nyt organ, der skulle lave et udredningsarbejde 
om noget, som andre allerede har gjort før. Det 
kommer sikkert også til et andet, et tredje eller 
et fjerde resultat. 

Men vi kan se nogenlunde rimelig fornuft i 
det forslag om motiveret dagsorden, som hr. 
Lasse Budtz har fremsat på vegne af regerings- 
partierne og Socialdemokratiet om en gensidig 
og samtidig konventionel nedrustning i Øst og 
Vest. Vi håber på et godt og givtigt resultat af 
den slags. 

Inger Stilling Pedersen (KRF): 
Ministeren har i sin redegørelse i begyndel- 

sen af denne debat gjort rede for de mange 
aspekter, der er ved konventionel nedrustning. 
Kristeligt Folkeparti er helt enigt i, at det ikke 
er så enkelt og ligetil. 

Da vi for få år siden havde debatten om 
atomvåben, var det det, der optog sindene, og 
man fandt ud af, at når bare de kom væk, kunne 
man godt have de konventionelle våben. Sene- 
re blev man klar over, at en konventionel krig 
selvfølgelig på mange måder kan være lige så 
grusom. Derfor er vi, som vores dagsordensfor- 
slag også giver udtryk for, enige i, at der skal 
gøres en stor indsats for nedrustning af konven- 
tionelle våben, og at Danmark her skal gøre sin 
indflydelse gældende overalt, hvor det er mu- 
ligt. 

Kristeligt Folkeparti støtter fuldt ud det 
synspunkt, at det gælder om at få en gensidig 
nedrustning, og at vi skal prøve at få fjernet 
flest muligt af de våben, der kan bruges til an- 
greb. 

Jørgen Tved (FK): 
Denne debat er måske knap så interessant på 

nuværende tidspunkt; på baggrund af det, vi 
har været igennem tidligere på dagen, får den 
måske ikke helt den effekt, man kunne ønske. 

På den anden side kan man måske også spør- 
ge, hvad meningen med debatten egentlig er, 
efter at SF har erklæret, at det godt kan accep- 
tere det nuværende forsvarsbudget, og at det 
godt kan acceptere den nuværende tingenes til- 
stand, blot det kan komme i regeringssamarbej- 
de med Socialdemokratiet. SF har åbenbart 
stadig væk behov for at fortælle alverden, at det 
nok ønsker en fredeligere udvikling, bare man 
begynder at feje et andet sted end lige netop for 
sin egen dør; det er bedre at klare naboens end 
ens egne problemer. 

Jeg ser meget gerne, at der forhandles ned- 
rustning både mellem Øst og Vest og mellem 
Syd og Nord og på alle leder og kanter, men jeg 
håber, det kan ske med større tillid forhandler- 
ne imellem, end der kan forhandles med i dette 
Ting, hvor man åbenbart har travlt med at for- 
tælle, at statsministeren ikke kan holde sig til 
sandheden, og at lederen af det største opposi- 
tionsparti åbenbart også omgås sandheden 
temmelig letfærdigt. 

Det er den slags ting, som gør, at folk ude 
omkring siger: Hvor er det ledt at have med po- 
litik at gøre, hvor er det råddent, det hele. Der- 
for kunne det måske være befriende at få luftet 
ud, få et valg, således at der kom et nyt Folke- 
ting, hvor man måske kunne forhandle på tværs 
af partier med lidt større tillid, end vi har ople- 
vet på det allerseneste. 

De to dagsordensforslag, der er fremsat, lig- 
ner til forveksling hinanden, og jeg skal skynde 
mig at sige, at hvis jeg ikke vidste, det var samt- 
lige NATO-partier, der stod bag det ene -  parti- 
er, jeg meget nødig vil slås i hartkorn med -  
kunne vi såmænd lige så godt stemme for det 
forslag som for det, der er fremsat af SF. 

Jeg har dermed forklaret, hvad den egentlige 
forskel er. Jeg må indrømme, at jeg ikke er varm 
på, at der skal oprettes et nyt analyseinstitut, 
men hvis det er det, der skiller vandene, kan vi 
såmænd godt sluge den kamel. Derfor stemmer 
vi for det dagsordensforslag, der i hvert fald ik- 
ke er fremsat af NATO-partierne. Det er altsa 
snarere et spørgsmål om holdning end om ind- 
holdet af dagsordensforslaget, der får os til at 
indtage dette standpunkt. 

Den redegørelse, udenrigsministeren gav, 
lægger jo op til det standpunkt, han som for- 
mand for partiet Venstre ofte har givet udtryk 
for, nemlig at der ikke skal afrustes i Danmark. 
De andre skal naturligvis afruste, og det kan 
godt være, at man i Sovjetunionen har nogle 
store økonomiske problemer, som skal klares 
ved, at man sætter sine udgifter til militæret 
ned, men i Danmark skal man i hvert fald ikke 
afruste. Det understregede udenrigsministeren 
jo også i dag, da han sagde, at Danmark efter 
regeringens opfattelse har gjort sig skyldig i al- 
vorlige forsømmelser med hensyn til oprethol- 
delsen af sin forsvarsevne. 

Jeg har stillet spørgsmålet tidligere i dag og 
vil gerne gentage det: Hvornår kommer der 
nogle fredsinitiativer fra NATO? Hvorfor er 
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det altid de andre, man skal sætte sig ned og 
vente på? Hvis NATO er det fredsinstrument, 
som udenrigsministeren og den borgerlige fløj 
-  også Socialdemokratiet -  gør det til, hvorfor 
kommer der så aldrig nogen initiativer om fred 
og afrustning fra den side? 

Jeg havde nær sagt: Hvis ikke Sovjetunionen 
og Østblokken gentagne gange havde fremsat 
forslag og hele tiden havde været i bevægelse, 
havde vi stadig væk haft raketterne stillet op 
mod hinanden ned gennem Europa. Men selv 
efter, at man er begyndt at afmontere og skrotte 
disse raketter, er der jo kommet det ene signal 
efter det andet om nødvendigheden af at få 
skrottet også det øvrige militære isenkram. 

Hvorfor tager man ikke imod disse forhand- 
lingstilbud? Hvorfor afgiver den danske uden- 
rigsminister ikke nogen signaler om, at også vi i 
vores del af verden er interesserede i, at der er 
nogle fredelige områder? 

Der er jo givet tilbud om demilitariserede zo- 
ner. Hvorfor tager den danske regering ikke 
den tråd op? For det er vel egentlig ikke kun i 
Sovjetunionen og i Østeuropa, man har økono- 
miske problemer. Det forekommer mig, at vi 
næsten ved alle andre lejligheder, end lige net- 
op når man diskuterer forsvaret, får fortalt, at 
det af hensyn til landets meget alvorlige økono- 
miske situation er helt nødvendigt, at vi stram- 
mer reglerne for de arbejdsløse, de syge, de 
gamle og dem, der i øvrigt har det svært. Det er 
altså kun, når det drejer sig om militæret, at 
man helst skal sætte udgifterne op, således at vi 
kan optræde mere truende, end vi har gjort hid- 
til. 

Jeg er helt enig med hr. Lasse Budtz i, at der 
er sket meget, og at vi skal forhandle og stadig 
væk høre på, hvad Øst siger, men da jeg for no- 
gen tid siden i Det Sikkerheds- og Nedrust- 
ningspolitiske Udvalgs regi så en film, der var 
fremstillet af Landsorganisationen med støtte 
fra Socialdemokratiet, var det ikke nedrust- 
ning, der var det store problem for Landsorga- 
nisationen og Socialdemokratiet. Nej, det var 
spørgsmålet om at få skabt en lang række mis- 
silbåde, således at Danmarks forsvarsmulighe- 
der, som man kalder det, kunne flyttes betyde- 
ligt øst for Bornholm. Jeg ved ikke, om det er 
med den slags argumenter, Socialdemokratiet 
skal forhandle. Det lyder lidt hult i mine ører, 
men vi har jo tidligere i dag oplevet, at befolk- 
ningen er i stand til at presse Socialdemokratiet 

-  det oplevede vi jo under debatten om de 
atombærende skibe. Jeg tror såmænd ikke, at 
Socialdemokratiet har ændret indstilling. Det 
er presset til at give udtryk for den holdning, 
befolkningen har, nemlig at Danmark også i 
fredstid skal være et atomvåbenfrit område. 
Derfor oplever man af og til sådanne taktiske 
manøvrer, og jeg opfatter faktisk Socialdemo- 
kratiets optræden med hensyn til atomvåben 
som i højere grad et spørgsmål om taktik end et 
spørgsmål om ændret indstilling. 

Jeg så gerne, at man kunne afslutte denne de- 
bat med, at det danske Folketing gav nogle helt 
klare signaler om at gøre Østersøen til et fre- 
dens hav, om at tage imod de udstrakte hænder, 
der er kommet fra Sovjetunionen og de andre 
Østlande om, at Østersøen kunne blive ikke ba- 
re atomvåbenfrit, men også afmilitariseret, og 
at man lyttede til den enighed, der er f.eks. i det 
vesttyske socialdemokrati og de kommunisti- 
ske partier i Østeuropa om, at der skal ske en 
afrustning ned gennem Europa. Gid der også 
fra den danske regering og Folketinget kom 
nogle lige så klare signaler -  så havde vi da op- 
nået noget med dagens debat. Nu har jeg nær- 
mest opfattelsen af, at det igen bliver en fis i en 
hornlygte, og at der ikke kommer mere ud af 
det. 

Formanden: 
Det er ikke noget særlig parlamentarisk ud- 

tryk. Jeg synes, vi godt kunne hjælpe hinanden 
med at holde en vis standard. 

Pelle Voigt (SF): 
Jeg synes, denne debat demonstrerer, at kon- 

sensus, selv om det er et godt og vigtigt langsig- 
tet mål for en ændring af sikkerhedspolitikken, 
ikke i sig selv er noget mål, der er værd at stræ- 
be efter. 

Når vi ikke har ønsket at være medforslags- 
stillere til den dagsorden, som hr. Lasse Budtz 
har foreslået på vegne af regeringspartierne, 
Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre, 
skyldes det, at vi mener, den forholder sig så 
bredt til de problemer, vi taler om, at den kan 
tolkes i snart sagt en hvilken som helst retning. 
Faktisk er den jo ikke til at skelne fra det man- 
dat, der i forvejen foreligger for en række af 
nedrustningsforhandlingerne, og det er vel og- 
så netop regeringens tankegang. 
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Man kan spørge sig selv, hvad det egentlig 
betyder, at der skal ske gensidig og samtidig 
konventionel nedrustning, som først og frem- 
mest skal foregå gennem asymmetriske ned- 
skæringer. Det vil, hvis det bliver overladt til 
udenrigsministeren, der i dag har gjort sig til 
talsmand for maritim overlegenhed, og til hr. 
Per Stig Møller, der har advaret kraftigt imod 
en nedrustning i det europæiske område, sand- 
synligvis ende med det, som er regeringsparti- 
ernes egentlige holdning til dette her, nemlig 
ingenting. 

Derfor synes jeg, det er lidt trist, selv om det 
ikke er nogen katastrofe, at opleve det selskab, 
som optræder sammen her. Det vil jeg egentlig 
gerne illustrere -  for det sker jo af og til, at selv 
SF tager fejl -  ved at stille følgende spørgsmål 
til den konservative ordfører og til udenrigsmi- 
nisteren: Når nu regeringspartierne taler for 
asymmetriske nedskæringer, gælder disse 
asymmetriske nedskæringer så også for NATO- 
siden? Og, må jeg spørge helt konkret, på hvil- 
ke områder? 

Udenrigsministeren taler om, at der i vores 
område bestemt ikke skal ske sådan noget, som 
f.eks. analysegruppen peger på, i form af be- 
grænsninger i flyforstærkningsaftalerne. Han 
peger på nødvendigheden af at opretholde en 
stærk maritim overvægt over Warszawapagten. 
Må jeg bede udenrigsministeren eller hr. Per 
Stig Møller eksemplificere deres tanker om 
asymmetrisk nedskæring ved at fortælle os, 
hvad det er for et område, NATO skal skære 
mere ned på end Warszawapagten. 

Indtil det modsatte er bevist, tror jeg, at både 
udenrigsministeren og hr. Per Stig Møller bli- 
ver mig svar skyldige. Og det synes jeg også il- 
lustreres af den kanonrørstælling, som hr. Per 
Stig Møller forsøgte sig med i stærkt skitseagtig 
form, og som han jo tidligere er kommet vældig 
galt af sted med under debatter her i Folketin- 
get. 

Jeg skal blot pege på et enkelt fænomen, 
nemlig de så ofte fremdragne tankstyrker, hvor 
det er en kendsgerning, at Sovjetunionen og 
Warszawapagten råder over flere tanks end 
NATO-siden, men hvor det også er en kends- 
gerning, som er anerkendt i IISS' Military Ba- 
lance og i rapporter fra Den Vesteuropæiske 
Union, at 34 pet. af USA's større kamptanks 
faktisk er af model M 1-typen fra 1980'erne, og 
at der er tale om ca. 4.800 tanks, mens Sovjet- 

unionen kun råder over 1.400 tilsvarende sam- 
menlignelige T 80-tanks. Det vil sige, at de ud- 
gør 2,5 pet. af samtlige sovjetiske tanks. Det 
forholder sig faktisk sådan, at over halvdelen af 
Sovjetunionens samlede tankstyrke -  denne 
frygtelige trussel -  består af tanks af typen fra 
1947, og jeg er helt overbevist om, at den hykle- 
riske tale, vi hører i dag om den kolossale War- 
szawapagtoverlegenhed, vil få en anden lyd, 
den dag russerne begynder at fjerne og skrotte 
disse tanks, som de har gemt i mange, mange år, 
fordi de ikke nænner at kassere noget som 
helst. Så vil vi høre både udenrigsministeren og 
hr. Per Stig Møller her og andre steder fortælle, 
at den ensidige fjernelse af disse store tankstyr- 
ker blot er løsningen på et affaldsproblem, at 
det ikke er noget, der betyder noget som helst 
for balancen i Europa, og at vi sandelig skal 
passe på, at vi ikke selv kommer til at ruste ned! 

SF vil ikke stemme for den forbrødring, der 
ligger i det dagsordensforslag, der er fremsat 
her. Vi er af den opfattelse, at den retning, der 
udpeges i det papir, vi har fået fra Analyse- og 
Rådgivningsgruppen, er langt mere perspektiv- 
rig og interessant end de otte overordnede be- 
tragtninger, der ligger i dagsordensforslaget. 
Og vi er også af den overbevisning, at arbejdet 
med disse spørgsmål, også med at etablere det 
vidensgrundlag, som er nødvendigt for at kun- 
ne øve indflydelse på konventionel nedrust- 
ning, vil fortsætte efter denne af andre politiske 
grunde noget amputerede politiske debat i dag. 

Naturligvis vil det arbejde fortsætte, og na- 
turligvis må der her i Folketinget findes midler 
til og muligheder for at bevare det Center for 
Freds- og Konfliktforskning, som har været en 
afgørende inspirationskilde for en række af de 
nedrustningstiltag, der nu fremkommer både 
fra NATO-siden og fra Warszawapagtsiden. 
Centeret er i dag, som hr. Jørgen Estrup også 
var inde på i sit indlæg, stærkt truet, og det er 
afgørende, at dets aktiviteter -  aktiviteter som 
dem, andre eksperter, som vi har henvist til tal- 
rige gange i dag, udfolder -  bliver styrket og ik- 
ke svækket, hvis Danmark skal spille en væ- 
sentlig rolle på disse områder. 

SF vil følgelig undlade at stemme til den 
dagsorden, hr. Lasse Budtz har foreslået, og 
helt ufortrødent forsætte sit arbejde med disse 
spørgsmål. 

Men jeg er naturligvis her ved afslutningen af 
debatten meget spændt på, om der kommer ba- 
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re ét eksempel fra hr. Per Stig Møller eller fra 
udenrigsministeren på, hvor NATO vil skære 
ned, hvor der skal foretages asymmetriske ned- 
skæringer på vores side, eller det viser sig at for- 
holde, sig sådan, som jeg tror, nemlig at hele 
denne snak er mundsvejr, at man går ind for en- 
sidig nedrustning på Warszawapagtsiden og 
oprustning fra vor side, hvor man kan komme 
af sted med det, og at det dagsordensforslag, 
der er fremsat her af Socialdemokratiet og rege- 
ringspartierne, i virkeligheden ikke dækker 
over nogen reel enighed, hvilket vil vise sig i 
den kommende tid og under det videre arbejde 
med, disse spørgsmål. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Afstemning 

Forslag om motiveret dagsorden nr. D 74 af 
Lasse Budtz (S), Per Stig Møller (KF), Bjørn 
Elmquist (V), Jørgen Estrup (RV), Arne Mel- 
chior (CD) og Inger Stilling Pedersen (KRF) 
(se foran) 
vedtoges med 98 stemmer (S, KF, V, RV, CD, 
FP og KRF) mod 4 (FK); 17 (SF) stemte hver- 
ken for eller imod. 

Hermed var følgende forslag bortfaldet: 
Forslag om motiveret dagsorden nr. D 73 af 

Pelle Voigt (SF) (se foran). 

Hermed sluttede forespørgslen. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

7) Første behandling af beslutningsforslag nr. B 
135: 

Forslag til folketingsbeslutning om revision af  
bistandslovens bestemmelser vedrørende børn. 

Af Kirsten Lee (RV) m.fl. 
(Fremsat 15/3 88). ) 

Forslaget sattes til forhandling. 

Forhandling 
Formanden: 

Uden glæde må jeg udsætte mødet i forelø- 
big . . . .  Det er ikke venligt ikke at bidrage til, 
at folketingsarbejdet kan fungere uforstyrret. 

Socialministeren (Mimi Stilling Jakobsen): 
Jeg beklager meget. 

Ifølge det foreliggende forslag opfordres re- 
geringen til at nedsætte et sagkyndigt udvalg, 
der skal udarbejde forslag til ændringer i bi- 
standslovens regler om børn samt udarbejde 
forslag til nye regler om privat familiepleje. 

Det fremgår af bemærkningerne til forslaget, 
at hensigten med det er, at det offentliges ind- 
sats for det enkelte barn skal have en sammen- 
hængende karakter, både når det drejer sig om 
forebyggende foranstaltninger, og når barnet 
fjernes fra hjemmet. 

Ifølge forslaget har det været et grundsyns- 
punkt for forslagsstillerne, at man skal styrke 
de ressourcer, som forældrene har og gerne vil 
udnytte. Samtidig skal der tages hensyn til bar- 
nets retsstilling i alle tilfælde, hvor det offentli- 
ge griber ind. 

Forslagsstillerne peger i øvrigt på, at der fo- 
rekommer at være et behov for at få afklaret en 
række fortolkningsproblemer inden for den 
private familiepleje. Der peges også på behovet 
for, at især større børn skal kunne inddrages i 
de beslutninger, der tages vedrørende deres liv. 

Endelig bør det omtalte udvalg se på, om det 
er rimeligt, at de sociale myndigheder under al- 
le omstændigheder skal arbejde for, at barnet 
hjemgives. 

Jeg vil gerne indlede med at sige, at jeg vil 
være meget åben over for at nedsætte et udvalg 
af denne karakter. Jeg mener, det er af afgøren- 
de betydning, at vi på dette område har så for- 
svarlige regler som overhovedet muligt. 

I den forbindelse vil jeg dog gerne pege på, at 
det måske slet ikke så meget er et spørgsmål 
om, at reglerne skal ændres, som et spørgsmål 
om nogle steder at stramme praksis i den dagli- 
ge forvaltning af reglerne. 

Jeg mener således, det er væsentligt, at der 
ved anbringelse af børn f.eks. i familiepleje ta- 
ges endnu mere hensyn til, at børnene ikke an- 
bringes i miljøer, der er for forskellige fra de 
miljøer, børnene kommer fra. Det er også væ- 
sentligt, at der gøres en indsats for, at anbrin- 
gelserne følges, så både børnene og plejefamili- 
erne kan fornemme, at de ikke er glemt, efter at 
selve afgørelsen om anbringelsen er truffet. 

Jeg vil mene, at en række af disse problemer 
modvirkes, hvis man ved valg af plejeforældre 
ser efter emner i barnets egen familie, f.eks. 
bedsteforældre, søskende m.fl. 

Jeg tror også, det betyder meget, at man i ind- 
satsen fra socialforvaltningernes side er op- 


