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Politiske krefter bak USAs nye militarisme

Den sikkerhetspolitiske debatten som har funnet sted i
USA de 4 siste årene, har vært fullstendig dominert av to
spørsmål: For det første: Er USA i ferd med å bli nr. 2,
altså å miste sin militære leder-rolle i verden? For det
andre: Sikter Sovjet mot verdensherredømme?

CARTERS LØFTER OM FORSONING
Da Carter-administrasjonen kom til makten i 1976, var dens
holdning til sikkerhetspolitikken en helt annen enn den
som ligger i disse to spørsmålene. Under valgkampen i
1976 kritiserte Carter Henry Kissingers avspenningspoli
tikk som "ensporet”. Selv om han gikk inn for å fortsette
denne politikken var det ønskelig å arbeide for at "maktbalansepolitikken erstattes av verdensordenspolitikk",
som Carter sa til New York Times i juni 1976: "I nær fram
tid vil sannsynligvis spørsmål omkring krig og fred i
større grad bli en funksjon av økonomiske og sosiale prob
lemer enn av den type militære sikkerhetsproblemer som har
dominert internasjonale forhold siden 2. verdenskrig". I
sin tiltredelseserklæring lovet Carter å kutte forsvars
budsjettet med mellom 5 og 7 milliarder $. "I år vil vi
bevege oss mot vårt overordnede mål: å fjerne alle atom
våpen fra jordkloden".
Selv om tanken om "avspenning" i forhold til Sovjet etter
hvert ble så kraftig kritisert og negativt belastet at
Ford-administrasjonen forkastet den før valgkampen i 1976,
kan man si at det eksisterte en nasjonal samstemmighet om
rustningskontroll. I en redegjørelse i den Nasjonale
^Reprinted by permission. Copyright 1981 by Richard J.
Barnet. Originally in The New Yorker.
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Presseklubben to dager før Carters tiltredelse, angrep
utenriksminister Kissinger motstanderne av SALT II-avtalen: nJeg tror ikke at Sovjet er i ferd med å bli USA
militært overlegen". Dessuten, la han til, hele ideen om
militær overlegenhet har "ingen praktisk betydning" når
hver part er i stand til å tilintetgjøre motparten. De
som fortsatt bekymret seg om militær overlegenhet "gjorde
USA en bjørnetjeneste", sa Kissinger.
Allerede to år tidligere hadde Kissinger privat fått lære
avspenningsmotstanderne å kjenne. Sommeren 1974 ble det
utgitt en rapport av "Koalisjonen for Demokratisk Fler
tall". Denne gruppen hadde brutt med senator George Mc
Govern etter valgkampen to år tidligere ut fra uenighet
både i innenriks- og utenrikspolitikk. Rapporten var ut
arbeidet av en arbeidsgruppe under ledelae av tidligere
vise-utenriksminister Eugene Rostow1, som var av den opp
fatning at USA hadde vært for bløthjertede i Vietnam.
Rapporten Ønsket om Avspenning (The Quest for Detente)
var et frontalangrep på Kissingers politikk. Den hevdet
at man ikke kan stole på russerne og at Nixon hadde drevet
avspenningspolitikken for langt. I september 1974 skrev
Rostow i et privat brev til Kissinger: "Vi tror ikke bare
at det er galt, men rent ut farlig å roe ned den vestlige
opinionen ved å proklamere at den kalde krigen er slutt,
og at fredens tidsalder er inntrådt". Kissinger hadde to
uker tidligere skrevet til Rostow og forklart sin oppfat
ning av de amerikansk-sovjetiske forbindelsene:
"Vi har forsøkt å balansere felles interesser mot hver
andre, heller enn å ta notis av de russiske intensjo
nene slik de uttrykkes i ideologiske dogmer. Når vi
har hatt med russerne å gjøre, har vi på en måte appel
lert til deres Pavlovske ånd mer enn til deres Hegelianske ånd."
Men, slik det som oftest skjer i sikkerhetspolitisk debatt
disse saksforholdene ble aldri satt i sammenheng med hver
andre: Rostow og Kissinger leverte parallelle monologer.

TO SYN PÅ SOVJETUNIONEN
Det utenrikspolitiske establishment har alltid vært split
tet i spørsmålet om hvordan man skulle forholde seg til
Sovjet. Denne splittelsen reflekterer to radikalt for
skjellige oppfatninger av hva Sovjet er, og to diamentralt
motsatte strategier for politikken overfor Sovjet. En
oppfatning ble utmeislet i et dokument som senere er blitt
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kjent under navnet NSC 68 (National Security Council 68),
et memorandum med tittelen "Utenriks- og forsvarsminist
renes rapport om USAs mål og program for nasjonal sikker
het", 7. april 1950." Denne oppfatning har dominert i de
siste 30 år. I NSC 68 het det:
"Til forskjell fra stater som tidligere har aspirert
mot hegemoni, er Sovjet besjelet av en ny fanatisk tro,
diamentralt motsatt til vår egen, og søker å utvide
sitt absolutte herredømme over resten av verden. Kon
flikten er nå blitt et evigvarende faktum."
Memorandumet fastslo at "oppdemning" (containment) skulle
være den amerikanske strategien for å motvirke de sovje
tiske ambisjonene:
"Oppdemning er en politikk som med alle midler unntatt
krig søker å (1) blokkere all ytterligere sovjetisk
ekspansjon, (2)* avsløre falskheten i de russiske pre
tensjoner, (3) redusere Kremls kontroll og innflytelse,
og (4) generelt å stimulere de spirer til ødeleggelse
som finnes innenfor det sovjetiske system i en slik
grad at Kreml etter hvert tvinges til i det minste å
modifisere sin atferd slik at den stemmer overens med
generelt aksepterte standarder."
NSC 68 gikk inn for "dynamiske tiltak for å svekke Kremls
makt innen Sovjetunionen og innen andre områder de kon
trollerer". I John Foster Dulles1 æra, et par år etter,
ble denne politikken omdøpt fra "oppdemning" til "opprivning" (rollback).
Strategien innebar "skjulte operasjoner
innenfor økonomisk, politisk og psykologisk krigføring".
NSC 68 la til: "Med andre ord dreier det seg om å bruke
den nåværende sovjetiske kaldkrigs-teknikk mot Sovjet
selv." Det var "avgjørende" for denne politikken at "vår
generelle maktposisjon er overlegen":
"Uten overlegen samlet militær styrke, for hånden og
umiddelbart mobiliserbar, er en oppdemnings-politikk som i realiteten er en politikk basert på kalkulert og
gradvis tvang - bare en bløff-politikk."
Fordi Sovjet var i besittelse av væpnede styrker "som
langt oversteg det som var nødvendig for å forsvare eget
territorium", kom NSC 68 til den konklusjon at Sovjet var
"i ferd med å utvikle militær kapasitet for å støtte opp
om sine planer om verdensherredømme."
Det andre synet på Sovjet ble uttrykt under betenkningene
om NSC 68 av George Kennan og Charles E. Bohlen, regjer
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ingens to senior-spesialister på Sovjet. Den sovjetiske
trusel var ifølge Kennan primært en politisk, økonomisk
og diplomatisk utfordring. Kennan hadde i 1946 skremt
opp hele regjeringen da han som ambassade-funksjonær i
Moskva sendte et telegram for å alarmere de etter hans
mening naive politikerne i Washington om det stalinistiske
regimets sanne natur. Han omarbeidet senere telegrammet
til en artikkel, "Kildene til Sovjets framferd", som ut
kom i Foreign Affairs under psevdonymet "X". Her gikk han
inn for "oppdemning av russiske ekspansive tendenser (...)
ved behendig og årvåken anvendelse av motmakt på et stort
antall stadig skiftende geografiske punkter". Analysen
korresponderte med den type strategisk tenkning som var i
ferd med å ta form i Washington, og fikk umiddelbart stor
innflytelse. 20 år senere skrev Kennan i sine Memoarer
1925-50 at han beklaget at han hadde unnlatt å gjøre det
klart at "det jeg snakket om når jeg nevnte oppdemning av
sovjetisk makt, ikke var oppdemning av en militær trusel
ved militære midler, men politisk oppdemning av en poli
tisk trusel."
Vi ser altså at også det syn som konkurrerte med NSC 68s
apokalyptiske budskap, startet med å anta at lederne i
Kreml var tøffe, kyniske og opportunistiske. Deres fiend
skap til USA var hevet over tvil og kanskje gikk de med
drømmer om verdensherredømme. Men de var på den annen
side forsiktige pragmatikere med enorme problemer, og der
for ønsket de å gjøre konkrete avtaler med Vesten på fel
ter der man hadde felles interesser. En innflytelsesrik
talsmann for dette synet var W. Averell Harriman, også
tidligere Moskvaambassadør og bekjent av hver eneste sov
jetisk leder siden Lenin.
(I likhet med Kennan engasjerte
han seg mye i debatten like etter krigen). På en konfe
ranse på Capitol Hill i 1974 kritiserte han forsvarsminis
ter Schlesingers aggressive uttalelser:
"Forsvarsministerens eller andres tøffe uttalelser
har samme virkning i Moskva som tøffe uttalelser fra
den russiske forsvarsministeren har på oss her. De
drar teppet vekk under beina på de moderate og styr
ker argumentene til de militante og andre som står på
en hard linje."
Det som skilte alle Kennans og Harrimans fra Schlesingerne
og Rostowene var førstnevntes antakelse om at amerikanske
og russiske ledere reagerte på samme måte på utviklingen
i våpenkappløpet. Ifølge NSC 68 følte russerne derimot
bare avsky mot kompromisser, de "forstår bare makt". De
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ville ikke gi noen konsesjoner eller moderere sin grense
løse hunger med mindre de ble tvunget til det under mili
tært press. Ethvert forsøk på lerapelighet ville bli ky
nisk utnyttet som et amerikansk svakhetstegn. For Kennan
derimot, var troen på at russerne ble drevet av helt andre
psykologiske og moralske prinsipper et eksempel på en "sær
egen amerikansk tendens til det jeg vil betegne som av-humaniseringen av enhver hovedmotstander, det vil si: ten
densen til å forestille oss et slags djevel-bilde av denne
motstanderen, å frarive ham ethvert menneskelig kjennetegn,
anse ham som fullstendig ond og besverget ene og alene til
å ødelegge oss."

WALL STREET MOT PENTAGON
En slik kritikk av amerikansk utenrikspolitikk for å være
"overmilitarisert" var likevel relativt sjelden inntil
Tet-offensiven i Vietnam i januar og februar 1968. Det var
da den militære ledelsen beordret 206 000 ekstra mann,
110 000 til Vietnam, og denne forespørselen resulterte i
en indre debatt som snart førte til dyp splittelse i den
utenrikspolitiske samstemmigheten. Clark Clifford, den
nye forsvarsministeren, som mange år tidligere hadde for
fattet et memorandum der Truman-administrasjonen foregrep
NSC 68 og som var kjent for sine harde standpunkter, gjorde
nå en dramatisk helomvending. Han gikk over til tendensielt å godta sin viseminister Paul Warnkesz syn, at "vi
kan fortsette å vinne krigen i evighet ... og det kommer
ikke til å gjøre noe fra eller til ... for vi er overhodet
ikke i stand til å skape politisk utvikling i Sør-Vietnam."
Kort sagt, politisk bruk av makt viste seg å ha klare begrensninger. Denne tanken var en klar utfordring til selve
grunnlaget for den herskende lære som, slik Henry Kissinger
en gang formulerte det, trodde at det var mulig "å skape
en militær evne som kan forandre maktbalansen gjennom be
grensede kriger og oversette våre teknologiske fortrinn
til lokal overlegenhet." Paul Nitze3, som også arbeidet
i Cliffords departement, påpekte det tvilsomme ved å enga
sjere seg på ubestemt tid i Sørøst-Asia med styrker som
det kunne bli nødvendig å sette inn andre steder. Men han
aksepterte ikke Warnkes mer radikale utfordring av samstem
migheten. I 1970 uttalte Warnke i et intervju:
"Hva som skjer i Sørøst-Asia er bare av marginal be
tydning for Sovjet. Hvorvidt Hanoi vinner eller om
Saigon holder ut i all evighet kommer ikke til å ha
den minste innflytelse på russerne i Egypt, egypterne
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i Sovjet, presset på Berlin eller på noesomhelst
annet.,!
De forskjellige konklusjonene Nitze og Warnke dro av er
faringene med Vietnam gjorde de to til bitre motstandere.
Samstemmigheten fikk et ytterligere knekk da president
Lyndon Johnson like etter Tet-offensiven kalte inn sine
"vise menn" for å få råd utenfra. Disse "vise menn" inn
befattet Dean Acheson, John J. McCloy og andre represen
tanter for New Yorks finansverden. De forklarte presi
denten at krigen var i ferd med å ruinere den amerikanske
økonomien, forverre USAs forhold til Europa og miste opp
slutning fra det amerikanske folk. Til tross for at Ache
son var kjent som en klar tilhenger av en hard linje, an
klaget han presidenten for å la seg lede på villspor av
Forsvarsledelsen.
I de følgende år slo således den amerikanske administra
sjonen inn på en ubekvem strategi som siktet mot å bygge
ned engasjementet i Indokina. I løpet av denne lange
"vietnamiseringsprosessen" forsøkte Nixon og Kissinger å
fastholde den utenrikspolitiske samstemmigheten først ved
å utsette nederlaget i Indokina og deretter ved å godta
som en "erfaring fra Vietnam" at det amerikanske engasje
mentet i utlandet måtte modereres. Amerikansk politikk
var like antikommunistisk som alltid: amerikanerne motar
beidet framgang for venstresiden, enten det skjedde ved
valg (som i Chile) eller revolusjon (som i Portugal), helt
i tråd med det tradisjonelle synet om at ethvert venstre
orientert, marxistisk regime var til fordel for Sovjet
unionen og et tilbakeslag for USA. Men USA sendte ikke
lenger egne troppestyrker. Den allmenne verneplikten ble
opphevet: middelklasse-tenåringer hadde dermed ikke lenger
i utsikt å måtte ofre livet i militæroperasjoner under
fjerne himmelstrøk. Som erstatning kom "Nixon-doktrinen"
der vennligsinnede "regionale stormakter" så som Iran,
Zaire og Brazil tjente som vikarierende voktere av "Pax
Americana". Som John F. Kennedy en gang sa: byrden ved
å sikre friheten skulle ikke lenger hvile utelukkende på
USA.
Nederlaget i Indokina vil sannsynligvis bli ansett som et
utenrikspolitisk vendepunkt minst like viktig som Roose
velts beslutning om å gå inn på Englands side under den
annen verdenskrig (1940), eller Trumans beslutning om å
plassere permanente troppestyrker i Europa. Men mens de
sistnevnte beslutningene ble truffet etter langvarige,
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opphetede diskusjoner, var det ingen tilsvarende debatt
på 70-tallet om den politikken som hadde ført USA så grun
dig ut i den vietnamesiske hengemyren.
I stedet skallet
forskjellige grupperinger av i forhold til forskjellige
aspekter ved den medtatte samstemmigheten. Viktige grup
per innen finansverdenen ga de høye militærutgiftene skyl
den for svekkelsen av dollaren, de minskende gullreservene
og for inflasjonen som skjøt fart i og med Vietnamkrigsbudsjettene. Kanskje hadde militærutgiftene tidligere hatt
en stimulerende virkning på økonomien. Men i 1976 uttalte
et panel innenfor "United Nations Association11, med flere
bankfolk og managere som medlemmer, at et fortsatt "høyt
nivå på militærutgiftene er en byrde, ikke et pluss for
landets økonomi".
I 1969 viste Gallup-undersøkelser at
52 % av befolkningen mente at det ble brukt for mye penger
på forsvar, og denne prosenten holdt seg på dette nivået
fram til 1973. I perioden før Vietnamkrigen hadde den
aldri vært på over 20 %.
I 1970 bestemte en gruppe av forretningsfolk, professorer
og tidligere utenrikstjenestemenn seg for å utgi et nytt
tidsskrift, Foreign Foticy. Med i gruppen var Zbigniew
Brzezinski, Samuel Huntington, Warren Manshel og andre som
senere skulle få sentrale posisjoner i Carter-administrasjonen. Et premiss for det nye tidsskriftet var at "den
æra i amerikansk utenrikspolitikk som startet sent på 40tallet er nå slutt". Bidragene betonte "verdensorden",
"gjensidig avhengighet" og "globale hensyn". Redaktørene
fastslo at "i lys av Vietnam kreves det en fornyet gjennom
gåelse og omdefinering av den amerikanske utenrikspolitikkens hovedformål".
I 1973 organiserte David Rockefeller
Den Trilaterale Kommisjon, en samlig av bankfolk, industri
ledere, en håndfull innflytelsesrike professorer og andre
prominenser fra USA, Vest-Europa og Japan, for å utvikle
et nytt sett av prinsipper og forslag for verden etter
Vietnam. Kommisjonens hovedpremiss var at de mest pres
serende nasjonale sikkerhetsproblemene besto i de økende
konfliktene mellom de industrialiserte landene, sammen
bruddet i Bretton-Woods-pengesystemet og den verdensom
spennende energikrisen. Internasjonale forhold burde ikke
lenger sees i lys av en amerikansk-russisk konfrontasjon.
Den kalde krigen var over. Brzezinski ble gruppens leder
og senere Carter-toppfolk som Walter Mondale, Cyrus Wance,
Paul Warnke, Harold Brown og andre ble invitert til å del
ta. På anmodning fra Time-redaktøren Hedley Donovan ble
også Georgia-guvernøren Jimmy Carter satt opp på listen.
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Den Trilaterale Kommisjon var i mange henseende et angrep
på den kalde krigens samstemmighet. Oljekrisen i 1973
hadde vist at Sovjet slett ikke var kilden til alle kriser.
Mange problemer kunne ikke besvares med oppdemning og anti
kommunisme. Forholdet mellom underutviklede og industria
liserte land måtte forbedres for å beskytte tilgangen av
knappe ressurser og for å gjenreise verdensøkonomien. Ingen
av disse hensyn kunne tjenes ved å betrakte politiske og
økonomiske konflikter i den 3. verden bare som en arena
for konfrontasjoner mellom supermaktene. Nixons forver
rede forhold til Europa demonstrerte at amerikansk-sovjetiske spenninger bare ville splitte den industrialiserte
verden på et tidspunkt da samarbeid mellom de utviklede
landene var avgjørende ut fra deres nasjonale interesser.
Ny økonomisk oppgang var avhengig av økt handel, og det
krevde på sin side en demping av spenningene mellom USA
og Sovjet. Prominente industriledere ble talsmenn for av
spenning. Donald Kendall, styreformann for Pepsico og
personlig venn av president Nixon, grunnla den nAmerikanske
Komité for Øst-Vest-forlik", en lobby (bestående blant
annet av ledere for El Paso naturgass, Control Data Cor
poration, Brown Brothers Harriman og andre industri- og
bank-interesser) som gikk inn for bedre forhold til Sovjet.
Thornton Bradshaw, president i Atlantic^ Pichfield Company,
sto i ledelsen for et panel innenfor "United Nations Asso
ciation" som i 1976 krevde en fastfrysning av amerikanske
og sovjetiske militærutgifter.
I Foreign FoZicy 1975 utfordret Paul Warnke den nasjonale
sikkerhetspolitikkens fundamentale antakelser på en mer
åpenhjertig måte enn noen andre som tidligere hadde hatt
topp-posisjon i Pentagon. Det var en "fiksjon at for
svaret for våre interesser nødvendiggjør en global militær
forpliktelse", eller at "vi vil få politiske ulemper der
som USA ikke klarer å fastholde en kosmetisk militær Over
legenhet1". Videre: "vi må overvinne vår tilbøyelighet
til å legge hovedvekten på militærmakt som politisk red
skap". Kjempelagrene av atomvåpen, langt flere enn det
man eventuelt behøver for å utslette andre samfunn, "er i
realiteten bare tilsidesatte, ikke utnyttbare ressurser".
De er altså "ikke mulige å oversette til sikker politisk
mynt". Også konvensjonelle militære styrker har begrenset
effektivitet i politisk eller økonomisk endring i den avkolonialiserte verden eller fungere som global politimann.
Avspenningspolitikkens høydepunkt var 1974 - året for Ni
xons besøk i Moskva og for Vladivostok-forliket om atom
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våpen. Bevegelsen tilbake til den kalde krigens antakel
ser og politikk begynte nesten i samme øyeblikk som Ricard
Nixon måtte fratre som president.
(I flere år var den
offisielle sovjetiske forklaringen på Watergate at skan
dalen var diktet opp av reaksjonære krefter som ville bli
kvitt Nixon, avspenningspolitikkens arkitekt.) Midt på
70-tallet registrerte meningsmålingene endringer i folke
meningen. Antall amerikanere som ønsket økte militærut
gifter, hadde vokst dramatisk. I 1972 var det bare 39 %
som stilte seg positive til påstanden om at "USA må for
enhver pris fastholde sin dominerende posisjon som verdens
sterkeste nasjon, sågar selv om dette betyr at man må gå
til krig." I mai 1976, midt under valgkampen, var det 52%
som støttet påstanden. Undersøkelser utført av NBC (Natio
nal Broadcasting Corporation) viste at et flertall av vel
gerne trodde at Sovjet tjente mer på avspenningen enn USA.
Meningsmålingsspesialistene W. Watts og L. Free konklu
derte med at "det er vokst fram et nytt ønske om å få satt
en stopper for svekkelsen av USAs rolle i verden og om
igjen å innta ’førsteplassen’ i verdenssammenheng."
Sommeren 1974 utga "Koalisjonen for demokratisk flertall"
den tidligere nevnte rapporten The Quest for Detente der
man gikk mot selve ideen om at den kalde krigen noen gang
ville ta slutt. Rapportens forfatter Eugene Rostow1 skrev
samtidig i et brev til Kissinger: "Sovjets politikk for
andrer seg aldri!"

DANNELSEN AV "COMMITTEE ON THE PRESENT DANGER"
(cpd)
Paul Nitze3, som hadde hatt viktige sikkerhetspolitiske
oppgaver i hver eneste administrasjon siden Truman, trakk
seg i juni som medlem av USAs forhandlings-delegasjon til
SALT II og fastslo overfor Senatets komite for de væpnede
styrker at administrasjonen var i ferd med å fallby en
"avspenningsmyte". Nitze, Rostow, Schlesinger og tre andre
tidligere regjerings-talsmenn - Charles Walker fra Nixons
finansministerium, David Packard, en computer-magnat som
hadde tjenestegjort i Nixons forsvarsdepartement og Henry
Fowler, Johnsons finansminister - møttes i løpet av Fordadministrasjonens første år regelmessig for å diskutere
dannelsen av en pressgruppe som skulle angripe avspennings
politikken, belyse truselen fra Sovjet og presse fram be
tydelige økninger i militærutgiftene. Over en lunch i
Metropolitan-klubben i Washington i mars 1976 ble gruppen
offisielt konstituert: nCommitte on the Present Dangern
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(heretter: CPD'/'Komiteen for varsling av den overhengende
fare”.)
Ved å velge dette navnet grep initiativtakerne tilbake til
1950. Da hadde nemlig Harvard-rektoren James Bryant Con
ant, sammen med Will Clayton, tidligere viseutenriksminis
ter og Robert Patterson, tidligere krigsminister og andre
tidligere sikkerhetspolitiske talsmenn, grunnlagt en orga
nisasjon med om lag samme formål og med samme navn. Det
var Conant som hadde ideen, ifølge hans selvbiografi Mine
hemmelige liv:
"Jeg sa: TSamle sammen en gruppe ansette borgere,
skisser et program, legg det fram for offentligheten,
få folk til å skrive til kongressen for å advare om
alvoret i situasjonen. For meg ser det ut som dette
landet sover. Dere må vekke det.™
Komiteen var tenkt som en omfattende PR-aksjon for gjen
opprustning, allmenn verneplikt, utplassering av tropper
i Europa, og skolering av befolkningen i nødvendigheten
av en permanent kald krig. Komiteen hadde sin første
pressekonferanse 12. desember 1950, midt under de kinesiske
angrepene mot MacArthurs styrker i Korea. Her erklærte de
at "Sovjets aggressive planer er ikke til å misforstå".
(Mange observatører var enige med Dean Rusk, viseutenriks
minister for det fjerne Østen, i at kineserne ganske enkelt
var russiske "sprellemenn".) Den første CPD nådde sine
mål med glans. Da den ble oppløst i 1953 var militærut
giftene tredoblet, den kalde krigen var samstemmig aksep
tert, og påstandene i NSC 68 var blitt en del av den na
sjonale bevissthet.
Sosiologen Jerry W. Sanders har i sin bok Peddlers of Cri
sis ("Krisekremmere", 1980) sammenliknet de to komiteene.
Han konstaterer at noen personer var involvert i dem begge.
Nitze, som ble en ledende talsmann for 1976-komiteen,
hadde samarbeidet uformelt med den første komiteen da han
var ansatt i Utenriksdepartementet. Charles Tyroler, di
rektør for 1976-komiteen, hadde befatning med 1950-komiteen som ung medarbeider i Forsvarsdepartementet. Sakene,
formuleringene og teknikkene de to gruppene anvendte seg
av, var de samme. Men det er to viktige forskjeller mel
lom dem.
Sanders’ forskning viser at i 1950 anså komiteen det som
sin oppgave å støtte opp om regjeringen. Conant skrev at
en slik gruppe bare kunne bli effektiv "dersom den hilses
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(uoffisielt, men oppriktig) velkommen av administrasjonen”.
Den 24.10.1950 skrev Komiteen til forsvarsminister George
C. Marshall:
"Vi har særlig tenkt at en slik komite kan være be
hjelpelig med å styrke den offentlige oppslutning om
de harde tiltak som kan bli nødvendige. Vi ønsker
selvsagt ikke på noen måte å trekke Dem med i dette
prosjektet, og vi skriver dette brevet bare fordi vi
ikke ønsker å gi oss inn på noe dersom De mener at
det ikke ville være konstruktivt å gjøre det."
Marshall skrev personlige svar til hver enkelt av dem som
hadde underskrevet brevet: "Deres forslag er et prosjekt
av stor betydning", skrev han og inviterte gruppen til et
privat møte. Komitemedlemmene fikk konsulentstatus og
tilgang til klassifiserte opplysninger. I desember 1952
møtte komiteen presidentkandidat Dwight. D. Eisenhower.
Formann Conant og viseformann Tracy Voorhee's fikk stillin
ger i den nye administrasjonen, og siden komiteen dermed
var fullt integrert i regjeringen, ble den oppløst kort
etterpå.
I 1976 var komiteen derimot organisert i opposisjon mot
regjeringen: mot Ford og Kissinger.
I mai 1976 skrev Eu
gene Rostow til James Schlesinger, som president Ford nett
opp hadde avsatt som forsvarsminister på grunn av hans mot
stand mot avspennings-politikken:
"Jeg vedlegger et avisutklipp om Presidentens; tale
til den Amerikansk-Jødiske Komiteen nylig. Jeg er av
den oppfatning at en slik tale må besvares raskt og
kontant i forbindelse med valgkampen. Jeg forsøker å
overtale noen av demokratene til å si sin mening om
saken. Dersom De er enig, kan De bringe den vedlagte
sendingen videre til guvernør Reagan, for eksempel med
Deres egen skisse til en mulig tale."
Motstanden mot Carter stakk sågar dypere. Komiteen slut
tet seg til Nitzes standpunkt og forkastet den nye admini
strasjonens SALT-politikk. I diamentral motsetning til
den nye administrasjonens "verdensordens"-retorikk, er
klærte komiteen i sin programerklæring at "den prinsipi
elle trusel mot vår nasjon, mot verdensfreden og mot men
neskets frihet er den sovjetiske trang til herredømme ba
sert på en militær opprustning uten sidestykke." Den nye
administrasjonen knyttet ikke til seg et eneste medlem fra
komiteen, og da et par av medlemmene møtte president Car
ter i august 1977 var stemningen amper. Et par av komite
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medlemmene fortalte til spaltistene Evans og Novak at Nitze var "forferdet11 over å høre Presidenten hevde at opini
onen ikke ville slutte opp om et større militærbudsjett.
Tvert om, hadde Presidentens gjester framholdt, folkeme
ningen var langt foran sine ledere på dette punktet. Året
før hadde Eugene Rostow overfor "Democratic Platform Com
mittee" hevdet at "en brå og sterk bølge av bekymring for
dette landets sikkerhet flommer fra kyst til kyst." Etter
regjeringsskiftet gikk individuelle medlemmer av komiteen
til hatske personlige angrep på den nye administrasjonens
sikkerhetspolitiske rådgivere, på avspenningsvennlige for
retningsfolk og "verdensordens"-intellektuelle. Norman
Prodhoretz, redaktøren av Commentary kalte dette for det
"post-vietnamesiske Amerikas isolasjonisme" og anså det
som et sykdomstegn hos en elite som hadde tapt "viljen"
til å fastholde de amerikanske verdienes overlegenhet.
Forretningsfolk som gikk inn for bedrede forhold til kom
munistland var, ifølge Reagans sikkerhetspolitiske råd
giver R.V. Allen, "beruset av vodkaselskaper og løfter om
milliard-ordrer." Professor Pipes hevdet i Commentary i
1977 at "forretningsmiljøenes typiske naivitet" forhindret
landet fra å gi "den militære strategien den nødvendige
oppmerksomhet." Sosiologi-professoren Peter Berger for
klarte i samme utgave av tidsskriftet at "etter Vietnam
har de fleste amerikanske intellektuelle begynt å innbille
seg at amerikansk makt-utøvelse er umoralsk." Carter-administrasjonen hadde åpnet for en ny utenrikspolitisk
elite som trodde at den kalde krigen kunne overvinnes.
Men i samme øyeblikk gjenoppsto CPD for å bære den gamle
fakkelen videre.
Den andre forskjellen mellom den nye komiteen og dens for
løper er ifølge Sanders dens politiske tendens. Den første
komiteen hadde representanter fra begge de store partiene,
men de Republikanerne som deltok tilhørte utelukkende den
"internasjonalistiske" Eisenhower-fløyen i partiet. Finans
politisk konservative grupperinger, så som medlemmer av
det amerikanske industriforbundet ("National Association
of Manufacturers") var mot høye militærutgifter, da de
mente landet ikke hadde råd til det. Disse konservative
hevdet at Stalins hemmelige plan var å drive den ameri
kanske nasjonalbanken ut i konkurs. Videre var den repu
blikanske høyrefløyen under ledelse av Ohio-senatoren R.A.
Taft motstandere av å stasjonere permanente tropper i Eu
ropa, av oppbygningen av NATO og av andre avgjørende as
pekter av den "internasjonalistiske" samstemmigheten.
Taft-tilhengerne var isolasjonister allerede før krigen
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og gikk nå inn for opprustning bare for å bekjempe det tid
ligere president Herbert Hoover betegnet som "Asias horder"
og ikke for å starte en "håpløs landkrig med Russland", noe
som bare ville føre til "massakrering av amerikanske sol
dater." Slik var situasjonen i McCarthy-årene. Medlemmene
av CPD ble på sin side talsmenn for folk som Acheson og
Marshall. Disse var internasjonalister og ble heftig an
grepet av den mer isolasjonistiske høyrefløyen. Slike an
grep fra høyre ble etter hvert også rettet mot CPD-medlemmene selv.
I 1976 var situasjonen en ganske annen. Helt fra starten
av samarbeidet komiteen med grupper på høyrefløyen og med
enkeltpersoner som ville ha vært høyst mistenksomme over
for dens forløpere, 50-tallets CPD-folk\ Frank Barnett,
som i oktober 1962 var med å grunnlegge den promilitaristiske lobbyen "National Strategy Information Centre", be
tegnet seg selv som "i utgangspunktet en Taft-republikaner." I mai 1976 meddelte han Eugene Rostow at hans or
ganisasjon hadde samlet inn et fond på en million dollar
"for å blåse liv i en omfattende mobilisering mot den vok
sende truselen fra Sovjet." Han ville flytte til hoved
staden og etablere et fullt Washington-kontor som skulle:
"1) Stå i forbindelse med topp-politikere i det Hvite
Hus (der vi fortsatt har venner).
2) "Veilede" stabene og de korttidsengasjerte i Kon
gressen.
3) Jobbe med de "forsvars-interesserte" næringslivs
organisasjonene som har hovedkvarter i Washington.
4) Spre mer offentlig informasjon gjennom venner som
skriver om utenrikspolitiske og militære spørsmål
i Washington-avisene."
Barnett inviterte Rostow til å sitte i styret. Den tid
ligere viseutenriksministeren takket ja til tilbudet og
fastslo at "vår nye CPD, som De utvilsomt vil bli et ak
tivt medlem av, planlegger tilsvarende operasjoner. Det
skulle ikke by på problemer å koordinere våre aktiviteter,
ja sågar å ta felles aksjon i mange tilfelle."

"team

b's"

nytolkning av styrkeforholdet

I løpet av fire år utkjempet den nye CPD tre avgjørende
slag mot de avspenningsorienterte kreftene i to administ
rasjoner. Den bidro herved til en dramatisk endring av
det offisielle amerikanske syn på russerne og seg selv.
Det første slaget begynte bare noen uker etter at Komiteen
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var grunnlagt. President Ford var utsatt for kraftige an
grep fra Ronald Reagan i de republikanske primærvalgene og
bestemte seg derfor for å utnevne sju eksterne eksperter
for å gjennomgå CIAs etterretningsdata om Sovjet. Denne
gruppen av militære og akademiske spesialister, plukket ut
på basis av deres "mer realistiske syn" på truselen fra
Sovjet, ble raskt kjent som "team B". En slik evaluering
utenfra var blitt anbefalt ett år tidligere av presiden
tens gruppe av utenrikspolitiske rådgivere, som besto av
16 medlemmer, hvorav 6 var blant de opprinnelige medlem
mene av CPD. Det årlige anslag på Sovjets militære styrke
som CIA og de andre statlige sikkerhetskontorene utarbeidet,
var også tidligere blitt anklaget for å undervurdere motstanderens styrke. Professor Albert Wholstetter gjorde i
1973 en studie av tidligere prognoser over Sovjets stra
tegiske kapasitet og fant at 49 av de 51 prognosene som
var laget i løpet av 12 år hadde vært undervurderinger.
(Det hadde imidlertid vært noen svært innflytelsesrike
overvurderinger, blant annet Paul Nitzes feilaktige spådom
om at 1954 på grunn av russisk opprustning ville bli "det
farligste år hittil", og Flyvåpnets alarmerende prognose
om den russiske rakettproduksjonen, som ble bakgrunnen
for J.F. Kennedys misvisende retorikk om "avgrunnen” mel
lom de to landenes rakettlagre under valgkampen i 1960. I
begge tilfelle eksisterte det utvilsomt en "avgrunn", men
sterkt i USAs favør.)
I februar 1978 konkluderte en rapport fra Senatets spesi
elle etterretningskomité: "Team B var sammensatt slik at
resultatet av undersøkelsen var gitt på forhånd... Den ga
et ukorrekt bilde av at etterretnings-kontorene har vært
på duenes side."
"Det er flere liberalere pr. kvadratmeter i CIA enn i noen
annen del av regjeringen", uttalte General Graham, selv
medlem av "Team B", i et intervju med Sanders i august
1977.
Gruppens formann, professor Pipes, erklærte at dette ikke
var uttrykk for noen "hard linje", det var bare "i Clausewitzf ånd ... slik for øvrig også russerne ser på det."
Team Bs rapport forelå sent i 1976. Den ble aldri publi
sert, men innholdet ble lekket ut. Den inneholdt alle
hovedpunktene i CPDs analyse av truselen fra Sovjet. Man
anså at russerne siktet mot å seire i en verdenskrig, at
de hadde et farlig effektivt sivilforsvars-øpplegg og pla
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ner om å bruke sin "militære overlegenhet" over USA til å
oppnå sine globale ønskemål. Til pressen uttalte sjefen
for Luftforsvarets etterretningstjeneste, generalmajor
George Keegan, at russerne allerede var USA overlegne,
"Jeg kjenner ikke til et eneste felt der ikke Sovjet har
skaffet seg betydelig forsprang på USA", sa han. Et annet
av medlemmene i "Team B", William Van Cleave, gikk god for
dette og uttalte at han helhjertet ville støtte et forslag
om å bytte ut hele det amerikanske forsvars-establishment
med det russiske. Team Bs funn var en utfordring mot års
arbeid innenfor etterretningstjenesten. "Den var en total
katastrofe for CIA", uttalte en CIA-talsmann til New York
Times da lekkasjene ble kjent, Washington Post skrev:
"Tallrike kilder på alle sider er enige om at de etablerte
i etterretningstjenesten ble utsatt for et sterkt press
til å revidere sine analyser. Daniel Graham skal på et
tidspunkt ha sagt rett ut til CIA: "Jeg ville helst ha
unngått å fortelle dere at dere mister jobben dersom dere
ikke skjerper dere, men slik er det." Washington Post
spådde at Team Bs polemikk ville få stor innflytelse, til
tross for at den bygget på et tvilsomt grunnlag:
"Innenfor regjeringen har nå pessimistene og deres
fverste tilfelle’-"teorier om Sovjets hensikter fått
en oppmuntring. Dette må anses som en alvorlig bar
riere som Carter-administrasjonen må forsere dersom
den skal få sine bredere målsetninger om russiskamerikansk kontroll av atomvåpen realisert."
Senator D.P. Moynihan
at russerne ’’ønsker å
at de er i ferd med å
være en kjettersk til
doks tanke."

påpekte i februar 1978 at tanken om
forbigå USA i strategiske våpen og
gjøre det" hadde utviklet seg fra å
å bli en respektabel, ja sågar orto

Selv om den nyetablerte Carter-administrasjonen selvsagt
sto fritt til å gjøre sine egne etterretnings-beregninger,
hadde Team Bs "mer realistiske syn" allerede begynt å domi
nere den utenrikspolitiske debatten. Ingen nye opplysnin
ger var brakt fram i lyset, innenfor etterretningstjenesten
var det ikke større uenighet om tallene enn det pleide å
være. Men debatten om sikkerhetspolitikk var i ferd med
å bli forandret fordi utenforstående hadde etablert nye
premisser for tolkningen av eksisterende opplysninger. Den
"nye ortodoksien" godtok ikke påstanden om at Sovjetlederne
følte seg truet av USAs våpen-utvikling som et grunnlegg
ende premiss for debatten. Slike "speil-forestillinger"
som Nitze kalte dem, var utelukket fra første stund. Ho-
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vedpremisset var nå at Sovjet var og fortsatt ville forbli
grunnleggende forskjellig fra USA. Påstandene om at Sov
jets atomopprustning i det minste delvis kunne forklares
"av at russerne har måttet gjøre mye for å ta igjen USA”
eller at "de måtte ta hensyn til truselen fra Kina" ble
av professor Pipes awist som "forsoningssnakk". Da spe
sialisten Marshall Schulmann, utenriksministerens seniorrådgiver i Sovjetspørsmål forsøkte å legge fram en slik
kontekstuell analyse av Sovjets atferd, ble han avskrevet
som apologet. Podhoretz advarte mot en lumsk "forsoningskultur" som hadde infisert eliten og skapt en stemning
som i Chamberlains England, der fryktsomme intellektuelle
konstruerte bortforklaringer av Hitlers opprustning.

NEDKJEMPELSEN AV SALT 11-AVTALEN
Den andre kampen i krigen mot avspenningen var et person
lig angrep på Paul Warnke, som i februar 1977 var blitt
utnevnt av president Carter til direktør for Kontoret for
Våpenkontroll og Nedrustning og til sjefsforhandler for
SALT. Et bredt sirkulert anonymt memorandum skrevet av
to medlemmer av "Koalisjonen for Demokratisk Flertall*1
anklaget Warnke for å gå inn for at "USA ensidig skulle
gi slipp på hvert eneste våpensystem man forhandlet om i
SALT." Warnkes forslag om at USA skulle føre en tilbake
holdende politikk for anskaffelse av våpen for derved å
oppfordre til en tilsvarende tilbakeholdenhet fra Sovjets
side, ble anklaget for å innebære ensidig nedrustning. "Ubalansen mellom denne heftige kritikken av amerikansk po
litikk og den relative tausheten om sovjetiske aktiviteter
er bemerkeIsesverdig", skrev det anonyme memorandumet i en
stil som minnet om anklagene mot Vietnam-demonstrantene i
sin tid. Alt dette trakk Warnkes patriotisme i tvil. I
et vitnemål til Senatets utenrikskomite gikk Nitze samti
dig til angrep på hans sdømmekraft. Warnkes synspunkter
var "fullstendig stupide, forskrudde, fiktive og vilkår
lige." Et par dager tidligere hadde Nitze skrevet til
utenrikskomitéens formann at selv om Warnke hadde "visse
talenter som advokat, er det klart at når det gjelder for
svar s- spør små 1 , så innbefatter ikke disse talentene klar
het og logisk konsistens."
Flere grupper hjalp til med å organisere "Unntakskoalisjonen mot ensidig nedrustning", som under ledelse av general
Graham skulle lage kampansje mot utnevnelsen av Warnke.
Koalisjonen inkluderte nøkkelpersoner fra organisasjoner
på ytterste høyre fløy, heriblant James C. Roberts, admi
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nistrativ leder for "Konservativt Forum" og Paul Weyrich,
leder for "Komiteen for at en fri kongress skal overleve"
som ifølge professor Sanders1 bok sendte ut "600 000 brev
med anmodning til velgerne om å bevege sine senatorer til
å gå mot Warnke." Kampanjens hensikt var, fortalte sena
tor Henry Jackson, å "gjøre Warnkes posisjon som interna
sjonal forhandler meningsløs ved å påvirke stemmeforholdene slik at bare 60 eller færre står på hans side." (God
kjennelse av SALT II-avtalen i Senatet krevde at minst
2/3 av senatorene var til stede og stemte). Koalisjonen
ble en suksess, Warnke ble nemlig utnevnt som SALT-forhandler med det ugunstige stemmetallet 58 mot 40.
Den tredje kampen komiteen førte for å gjenopprette kaldkrigsstrategier og holdninger gjaldt selve SALT II-avtalen.
I juni 1979, ennå før avtalen ble underskrevet hadde den
anti-SALT-kampanjen som CPD organiserte sammen med "Det
Amerikanske Sikkerhetsråd'1 samlet nok krefter til å tvinge
administrasjonen over på defensiven. Motstanderne av av
talen, hamret løs med sine hovedstandpunkter: USA var alle
rede på etterskudd i forhold til Sovjet. SALT ville binde
USA på hender og føtter, avtalen var uttrykk for mistakene
til en elite ute av stand til å kjempe for den militære
førsterang som nasjonen behøvde.
Det "Amerikanske Sikkerhetsråd" og dets avlegger "Koali
sjonen for Fred gjennom Styrke" drev lobby-virksomhet på
basis av analyser som blant annet CPD hadde laget. Med
et budsjett på 2 millioner dollar satte disse gruppene i
september 1978 igang en kampanje for å bekjempe avtalen.
Kampanjen lyktes i å lede oppmerksomheten vekk fra admi
nistrasjonens og over på kritikernes definisjon av proble
mene. Ved sin tiltredelse hadde president Carter poengtert
at nasjonal sikkerhet innbefattet mye mer enn bare våpen
kappløpet med russerne - et våpenkappløp som for øvrig
ingen kunne vinne. I en tale på Notre Dame-universitetet
proklamerte han at det var slutt på den "overdrevne kom
munistfrykten" som "ledet oss til å omfavne hver eneste
diktator som delte våre følelser i så måte." Men etter
dette ga presidenten skritt for skritt etter for sine motstanderes angrep. Etter tiltredelsestalen ble målet om å
avskaffe atomvåpen aldri nevnt igjen. Ikke et ekko ble
tilbake av Kissingers retorikk om en "fredsgenerasjon".
Sent i 1977 kunne forsvarsminister Brown forsikre den Na
sjonale Industriforeningen for Sikkerhet: "Vi vil ikke
bli forbigått i våpenstyrke. Vi vil ikke bli tyrannisert.
Vi vil ikke bli tvunget." Man beordret utviklingen av MX,
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det største og mest kostbare rakettprogram historien har
sett. Presidentens Direktiv nr 18 gikk inn for et utvi
det program for konvensjonelle våpen, inklusive en raskt
mobiliserbar beredskapsstyrke egnet til å gjøre hurtige
militæroperasjoner i Midt-Østen. Presidenten fortsatte å
forsvare SALT, men la nå all vekt på de begrensningene den
la på ytterligere sovjetisk opprustning og de muligheter
dette ga for å øke USAs atomslagkraft.
Anklagene om at Administrasjonen hadde neglisjert nasjo
nale sikkerhetsinteresser fortsatte.
I mars 1978 holdt
Carter en tale på et universitet i North-Carolina, der han
lovet å holde tritt med russerne når det gjaldt militærut
gifter. I stedet for å redusere militærutgiftene med fra
5 til 7 milliarder dollar slik han hadde lovet i valgkam
pen, foreslo han i sitt første budsjett en årlig økning
på 3%. Men intensiveringen av CPD-kampanjen bare fort
satte. Ifølge professor Sanders1 bok avga CPD-medlemmene
under SALT-høringene ved flere anledninger vitnemål til
Komiteen for de væpnede styrker og Senatets komité for
utenriksforbindelser; de deltok i 479 TV- og radio-prog
rammer og fordelte over 200 000 pamfletter, de fleste av
dem bygget på Paul Nitzes analyse av SALT. I 1979 hadde
de to organisasjonene som arbeidet for å bekjempe SALT
("Det amerikanske sikkerhetsrådet" og "Det amerikanske
sikkerhetsrådets stiftelse") et samlet budsjett på 3 mil
lioner dollar. "Den amerikanske konservative union" brukte
omlag 1,3 millioner dollar til bekjempelse av avtalen.

AFGHANISTAN SOM PÅSKUDD
Det hvite hus ble drevet stadig lenger ut på defensiven.
12. desember 1979, to uker før den sovjetiske invasjonen
i Afghanistan, ga president Carter ordre om produksjon av
en landbasert rakett som skulle utplasseres i Vest-Europa
og være i stand til å nå Sovjetunionen. Han lovet i en
tale til Næringslivets Råd å øke forsvarsutgiftene med
minst 5% pr. år, og han sendte Harold Brown til Kina for
å diskutere "samarbeid". Den 23. januar 1980, etter inva
sjonen av Afghanistan, fastslo Carter at denne invasjonen
"kan være den alvorligste trusel mot freden siden annen
verdenskrig", og formulerte en "doktrine" som garanterte
bruk av makt dersom amerikanske interesser ble truet i den
persiske gulf. Etter tidligere å ha nedlagt veto mot et
forslag som åpnet for bygging av et atomvåpenbærende fly,
skrev han nå under på et nytt dokument som tillot dette.
Han skiftet også standpunkt - under press - i spørsmålet
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om militære lønninger og fordeler. Harold Brown, som i
februar 1977 hadde fastslått at den nye administrasjonen
umiddelbart ville gå igang med å innfri sitt løfte om å
kutte ned på militærbudsjettet, uttalte nå at "da denne
administrasjonen overtok, arvet vi en militær posisjon og
et forsvarsbudsjett som på ingen måte hadde holdt tritt
med hverandre". På 4 år skiftet den sikkerhetspolitiske
debatten så kraftig at tross Carters store budsjettøknin
ger og krigerske retorikk, kunne Ronald Reagan anklage ham
for å ha gjort forsvaret tilbakeliggende og for "totalt å
ha glemt bort" Sovjets streben etter verdensherredømme.
4. november 1980 ble R. Reagan valgt til president med klar
margin. Flere CPD-medlemmer fikk betydningsfulle poster i
Reagan-administrasjonen4, og CPDs verdensbilde fremsto nå
som nasjonal politikk.
Sent i desember 1979 uttalte Carter at den uken da Sovjet
invaderte Afghanistan hadde lært ham mer om russerne enn
hel§ . hans tidligere karriere tilsammen. Dette skapte et
inntrykk av at hans dramatiske skifte i sikkerhetspolitisk
retorikk og politikk i en eller annen forstand var en følge
av den konkrete aggresjonen i Afghanistan. Bortsett fra
forbudet mot korneksport, boikotten av sommerlekene i Mos
kva 1980 og en å]5en trusel om atomkrig dersom russerne gikk
inn i den persiske gulfen, var imidlertid administrasjonens
tøffere politiske linje et faktum i god tid før russerne
ved hjelp av tanks innsatte Babrak Karmal som sin mann i
Kabul. Kampanjen for dramatisering av den russiske fare
hadde allerede vært virkningsfull. I kjølvannet av gissel
dramaet, uovertruffent sterk inflasjon, fall i dollarkur
sen, økende spenning i forhold til europeiske og japanske
allierte, hadde mange amerikanere følelsen av at selve
grunnlaget for sikkerheten var i ferd med å gå i oppløs
ning. Som kompensasjon for denne økende følelse av mak
tesløshet forsøkte man å vise musklene.
Ifølge medlemmene
av CPD var USAs problemer en direkte følge av årelang neg
lisjering av den militære styrkens betydning. Nå var en
delig "Vietnam-syndromet" - en bevisst urovekkende betegn
else på de forhold som angivelig gjorde USA ute av stand
til å gjøre effektiv bruk av makt - overvunnet. CPD-medlemmene kunne konstatere at en ny samstemmighet var i ferd
med å vokse fram: USAs maktposisjon var truet, det så alle
nå. Botemidlet mot dette var åpenbart å gjenreise til
liten til USA ved å gjenreise landets militære styrke: da
ville de andre slutte med å tvinne USA rundt fingeren. Alt
dett^var uttrykk for det Cyrus Vance, i et foredrag ved
Harvard i juni 1980 - seks uker etter at han hadde gått av

53

som utenriksminister - kalte for "nostalgi" henimot en tid
da USAs innflytelse i verden syntes å være ubestridt.
Men forbindelsen mellom militær svakhet og USAs "tilbake
fall" (som Nixon kalte det i sin bok "Den virkelige krigenrrj 1980) er aldri blitt undersøkt. En skjult forutset
ning hos gjenopprustnings- og konfrontasjonstilhengerne er
at den amerikanske maktposisjonen kunne vært opprettholdt
dersom USA hadde anlagt en tøffere holdning i tiden etter
Vietnam.
Problemstillingen om forholdet mellom krigstrusel og maktbestrebelser, som Norman Angell hadde reist 70 år tidligere,
ble ignorert i den politiske debatten. Framveksten av en
samstemmighet om "høkenes" syn gjorde at ingen våget å ut
fordre den grunnleggende ideen om at militær makt på et
eller annet vis kan oversettes til politisk makt. Det ble
moteriktig å hevde at det bare var USA som møtte begrensninger i sin bruk av militærmakt, og at dette bare skyld
tes overdreven ømfintlighet, moralsk følsomhet eller feig
het. Det ble hevdet at verken Sovjet, Kuba eller noen
andre ga seg inn på en ensidig "moralsk nedrustning" og
at de derfor kunne gjøre effektiv bruk av morderisk tekno
logi til å fremme sine nasjonale interesser.
Det er vanskelig å presse begivenhetene de siste 5 årene
inn i en slik ramme. Som Henry Kissinger sa i et foredrag
i april 1980, er definisjonen av en effektiv utenrikspoli
tikk at "noensteds, på en eller annen måte, må USA vise
seg i stand til å belønne en venn eller straffe en fiende".
Ifølge en slik definisjon må landet evne å bruke sin mili
tære makt til å ramme en fiende uten at det slår altfor
mye tilbake på landet selv. Misbruk av makt - hva enten
det skjer ved å prøve ren bløff bare for å bli avslørt,
eller ved å utføre en spesiell "misjon" og svikte i dette bremser ikke på tapet av makt, men øker det.
Oversatt av Lars Mjøset

NOTER
1) Som det fremgår senere i denne artikkelen, var Eugene
Rostow i 1976 med og dannet Committee on the Present
Danger (CPD). Det vest-tyske nyhetsmagasinet "Der Spigel" har beskrevet denne komiteen som "en nærmest mili
tant antikommunistisk propagandatropp som hjalp Reagen
med høyreorientert ammunisjon i valgkampen og etter
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ralget forsynte ham med høyreorienterte medarbeidere."
(Jfr. Der Spigel 20.7.81, s. 84 og 2.11.81, s. 167).
Rostow ble av Reagan utnevnt til direktør for Kontoret
for Våpenkontroll og Nedrustning (Arms Control and Dis
armament Agency).
I kraft av denne stillingen er han
alle amerikanske nedrustningsforhandleres overordnede.
Her kan det være verdt å tilføye at også den nåværende
visedirektøren for Kontoret for Våpenkontroll og Ned
rustning, General .Edward Rowny, er et fremtredende med
lem av Committee on the Present Danger. Rowny trakk
seg i 1979 fra sin post som representant for De Forente
Stabssjefer ved SALT II-forhandlingene i protest mot at
avtalen angivelig skulle være i USAs disfavør. Han er
nå USAs sjefsforhandler under de såkalte START-forhandlingene med Sovjetunionen i Geneve, som særlig gjelder
reduksjoner av interkontinentale atomvåpensysterner.
Red.
2) Senere, under president Carter, var Paul Wamke direk
tør for Kontoret for Våpenkontroll og Nedrustning og
USAs sjefsforhandler under SALT II-forhandlingene. Red.
3) Paul Nitz.e er en annen prominent initiativtaker til og
aktivist i Committee an the Present Danger som blant
annet sørget for å nedkjempe SALT II-avtalen. Nitze
er nå USAs sjefsforhandler under drøftingene med Sov
jetunionen om reduksjoner av "eurostrategiske" atom
våpen i Geneve. Disse forhandlingene kom i gang etter
sterkt vest-europeisk press overfor USA med henvisning
til det såkalte "dobbeltvedtaket" i Brussel i desember
1979. De omfatter først og fremst de nye sovjetiske
SS-20-rakettene og de nye amerikanske Pershing II- og
Cruise-rakettene, som USA - med Brussel-vedtaket i ryg
gen - tar sikte på å utplassere i Vest-Europa. Red.
4) Blant disse er Eugene Rostow, Edward Rowny og Paul Nitze
;som er omtalt under note 1) og 3) ovenfor. I Reaganadministrasjonen finner vi dessuten følgende CPD-medlemmer: William Casey (direktør for CIA), Ernest Lefever
(spesialrådgiver for utenriksministeren), Richard Pipes
(medlem av staben i Det nasjonale sikkerhetsråd), Jeane
Kirkpatrick (USAs FN-ambassadør), og Richard Allen som
var presidentens sikkerhetspolitiske rådgiver inntil for
noen måneder siden da han måtte gå av på grunn av en
korrupsjonsskandale. Allen er nå direktør for et kon
sulentfirma som får store oppdrag fra Pentagon vedrør
ende sikkerhetspolitiske spørsmål. Jfr. også artikkelen
av James M. Cypher, s. 65ff i dette heftet av Vardøger.
Red.
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