
Rune Skarstein:

Stakkars Europa

"(Atombomben) er ikke noe våpen i klassekampen. Den 
er verken et kapitalistisk eller et kommunistisk våpen. 
Den er ikke noe våpen i det hele tatt, like lite som 
et gasskammer er det." Hans Magnus Enzensberger (1964).

ET "DOBBELTVEDTAK" MED UANTE FØLGER?

Den 12. desember 1979 besluttet NATOs ministerrådsmøte i 
Brussel å utplassere 572 mellomdistanseraketter med atom
ladninger i Vest-Europa. Av disse skulle 108 Pershing 2- 
raketter stasjoneres i Vest-Tyskland, mens 464 Cruise 
Missiles eller krysserraketter skulle fordeles på Vest- 
Tyskland, England, Nederland, Belgia og Italia. Noen av 
de europeiske regjeringene ytret ønske om at de nye raket
tene skulle ha såkalte dobbeltnøkler. Stasjoneringsland- 
ene skulle med andre ord kontrollere leveringssystemene, 
mens USA skulle ha hånd om atomladningene. På denne måten 
skulle en forhindre at USA kunne ta i bruk disse våpnene 
mot et stasjoneringslands vilje. Dette forslaget ble - 
med den vest-tyske regjeringens tilslutning - awist av 
USA. I stedet, kanskje som. et plaster på såret til til
hengerne av dobbeltnøkkel, ble det fattet et "dobbeltved
tak": USA skulle ta opp forhandlinger med Sovjetunionen 
om såkalte eurostrategiske atomvåpen eller Theater Nuclear 
Forces (TNF). I kommunikeet fra minsterrådsmøtet står det 
imidlertid ikke ett ord om hva forhandlingene skal ta sikte 
på. Det heter bare at: "NATOs behov for TNF vil bli vur
dert i lys av konkrete forhandlingsresultater."1

Etter lang nøling gikk USA til forhandlinger med Sovjet
unionen i november 1981. Men begeistring for dobbelt
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vedtakets andre del har de aldri lagt for dagen. For 
eksempel Reagans første utenriksminister, Alexander Haig, 
uttalte at dobbeltvedtaket var "bare en politisk gest".
En av Haigs "fremste rådgivere" sa dette om forhandlingene: 
"Vi gjør dette bare for å tilfredsstille våre europeiske 
allierte."2 Og snaue fire måneder før forhandlingene 
startet, uttalte direktøren for Kontoret for Våpenkontroll 
og Nedrustning (Arms Control and Disarmament Agency) , Eu
gene Rostow, at han ikke visste hva de skulle forhandle 
med Sovjetunionen om.3

Dobbeltvedtaket i Brussel var slett ikke noe isolert til
tak verken fra NATO eller USA. Før Carter overtok presi- 
dentembetet, hevdet han at USAs militærutgifter kunne 
skjæres ytterigere ned. Men han gjorde det stikk motsatte: 
I 1977 økte USAs militærutgifter (i faste priser) for 
første gang etter 1968, og i Carters presidentperiode 
(1977-80) økte militærutgiftene - for første gang i freds
tid - i fire påfølgende år.4 I januar 1980 lanserte dess
uten Carter-adrninistrasjonen et ambisiøst 5-års rustnings- 
program til en kostnad av ca. 45 milliarder dollar (i 
faste 1980-priser). Det inkluderte produksjon av MX- 
raketter, Trident 1- og Trident 2-raketter, Trident-ubåter, 
krysserraketter, Pershing 2-raketter osv. President Car
ter fikk også organisert en Rapid Deployment Force som 
skal hjelpe eller supplere Green Berets ved militære inter
vensjoner utenlands.
Sommeren 1980 ble President-Direktiv 59 (PD59) sirkulert 
i Carter-adrninistrasjonen. Dette dokumentet skiller seg 
på vesentlige punkter fra USAs strategiske doktrine om 
gjensidig garantert ødeleggelse (mutual assured destruc
tion = MAD), som ble formulert av forsvarsminister McNa
mara i 1965. PD 59 bygger snarere på den motsatte dokt
rine: Den "begrensede atomkrigen" skal ikke lenger være 
utenkelig. Trusel om bruk eller faktisk bruk av "taktiske 
atomvåpen" skal bli et effektivt diplomatisk-militært in
strument og en reell militær mulighet ved forsvaret av 
USAs globale interesser. PD 59 flytter den strategiske vek
ten fra truselen om å ødelegge de 200 største sovjetiske 
byene med interkontinentale raketter (utplassert i USA og 
ombord i ubåter) til en mer "begrenset" trusel om å øde
legge politiske og militære kommandosentre, militærbaser 
og viktige industrianlegg. I et rundskriv til forsvars
ministrene i NATO-landene sammenfattet Harold Brown det 
nye strategiske opplegget i PD 59:
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"...det er av avgjørende betydning å la den sovjetiske 
ledelsen forstå at de med en aggressiv handling ikke 
risikerer utelukkende en allmenn gjengjeldelse over 
hele målspektret. De må også forstå at dersom Sovjet
unionen velger et mellomtrinn på opptrappings-skalaen, 
så kan De Forente Statei legge en uakseptabelt høy pris 
på de verdiene som den sovjetiske ledelsen vurderer 
aller høyest: sentrene for politisk og militær maktut
øvelse, kjernefysiske og konvensjonelle militærstyrker 
og industrikapasiteten som trengs for å føre militære 
operasjoner."5

Nå kan det hevdes at PD59 bare var en presisering av NATOs 
strategiske doktrine om "fleksibel reaksjon" (flexible 
response) som alt hadde vært gjeldende noen år. Men NATOs 
doktrine er uttrykkelig begrenset til sovjetisk aggresjon 
mot USA eller andre NATO-land. Det nye med PD59 er at det 
snakkes om "sovjetisk aggresjon" generelt, hvor som helst 
i verden der USAs interesser måtte være truet.
Straks Reagan hadde kommet til makten, lanserte han et 
svimlende rustningsprogram. For perioden 1981-1986 skal 
de samlede militærutgiftene komme på 1,5 billioner dollar 
(1 500 000 000 000 $ = ca. 9 000 000 000 000 kroner, dvs. 
ca. 30 ganger Norges bruttonasjonalprodukt i 1980). Mili- 
tariseringen av USA har dermed fått en astronomisk dimen
sjon. Men det er verdt å merke seg at det var menneske- 
rettspresidenten Carter som snudde den synkende trenden i 
de amerikanske rustningsutgiftene og lanserte en strate
gisk doktrine som åpner for "begrenset atomkrig" mot Sov
jetunionen samme hvor USAs "vitale interesser" måtte være 
truet. I sin årbok for 1980 påpekte det velrenommerte 
Stockholm Internasjonale Fredsinstitutt (SIPRI) at dette 
skiftet var godt i gang "lenge før den sovjetiske aksjonen 
i Afghanistan". Og SIPRI var ikke i tvil om at det signa
liserte en ny etappe i rustningskappløpet: "Det finnes 
knapt noen tvil om at 1979/80 markerer en opptrapping av 
rustningskappløpet mellom de to stormaktene. President 
Carter har erklært at han vil sørge for at USA forblir 
duen sterkeste makten på jorden. Dette vil sannsynligvis 
føre til en sovjetisk reaksjon: en raskt økende trend i 
USAs rustningsutgifter vil ikke forbli ubesvart. Militær
utgiftene i verden er inne på en skjebnesvanger kurs."6

Våre ansvarlige politikere fremstiller dobbeltvedtaket 
i Brussel som et uttrykk for felles vestlige sikkerhets
interesser. At USA skulle ha helt spesielle interesser
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av å få vedtaket igjennom og påta seg milliardinvesteringer 
i utvikling og produksjon av Pershing 2 og krysserraketter, 
ser ut til å være en forbudt tanke. At dobbeltvedtaket 
falt sammen med et nytt oppsving i amerikansk militarisme, 
blir enten oversett eller fremstilt som et tilfeldig sam
mentreff. At det skulle forandre Vest-Europas rolle i 
USAs militærstrategi blir blankt awist. Skulle en dømme 
etter den summariske parlamentariske forhåndsklareringen, 
var det ikke noen viktig sak i det hele tatt.
Men store deler av opinionen i Vest-Europa og USA mente 
snart noe annet. Den folkelige motstanden mot dobbeltved
taket vokste seg raskt inn i NATO-tilhengernes rekker.
Både de store demonstrasjonene og folkekravet om atomvåpen
frie soner i Europa ser ut til å ba tatt atomvåpenpoliti- 
kerne på senga. Det kan derfor være grunn til å spørre om 
de var like lite forutseende når det gjaldt dobbeltved
takets politiske og militærstrategiske følger.

SS-20 - EN ØKT TRUSEL MOT VEST-EUROPA?

NATOs offisielle begrunnelse for å utplassere Pershing 2- 
og krysserraketter var en angivelig ny og alvorlig trusel 
fra Sovjetunionen, nemlig de såkalte SS-20-rakettene. På 
sovjetisk side bar de selvsagt vært ytterst tilbakeholdne 
med informasjon om det nye våpenet. Men også USA har dre
vet et veritabelt hemmelighetskremmeri. Pentagon hevder 
for eksempel at de bar utallige satelittbilder både av 
SS-20-rakettene, av trailerne som transporterer dem og av 
flere utskytningsramper. Men de nekter å frigi noen av 
disse bildene. Den angivelige grunnen til denne tilbake- 
boldenbeten er at slike bilder ville gi Sovjetunionen et 
for godt innblikk i kvaliteten på amerikansk satelitt- 
spionasje.7 På NATO-møtet i desember 1979 måtte de euro
peiske ministrene - som !,bevisn på faren med SS-20? - nøye 
seg med å kikke på et fotografi som ble sirkulert og der
etter inndratt igjen.
Også den geografiske lokaliseringen av utskytingsbasene 
for SS-20 blir hemmeligholdt av USA. Og når det gjelder 
antallet utplasserte raketter, er det blitt skapt forvir
ring gjennom varierende og motstridende opplysninger (Jfr. 
W. Bittorfs artikkel i dette heftet av Vardøger^ s. 82ff). 
Med noenlunde sikkerhet vet vi dette om SS-20: Den går på 
fast drivstoff og har en maksimal rekkevidde på ca. 4 000 
km. Den har tre stridshoder som kan styres mot forskjel
lige mål. Hvert stridshode bar en sprengkraft tilsvarende
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150 kt TNT (eller vel 10 Hiroshima-bomber), og stridsho
denes treffsikkerhetsradius (CEP) er på minst 400 meter.8

SS-20 er klett ikke den første sovjetiske atombomberaketten 
rettet mot Vest-Europa. Fra rundt 1960 var knapt 600 
SS-4-raketter (maks. rekkevidde 2 000 km) og 100 SS-3-ra- 
ketter (maks. rekkevidde 3 700 km) siktet inn mot vest
europeiske befolkningssentre. Disse rakettene bruker 
imidlertid flytende drivstoff. Det gjør at de både har 
lang nedtellingstid og er svært tungvinte og usikre, for 
ikke å si farlige i drift. (Jfr. Bittorfs artikkel, s.
93). Treffsikkerhetsradiusen (CEP) til SS-4 og SS-5 er 
relativt stor (henholdsvis 2 400 og 1 200 m). Derfor har 
hver rakett også en tilsvarende større sprengladning på 
et megatonn (eller vel 70 Hiroshima-bomber!)
De sovjetiske lederne holder fast på at SS-20 bare repre
senterer en modernisering av SS-4 og SS-5. I samsvar med 
denne påstanden er SS-4 og SS-5 blitt fjernet etter hvert 
som SS-20 er blitt utplassert. Det viktigste nye med SS-20 
er altså at den går på fast drivstoff. Dette kan godt be
traktes som en temmelig forsinket modernisering, for USA 
gjennomførte dette for hele sitt rakettarsenal for 10-15 
år siden (Jfr. Bittorfs artikkel, s.93ff). SS-20 har også 
noe større treffsikkerhet og tilsvarende mindre strids
hoder enn SS-4 og SS-5. Men også en sprengladning på 10 
ganger Hiroshimabombens har en ufattelig ødeleggelsesvirk- 
ning. Mens en megatonnbombe fra SS-4 eller SS-5 ville 
blåse vekk og/eller forgifte størstedelen av både Hessen 
og Rheinland-Pfalz, ville en SS-20 bombe (med sprengkraft 
10 ganger Hiroshima-bomben) ødelegge hele Frankfurt med 
omegn. Også SS-20 er derfor et gjengjeldelsesvåpen med 
masseødeleggelseskraft. Den kan ikke brukes til det som 
i militær sjargong kalles Tlkirurgiske inngrep11 mot begren
sede mål, for eksempel militærbaser, flyplasser, industri
anlegg osv. Som Wilhelm Bittorf fastslår i sin artikkel: 
"Et sprenghode med en kraft av denne størrelse er omtrent 
like velegnet til førsteslag mot avgrensede mål som et 
pressluftbor til en hjerneoperasjon." (jfr. s. 99.)
På denne bakgrunn mener en rekke militærfolk at SS^-20 fak
tisk representerer bare en modernisering av SS-4 og SS-5, 
og at den slett ikke utgjør noen økt trusel mot Vest- 
Europa. Det amerikanske liberal-konservative Center for 
Defence Information som ble startet av admiral Gene La- 
Rocque i 1972, skriver i sitt tidsskrift, The Defence Mo
nitor :
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"Allerede i flere tiår har Sovjetunionen truet Vest- 
Europa. SS-20-raketten betyr ikke noen økning av denne 
truselen, og den krever ikke noen hastige eller farlige 
mottiltak fra NATO. For å avskrekke militære aksjoner 
fra Sovjetunionen, har NATO konsentrert enorme kjerne
fysiske kapasiteter i Europa."9

ER VEST-EUROPA FORSVARSLØST MOT S$-20?
La oss se litt nærmere på hvilke "enorme kjernefysiske ka
pasiteter" NATO har å stille opp mot SS-20. I dette til
fellet passer det NATO-generalene å betrakte "våpensystem 
mot våpensystem". På den måten kan de ignorere alt annet 
enn rakettene, for eksempel alle bombeflyene i NATOs "frem
skutte system" mot Sovjetunionen. De våpnene som da gjen
står, er først og fremst fem Poseidon ubåter som USA har 
tildelt NATO i Vest-Europa og fire Polaris-ubåter i Stor
britannia som også er under NATO-kommando. Dessuten har 
Frankrike fem ubåter med tilsammen 82 mellomdistanseraket
ter ombord. Bare denne samlingen av ubåter representerer 
en "enorm kjernefysisk kapasitet". En eneste Poseidon- 
ubåt har 16 raketter ombord. Hver rakett har 10 strids
hoder som kan styres mot forskjellige mål. Bare en ubåt 
kan med andre ord angripe 160 forskjellige mål. Hvert 
stridshode har en sprengladning på 40 kt (TNT). I en 
eneste Poseidon-ubåt er det følgelig en samlet sprengkraft 
på 6,4 megatonn. Det er en større sprengkraft enn all am
munisjon som ble avfyrt under den andre verdenskrig, atom
bombene over Hiroshima og Nagasaki medregnet.

Ved en maksimal rekkevidde på 4 600 km har Poseidon- 
stridshodet en treffsikkerhet (CEP) på 500 meter. Posei
don har altså mye større rekkevidde og omtrent samme 
treffsikkerhet som SS-20.10 fra Nordsjøen kan en Poseidon- 
rakett nå langt øst for Ural, og den har så stor treff
sikkerhet at den kan siktes inn mot og ødelegge utskytings- 
basene til SS-20. Poseidon-rakettene har dessuten den for
del at de er skjult under havene og ikke kan lokaliseres 
av sovjetisk detektorutstyr. De er nærmest uangripelige 
og egner seg derfor ypperlig for trusel om gjengjeldelse 
eller faktiske gjengjeldelsesangrep.
La meg her skyte inn at USA nå skal erstatte Poseidon (og 
Trident 1 som har tilsvarende treffsikkerhet) med de så
kalte Trident 2-rakettene. De har både mye større treff
sikkerhet (CEP=ca. 30 m) og større rekkevidde (7 400 km) 
enn Poseidon-rakettene.
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I en nitid studie har den vest-tyske konf liktforskeren Dieter 
Lutz stilt opp et "scenarium for det verste tilfelle" for 
Vest-Europa. Han antar at Sovjetunionen setter i gang et 
omfattende avvæpningsslag med hele sitt kjernefysiske ar
senal inkludert SS-20-rakettene mot Vest-Europa. Alle 
atomvåpen som er stasjonert på landjorda, i fly og på han
garskip eller andre overflateskip, blir ødelagt i dette 
angrepet. Blant de ødelagte våpnene er også samtlige Per
shing 2 og krysserraketter som forutsettes å være utplas
sert og danner et hovedmål for det sovjetiske angrepet. 
Disse våpnene kan ikke spille noen som helst rolle i et 
gjengceldelsesccngrep. Lutz antar videre at halvparten 
både av Poseidon-ubåtene under NATO-kommando og de britiske 
og franske ubåtene også blir ødelagt på grunn av at de lig
ger i havn eller i dokk. Med "restpotensialet" av atom- 
våpen-ubåter er imidlertid NATO i stand til å legge helt 
i ruiner de 30 største byene i Sovjetunionen: 42 millioner 
sovjetrussere ville bli drept og 40 % av landets industri- 
kapasitet ville bli ødelagt. Lutz understreker at dette 
er en ytterst "forsiktig" beregning av ødeleggelsesvirk- 
ningene. Og han spør: "hvor mye ødeleggelseskapasitet er 
nok?" Samtidig presiserer han at Pershing 2 og krysser
raketter ikke bidrar en døyt til NATOs gjengjeldelses- 
evne.11 Det er verdt å merke seg at flere vest-tyske mi- 
litæreksperter har sagt seg enige med Lutz. Blant dem er 
den fremtredende generalen Christian Krause.12

Gjennom en årrekke ble folkene i Vest-Europa innprentet av 
NATOs atompolitikere at vi kunne sove trygt selv om SS-4- 
og SS-5-raketter sto siktet inn mot oss. For ubåtrakettene 
alene ga NATO en mer enn tilstrekkelig avskrekkings- og 
gjengjeldelsesevne. Men etter at SS-20 kom, har NATO-po- 
litikerne gjort helomvending. General Christian Krause 
fastslår at nå "unngår NATO med pinlig nøyaktighet å ta 
med i styrkesammenligningene de amerikanske ubåtrakettene 
som er tildelt NATOs øverstkommanderende for Europa."13 
Og for å rettferdiggjøre dobbeltvedtaket i Brussel publi-' 
serte Forbundsregjeringen en langtekkelig "hvitbok" fylt 
med pølsevev som ikke nevner NATOs ubåtraketter med ett 
eneste ord.14 Denne systematiske ignoreringen kan bare 
rettferdiggjøres rent formelt: Atomvåpnene på ubåter er 
blitt klassifisert som "strategiske våpen". De er derfor 
inkludert i SALT-II-avtalen, som for øvrig ikke er rati
fisert av den amerikanske kongressen. SS-20-rakettene er 
derimot "mellomdistansevåpen", som ikke var inkludert i 
SALT-II-avtalen fordi amerikanerne ikke ville ta slike 
våpen med i forhandlingene.15 Under SALT-forhandlingene
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ble "strategiske våpen" på USAs og Sovjets side veidd opp 
mot hverandre. Poseidon-rakettene var med i denne styrke- 
sammenligningen, mens verken SS-4, SS-5 eller SS-20 var 
inkludert. Atomvåpenpolitikere og atomvåpengeneraler i 
Vest-Europa og USA hevder derfor at i "våpenbalansen" må 
ikke Poseidon-rakettene stilles opp mot SS-20. Men sam
tidig innrømmer de at Poseidon-ubåtene som er tildelt 
NATOj faktisk har vært NATOs svar på SS-4 og SS-5. Her 
er et eksempel på at styrkebalanse-formalismen i en avtale 
om våpenkontroll (som ikke er ratifisert i USA) ikke bare 
blir brukt for å rettferdiggjøre videre opprustning. Den 
blir også brukt som påskudd for å skyve atomopprustningen 
og faren for atomkrig over på Europa.
Det er forresten ikke amerikanerne, men den vest-tyske 
forbundskansleren Helmut Schmidt som er ansvarlig for det 
første skrittet i denne fatale retningen. I en tale i 
International Institute for Strategic Studies i London i 
oktober 1977 antydet han at SALT II-avtalen ville ødelegge 
den militære "likevekt" i Europa. (Jfr. Wilhelm Bittorfs 
artikkel i dette heftet, s. 119.)
I boken Verteidigung oder Vergeltung (1968) hadde Helmut 
Schmidt skrevet at det ville være "ytterst betenkelig" å 
stasjonere raketter med atomladninger på land i det tett- 
befolkede Vest-Europa. Slike landbaserte systemer ville 
være "tiltrekningspunkter" for motstanderens atomraketter; 
derfor hørte de hjemme i Alaska, Labrador, på Grønland 
eller i ørkenområdene i Libya og For-Asia.1 Men ni år 
senere kom han med en nesten direkte invitasjon til at 
USA skulle utplassere landbaserte raketter i Vest-Europa. 
Hansken som Schmidt kastet i 1977, ble straks snappet opp 
av USAs militærstrateger. På møter i Den Kjernefysiske 
Planleggingsgruppen (Nuclear Planning Group) tilbød de 
europeerne utplassering av Pershing 2 og krysserraketter.17

Mot Schmidts fonn for patrontelling i atomalderen hjelper 
det lite å minne om at NATO alt disponerer 20 000 innsats- 
klare atomladninger. Av disse er ca. 6 000 lagret på 
vest-tysk jord, slik at det formelt "atomvåpenfrie" Vest- 
Tyskland er rustet med mer atomsprengladning pr. kvadrat
meter jord enn noe annet land i verden18. I tillegg har 
amerikanerne 14 000 atomstridshoder i USA, Asia og Stille
havsområdet. NATO/USA har altså tilsammen 34 000 atom
ladninger. (Frankrike og England unntatt) mot Sovjetuni
onens vel 11 000.18 Men de gamle mennene i Kreml har 
liten grunn til å bekymre seg over at de er underlegne 
når det gjelder antall atomladninger. Både NATO/USA og
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Sovjetunionen har forlengst en enorm såkalt "overkill- 
kapasitet", dvs. de kan utslette hverandre ,fmange ganger11. 
Enhver slik "styrkesammenligning” blir derfor bare en ab
strakt talleksersis.

PERSHING 2- OG KRYSSERRAKETTER - ET FORSVARSSTRA- 
TEGISK MENINGSFYLT SVAR PÅ SS-20?

I motsetning til SS-20 er det sterke grunner til å hevde 
at Pershing 2- og krysserrakettene er kvalitativt nye vå
pensystemer. Begge rakettene har en radikalt forbedret 
treffsikkerhet i forhold til tidligere atombomberaketter 
som kunne nå sovjetisk territorium. Ved en maksimal rekke
vidde på ca. 1 800 km har Pershing 2 - takket være et helt 
nytt målsøkingssystem - en treffsikkerhetsradius (CEP) på 
bare 30 meter. Derfor skal også sprengladningen i raket
ten tilsvare maksimalt 10 kt. TNT, dvs. mindre enn en 
tiendedel av stridshodet i en SS-20. Pershing 2 flyr med 
en hastighet på 20 000 km/t, og den vil bruke bare ca. 10 
minutter fra Vest-Tryskland til Moskva. SIPRI tilføyer at 
Pershing 2 dessuten er "et våpen for øyeblikkelig reaksjon, 
uten nedtellingsperiode mellom beslutningen om utskyting 
og den faktiske utskytingen."20 Dermed er varseltiden for 
sovjetisk side drastisk redusert. Den ene typen strids
hode som skal brukes på Pershing 2, er en såkalt "earth 
penetrator", en "jordgjennomtrenger" som kan gå ca. 12 
meter ned i vanlig jordgrunn før den eksploderer.21 Dette 
våpenet er skreddersygg for sprenging av bunkere, rakett- 
siloer og andre underjordiske installasjoner.
Krysserraketten er om mulig enda mer teknisk utspekulert 
enn Pershing 2. Denne raketten er et lite jetfly uten 
pilot. Det radikalt nye er navigasjonssystemet som gjør 
at krysserraketten kan ta seg fram bare 30 - 60 meter 
over bakken. Dermed kan den unngå radar-observasjoner. 
Krysserraketten er dessuten svært liten, med en diameter 
på bare \ meter og en største lengde på 6 meter i start- 
øyeblikket. Dette gjør at "den er nesten like vanskelig 
å oppdage som en måse".22 Endelig kan den forandre kurs 
underveis slik at det oppstår forvirring om hvilket mål 
den styrer mot. Disse egenskapene gjør at den har stor 
"evne til å trenge inn på fiendtlig område".
Krysserraketten har større rekkevidde enn Pershing 2, ca.
3 000 km. Det betyr at den kan nå helt til Sverdslovsk 
fra Vest-Tyskland. Ved maksimal rekkevidde er treffsik
kerheten (CEP) mellom 30 og 100 m. Raketten skal utstyres
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med sprengladninger fra 60 til 200 kt. TNT. Krysserraket
ten trenger ikke faste utskytingsramper, men skal kunne 
fraktes omkring og skytes ut fra spesielle trailere. Både 
trailerne og rakettene kan fraktes i store transportfly. 
(Norske militærflyplasser blir nå dimensjonert for å kunne 
ta imot transportfly av denne typen). Dette gjør det lett 
å hemmeligholde både antallet raketter og antallet ”utskyt- 
ingsmuligheter”.
Er nå disse djevelske nye våpnene noe forsvarsstrategisk 
meningsfylt svar på SS-20? Er de med andre ord brukbare 
gjengjeldelsesvåpen i tilfelle Sovjetunionen skulle bombar
dere Vest-Europa med SS-20? For det første er jo, som 
nevnt foran, Vest-Europa svært godt rustet med slike gjen- 
gjeldelsesvåpen i form av Poseidon-raketter som kan nå og 
ødelegge hver eneste utskytingsbase for SS-20-raketter 
siktet inn mot Vest-Europa.23 Men Pershing 2 (rekkevidde 
1 800 km) og krysserraketter (rekkevidde 3 000 km) kan 
ikke engang nå fram til alle utskytingsbasene for SS-20 
(rekkevidde ca. 4 000 km). På grunn av sin treffsikker
het, hastighet (Pershing 2) og "usynlighet” (krysserraket
ten) skaper de derimot en ekstrem usikkerhet på sovjetisk 
side. Bare de rent tekniske egenskapene ved de nye NATO- 
rakettene og det faktum at de er landbaserte, gjør dem til 
førsterangs mål for et sovjetisk preventivt angrep i en 
eventuell konfliktsituasjon. Fordi disse rakettene skaper 
usikkerhet og uberegnelighet for Sovjetunionen, skaper de 
også usikkerhet og uberegnelighet for Vest-Europa.
Det er snart bare NATOs atomvåpenpolitikere og atomvåpen- 
generaler som ikke vil innrømme at en slik gjensidighet 
eksisterer. For mange andre etablerte militærfolk og po
litikere er den selvinnlysende. Mens Høyre-folk i Norge 
fortsatt prøver å stemple kampanjen ftNei til atomvåpen” 
som et agentur for Moskva, har ærverdige generaler tatt 
til motmæle mot en videre atomopprustning av Vest-Europa. 
Blant dem er de vest-tyske generalene Heinz Trettner,
Wolf von Baudissin, Christian Krause og Gerd Bastian, 
italieneren Nino Pasti, admiral Noel Gayler (tidligere 
øverstkommanderende for USAs stillehavsstyrker) og admi
ral Gene La Rocque (tidligere fremtredende medlem av 
NATOs Nuclear Planning Group). Blant fremtredende poli
tikere finner vi bemerkelsesverdig nok først og fremst 
amerikanere: Mc George Bundy, George F. Kennan, Robert 
McNamara, George W. Ball, Paul Warnke osv. Det kan være 
en passende oppgave for norske atomvåpentilhengere å for
lenge denne listen og samtidig påvise at disse folkene
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bare er nyttige idioter for makthaverne i Kreml.
På sidene 197 til 201idette heftet har vi laget en "en
quete” blant noen av de nevnte prominensene, som alle er 
varme NATO-tilhengere. Kommentarene deres til den nåvær
ende atom-opprustningen av Vest-Europa er preget av en 
problematikk som Rudolf Augstein, redaktør av det vest
tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel^ har formulert uten om
svøp:

"Det er... den uløselige floken, faporienf, i de vest
lige militærdoktrinene som særlig truer Vest-Tyskland 
over* all måte. På den ene siden blir det erklært at 
et kjernefysisk slag ikke kan begrenses, at det snar
ere vil skje en automatisk opptrapping til Den Store 
Krigen... På den andre siden blir det satt i verk 
praktiske tiltak som ville ha mening bare hvis begren
set atomkrig - begrenset til Sentral-Europa - var mu
lig. . ." (Jfr. dette heftet, s. 201.)

AMERIKANSKE MOTIVER BAK PLANLEGGING FOR BEGREN
SET ATOMKRIG

Tanken om en begrenset atomkrig - begrenset til Sovjet
unionen og Europa - stammer verken fra NATO-tilhengeren 
Rudolf Augstein eller fra den vest-europeiske fredsbeveg
elsen. Den er tvert imot klekket ut av USAs politiske 
og militære ledere.24 Bak denne tanken ser det ut til å 
være to motiver. Det ene motivet gjelder USAs rolle i 
forsvaret av Vest-Europa, det andre motivet gjelder for
svaret av USAs gtobale økonomiske og politiske "vitale 
interesser". Selv om det er en intim sammenheng mellom 
de to Tnotivene, skal vi se nærmere på dem hver for seg.
Det første motivet er knyttet til problemer med USAs 
"atomparaply" over Vest-Europa og dens avskrekkende funk
sjon overfor Sovjetunionen. Stadig flere amerikanske po
litikere og strateger har ymtet frampå om at denne "para
plyen" er en urimelighet. Det kan ikke ventes at USA vil 
sette sin egen eksistens på spill og bombardere Sovjet
unionen med sine strategiske atomvåpen i tilfelle Sovjet
unionen skulle angripe Vest-Europa. Når det gjelder for
svaret av Vest-Europa, er derfor ikke USAs avskrekking 
(truselen om massiv gjengjeldelse) overfor Sovjetunionen 
troverdig. Mens Henry Kissinger ennå var professor (i 
1959) kom han med en klar påminnelse om at europeerne 
ikke burde stole på denne doktrinen:
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"Forsvaret av Europa kan ikke føres bare fra Nord- 
Amerika, fordi ... en ikke kan stole på at en nasjon 
vil begå selvmord for å forsvare utenlandsk territorium, 
samme hvor fast allianseenheten måtte være."25

Alva Myrdal påpeker at Kissinger ofte har gjentatt denne 
advarselen. Selv ikke som USAs utenriksminister "forand
ret han syn på dette spesielle punktet, selv om uttalel
sene hans ble justert, slik at det ikke skulle se ut som 
om USA trakk tilbake sitt løfte om å holde en beskyttende 
kjernefysisk paraply over Vest-Europa".25 Og Kissinger 
er ikke alene om et slikt syn. Amerikanske tjenestemenn 
bruker nå det samme argumentet for å rettferdiggjøre ut
plasseringen av Pershing 2- og krysserraketter i Vest- 
Europa. I en artikkel som vakte oppsikt, skriver McGeorge 
Bundy, George F. Kannan, Robert McNamara og Gerald Smith 
at det i den amerikanske regjeringen finnes svært forskjel
lige begrunnelser for dette tiltaket. En begrunnelse er 
at de nye rakettene i Vest-Europa skal være et svar på 
Sovjetunionens SS-20, men:

"Andre pjenestemenn har et helt annet argument. Det 
går ut på at uten nye amerikanske våpen med overlevel
sesevne som kan nå Russland fra Vest-Europa, kan det 
ikke finnes noen tillit til at USAs strategiske styrker 
vil være forpliktet til å forsvare Vest-Europa. Ifølge 
dette argumentet trengs de nye rakettene for å gjøre 
det mer sannsynlig at enhver krig i Europa vil bringe 
kjernefysiske stridshoder mot Sovjetunionen3 og så
ledes først og fremst avskrekke aggresoren. Dette 
argumentet er logisk atskilt fra enhver bekymring ved
rørende de sovjetiske SS-20* og det forklarer muligens 
det dårlig skjulte håpet til noen av planleggerne om at 
Reagans forslag skal bli avvist. (Dvs* Reagans "null-
løsnings"-forslag ved Geneve-forhandlingene. R.S.)
Slike skiftende rettferdiggjøringer sprer betydelig 
tvil om den faktiske hensikten med den foreslåtte ut
plasseringen. n27

En uttalelse av forsvarsminister James R. Schlesinger fra 
1976 gir derimot mindre grunnlag for slik tvil. I sin 
budsjettrapport til Kongressen sa han:

"Vi fortsetter å utplassere våre kjernefysiske styrker 
på krigsteatrene både i Europa og i Asia. Når det 
gjelder Europa, har vi tre vesentlige grunner for ut
plasseringene våre. For det første: kjernefysiske 
styrker på NATOs krigsteatre er viktige for avskrekk- 
ingen så lenge Warszawa-pakten utplasserer sine egne
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kjernefysiske krigsteaterstyrker... For det andre: 
hvis avskrekkingen ikke skulle virke3 utgjør våre kjer
nefysiske krigsteater-styrker en kilde for begrensede 
og kontrollerte muligheter (options) annet enn tidlig 
bruk av USAs og våre alliertes strategiske styrker.
For det tredje: i tråd med NATOs strategi for fleksi
belt svar (flexible response), utelukker vi ikke at 
USA og våre allierte vil bruke atomvåpen hvis det 
skulle vise seg nødvendig for å demme opp for og slå 
tilbake et omfattende konvensjonelt angrep fra Warzawa-

Med "kjernefysiske styrker på NATOs krigsteatre" siktet 
Schlesinger til bombeflyene, Pershing lA-rakettene, Nike- 
Herkules- og Lance-rakettene osv., med tilsammen ca. 6 000 
atomstridshoder utplassert i Vest-Europa, hovedsakelig i 
Vest-Tyskland. Bortsett fra bombeflyene besto imidlertid 
disse systemene bare av "taktiske", kortrekkende atomra
ketter som ikke kunne nå sovjetisk territorium. Disse 
rakettene - for eksempel Pershing IA - kan bare brukes 
som gisselvåpen og ødelegge befolkningssentre i Polen, Øst- 
Tyskland og Tsjekkoslovakia hvis Sovjetunionen skulle an
gripe Vest-Europa.29 Som "kilde for begrensede og kontrol
lerte muligheter annet enn tidlig bruk av USAs og våre al
liertes strategiske styrker" (Schlesinger) har de derfor 
en alvorlig mangel fra amerikansk synspunkt. Som vi skal 
se, er USAs hensikt med utplasseringen av Pershing 2- og 
krysserraketter i Vest-Europa å tette igjen dette hullet 
i atomvåpenstrategien deres.
Et annet motiv for begrenset atomkrig som er nær beslektet 
med det vi nå har skissert, går ut på at det ville være en 
overreaksjon av USA å gå til massiv gjengjeldelse mot Sov
jetunionen for eksempel etter et sovjetisk angrep på Vest- 
Europa. I en ganske fersk artikkel som slett ikke er pre
get av morale hevder to fremtredende amerikanske militær- 
forskere at en slik massiv gjengjeldelsesstrategi er di
rekte "umoralsk" som svar på sovjetisk aggresjon mot andre 
områder enn USA. Og de tilføyer:

"Teoretikere som bare har et begrep om avskrekking be
grenset til massiv gjengjeldelse etter et sovjetisk 
angrep, ville ikke ha noe av interesse å si til en pre
sident som står overfor et konvensjonelt angrep i Den 
Persiske Gulf eller i Vest-Europa. Deres strategiske 
virkemidler eksisterer bare i fredstid."30

"Den Persiske Gulf eller Vest-Europa": Denne sammenstil
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lingen viser til det andre motivet for begrenset atomkrig, 
et motiv som gjelder forsvaret av USAs økonomiske og poli
tiske interesser og maktposisjoner generelt. Etter neder
laget i Vietnam-krigen prøvde den amerikanske regjeringen 
å bygge opp militariserte stedfortreder-regimer i Den 
tredje verden. Hvis en slik strategi lyktes, ville det 
bli unødvendig for USA å gå til direkte militære inter
vensjoner eller å blande seg inn i kriger utenlands for 
å forsvare sine globale posisjoner. Med sjah-regimets 
fall i Iran (og Somoza-regimets fall i Nicaragua) tapte 
imidlertid den herskende klassen i USA sin tillit til 
denne strategien. Særlig tilfellet Iran viste jo at selv 
tilsynelatende sterke og militært godt bolstrede stedfor- 
treder-regimer kunne falle helt plutselig. USA måtte der
for "overvinne Vietnam-syndromet" og belage seg på å for
svare sine globale interesser med egne militære styrker.
Med direkte henvisning til tapet av Midt Østen-bastionen 
Iran organiserte den amerikanske regjerningen den såkalte 
Rapid Deployment Force.

Tapet av Iran aktualiserte også sammenhengen mellom USAs 
forsvar av sine interesseområder i Den tredje verden og 
forsvaret av Vest-Europa. De amerikanske lederne fore
stiller seg at det råstoff-fattige Vest-Europa kan bli av
hengig av Sovjetunionen - ja, i verste fall komme helt 
under sovjetisk hegemoni - som følge av at råstofftilfør
slene fra Den tredje verden blir blokkert. Professor Ro
bert Tucker som nå er utenrikspolitisk rådgiver for pre
sident Reagan, har formulert denne sammenhengen utvetydig.
I en artikkel med den programmatiske tittelen "Hensiktene 
med amerikansk makt" ("The Purposes of American Power") 
skriver han:

"Mer enn kanskje noen annen faktor har oljekrisen under
streket Europas følelse av sårbarhet. Selv ikke den 
hårdnakkede utbyggingen av de sovjetiske våpensystemene 
har bidratt så mye til denne følelsen. Hvis oljen fra 
Den Persiske Gulf skulle bli holdt tilbake fra Vest- 
Europa, ville dets økonomiske liv straks stanse opp.
Den klare bevissthet om denne kjensgjerningen forklarer 
hvorfor de europeiske statene i økende grad er villige 
til å akseptere nesten enhver økonomisk eller politisk 
betingelse som de oljeproduserende landene pålegger dem. 
Dette gjør europeerne bare for ikke å komme i fare for 
å bli avskåret fra oljekildene. Det fins heller ikke 
noen grunn til å anta at denne underdanigheten ikke 
ville vise seg i langt større grad overfor en stat som
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kontrollerte oljen fra Den Persiske Gulf og samtidig 
hadde en militær stilling i Europa som var den vestlige 
alliansen overlegen.(...) Hvis Sovjetunionen i dag 
kontrollerte Den Persiske Gulf, ville de ha et fast 
grep om Europas økonomiske liv. En militært overlegen 
stilling i Europa ville ganske enkelt bare forsterke en 
makt som USA ikke ville ha noe å stille opp imot."31

VEST-EUROPA - EN ØKONOMISK RIVAL OG EN DOMINO- 
BRIKKE I USA'S IMPERIALISTISKE SYSTEM

Mellom Vest-Europa og USA har det etter hvert kommet for 
dagen stadig flere interessekonflikter som skriver seg 
fra konkurransekampen mellom europeisk og amerikansk ka
pital og den europeiske kapitalens relativt raskere eks
pansjon på verdensmarkedet (Jfr. Vardøger 12 y særlig s. 
86-116.). Amerikanske eksportindustrier har for eksempel 
i lang tid fått spesielle skattefritak, noe som er i strid 
med GATT-avtalene. Regjeringen i Washington har også 
innført en rekke proteksjonistiske tiltak for å beskytte 
amerikansk industri mot utenlandsk konkurranse. Et av de 
ferskeste eksemplene på slike tiltak er en særtoll på 
import av stål som ble innført den 10. juni i år. Denne 
særtollen har rammet vest-europeisk stålindustri - særlig 
den britiske, franske, belgiske og italienske - svært 
hardt.32 Nå (i sept./okt. 1982) behandler Representante
nes Hus et lovforslag som går ut på at bare biler med 
minst 75 % av produksjonsverdien skapt i USA, skal kunne 
selges på det amerikanske markedet. Hvis dette lovfor
slaget går igjennom, vil det til og med ramme de vest
europeiske (og japanske) bilfabrikkenes amerikanske fili
aler som start sett baserer produksjonen sin på komponen
ter importert fra moderselskapet.33 Internasjonal busi- 
ness-presse har god grunn til uavlatelig å minne oss om 
at det er i ferd med å utvikle seg en "handelskrig" mel
lom USA og Vest-Europa.
Det amerikanske forsvaret av Vest-Europa er i 1980-årene 
blitt forsvaret av en økonomisk rival. For USA er det 
viktig å holde nede denne rivalen, samtidig som det er 
av den aller største betydning å beholde ham innenfor 
USAs økonomiske og politiske interessesfære. I denne 
dobbelte nødvendigheten kan vi finne mye av forklaringen 
på den amerikanske regjeringens paniske tiltak for å for
purre byggingen av gassrørledningen fra Sibir til Vest- 
Europa, samtidig som USA bare øker den lukrative korn- 
eksporten sin til Sovjetunionen.
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Nå er det ikke bare Vest-Europa som er avhengig av å im
portere store mengder energi og andre råstoffer. Med en 
importkvote på bare vel 20 % er USA rett nok langt mer 
selvforsynt med olje enn Vest-Europa som importerer ca.
60 % av sitt samlede oljeforbruk bare fra Midt-Østen.
Men også USA er sterkt avhengig av import av viktige 
("strategiske") råstoffer fra land i Den tredje verden.
De importerer for eksempel over 75 % av det totale for
bruket av hvert av mineralene mangan, bauxitt/aluminiums- 
oksyd, vanadium, nikkel, og kobolt. Størstedelen av disse 
mineralene kommer fra land med "lav politisk stabilitet", 
hovedsakelig fra Zaire, Zimbabwe, Namibia og Sør-Afrika.
For å gardere seg mot avbrudd i tilførslene av slike mi
neraler, har den amerikanske regjerningen iverksatt om
fattende programmer for oppbygging av lagre.34

Fra amerikansk synspunkt er imidlertid Vest-Europas av
hengighet av oljekildene i Midt-Østen av en helt annen og 
langt farligere karakter. Faren de ser, er ikke først og 
fremst at avbrudd av tilførslene fra Midt-Østen kan tvinge 
Vest-Europa til avhengighet av leveringer fra Sovjetuni
onen. De tar det derimot for gitt at hvis Midt-Østen kom
mer ut av USAs grep, vil dette området falle i Sovjetuni
onens hender. Dessuten er de overbevist om at hvis USA 
mister kontrollen over Midt-Østen, vil også Vest-Europa 
gå tapt fordi Sovjetunionen da vil kontrollere oljetilfør- 
slene til Vest-Europa (Jfr. sitatet av Robert Tucker oven
for). Midt-Østen og Vest-Europa blir med andre ord satt 
i sammenheng i en slags domino-teori når det gjelder for
svaret av USAs globale økonomiske og politiske interesser 
og maktposisjoner. Derfor er det blitt vanlig at ameri
kanske politikere og strateger nevner forsvaret av Midt- 
Østen og Vest-Europa i samme åndedrag. Og av samme grunn 
er Vest-Europa blitt trukket inn i USAs strategi for for
svaret av Midt-Østen: ledende amerikanske politikere har 
i klare ordelag sagt fra at en konflikt med Sovjetunionen 
i Den Persiske Gulf kan komme til å innebære krig med Sov- 
jetunionen pa europeisk territorium.

KONFLIKTER SOM KAN LEDE TIL BEGRENSET ATOMKRIG 
I EUROPA

Krigsfaren i vår tid skriver seg ikke fra noen sovjetisk 
ekspansjonisme eller aggresjon direkte overfor Vest-Europa. 
Rett nok er samfunnene i Sovjetunionen og Øst-Europa ri
gide klassesamfunn, preget av brutal utbytting, politisk 
undertrykking, forfølging av enhver opposisjonell ytring,
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organisasjonsforbud, total sensur og et enormt sløseri i 
produksjonen. Rett nok er Sovjetunionen en stormakt, og 
herskerne i Kreml er utvilsomt forberedt på å forsvare 
sitt øst-europeiske bufferimperium med alle midler, om 
nødvendig gjennom krig.36 Men av disse forholdene kan 
det ikke sluttes at det fins noen sovjetisk trusel, aggre
sjon eller ekspansjonisme overfor Vest-Europa. De indre 
sosiale, økonomiske og politiske strukturene i Sovjet
unionen tyder slett ikke på at det her dreier seg om en 
militaristisk-ekspansjonistisk stat. De tyder tvert imot 
på at det sovjetiske samfunnssystemet er monolittisk og 
ubevegelig, med alle krefter konsentrert om å opprettholde 
status quo. MeVlom statene i Europa er det dessuten ikke 
noe konfliktstoff som kunne forårsake en ny krig; det fins 
ingen revansj istiske tendenser og ikke noe territorialkrav 
i det hele tatt. Derimot sitter erfaringene fra siste 
verdenskrig dypt i den kollektive bevissthet både i Øst 
og Vest; erfaringer som slett ikke frister til en ny krig 
i Europa. På denne bakgrunn er det ikke underlig at både 
ytterst konservative politikere og ditto konfliktforskere 
i dag mener at det ikke fins noen sovjetisk aggresjon 
eller ekspansjonisme overfor Vest-Europa.37

Faren for krig - begrenset atomkrig - i Europa skriver seg 
derimot fra Vest-Europas rolle som en utsatt dominobrikke 
i USAs imperialistiske system. For en konflikt mellom 
stormaktene om innflytelse og posisjoner i Midt-Østen er, 
mildt sagt, ikke usannsynlig. Robert Tucker understreker 
at "konfliktpotensialet” mellom stormaktene først og 
fremst ligger i dette området:

"... Den Persiske Gulf er et mareritt av nåværende og 
potensiell labilitet.(...) Gulfen utgjør i dag et makt
vakuum som i siste instans vil bli fylt, enten av den 
ene eller den andre stormakten, eller av begge.(...)
Den store truselen mot Vestens stabilitet og sikkerhet 
kommer ikke fra Sovjetunionen, men fra dette vakuumet 
som Vesten må fortsette å bero på, men ikke kan fylle 
effektivt."38

En stormaktskonflikt i Den Persiske Gulf kunne bli utløst 
bare av at Sovjetunionen støttet et statskupp eller en 
revolusjon, for eksempel i et land som Saudi-Arabia.
Hvilken annen type konflikter kunne forresten forsvars
minister HaroLd Brown sikte til når han i sin sammenfat
ning av President-Direktiv 59 snakket om situasjoner der 
"Sovjetunionen velger et mellomtrinn på opptrappingsska
laen"? (jfr. foran, s. 3 ). Som reaksjon på slike.
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"mellomtrinn" foreslår altså PD 59 at USA skal ødelegge 
"sentrene for politisk og militær maktutøvelse, kjerne
fysiske og konvensjonelle militærstyrker og industrikapa- 
siteten som trengs for å føre militære operasjoner," (Jfr. 
foran, s. 3).
President Carters sikkerhetspolitiske rådgiver, Zbigniew 
Brzezinski har etter eget utsagn "en høy grad av ansvar" 
for PD-59. Han har gjort det klart at dette dokumentet 
inneholder en "doktrine for krigføring", men "av indre
politiske grunner" kunne han ikke "benevne det slik":

"...derfor snakket jeg om ftaktisk betingede korrektu
rer av vår doktrine’. President-Direktiv 59 bringer 
oss imidlertid et skritt nærmere mot evnen til å slå 
nyansert og fleksibelt tilbake, dvs. muligheten til å 
kunne reagere på forskjellige nivåer av en konflikt..
Om nødvendig innbefatter det en begrenset atomkrig."39

Likedan som Robert Tucker, mener Brzezinski at konflikt
potensialet mellom stormaktene ligger i Midt-Østen. Dess
uten mener han at Vest-Europa burde assistere USA med å 
"beskytte" dette området:

"Vi er forpliktet til å beskytte Den Persiske Gulf og 
Midt-Østen. Men vi kan ikke gjøre det alene. Vest- 
Europa og Det fjerne østen er faktisk mer avhengige av 
dette området enn vi er. Derfor burde statene i Vest- 
Europa og Det fjerne østen gå sammen med oss i kollek
tive anstrengelser for å sikre denne sonen.(...) Ikke 
vet jeg hvorfor tyske skip ikke skulle delta i noen av 
flåtebevegelsene i Den Persiske Golf."40

Så intim er sammenhengen mellom Midt-Østen og Vest-Europa, 
i hjernene til amerikanske strateger.

AMERIKANSKE TANKER OM BEGRENSET ATOMKRIG

Tankegangen i PD 59 er utdypet og videreført i en artikkel 
av to amerikanske strategiteoretikere, Colin S. Gray (nå 
militær-politisk rådgiver i Kontoret for Våpenkontroll og 
Nedrustning) og Keith Payne (forsker ved Hudson Institute 
som ledes av Herman Kahn). Artikkelen ble publisert på 
samme tid som PD 59 ble kjent, og den er tydelig relatert 
til retningslinjene i dette dokumentet. Artikkelens tit
tel er "Seier er mulig" ("Victory is Possible"), og den 
er så åpenhjertig at vi har valgt å trykke et utdrag av 
den i dette heftet (s. 195 ~ s. 196). Gray og Payne er
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imidlertid ikke de eneste som tenker høyt på hvordan USA 
skal vinne en begrenset atomkrig. Reagans visepresident 
George Bush sa seg straks enig med dem i at en atomkrig 
vil ha en seierherre, og i omtrentlige ordelag gjentok 
han oppskriften deres på hvordan USA skal vinne, I okto
ber 1981 kåserte president Reagan selv om mulighetene for 
begrenset atomkrig på et møte i Den amerikanske forlegger- 
forening. (Jfr. dette heftet s.194). Det er verdt å 
legge merke til at opphisselsen blant vest-europeiske po
litikere og journalister ikke gjaldt det faktiske innhol
det i Reagans uttalelser, som ingen har prøvd å tilbake
vise. Den store skandalen var tvert imot at den ameri
kanske presidenten i det hele tatt hadde snakket om mulig
heten for begrenset atomkrig - underforstått i Europa. Her 
fikk Alva Myrdal enda en gang bekreftet at: "Muligheten 
for at stormaktene skal utkjempe en begrenset krig i Eu
ropa ... blir dysset ned i den offentlige diskusjon og 
dekket over gjennom kompromisser innen NATO."41

Etter president Reagans uttalelser er imidlertid det ame
rikanske opplegget for begrenset atomkrig blitt ytterli
gere utpenslet. I mai i år laget Pentagon en 125 siders 
Defence Guidance. Dette dokumentet gjentar og viderefører 
tankegangen i PD 59 og i Grays og Paynes artikkel. Det blir 
blant annet sagt at et atomangrep på Sovjetunionen må ta 
sikte på å "halshugge" den politiske og militære ledelsen 
og derved sjalte ut "hele den militære og politiske makt
strukturen i Sovjetunionen og hos deres allierte." Dess
uten krever dokumentet at det blir stasjonert våpensys
temer i verdensrommet, og at USA og deres allierte alle
rede i fredstid skal presse Sovjetunionen på defensiven 
økonomisk og teknisk. I august i år signerte president 
Reagan et annet Pentagon-dokument som postulerer at USA 
må settes i stand til å føre en atomkrig i opptil ca. seks 
måneder.42

USAs strateger tenker seg at en krig mot Sovjetunionen 
vil måtte føres på flere fronter: "...scenariet for det 
verste tilfelle (the worst-case scenario) forutser nå 
at De Forente Stater kjemper store kriger mot Sovjet både 
i Europa og Den Persiske Gulf og begrensede kamper mot 
stedfortrederne deres så langt borte som i El Salvador."43 
Forsvarsminister Caspar Weinberger mener det kan by på 
visse fordeler for USA å utvide en krig til flere fronter:

"Når vi blir tvunget inn i en krig, må vi være i stand 
til å starte motoffensiver i andre regioner og utnytte 
angriperens svakheter overalt der de finnes. Når en
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aggresjon med overlegne styrker ikke kan ,slås tilbake 
der den finner sted, så skulle vi ikke begrense oss 
til dette spesielle kriseområdet."44

Robert Tucker (og de fleste andre amerikanske politikere 
og strateger) er ikke i tvil om at Midt-Østen peker seg ut 
ut som den fremste kandidaten til å bli det "spesielle 
kriseområdet": "...Russernes nåværende militære fordel i 
Gulf-regionen er betydelig større enn den er i Europa."45 
Når Pershing 2 og krysserrakettene er utplassert i Vest- 
Europa, kan dessuten USA for første gang nå sovjetisk ter
ritorium med atomvåpen som har tilstrekkelig "gjennom
trengnings evne" og presisjon til å kunne siktes inn mot 
målene som er angitt i President-Direktiv 59 og i Reagans 
Defence Guidance. Disse rakettene vil være de viktigste 
våpnene i USAs nye offensive strategi overfor Sovjetunio
nen. Det er rett nok svært usannsynlig at en amerikansk 
motoffensiv i Europa - i alle fall i første omgang - ville 
ta form av et militært angrep på Sovjetunionen. Det er 
langt mer trolig at USA ville true med å bruke de nye mel- 
lomdistansevåpnene for å oppnå sovjetiske innrømmelser. 
Daniel Ellsberg som under president Kennedy var medlem av 
Det Nasjonale Sikkerhetsråd, har påvist at hemmeligholdte 
trusler om bruk av atomvåpen har vært et grunnleggende 
element i amerikansk militært diplomati i alle større 
konflikter etter den andre verdenskrigen.46 For Europa 
blir det imidlertid en like dødelig fare enten amerika
nerne truer med å bruke disse våpnene eller om dé faktisk 
bruker dem. Ja, bare det faktum at de er stasjonert på 
vest-europeisk jord, gjør Vest-Europa til det første mål 
for et sovjetisk preventivt angrep med atomvåpen.
EUROPA SOM SLAGMARK I EN BEGRENSET ATOMKRIG?

Dette faktum innebærer også en viss "beskyttelse av ameri
kansk territorium" (Gray og Payne). Eller som noen ame
rikanske militærforskere uttrykker det: "Velvalgt bruk av 
atomvåpen fra begynnelsen (av en konflikt) ville sette 
NATO i stand til å føre et vellykket forsvar.. Hvordan en 
skal møte irrasjonelle trusler om ... ødeleggelse av hele 
eller deler av NATO, er et problem som våre europeiske 
allierte vil stå overfor uten å kunne stole på USAs stra
tegiske kjernefysiske våpen. Det er europeemes overle
velse slike angrep truer."1*7 NATOs atomvåpenpolitikere 
og atomvåpengeneraler kaller dette risikodeling: Risikoen 
ved å bli forsvart med atomvåpen må Vest-Europa værsågod 
dele med USA! (Jfr. Bittorfs artikkel i dette heftet,
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s. 105 ). Men i årevis har Alva Myrdal advart vest-euro- 
peiske politikere om at USAs planer for begrenset atom
krig - som innbefatter utplasseringen av Pershing 2 og 
krysserraketter - ikke representerer noen risikodeling i 
det hele tatt. Det dreier seg tvert imot om et opplegg 
for offensiv bruk av atomvåpen samtidig som faren for 
atomangrep blir søkt dyttet over på Vest-Europa. Det er 
ikke "risikoen for en amerikansk avkobling fra Europa” 
som er den alvorligste faren i vår tid, skriver Alva Myr
dal:

"Risikoen.er den eksisterende sammenkoblingen av stor
maktskonflikter med en mulig ofring av Europa."48

Så forskrudd er vedtaket om å utplassere Pershing 2 og 
krysserraketter: Disse våpnene som angivelig skulle styrke 
Vest-Europas sikkerhet, innebærer mildt sagt en "tendens 
til europeisering av den kjernefysiske risiko" (Willy 
Brandt). De nye atomvåpnene på europeisk territorium be
tyr en enorm økning av USAs evne til førsteslag og føring 
av begrenset atomkrig, samtidig som faren for atomangrep 
blir skjøvet over på Europa. Tre veteraner i amerikansk po
litikk, McGeorge Bundy, Géorge F. Kennan og Robert McNa
mara, uttrykker undring over at til og med folk i den 
amerikanske regjeringen nå "snakker som om en europeisk 
akseptering av disse nye rakettene skulle være en slags 
test på europeisk lojalitet overfor alliansen."49 Men 
det er grunn til langt større undring over at ansvarlige 
vest-europeiske politikere faktisk ser ut til å ville ak
septere disse våpnene.
La meg gjenta: Det er to forhold som gjør at utplasserin
gen av Pershing 2 og krysserraketter i Vest-Europa både 
øker faren for atomkrig og konsentrerer denne faren til 
Europa. For det første får USA helt nye muligheter for 
å gjennomføre "avvæpnende" førsteslag og å føre begrenset 
atomkrig mot Sovjetunionen. Og for det andre øker sann
synligheten for at Sovjetunionen vil begrense et awæp- 
nings- eller gjengjeldelsesangrep til Vest-Europa. Disse 
faremomentene er slett ikke betinget av at USA faktisk 
skulle ha til hensikt å starte begrenset atomkrig i en 
krisesituasjon. Faren blir skapt bare ved at våpnene er 
utstasjonert i Vest-Europa. Men fordi USAs egen risiko 
for sovjetisk atomangrep blir redusert, er det grunn til 
å tro at amerikanerne vil være mindre tilbakeholdne med 
truster om atomangrep i krisesituasjoner. Og USAs trusler 
mot Sovjetunionen blir en bumerang mot Vest-Europa. Her
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er det også av betydning at USA, av åpenbare historiske 
grunner, reagerer annerledes på internasjonale konflikter 
enn de fleste statene i Europa. Den konservative vest
tyske konfliktforskeren Alfred Mechtersheimer (medlem av 
CSU) skriver:

"Alt i dag er NATO en kunstig konstruksjon, fordi de 
sosial-psykologiske fundamentene for denne alliansen 
på østsiden og vestsiden av Atlanteren ikke stemmer 
overens lenger. I USA blir det i dag reagert prinsip
ielt annerledes på konflikt enn i Vest-Europa. Det er 
klart at forskjellige erfaringer fra to verdenskriger 
spiller en rolle her. USA har det ikke skadet at de 
har intervenert i utenlandske regioner mellom 160 og 
180 ganger de siste 200 årene. Amerikanerne har ikke 
noen grunn til å oppfatte offensiv bruk av militære 
midler som noe som kan skade dem selv. Men når noen 
blir slått ned uavlatelig, vil han overveie hvorvidt 
han skal true den andre en gang til..."50

De store, strategiske, altødeleggende megatonn-bombene gir 
folkene i Vest-Europa og USA et fellesskap med amerikanske 
generaler, med president Reagan og forsvarsminister Wein
berger, nemlig interessen av å overleve. Det er sannelig 
en minimal, men like fullt en livsviktig fellesnevner. Nå 
er Europa i ferd med å bli tatt ut av dette fellesskapet.
Og - hva Enzensberger ikke kunne forutse for atten år 
siden - atombomben kan bli et våpen i klassekampen. Men 
sammenligningen hans av dette massedrapsmidlet med gass
kammeret er like aktuell som noensinne før. Stakkars Eu
ropa.

GENEVE-FORHANDLINGENE - EN "PROGRAMMERT FIASKO"

Thorvald Stoltenberg, Knut Frydenlund, Johan Jørgen Holst 
og andre politikere som bærer det norske ansvaret for dob
beltvedtaket i Brussel, vil helst ikke høre kritikk av det 
de alt har gjort. Nå gjelder det derimot å være konstruk
tiv, å se fremover. Knut Frydenlund er rett nok "bekymret 
for situasjonen” (men det har han vært lenge), og han stil
ler seg velvillig til kampanjen ,!Nei til atomvåpen” . Thor
vald Stoltenberg vet forhåpentligvis like godt som Raymond 
Garthoff at flere sovjetiske forhandlingstilbud ble avslått 
eller ignorert av USA før det ble fattet noe dobbeltvedtak 
tak.51 Men han trøster seg med at dobbeltvedtaket i alle 
fall fikk amerikanerne til å starte forhandlinger: "... vi 
skal heller ikke glemme at det var dobbeltvedtaket Helmut 
Schmidt la på bordet for å få Reagan til å forhandle.”52
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Johan Jørgen Holst mener at "vi" nå må "følge opp dobbelt
vedtaket", "vi" må finne ut hvilke muligheter "vi" har fo-r 
"å bygge bro mellom standpunktene" til USA og Sovjetuni
onen. Og han forsikrer leserne sine at "forhandlingene 
er godt i gang".53 Selv ikke forbundskansler Helmut 
Schmidt, som mer enn noen annen vest-europeer er ansvarlig 
for dobbeltvedtaket, drister seg til en slik optimisme. 
Under et offentlig foredrag i USA i slutten av juli kom 
han derimot med skarpe utfall mot den amerikanske regjer
ingens mangel på vilje til nedrustning, og han hevdet at 
USA hittil har ført Geneve-forhandlingene "bare for 
show".51*

Amerikanernes første store nummer i dette showet var pre
sident Reagans forslag om en såkalt null-løsning. Det 
viktigste punktet i dette forslaget er at begge sider i 
første omgang skal redusere antallet stridshoder på ball
istiske raketter med en tredjedel. Dessuten skal ikke mer 
enn halvparten av de gjenværende stridshodene være montert 
på landbaserte raketter.
De vest-tyske sosialdemokratenes nedrustningsekspert 
Egon Bahr har regnet ut hva Reagans forslag ville innebære: 
USA har i dag plassert nesten 70 % av atomstridshodene sine 
for ballistiske raketter i ubåter og bare 30 % i landba-. 
serte raketter. I Sovjetunionen er derimot 80 % av strids
hodene montert i landbaserte raketter og bare 20 % i ubåt- 
raketter. Ifølge Bahrs beregninger betyr dette at USA som 
nå har 6 920 stridshoder på land- og ubåtsraketter, kan 
øke antallet stridshoder i landraketter med 150. På den 
andre siden må de demontere 2 340 stridshoder plassert på 
ubåter, som for øvrig er gamle og foreldet. For Sovjet
unionen betyr derimot Reagans forslag til "nulløsning" 
langt mer drastiske forandringer. Også Sovjetunionen har 
i underkant av 7 000 stridshoder på ballistiske raketter. 
Men de måtte redusere antallet stridshoder i landraketter 
med 3 263, mens de kan øke tallet på stridshoder i ubåter 
med 951. For å oppnå ny "likevekt", måtte følgelig Sovjet
unionen foreta en kostbar omlegging av atomstridskreftene 
sine, noe de neppe har verken mulighet eller kapasitet til 
i overskuelig fremtid. På denne bakgrunn fastslår Egon 
Bahr at Reagans forhandlingspakke er "et mesterstykke - 
skreddersydd for amerikanske interesser".55

En annen konsekvens av "null-løsnings”-forslaget er at hvis 
Sovjetunionen skal holde "balanse" med USA i interkontinen
tale "strategiske" raketter, må de fjerne samtlige av sine
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SS-4-, SS-5- og SS-20-raketter.56 Den vest-tysk genera
len Christian Krause mener dette er å forlange en "ensidig 
nedrustning" av Sovjetunionen. Etter hans mening er den 
fastlåste situasjonen i stor grad skapt av at USA og vest
europeiske regjeringer har insistert på at utplasseringen 
av SS-20 var noe langt mer enn et vanlig moderniserings- 
tiltak:

"Forbundsregjeringen har gjort alt den kunne for å for
klare offentligheten at stasjoneringen av SS-20 ikke 
var noe vanlig moderniseringstiltak, men at det ville 
ødelegge likevekten i Europa. Dersom regjeringen blir 
stående på dette standpunktet, fins det knapt mulig
heter for noe kompromiss i forhandlingene: Sovjetuni
onen måtte gå til en ensidig nedrustning uten noen nev
neverdig motytelse fra Vesten.
Denne holdningen ’alt eller intet’ er også tydelig i 
forslaget til null-løsning som ble utviklet av forbunds
regjeringen og overtatt av USA. Dermed er fiaskoen i 
forhandlingene allerede programmert, og det er temmelig 
sikkert at Pershing 2 og krysserraketter blir utplas
sert."57

Hvis ikke en massiv folkebevegelse stopper Pershing 2 og 
krysserrakettene, vil de bli utplassert i januar 1984. Og 
hvis de blir utplassert, vil Sovjetunionen gå til mottil
tak som skyver atomkrigsfaren enda mer over på Vest-Europa: 
De vil produsere våpen av samme slaget som Pershing 2 og 
krysserraketten, siktet inn mot Vest-Europa. Historien 
skulle forlengst ha lært europeiske politikere at USA sta
dig har vært først med å innføre nye våpensystemer, men at 
Sovjetunionen har kommet etter.58 Amerikanske strateger 
legger ikke skjul på dette. Et intervju i Der Spiegel 
ganske nylig med øverstkommanderende for NATO-styrkene i 
Europa, general Betnard Rogers, kan stå som eksempel:

Rogers: Sovjetunionen er åpenbart i stand til å ut
nytte vårt teknologiske fremskritt til militære formål 
raskere enn vi selv. Noe av det mest kompliserte og 
høytytende utstyret i våpensystemene deres er nøyaktige 
duplikater av det vi har. Vår teknologi havner stadig 
i hendene til den andre siden og kan settes inn mot 
oss.
Spiegel: Snakker De om utviklingen innen elektronikken, 
om styrings- og målsøkings-systemer?
Rogers: Alt dette. Fremfor alt utviklingen innen mi- 
niatyrisering kan Sovjetunionen utnytte til sin fordel.59
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Men amerikanske strateger trenger ikke frykte Sovjetunio
nens innhenting av USAs forsprang med Pershing 2 og krys
serraketter: Bare Europa settes i større fare - for begren
set atomkrig - samtidig som atomkrigsterskelen blir lavere 
enn noensinne.

HVA ER NORGES ROLLE I USA'S ATOMSTRATEGI?

Utplasseringen av de nye atomvåpnene i Vest-Europa blir 
neppe satt i gang uten at det er oppnådd noenlunde enstem
mighet blant NATO-regjeringene. Derfor er det så viktig 
at fredsbevegelsen i Norge presser Stortinget og regjer
ingen til å gjøre retrett i denne saken: Stortinget må 
vedta å ikke bevilge penger til anleggene for de nye raket
tene, og regjeringen må stemme mot utplassering på det av
gjørende ministerrådsmøtet i NATO (sannsynligvis i desem
ber 1983). Kampen mot Pershing 2 og krysserrakettene er1 
også viktig fordi den gjelder hele Europa; den vil styrke 
det internasjonale samholdet innen fredsbevegelsen og gi 
den langt mer tyngde overfor maktsentrene NATO og USA.
Arbeidet mot atomopprustningen i Vest-Europa er dessuten 
ikke uten sammenheng med situasjonen i vårt land. Norge 
har inngått en avtale med USA om å lagre "tungt materiell" 
for en amerikansk marinebrigade i Trøndelag. Hvis brigaden 
skulle komme til Norge i en krisesituasjon, vil den bringe 
med seg en flystøtte på 78 fly. Willoch-regjeringen vil 
gi amerikanerne grønt lys for å ta med langtrekkende, of
fensive bombefly, for eksempel A6-flyet ("Intruder"), F-18 
og F-16. Alle disse flytypene kan frakte atombomber langt 
inn på sovjetisk territorium60. Rullebanen på Ørland Luft
havn blir nå forlenget og forsterket for å kunne ta imot 
disse flyene foruten tunge transportfly som skal bringe 
inn soldater og utstyr.
Det fins også en annen avtale mellom Norge og USA om så
kalte "klargjorte operasjonsbaser" ("Collocated Operating 
Bases",(COB). Ifølge denne avtalen, som ble inngått i 
1974, skal bestemte norske flyplasser være forberedt på å 
ta imot og fungere som "vertskap" for amerikanske kamp- og 
rekognoseringsfly i en krise- eller krigssituasjon. De 
fleste av kampflyene som eventuelt kommer, vil være utstyrt 
for å kunne bære og levere atombomber langt inn i Sovjet
unionen. Foreløpig er Gardermoen, Rygge, Sola, Flesland 
og Bodø Flyplass blitt "klargjorte operasjonsbaser". Det 
er laget separate avtaler for hver av disse flyplassene. 
Avtalene er hemmelige, men det er kjent at de blant annet
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inneholder bestemmelser om bygging av bombesikre hangarer 
og spesielle kommunikasjonsanlegg, lagring av drivstoff 
og ammunisjon og innkvartering av amerikanske soldater.
Det blir holdt hemmelig hvor mange amerikanske fly som 
etter disse avtalene skal kunne stasjoneres i Norge. Men 
vi vet at USA har planer om å overføre 400 - 500 kamp- og 
rekognoseringsfly til Europa i en krisesituasjon, og at de 
har inngått COB-avtaler for minst 38 flyplasser i 7 euro
peiske NATO-land. Genral Johan K. Christie forklarer det 
amerikanske flyvåpenets motiv bak disse avtalene: "Alle 
flyplasser vil i vår tid, med treffsikre raketter og 
styrte bomber, være meget sårbare. Dette gjelder spesielt 
i hele Vest-Europa, der avstandene er korte, og atomvåpen 
ventes å bli brukt. Amerikanerne legger derfor stor vekt 
på å spre de 4 - 500 flyene på flest mulig plasser for der
ved å oppnå økt sikkerhet."6*

Mens COB-opplegget vil gi T,økt sikkerhet" for de ameri
kanske flystyrkene, betyr det større usikkerhet for Norge 
å være innlemmet i et slikt system. Det er for øvrig ikke 
kjent i hva slags krisesituasjoner USA kan komme til å 
sende de 400 - 500 flyene til Vest-Europa. Er det hvis 
Vest-Europa blir truet? Eller også ved en alvorlig krise 
i Midt-Østen eller andre steder utenfor Europa? Og skal 
flyene som kommer, bringe atomvåpen? Mye tyder på det.
I en generell beskrivelse av COB-systernet fra US Air Force 
Europe kan vi lese følgende under overskriften "Operasjoner 
under forberedelser forut for fiendtligheter":

"Under de tidlige fasene av forberedelsene vil ammuni
sjon bli fraktet fra sentrale lagersteder til de fleste 
klargjorte operasjonsbaser (COBs) selv om WRM-ammunisjon 
allerede er på plass.(...) Den tidlige oppstillingen 
av ammunisjon vil hovedsakelig bli utført av ammuni-* 
sjonspersonell fra den innkommende enheten. Mottakel- 
sesteamet på støttebasen som samarbeider med vertslan
dets personell, vil være få i antall og være i stand 
til å yte minimal assistanse."62

Slike formuleringer gir grunn til å spørre hvorfor COB-av- 
talene blir hemmeligholdt. Er det for at norske myndig
heter, med tilsynelatende dekning for sine ord, skal kunne 
fortsette å terpe på at "base- og atompolitikken ligger 
fast", at Norge ikke vil "åpne baser for fremmede makters 
stridskrefter så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt 
for trusler om angrep", at "atomvåpen ikke skal plasseres 
på norsk område",osv.? Willoch-regjeringen er forresten 
ikke særlig nøye med slike "garantier". I stortingsmeld
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ingen "Om sikkerhet og nedrustning" heter det derimot:
"Norge vil ikke kunne regne med at allierte forsterk
ninger vil bli sendt til landets unnsetning, dersom disse 
ikke kan få støtte av kjernevåpen om det anses nødvendig 
for å hindre et angrep."63

Et betydningsfullt utsagn: Når USA finner det "nødvendig", 
skal de kunne starte et førstestag med atomvåpen mot Sovjet
unionen f ra norsk jord. Men uansett hva den norske regjerin
gen mener, og samme hva de hemmelige COB-avtalene sier om 
atomvåpen: norsk base- og atompolitikk ligger slett ikke 
fast lenger. Gjennom opprettelsen av navigasjonssystemer 
(Loran C og Omega) for amerikanske ubåter med atomvåpen, 
gjennom forhåndslagring og COB-avtaler er derimot Norge 
blitt fast innlemmet i USAs militærstrategiske system. 
Landet vårt er en integrert del av USAs "fremskutte sys
tem" i NATO-Europa: og dette systemet er programmert ikke 
bare for bruk, men for førstebruk av atomvåpen i en even
tuell konflikt mellom stormaktene.
Her burde det mane til ettertanke at USA i årevis har lag
ret atomvåpen i Japan, bare knappe 50 km fra Hiroshima.6 
Dette var ikke bare et alvorlig brudd på forsvarsavtalen 
mellom USA og Japan, men en enorm provokasjon overfor ti
tusener av japanske ofre for USAs første atombombeangrep.
Det er ingen grunn til å anta at amerikanerne ikke ville 
kunne tillate seg å lagre atomvåpen i Norge også. Men 
selv om slike våpen ikke skulle bli lagret, kan de raskt 
bringes inn i landet "om dette anses nødvendig": Både Ør
land Lufthavn og alle COB-f lyplassene er dimens j onert f or 
å kunne ta imot tunge amerikanske transportfly som for ek
sempel kan frakte krysserraketter med fullt tilbehør, klar 
til bruk på norsk territorium.
De forskjellige militærpolitiske avtalene mellom Norge og 
USA, konkrete militære tiltak og uttalelser fra Willoch- 
regjeringen tyder på at det er i ferd med å skje en snik- 
atomisering av det norske forsvaret. Dette gjør det dob
belt viktig for fredsbevegelsen å holde fast på kravet om 
en nordisk atomvåpenfri sone.
Atompolitikernes virksomhet er basert på tre antidemokra
tiske prinsipper: Unngå enhver åpenhet, enhver publisitet 
om viktige saker; hold vidtrekkende beslutninger monopoli
sert innen den lille gruppen av maktmenn; og lag fullbyr- 
dede, tilsynelatende ugjenkallelige kjensgjerninger. Freds-
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bevegelsen må arbeide etter stikk motsatte^prinsipper.
Den kan ikke overleve og ha framgang uten å avsløre og 
lage mest mulig publisitet der atompolitikerne søker å 
dysse ned eller dekke over. Den kan ikke skape aktivitet 
og entusiasme uten at flest mulig mennesker deltar i alle 
viktige beslutninger. Den kan seire bare ved at^en bred 
folkebevegelse stopper atompolitikernes forsøk på å lage 
livstruende fullbyrdede kjensgjerninger. Og tiden ma. 
nyttes godt, for 1983 blir et avgjørende år når det gjel
der å stoppe en hasard som kan føre Europa til katastrofe.

NOTER

1) Selve "dobbletvedtaket” i Brussel blir hemmeligholdt.
Vi har bare kommunikeet fra ministerrådsmøtet å holde 
oss til. Her sitert etter: Alfred Mechtersheimer(red.):
Nachrusten? Dokumente und Positionen zum NATO-Doppelbe-
schluss, Reinbek bei Hamburg 1981.
Uttrykket Theater Nuclear Forces fortjener en kort kom
mentar. Theater er her en forkortelse for theater of 
war eller war theater, dvs. slagmark eller krigsskue
plass. Under den andre verdenskrig snakket således 
amerikanere om ,fthe European theater”, ”the Pacific 
theater” osv. Theater nuclear forces er kort og godt 
atomvåpen beregnet for å føre atomkrig på den europeiske 
krigsskueplass.

2) Alexander Haig sitert etter Rudolf Augstein i Der Spie
gel, 19.4.82; en av Haigs ”fremste rådgivere” sitert 
etter Newsweek, 5.10.81, s. 23.

3) Intervju i Der Spiegel, 20.7.81:
Spiegel: "De uttrykte håp om at et ’klart lysf måtte 
opplyse de amerikanske ekspertene og vise dem fhva de 
vil forhandle omf. Skulle det, på en humoristisk måte, 
bety at De slett ikke vil forhandle?"
Rostow: "Nei, nei, nei. Jeg mente det svært alvorlig. 
Først dreier det seg om det allerede nevnte tankemessige 
problemet at vi må bestemme oss for hva vi vil oppnå med 
disse forhandlingene...”

4) I et intervju i Der Spiegel skrøt Carters sikkerhets
politiske rådgiver, Brzezinski, av denne bragden:

"På det strategiske området har vi ikke bare stoppet 
de stadige nedskjæringene av forsvarsutgiftene våre. 
For første gang i fredstid har vi økt militærbud- 
sjettet i fire påfølgende år.”
{Der Spiegel, Nr 16, 13.4.1981, s. 162).

5) "Presidential Directive 59. Schreiben des amerikani- 
schen Verteidigungsministers Harald Brown an die Vert-

28



eidigungsminister anderer NATO-Mitgleidstaaten vom 
8. August 1980", i: Mechtersheimer (red*)» op.cit., 
s. 96. Selve teksten i PD 59 blir hemmeligholdt.

6) Sitert etter den tyske utgaven, SIPRI: Rustningsjahr- 
buch 180/81, Reinbek bei Hamburg 1980, s. 39 og 41.
Min uthevning.

7) Denne unnskyldningen har amerikanske tjenestemenn 
gjentatt flere ganger. I et Spiegel-intervju ganske 
nylig uttalte øverstkommanderende for NATO, general 
Bernard Rogers:

"Naturligvis er Sovjetunionen vel vitende om at vi 
har slike fotografier. Men etterretningsfolkene 
våre vil ikke gi dem noe hint om hvor flinke vi 
virkelig er og hvor mye vi vet. Det kan jeg forstå." 
(Spiegel, 23.8.82, s. 135).

8) Jfr. SIPRI: Rus tungsfahrbuch r 80/81, op.cit., s. 101. 
Måleenheten for stridshodenes treffsikkerhet er CEP 
(= circular error probability) = radius i den sirkel 
rundt målet som er så stor at halvparten av strids
hodene (etter sannsynlighetsregning) vil treffe inne 
i sirkelen og halvparten utenfor. Jfr. også teksten 
under note 10 nedenfor.

9) Sitert etter: Peter Koch und Thomas Brandenburg:
"Eine Liicke, eine Lucke!", Stem, Nr 44, 22.10.1981, 
s. 91.

10) Mange militæreksperter har stilt seg tvilende til 
amerikanernes påstand om at SS-20 har så god treff
sikkerhet som 400 meter. Gjennom kjernefysiske prøve
sprengninger har en kommet fram til at "ødeleggelses- 
evnen" ("kill capability") K til en atombombe eller 
et stridshode kan skrives på formelen

(CEP)2
der y er bombens (stridshodets) sprengkraft og CEP er 
treffsikkerheten. Hvis stridshodene på SS-20 med 
sprengladninger på hele 150 kt TNT skulle ha samme 
ødeleggelsesevne som SS-5, ville de ha en treffsikkerhet 
(CEP) på ca. 640 meter.

11) Dieter S. Lutz: Weltkrieg wider Willen? Die Ruklear- 
waffen in und fur Europa, Reinbek bei Hamburg, 1981, 
særlig s. 215 og s. 289 ff.

12) Christian Krause: "Der Fehlschlag von Genf ist pro- 
grammiert", Der Spiegel, Nr 51, 14.12.81, s. 33-36 
(anmeldelse av Lutz1 bok). General Krause arbeidet 
i flere år for det vest-tyske forsvarsdepartementet
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ging i Mellom-Europa. I 1972-73 ledet han arbeidet 
med Bundeswehrs første militærstrategiske plan.

13) Christian Krause, ibid., s. 34.
14) Presse und Informationsamt der Bundesregierung (Hg.): 

Aspekte der Friedenspolitik. Argumenie zim Doppelbe- 
sahluss des Nordatlantisohen Bundnisses^ Bonn, juni 
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gruppe Militarpolitik (red.): Aufriisten im abzurusten?3 
Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1980, særlig s. 31 ff. 
Milton Leitenberg er en av verdens mest fremtredende 
konfliktforskere. Han er for tiden invitert som 
gjesteforsker ved Swedish Institute of International 
Affairs i Stockholm.

16) Schmidts bok, Verteidigung oder Vergeltung5 er refe
rert og kommentert av Rudolf Augstein: "Das gefahrdetste 
Land der westlichen Welt", Der Spiegel Nr 22, 25.5. 
1981.

17) Bare USA, England, Vest-Tyskland og Italia er fast 
representert i NATOs Nuclear Planning Group (NPG). De 
øvrige NATO-landene har alternerende representasjon. 
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