Wilhelm Bittorf:

Europeisk krigsteater og NATO-modernisering - planlegging for begrenset atomkrig?

På et tørrlagt område ved kanten av Everglades-sumpene i
Sør-Florida ligger støttepunktet Homestead til US-AirForce i bedragersk ro omkranset av palmer. På dette
fjerntliggende stedet hadde NATOs høyst hemmelige "Atomplanleggingsgruppe" drøftinger i to regnfulle aprildager
i 1979. Det er denne gruppa som har ansvaret for orga
nisasjonens atomvåpen og disse våpnenes oppgaver.
Under ledelse av NATOs generalsekretær Joseph Luns hadde
en komite bestående av seks forsvarsministre i NATO sam
let seg. Det var ministrene fra USA, Forbundsrepublikken,
Storbritannia, Italia, Nederland og Norge. Til stede var
også NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexander Hai.g,
sammen med en stab av høyere offiserer.
På dagsorden sto moderniseringen - som den tyske forbunds
regjeringen snart skulle omdøpe til "etterrustningen"1 av mellomdistanserakettene i Europa. Men det viste seg at
det ikke var mye å diskutere.
Etter et månedslangt tallvirvar omkring raketter
og sprenghoder2 forela amerikanerne, anført av Carters
Pentagon-minister Harold Brown, europeerne en nesten i de
talj fastlagt plan over hvor mange nye atomvåpen som skulle
utstasjoneres, og på hvilke steder i Europa. I alt 572 en
heter skulle fordeles som følger:
- 108 "Pershing 2n-raketter skulle plasseres på tysk jord,
og bare der
- Av 464 langtrekkende - og som derfor var vanskelig å
peile inn for motstanderen - Cruise Missiles3 skulle
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96 til Forbundsrepublikken, de øvrige til Storbritan
nia, Italia, Belgia og Nederland.
Willem Scholten, den nederlandske ministeren, meldte
straks fra om at han måtte ta forbehold på grunn av den
politiske motstanden som kunne forventes i hans hjemland.
Den britiske Labour-regjeringens forsvarsminister, Fred
Mulley, viste til lignende problemer i sitt eget parti.
Han var likevel tilbakeholdende med reservasjoner. Man
kunne allerede forutse Labour-regjeringens avgang etter
valgene til Underhuset følgende måned.
Men også den tyske deltakeren, forsvarsminister Hans Apel,
syntes å ha betenkeligheter. På en forsiktig måte tok
Apel i Homestead opp spørsmålet om ikke stasjoneringslandene måtte innrømmes muligheter til å komme med innvend
inger - en slags vetorett mot at disse nye amerikanske
atomvåpnene skulle kunne settes inn fra stasjoneringslandenes eget område. Forbundsrepublikken tok, ifølge Apel,
uten tvil på seg en stor ekstrarisiko i og med disse våp
nene .
I motsetning til atomvåpnene som allerede var stasjonert
i Forbundsrepublikken, kunne de nye amerikanske våpnene
fra tysk jord trenge langt inn på sovjetisk område.
(Slik
lød Apels argument.) Pershing 2 ville bare bruke noen mi
nutter for å nå mål i Vest-Russland. Hvis disse rakettene
ble brukt mot Sovjetunionen, måtte Forbundsrepublikken reg
ne med et tilintetgjørende motangrep fra de sovjetiske
SS-20-rakettene.
Under henvisning til dette, begrunnet den tyske forsvars
ministeren ønsket om tysk medbestemmelse i en sak som mu
ligens kunne gjelde et være eller ikkevære for det tyske
folk. Italias utsending, Attilio Ruffini, sluttet seg til
Hans Apels anmodning.
USAs forsvarsminister Harold Brown gav til svar at en veto
rett bare kom på tale hvis alliansepartnerne overtok minst
halvparten av utgiftene til de nye våpensystemene - et svar
som i henhold til en britisk kilde fikk MRuffini til å
bleikne11.
Harold Brown ville imidlertid bare drive litt gjøn med
sine kolleger. For i virkeligheten var verken Carter-regjeringa den gang eller ev Reagan-regjeringa nå et øye
blikk villige til på noen som helst måte å redusere sin
suverene disposisjon over de nye våpnene. Hvis de alli
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erte lovte å påta seg samtlige utgifter i forbindelse med
opprustningen (siste overslag: ca, 38 milliarder kroner),
ville Washington selv sette seg imot en slik imøtekommen
het.
Altså ingen medbestemmelse for tyskerne - selv om det i
dette tilfellet ikke dreier seg om medeierskap til atom
våpen, ikke om "fingeren på avtrekkeren". Det dreier seg
bare om "fingeren på sikkerhetsknappen", for å ha en mu
lighet til i nødsfall å forhindre at slike våpen blir brukt
i en situasjon der den ansvarshavende tyske regjering er
overbevist om at man dermed kan forhindre at dens eget
folk blir skadelidende. Ja, at man derved kanskje kan
unngå totalskadene som en kjernefysisk tilintetgjørelse
vil medføre.
Hvis alt blir som det har vært, vil ikke Bonn få noe veto.
Det vil ikke være stasjonert noen tyske offiserer ved de
nye våpnene med ekstranøkkel som må benyttes for at Per
shing 2 rakettene og Cruise Missilene på tysk jord skal
kunne avfyres. I det øyeblikk disse Pershing- og krysser
rakettene er installert slik som planlagt, er De forente
stater i verste fall i stand til å sette inn et eneste
slag fra Tyskland mot Sovjetunionen - sjøl om Forbunds
regjeringa protesterer mot dette.
Forbundsregjeringa har sluttet seg til dette "moderniserings"-vedtaket. Innad i koalisjonen har de ledende skik
kelsene overbevist seg sjøl om at det til og med er en
fordel at amerikanerne beholder disposisjonsretten til
våpnene sine alene. Bare da kan de nye atomvåpnene utfol
de sin avskrekkende virkning fullt ut på motstanderen.
For hvis lederne i Bonn hadde et ord med i laget og var i
besittelse av sin egen nøkkel, så kunne sovjetrusserne
tenke seg at tyskerne ved et begrenset atomangrep fra øst,
rett nok ikke ville velge å bli røde, men heller ikke helt
døde, og at de dermed ville kunne forpurre et amerikansk
gjengjeldelsesangrep i et håp om å kunne beskytte sitt
folk mot den truende katastrofen.
(Og først og fremst
ville Bonn kunne forhindre et amerikansk førsteslag mot
USSR).
Amerikanerne ville derimot ikke være så fintfølende, ble
det argumentert. Av dem kunne russerne forvente at de
også var villige til å sette inn våpnene. Og nettopp for
di amerikanerne ikke behøver å være så fintfølende på
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fremmed tysk jord, så utgjør den amerikanske eneråderetten
over disse våpnene en troverdig risiko for russerne. Og
det skal på sin side bety større sikkerhet for vesttyskerne.
En slik avskrekkingskalkyle har man diskutert og sluttet
seg til i staben i Utenriksdepartementet og ved Kan
slerens kontor i Bonn. Men det er ikke den eneste besyn
derlige forestilling som etterrustningsvedtaket og en uen
delig eskalerende
skrekkingsdoktrine har brakt inn i
Bonn-regjeringas diskusjoner.
I private samtaler har til og med et SPD-medlem i Forbunds
dagen som tidligere gikk for å tilhøre venstrefløyen, ut
trykt merkelige ting om etterrustningens egentlige hensikt
Med de nye rakettene og bombeflyene som rekker lagt inn i
Sovjetunionen fra tysk område, (hevder dette SPD-medlem)
har man skapt Mnye og førsteklasses bombemål for russerne11
Men, innvender den forbløffede tilhører, det er jo nettopp
dette motstanderne av opprustningen kritiserer sterkest!
Disse folkene, svarer representanten, har ikke forstått
hva det dreier seg om. For når det er slik, må russerne,
hvis de skal gjennomføre et angrep på Vest-Europa med håp
om å lykkes, først utvilsomt radere ut samtlige 572 vidt
rekkende systemer av denne typen i Vest-Europa - herunder
de 204 systemene i Forbundsrepublikken. Representanten
hevder videre: "For å oppnå dette må russerne starte et
voldsomt overraskelsesangrep med SS-20-rakettene. Da de
vestlige systemene dessuten er mobile, må russerne sette
inn flere atomsprenghoder mot hvert system. Det vil si
at de må være rede til å totalødelegge store deler av sta
sjoner ingslandene. Men hvis de er rede til det, må de
regne som sikkert at amerikanerne sjalter om til det høy
este opptrappingstrinnet og sender de globale gjengjeldelsesvåpnene sine av gårde mot Sovjetunionen. Altså vil
russerne heller avstå fra å angripe." Representanten fra
SPD er fornøyd med sin bevisførsel. Sant nok forekommer
det også ham en smule sykt, innrømmer han. Men nettopp
slik ser avskrekkingens logikk ut.
Men om nå amerikanerne og russerne blir enige^ via den
"røde linje" mellom Washington og Moskva, om å avbryte
konflikten etter at Forbundsrepublikken er utrav >rt, i
stedet for å fortsette til de har ødelagt hveran ;re gjen
sidig?
Representanten trekker på skuldrene: "Hvis man ikke har
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tillit til amerikanerne, vil den vestlige alliansen være
ferdig1*. Men har man lov til å ha så mye tillit? Kan en
tysk folkevalgt finne seg i at landet hans enda tydeligere
enn før er blitt et "førsteklasses atomvåpenmål** - sjøl om
han gjør det med det tilgjorte håp om nettopp derigjennom
å kunne forhindre atomdøden? Kan Forbundskansleren og
hans visekansler gi avkall på vetorett i denne saken? Kan
de sjøloppgivende overlate ansvaret for sitt eget folks
fortsatte eksistens helt og holdent til den amerikanske
presidentens avgjørelser? (Eller til den - hvem han nå
enn er - som tror han har kommandoen i Washington - som
f.eks. Alexander Haig etter attentatet på Ronald Reagan?)
Dette er grunnleggende spørsmål når det gjelder opprust
ning og sikkerhetspolitikk. Spørsmål som ennå står ube
svart nesten to år etter vedtaket i Brussel.
Hvorfor virker det som om lederne i Washington i dag - i
det minste etter at maktpolitikeren Ronald Reagan til
trådte sin stilling - tydeligvis er mer interessert i de
nye våpnene enn europeerne? Våpnene skal jo tross alt
tjene til å forsvare europeerne? Hvordan rimer forhandlingstilbudet som er koblet til dobbeltvedtaket i Brussel,
med den amerikanske regjeringens åpenbare besluttsomhet uten hensyn til forhandlinger og moratoriumsforslag - om
å få utplassert de planlagte 572 enhetene uansett, og om
mulig enda flere?
I seg sjøl er det alarmerende nok at de ledende politiker
ne i Bonn ikke er villige til eller ikke er i stand til å
gi tilfredsstillende svar på slike spørsmål innenfor en
breiere forklaringsramme. Helmut Schmidt taler om like
vekten som må opprettes mellom Øst og Vest med hensyn til
mellomdistansevåpen. Men han sier ingenting om hvorfor
nye vestlige våpen absolutt skal stasjoneres i tettbefolkede landområder. Rett nok innrømmer han at han ville
satt større pris på om de nye vestlige våpnene kunne bli
utplassert på neddykkede og dermed usårbare ubåter, i ste
det for til lands. Men han gjør uten videre amerikaner
nes standpunkt til sitt når han hevder at en'bmrustning11
til sjøs vil bli for tidkrevende og kostbar i dag. Ingen
spør lenger hvorfor dette ikke ble overveidd allerede i
1978/79.
Hans-Dietrich Genscher sier at raketter stasjonert på land
vil virke mer avskrekkende på fienden. Men han underslår
at dette uten sammenlikning innebærer en større risiko.
Han tier om at størsteparten av hans vest-tyske velgere og
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ikke-velgere vil bli fysisk utslettet hvis denne formen
for avskrekning slår feil. At det vil være en avskrekking
som bygger på en beredskap hvor et helt folk skal ofre seg
selv, en Msélvmordef isk trusel" altså^ som fredsforskeren
Carl Friedrich von Weizsåcker advarte mot allerede før
etteropprustningsvedtaket, men uten å bli hørt.
Ingen bestrider at en utplassering av nye sovjetiske mel
lomdistanseraketter utsetter Forbundsrepublikken for fare.
Men er en oppstilling av enda mer moderne amerikanske ra
ketter innenfor rekkevidde av de sovjetiske sprenghodene
den riktige veien å gå for å gjøre livet i Forbundsrepu
blikken mindre farlig? I stedet for å gå inn på disse
åpne problemene i sin sikkerhetspolitikk, sverger leder
ne tyskernes troskap mot NATO-alliansen, og formaner uro
lige partifeller til å avlegge "bekjennelser til etterrustningen". Og fremfor alt manes den sovjetiske truselen
frem.

DE FRYKTINNGYTENDE SS-20-RAKETTENE
Våren 1975 oppdaget kameraøyet på en amerikansk rekognoseringssatelitt den første kjente operasjonsklare sovjetiske
raketten av en type som Pentagon kalte SS-20 (hvor "SS"
står for "Surface-to-Surface", "bakke-til-bakke"). Denne
raketten sto på Kamtsjatka, den ormliknende nakne halvøya
som ligger i den aller østligste delen av Sovjetunionen.
Men hvorfor sto den der? Hvem var den rettet mot? Mot
Japan, mot Kina? Eller mot de amerikanske Aleutene og for
bundsstaten Alaska? I begynnelsen kunne man ikke finne ut
av dette. Først da sovjetrusserne stilte opp flere eksemp
larer av den nye raketten i Øst“Sibir og i Det Okhotske
hav, så de som studerte satelittfotoene i Washington, kla
rere .
SS-20-rakettene siktet klart og tydelig mot det tidligere
sosialistiske broderlandet, Folkerepublikken Kina. Slik
de var anordnet, rettet de seg mot de områdene i Kina hvor
landet hadde utplassert egne lang- og mellomdistanseraket
ter. Siden midten av 70-åra har disse våpnene vært rettet
mot Sovjetunionens sibirske underliv fra nordøst i Kina og
fra den vestlige delen av Ytre Mongolia. Til i dag har
mer enn 170 kinesiske rakettsiloer og rakettstillinger
blitt oppdaget av amerikanske satelitter.
I slutten av 1976 dukket SS-20-rakettene for første gang
opp i den europeiske delen av Sovjetunionen. På konferan-
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sen i Ottawa i juni 1977 fikk atomplanleggingsgruppa i
NATO vite at nå var også Vest-Europa blitt et mål for det
nye sovjetiske våpnet, som visstnok skulle ha en rekke
vidde på mer enn 4 000 kilometer. I et kommunike som ble
utsendt, understreket forsvarsministrene "nødvendigheten
av å opptrappe bestrebelsene med å forbedre effektiviteten
til NATOs atomstridskrefter11.
Med "forbedring" mente man bl.a. nøytronbomben, som Penta
gon allerede den gang ville innføre til Europa. Europe
erne stilte seg nølende til nøytronbomen, men forsøkte å
skyve den foran seg ved å si tja til den. Alexander Haig,
som den gang var NATOs øverstkommanderende i Europa, ad
varte dem ved å henvise med stadig sterkere ettertrykk
til de "supermoderne mellomdistanserakettene SS-20".
Forgjeves. Etter mange års avspenning følte europeerne
seg rett og slett ikke nok truet til å innse at det var
nødvendig med nye våpen. President Carter trakk tilbudet
sitt tilbake i april 1978. I dag minnes Alexander Haig
denne likeglade avspenningstida slik:
"Da jeg kom til NATO, satte folkene ikke en gang spørs
målstegn ved om det var en tilvekst i det sovjetiske
potensialet. De satte derimot spørsmålstegn ved om det
overhodet fantes noen trusel".
Haig gjorde sitt beste for å vekke følelsen av å være
truet til live på nytt. Og etter fadesen med nøytronbom
ben var Pentagon innbitt besluttsom på å vinne gjennom med
det neste store atommoderniseringsprosjektet - med den
amerikanske hærens Pershing-2 og det amerikanske flyvåpe
nets Cruise Missiles.
Begge våpenprogrammene var forberedt i lang tid og befant
seg allerede på utviklingsstadiet da SS-20-rakettene be
gynte å kaste sine skygger over den nordatlantiske alli
ansen. Martin Marietta Corporation i Orlando (Florida),
som framstilte Pershing log IA, hadde allerede i februar
1969 fått i "studieoppdrag" av hæren å tenke gjennom et
"troverdig" taktisk atomvåpen. Framfor alt måtte det være
mer treffsikkert enn tidligere systemer og gjennom sin
treffsikkerhet gjøre unødig sterke atomsprengladninger
overflødige. På dette tidspunkt var allerede produksjonen
av Pershing IA avsluttet. Firmaet var derfor også sterkt
interessert i et nytt prosjekt.
Martin Marietta kom til den slutning at en forbedret Per-
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shing-rakett med et fullstendig nytt presisjonsmåleutstyr
var akkurat det hæren trengte. I mai 1971 inngikk hærens
"rakettkommando" en kontrakt med Martin Marietta om et
konstruktivt forarbeid til et "Terminal Homing System"
("Sluttfasestyresystem".)
USAs luftvåpen lå ikke etter. Et utviklingsoppdrag for
Cruise Missiles var igang siden 1970 hos General Dynamics,
det største amerikanske rustningskonsernet, et annet hos
firmaet Boeing. Man forsøkte og forsøker fortsatt å opp
nå tre forskjellige varianter: en Cruise Missile kalt
"Tomahawk", som kan skytes ut fra fly, en "landbasert" og
en "sjøbasert" krysserrakett.
I årene etter Vietnam-katastrofen gikk riktignok arbeidet
med fremtidsrettede våpen bare vaklende fremover. I bud
sjettåret 1975 bevilget f.eks. den krigstrette Kongressen
i Washington bare to millioner dollar til videreutvikling
av stridshodet til den planlagte Pershing 2. Der folke
valgte var i tvil om Europa virkelig hadde bruk for den
nye raketten. Amerikanernes tvil på seg selv befant seg
på sitt dypeste punkt, konjunkturene innenfor rustnings
industrien nådde et lavmål. Men allerede tre år seinere
kretset haukene med fornyet energi omkring Capitol og
skremte opp duene med advarsler om en angivelig voksende
russisk fare. Nå sto heller ikke hæren lenger i beit for
et svar når den ble spurt om meningen med sin nye Pershingplan: den truende SS-20 gav den en mening.
Måneden etter at sjahen ble styrtet, i februar 1979, ga
hæren en fireårskontrakt på 360 millioner dollar til Mar
tin Marietta med det oppdrag å gjennomføre en fullstendig
avsluttet konstruksjon av Pershing 2-prototyper. Som un
derleverandør overtok Goodyear-konsernets aerospace-gruppe
byggingen av det revolusjonerende nye måleutstyret som
etter forutberegningene skulle kunne styre stridshodet på
raketten med en margin på 30 meter mot et fiendtlig mål som
lå mer enn 1 800 kilometer borte. Februar 1979 - det var
to måneder før atomplanlegginggruppas konferanse på støtte
punktet Homestead til US-Air-Force, ti måneder før NATOvedtaket i Brussel om modernisering av kjernevåpnene, ti
og en halv måned før den sovjetiske innmarsjen i Afghani
stan.
Opplysningene om den foreliggende truselen, som politikerne
i NATOs medlemsstater støttet sitt vedtak på, stammet av
mangel på alternativer utelukkende fra "the defence commu
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nity" ("forsvarsmiljøet11) i Washington. Til denne hører
Pentagon og deris rekognoseringstjeneste, etterretnings
tjenesten CIA, som er uavhengig av Pentagon, og en rekke
"tankefabrikker" for tekniske og strategiske analyser og
studier. Rekognoseringstjenestens satelitter spionerer
i de mest fjerntliggende egner av Sovjetunionen. På bil
dene som de leverer, kan man ved optimale betingelser til
og med registrere nummerskiltene på bilene.
Satelitter og lyttestasjoner på bakken i Norge4, på Aleut
ene og i det siste til og med i Kina, legger merke til so
vjetiske raketter ved testskyteoperasjoner, registrerer
banene de flyr og fester seg ved hvor mange sprenghoder
som blir skutt ut av atomstridshodebæreren, "bussen", i
spissen av raketten. Bildene og dataene blir utnyttet av
spesialister i de hemmelige tjenestene i Washington. Men
det som de kommer fram til, og det som nthe defense communityn forteller politikerne og de allierte, behøver ikke
å stemme overens. Så omfattende er forsøket på å fremme
Pentagons interesser gjennom dette informasjonsmonopolet.
Politikerne og massemedia behandler dessuten nokså egen
rådig de data som de får ut av "the defense community".
Nettopp tilfellet SS-20 er et godt eksempel på denne opp
finnsomheten.
"Sovjetunionen har over hele verden for tiden stasjonert
100 SS-20-raketter; av disse er 60 rettet mot mål i Eu
ropa", heter det i en rapport av desember 1979 fra det
amerikanske forsvarsministeriet til utenrikskomiteen i
Washington. De resterende 40 SS-20 skal være rettet mot
mål i Kina. Men samtidig, på NATOs ministerrådsmøte i
Brussel og på SPDs partikongress i Berlin, dreide det seg
allerede helt klart om høyere tall. Det var tale om minst
120 raketter som alle skulle være rettet inn mot Vest-Europa. Kina var falt ut av bildet.
I et overblikk over USAs militære situasjon ("Military
Posture") for budsjettåret 1981 opplyste general David Jo
nes, formann for sambandet av stabssjefer, til forsvarskomiteene i Kongressen: "Vi forventer at de (d.e.: sovjet
russerne) til 1982 vil ha avsluttet fremstillingen av nære
300 utskytningsramper for SS-20-raketter".
Også tallene på de faktisk eksisterende rakettene, som ble
utbredt i massemedia og av politikerne, klatret ubønnhør
lig oppover, først opp til 200, dernest opp til 300. Og
allerede sommeren 1980 fikk amerikaneren Milton Leitenberg,
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som er rustningsanalytiker ved Institutt for Internasjonal
Politikk i Stockholm, det "inntrykk at tallene som skulle
bevise Sovjetunionens nåværende store overmakt når det
gjaldt det europeiske atompotensialet med stor rekkevidde,
for mestepartens vedkommende var fritt oppdiktet".
I slut
ten av mars 1981 opplyste New York Times-korrespondenten
Drew Middleton fra Pentagon at i alt fantes det 160 innsatsklare SS-20-raketter. Av dem var "flertallet" rettet
mot Vest-Europa. Dette "flertallet" ble anslått til 100
stykker.
I et "argumentasjonsdokument" fra pressekontoret
i Bonn er det allerede seks uker seinere blitt tilsammen
220 SS-20-raketter, hvorav 160 skal være rettet mot VestEuropa.
Den seriøse høyrepressen i Tyskland oppholdt seg ikke ved
slike forskjeller. De opererte av prinsipp bare med de
totale tall som NATO og regjeringen kom frem med. Men
nettopp ved å vise en slik "fleksibilitet" når det gjaldt
å risse opp truselens omfang, skapte disse avisene stor
forvirring. For også den godtroende avisleser stusser når
han på en og samme dag i de to store høyreavisene i VestTyskland finner SS-20-tall som avviker med en margin på
nesten 100 % fra hverandre. Overskrift i Frankfurter AZZgemeine Zeitung (FAZ) den 13. mai 1981: "220 moderne sov
jetiske mellomdistanseraketter med mer enn 600 sprenghoder
truer Europa". Die Welt samme dagen: "Allerede 440 raket
ter av typen SS-20". "Welt"-korrespondenten hadde bare
diktet videre ut fra "FAZ"-strategen Weinstein. For hvis
utskytingsrampen til SS-20 kan "lades på nytt", som også
kansler Schmidt har påstått, så vil det bare være logisk
å regne med mer enn en rakett pr. utskytingsrampe. For
hva skal "evne til å lade på nytt" være godt for hvis det
ikke finnes noe som kan lades på nytt? Altså føyde "Die
Welt" på egen hånd to raketter med tre atomsprenghoder til
hver av de 220 utskytingsrampene. Det blir straks til mer
enn 1 300 sprenghoder som truer Europa.
I det hele tatt ville de sovjetiske rakettbyggerne bli
forbauset hvis de fikk vite hva militærpersonell i NATO
og tyske journalister og politikere kunne tiltro dem, i
den hensikt å bringe opposisjonen mot etterrustningen til
taushet.
SS-20-rakettene deres kan forflyttes på en egen
lavett, og de er treffsikre og kan fly 5 000 kilometer.
De bærer tre atomsprenghoder. På grunn av sin innflygningspresisjon er disse stridshodene rettet nøyaktig inn
mot f.eks. "tyske atomreaktorer" (Adelbert Weinstein i
"FAZ") .
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For Sovjetunionen er SS-20-rakettene i virkeligheten de
aller første moderne og funksjonerende rakettene med sto-*rekkevidde som har fast brennstoff i stedet for det om
stendelige flytende brennstoff i de foreldede rakettgenerasjonene. Det er den første typen med fast brennstoff
etter at det første sovjetiske forsøket på å bygge et
slikt prosjektil (SS-13) ble innstilt i 1970. I det ame
rikanske arsenalet av lang- og mellomdistanseraketter har
imidlertid fast brennstoff vært en selvfølgelighet i 15

Men også SS-20 er et produkt av improvisasjon. Opprinne
lig var den tenkt å bli en stor mobil tre-trinns langdistanserakett (i vest betegnet som SS-16). Men i SALT-IIforhandlingene forlangte amerikanerne at russerne skulle
avstå fra videreutvikling og produksjon av SS-16. Russer
ne aksepterte denne betingelsen. Men de sovjetiske rakettbyggerne benyttet dermed to av de tre trinnene i SS16-prototypen til å lage SS-20. Ennå i dag er imidlertid
ikke ekspertene i Vesten blitt enige om hvilke to trinn
som ble benyttet.
Dersom dataene om yteevne som "the defense community" ope
rerer med stemmer, kan det bare være tale om de to første
og sterke trinnene. Men sjøl da må prosjektilet ha et
fast brennstoff med en ganske bemerkelsesverdig ytelsesevne, om det skal kunne fly opp til 5 000 kilometer med
bare to trinn og en last på tre sprenghoder. Det er mer
sannsynlig at det kan rekke over en slik avstand lastet
med bare ett sprenghode. Det er også besynderlig at Pen
tagon og NATOs overkommando til i dag ikke har offentlig
gjort et eneste satelittfoto av SS-20 for å overbevise den
voksende skaren av skeptikere.5 Erklæringen om at man
ikke vil gi motstanderen noe bevis på satelittfotografiets
skarphet og utløsningsevne har ikke en gang overbevist den
godtroende Theo Sommer i Die Zeit. Bedre har det heller
ikke gått med vest-europeiske stabsmedlemmer i NATO. Sjøl
en høytstående tysk NATO-general fikk ikke se et SS-20foto annet enn som dias i en kort stund ved et lysbildeforedrag. Denne generalen aksepterer imidlertid de ameri
kanske utsagnene. Likevel skulle han gjerne ha ønsket at
Forbundsrepublikken "hadde sin egen rekognoseringssatelitt".
Ikke en gang innenfor "the defense community" i Washing
ton blir oppstusset omkring SS-20 satt like stor pris på
av alle. Walter Pincus, Washington Posts særdeles godt
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informerte Pentagon-korrespondent, skriver allerede den
26. juni 1980 i sin avis:
nEn sivilansatt (forsvars)analytiker sa for kort tid
siden at man har gjort for mye ut av SS-20, en mellom
distanserakett som ble benyttet som påskudd for NATOs
vedtak i desember om å innføre nye amerikanske raketter
med stor rekkevidde til Europa.
“SS-20-rakettene har ikke den nøyaktighet, den rekke
vidde og den bæreevne som de offentlig er blitt til
lagt”, sa analytikeren.
“Produksjonen av dem har gått
langsomt framover, noe som tyder på at russerne har noe
bedre under produksjon”. En embetsmann ved Pentagon
beskrev SS-20 på liknende vis og føyde til at han trod
de at de sprang ut av et forsøk på å stable raskt på
beina noe som kunne settes inn i en mulig kamp mot ki
neserne.
Når en “virkelig ny” sovjet-rakett dukker opp, fort
satte Pentagon-mannen, “må vi gi folk som var overbe
vist om at SS-20-rakettene virkelig var nye, en mengde
nye forklaringer11.
Det nyeste i kjernevåpenteknikk er SS-20 helt sikkert ikke.
Men representerer de likevel ikke en trusel?

AVSKREKKING A LA MOSKVA
Vestmennesket kunne hvert år i november på nytt se monst
rene rulle over Den Røde Plass i Moskva, i snødrev og i
bleikt solskinn, i regn og i frost. I løpet av to ti-år
måtte det venne seg til å se dem. Alltid var de nystrøket,
og ofte var spissene på dem hvitmalte, slik at prosektilene
nesten virket som kjempemessige sukkerkuler som dro forbi
herrene i Kreml i to velordnede rekker. Ikke mindre enn
i 22 år har slike prosjektiler vært rettet mot Europa:
mellomdistanseraketter av typen SS-4 og SS-5 med en rekke
vidde på henholdsvis 1 800 og 3 600 kilometer. I 1959
(Konrad Adenauers tiende regjeringsår) ble de første SS-4rakettene brakt i stilling. Frem til 1967 skal russerne
ifølge vestlige kilder ha stasjonert det enorme antall av
750 SS-4- og SS-5-raketter. I tidsrommet 1972 til 1977
skal det ifølge tallene til det nøytrale Stockholms Inter
nasjonale Fredsforskningsinstitutt (SIPRI) ha blitt opp
ført ytterligere ca. 600 eksemplarer av disse typene: 500
SS-4 og 100 SS-5.
Alle disse rakettene bar og bærer (for så vidt som de er
i bruk) en vannstoffbombe som stridshode med en eksplo-
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sjonskraft på et megatonn, og det vil si: en million tonn
vanlig sprengstoff (TNT). Bomben som ødela Hiroshima,
hadde til sammenlikning en eksplosjonskraft på 13 500 tonn
vanlig sprengstoff.
"Om bare disse rakettene (eller en stor del av dem) ble
brukt til å bombardere Vest-Europa, kunne lett befolk
ningen i samtlige byer bli drept, og dette bare på
grunn av eksplosjonsvirkningen. Hvis en stor del av
sprenghodene ble brakt til å eksplodere på eller i nær
heten av jordoverflata, da ville i tillegg også en stor
del av landsbefolkningen bli drept av strålingsskader.
Radioaktive fallout-skyer ville også kunne drepe et
stort antall mennesker utenfor Europa."
Slik beskrev Frank Barnaby, den engelske sjefen for SIPRI,
situasjonen i 1978 slik den var til da. En større trusel,
konkluderte han, er det slett ikke mulig å forestille seg.
Men hvorfor hadde sovjetrusserne allerede den gang bygd
opp en slik trusel mot Vest-Europa? Hadde de grunner som
er rasjonelle og forståelige - om enn bare på grunnlag av
atomkapprustningens forrykte premisser? Har de noen grun
ner i dag? Og et annet og ikke mindre fengslende og gåte
fullt spørsmål: Hvordan har vesteuropeerne holdt ut å
leve noenlunde tålmodig med en slik total trusel i så lang
tid? Hva er det egentlig som har forandret seg siden da,
sett med strategenes og NATO-politikernes øyne?
Observatører som ikke automatisk ser sovjetlederne som
etterkommere av Djengis Khan, gjenkjenner i oppførselen
til mennene i Kreml fryktforestillinger og hensikter som
ikke er så forskjellige fra den vestlige supermaktens og
dens alliertes herskende forestillinger. Også sovjetrus
serne følger i sin atomopprustning en avskrekkingstenkning
som i sin rasjonalitet og i sin irrasjonalitet er et
speilbilde av den erklærte vestlige strategi. Rett nok et
speilbilde med en misledende forstørrelseseffekt. USSR
må føle truselen desto mer trykkende ettersom landet
- ikke er på nivå med den amerikanske økonomi- og teknologigiganten,
- blir truet på den indre front av stadig økende og smitt
somme oppløsningstendenser, og
- ser seg omringet fra tre sider - den amerikansk-europeiske, den amerikansk-japanske og den kinesisk-pakistanske
front.
For det fredselskende vestmennesket som skjelver av redsel
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for russerne, er dette vanskelig å tro - men de føler seg
virkelig truet. De holder hårdnakket fast ved den fore
stilling at Vesten representerer eri trusel mot dem - selv
om det siste overfallet (som kostet 20 millioner døde bare
på russisk side) tross alt allerede ligger førti år til
bake i tida, og det nest siste mer enn seksti år tilbake.
Med sin særegne tykkskallethet holder de urokkelig fast
ved at det stadig på nytt vil kunne dukke opp amerikanske
presidenter som, heller i dag enn i morgen, vil slette
kommunismen, "denne historiens merkverdige villfarelse11
(Ronald Reagan), bort fra jordas overflate - og som også
kan bli fristet til å forsøke å gjøre det.
Det er altså ut fra en gjensidig følelse av trusel at
kapprustningens syke mekanisme og den stadig økende fak
tiske gjensidige trusel er oppstått. "Et defensivt mot
trekk i Washington er en offensiv handling i Moskva - og
omvendt", som den liberale amerikanske statsviteren Rich
ard J. Barnet nylig har definert det i sitt skrift "På
jakt etter sikkerhet" i The New Yorker.5a Sånn sett var
den sovjetiske beslutningen fra Khrusjtsjovs tid om å byg
ge mer enn 700 SS-4 og SS-5 like så rasjonell og like så
irrasjonell som president Kennedys parallelle beslutning
om å anskaffe nøyaktig ett tusen interkontinentale raket
ter av typen "Minuteman". Begge skrittene var karakterist
iske for supermaktenes sjaman-aktige avskrekkingsringdans
og de misforståelsene som driver den frem. Det er bare
med utgangspunkt i disse skrittene og bakgrunnen for dem
at man kan forstå dagens situasjon.
I 1957 gikk Sputnik, som den første menneskeskapte jordsatelitt, ved hjelp av en sovjetisk rakett inn i sin bane
rundt jorda og hensatte amerikanerne i et "sputnik-sjokk".
Samme året ble de første av tilsammen 600 amerikanske B-52r
bombefly satt inn i tjeneste. Med sine fire dobbeltdrevne
motorer gikk de nesten raskere enn lyden og kunne fra sine
støttepunkt innenfor og utenfor USA nå alle vitale punkter
på sovjetisk territorium.
Likevel økte stadig amerikanernes frykt for at russerne
kunne ha vunnet et graverende forsprang gjennom utviklin
gen og utbyggingen av langdistanseraketter. Derav det an
tatte "rakettgapef", som var et viktig poeng i John F.
Kennedys valgkamp i 1960.
Og enda en ting gjorde Pentagon mens det befant seg i
sjokktilstand etter Sputnik-oppskytningen: Så raskt som
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det kunne få dem, stilte Pentagon opp nyproduserte mellom
distanseraketter i Europa og Tyrkia, innrettet mot mål i
Sovjetunionen. I 1960 stasjonerte US-Air-Force 30 "Jupitern-prosjektiler i Italia og 15 av samme slag ikke langt
fra den sovjetiske grensen i Øst-Anatolia. Ytterligere
60 raketter av typen "Thor11 ble plassert i Storbritannia.
Jupiter-prosjektilene i Tyrkia kunne nå Moskva. Slik trod
de man at man tok igjen med samme mynt ved i det minste å
anvende en smule avskrekking mot den formodede sovjetiske
raketttruselen, mens det amerikanske langdistanseprogrammet hentet opp Sovjets antatte, men faktisk ikke-eksisterende forsprang. Kennedys økonomiske rådgiver, Jerome
Wiesner, beskrev det som skjedde på følgende måte ei tid
seinere: "Vi lå i rustningskappløp med oss selv.1*
Men i virkeligheten hadde Nikita Khrusjtsjov og hans kame
rater langt større grunn til panikk. De hadde rett nok
atom- og vannstoffbomber, men de hadde ingen pålitelige
midler til å transportere disse bombene til Nord-Amerika.
Deres langtrekkende bombefly, "Bjørnen”, var en treg firemotors turbo-prop-maskin, knapt mer enn halvparten så rask
som B-52-maskinen og utvilsomt et lett bytte for de ame
rikanske og kanadiske jagerflyene. Og ikke minst kunne
"Bjørnen”, med sin begrensete rekkevidde, bare ta en eneste
rute, nemlig den korteste over Arktis, for i beste fall å
kunne brumme seg fram til de nordligste sentrene i USA.
Det var nettopp bombeflydilemmaiet som hadde fått sovjet
russerne til å prøve sin lykke med rakettene. Men til
tross for den tvetydige suksessen med Sputnik, som bare
skremte opp amerikanerne, gjorde de seg store anstrengel
ser med å utvikle
de interkontinentale rakettene slik
at de var modne for serieproduksjon. Allerede sommeren
1961, da Muren i Berlin ble bygd, visste Kennedy at den
første generasjonen med store sovjet-prosektiler var en
bløff. "Rakettgapet" åpnet seg på vidt gap - men til sov
jetrussernes ugunst.
De sovjetiske rakettbyggerne kom imidlertid bedre til sin
rett med et annet prosjektil av middels rekkevidde - nem
lig med SS-4, som NATO seinere gav kodenavnet "Sandal".
Sandalrakettene ble serieprodusert i stort omfang. Disse
rakettene, og SS-5-rakettene som ble stasjonert fra 1961
av, kunne imidlertid heller ikke komme selve USA til livs.
Likevel kunne de hjelpe til med å utlikne Sovjetunionens
strategiske underlegenhet i og med at de truet Amerikas
allierte i Europa. Russernes improvisatoriske genistrek

88

beriket atomstrategien med en framtidssvanger variant: av
skrekking pr. gissel. Med hundrevis av vannstoffbombeprosjektiler, av hvilke hver eneste en fullstendig kunne ut
slette en by på Hamburgs størrelse, siktet nå russerne på
Vest-Europa for å hindre amerikanerne i å gjennomføre et
atombombeangrep på USSR - enten det nå ville skje med
B-52-bombeflyene og fjernstyrte raketter eller med (og det
var mer nærliggende) de fremskutte "Thors" og "Jupiters"
som var utplassert i Europa og Tyrkia. Ethvert slikt an
grep ville europeerne måtte gjengjelde fryktelig for.
En grotesk situasjon var oppstått. De europeiske NATOstatene trodde på "atomparaplyen" som Washington hadde lo
vet å holde over dem. De trodde seg sikre og la i sin kol
lektive søvn ikke merke til SS-4-rakettene. De forsto ikke
at de i virkeligheten med liv og lemmer sto inne for Sov
jetunionens sikkerhet vis-a-vis Amerika, og dessuten helt
uavhengig av hvor på kloden og av hvilken grunn det kunne
komme til konflikt mellom de to gigantene. Charles de
Gaulle gjennomskuet denne sammenhengen. Da Eisenhoweradministrasjonen ønsket å stasjonere kjernevåpen i Frank
rike, krevde generalen en amerikansk-britisk-fransk troikabestyrelse som skulle ha ensidig og full kontroll over
hele det vestlige atomvåpenpotensialet. Washington avslo.
Frankrike begynte da å gå sin egen vei for å bygge opp
sitt eget avskrekkingsvåpen, "Force de frappe", samme hvor
meningsløs denne veien måtte virke i første omgang.
Men også britene så problemet. Etter Khrusjtsjovs Berlinultimatum i 1958 overveide amerikanerne i tilfelle en ny
sovjetisk blokade av Vest-Berlin - og det var heller ikke
for første gang - også å sette inn atomvåpen. Men Harold
Macmillan, den konservative britiske statsministeren den
gang, advarte president Eisenhower og forfulgte ham med
sine "bekymringer for en kjernevåpenkrig mot England" (som
det heter i Eisenhowers memoarer).
Også avskrekking på russisk fungerte altså. Den fungerte
så godt at Nikita Khrusjtsjov innlot seg på det vågestykke
å gjøre et fremstøt over Atlanteren. Høsten 1962 lot han
ca. førti SS-4-raketter bli losset ombord på skip og frak
tet til Cuba, til Fidel Castros øy, 160 kilometer fra sørspissen av USA.
Med sine raketter ville Khrusjtsjov (som han snart uttalte)
skremme eksil-kubanerne og amerikanerne fra en ny invasjon
på Cuba, på samme måte som amerikanerne skremte sovjetrus-
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seme fra å foreta et konvensjonelt angrep i Europa, Ikke
minst ville han gi sine motspillere i Washington en smak
på hvordan det føles å ha fiendtlige megatonnprosjektiler
rettet inn mot hjertet av ens eget land stasjonert utenfor
ens egen bakdør.
John F. Kennedy reagerte med usedvanlig besluttsomhet; han
kunne ikke for noen pris tillate stasjonering av røde ra
ketter på Cuba. Den hittil farligste konfrontasjonen mel
lom de store var et faktum. I de budskapene som Nikita
Khrusjtsjov sendte til Kennedy under krisa, beklaget han
seg slik:
"Hvordan skal vi... oppfatte... at De har omringet So
vjetunionen med militære støttepunkter, omringet våre
allierte, anlagt militære støttepunkter bokstavelig
talt i ring omkring vårt land og stasjonert rakettvåpen
der? Dette er ingen hemmelighet. Ansvarlige amerika
nere har demonstrativt innrømmet dette. Deres raketter
er stasjonert i Storbritannia, de er stasjonert i Ita
lia, og de er rettet mot oss. Deres raketter er sta
sjonert i Tyrkia.
De er urolige på grunn av Cuba. De sier at de uroer
dem fordi Cuba ligger 90 sjømil fra kysten av USA. Men
Tyrkia ligger i nærheten av oss, våre vaktposter går
fram og tilbake og ser over til hverandre. De mener
altså at De har rett til å kreve sikkerhet for Deres
land, og at de våpnene som De betegner som offensive,
blir fjernet, men De tilkjenner ikke oss den samme ret
ten”.
Khrusjtsjov var imidlertid villig til å bøye seg for Ken
nedys krav om tilbaketrekning hvis amerikanerne a) garan
terte at Castros Cuba i framtida verken ville bli angrepet
av USA eller av andre krefter, og hvis Washington b) i det
minste demonterte de oppstilte Jupiter-rakettene i Tyr
kia. Kennedy gav Sovjet-lederen pr. post "garantier mot
en invasjon av Cuba", men kom ikke offisielt inn på det
andre punktet. Likevel trakk Moskva-ledelsen sine SS-4raketter tilbake fra Cuba. Allerede i januar 1963, to må
neder etter slutten på Cuba-krisa ble imidlertid USA-administrasjonen enig med de involverte regjeringene om at de
skulle fjerne sine Jupiters, ikke bare fra Tyrkia, men
også fra Italia.
Kennedy hadde allerede høsten 1962, før Cuba-krisa, plan
lagt at disse "militært foreldede rakettbasene” skulle av
vikles. Etter Khrusjtsjovs krav om at de skulle demon-
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teres, som Kennedy offisielt ikke gikk inn på, lot presi
denten det gå ei tid for at ikke det inntrykk skulle opp
stå at han føyde seg etter den sovjetiske statsministerens
begjæring. Likevel gikk nedbyggingen påfallende raskt av
stabelen.
”Jupiters ut av Italia før 1. april”, meldte
fagtidsskriftet ”Missiles and Rockets” den 18. februar
1963 i et tonefall nesten som en protestplaket. Også de
60 Thor-rakettene i Storbritannia forsvant. Men de og
Jupiter-rakettene forsvant ikke uten å bli erstattet.med
noe.
I deres sted kom det som den gang var siste skrik
innenfor rustningsteknikken: atomdrevne undervannsbåter
lastet med atomraketter av typen "Polaris”.
Fem av disse båtene ble på befaling fra Kennedy offisielt
tildelt NATO av US-Marine. Et voksende antall av disse
båtene begynte fra da av under direkte Pentagon-kommando,
å operere i Middelhavet og lengst nord i Nordsjøen innen
for rekkevidde av de vestrussiske sentrene. ”Atomubåtene”
fikk et eget støttepunkt i en skotsk fjord som heter Holy
Loch, og på øya La Maddalena ved Sardinia. Den britiske
Royal Navy anskaffet seg ytterligere fire ubåter med tilsammen 64 raketter. Fem undersjøiske rakettbaser med 80
utskytningsrør - en sjette er under arbeid - ble bygd av
den NATO-uavhengige franske marine.
Strategene feiret ”sjøfestningen” som avskrekkingens nonplusultra: ubåter er nesten ikke sårbare og kan ikke utra
deres av fienden gjennom et skjebnesvangert preventivt an
grep slik som tilfelle er med våpensystemer som er plassert
på land. Derfor setter ikke ubåtene den egne befolkningen
i fare. For å få borgerne til å sette pris på disse for
delen og vinne tilslutning for de dyre nyanskaffelsene,
lanserte det britiske forsvarsministeriet til og med en
reklamesang:
Put the missile out to sea
Where the real estate is free
And itTs far away from me...
(Før rakettene ut på havet
hvor tomtene er gratis
og de er langt vekk fra meg...)
Etter 1963 var det bare i Vest-Tyskland at det sto et ubemannet flyprosjektil som kunne trenge inn over USSR.S vestgrense. Det het ”Mace" og var en slags videreutvikling av
den tyske VI: ingen ballistisk rakett, bare et jetfly uten
pilot. 30 f?Mace” sto i Sembach .i Pfalz og i Bitburg i Eifel. Men ikke en gang Air Force hadde særlig tiltro til
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disse, McNamaras stab i Pentagon kritiserte særlig at
styresystemet deres var upålitelig og at de var sårbare.
I 1963/64 ble de først med store omkostninger "satt på
stall", for så å bli demontert i september 1966. Disse
våpnene hadde bare tjent til å bygge bro over overgangen
til sjøforsvar - og i tillegg gitt USAs luftvåpen en smule
tid til å venne seg til den smertelige omstendighet at de
rakettene som skulle true Russland fra NATO-området, nå
helt og holdent skulle kontrolleres av dets evige rival:
av US-Navy.
Fra september 1966 fantes det ikke lenger noen rakett eller
noe annet ubemannet våpensystem som kunne treffe sovjetisk
område fra et territorium utenfor De forente stater. Ken
nedy og hans etterfølger, Lyndon B. Johnson,
ikke ensi
dige noen av dem - hadde planmessig arbeidet frem mot
dette. NATO trodde at det kunne leve med dette selv om
flere hundre sovjetiske mellomdistanseraketter med megatonnsprenghoder nå som tidligere var rettet mot Vest-Europa.
Man oppfattet det slik at likevekten med hensyn til av
skrekking var bevart, om den da ikke var forbédret, fordi
de nye sjøbaserte våpnene var usårbare og ikke utgjorde
lette og åpenbare mål for motparten.
Ubåtene og bevæpningen om bord ble modernisert flere gan
ger, rakettene ble forbedret gjennom to "generasjoner" og
tilgodesett med stadig flere sprenghoder.* Bare de ameri
kanske båtene som NATO disponerer, disponerer i dag over
mer enn 400 permanent innsatsklare sprenghoder - et uhyr
lig tilintetgjørelsespotensiale som i seg sjøl er nok til
å ødelegge Russland helt frem til Ural. Når den allerede
besluttede omrustningen av de britiske båtene til de nye
amerikanske "Trident"-rakettene er brakt til ende,, vil
også Royal Navy ha ikke mindre enn 512 ;atomstridshoder i beredskap.
SS-20-rakettene ser altså ikke ut til å forstyrre skrekk
ens likevekt. Allerede et år før etterrustningsvedtaket
konstaterte den daværende parlamentariske statssekretær
i forsvarsdepartementet og nåværende forskningsminister
Andreas von Bulow i Forbundsdagen at selv om SS-20-rakettene utgjorde en alvorlig trusel mot den vestlige allian
sen, satte de ikke spørsmålstegn ved alliansens avskrekkingsevne. Direkte sitert:
"Selv om alle de sovjetiske atomstridshodene ble satt
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inn, ville ikke det vestlige fors,varspotensialet bli
fullstendig utslettet... De franske, engelske og de
amerikanske ubåtene som er underlagt NATO, og som alle
bærer ballistiske raketter, ville helt sikkert over
leve, og alene gjennomføre et motangrep som Sovjetunio
nen ikke kan tåle1*.
Men snart skulle disse uovervinnelige båtene få oppleve en
liknende skjebne som de skipene som forsvinner i Bermudatriangelet.

RUSTER RUSSERNE ETTER?
Tre timer etter midnatt gikk rakettsiloen i lufta. Det
740 tonn tunge stålbetongpansert løftet seg og revnet.
Sprenghodet på spissen av den 35 m høye raketten av typen
,fTitan,f skjøt ut av siloen som en kork av en flaske varm
sekt. Det landet i en krattskog nesten 200 m borte. Ste
det var en avsidesliggende dal i Ozark-fjellene vest for
Mississippi. Om det veldige atomhodet med sin vannstoffbombe hadde eksplodert, ville en sprengkraft på 12 milli
oner tonn vanlig stengstoff (TNT) blitt utløst. Men det
var bare drivstoffgassen som eksploderte - den hadde lek
ket fra raketten og ned i siloen.
Dette skjedde natt til 19. september 1980 i nærheten av
den lille byen Damascus i US-staten Arkansas. I den lange
rekken av uhell som i de siste åra har rammet de 54 "Ti
tan "-siloene på amerikansk jord, var dette bare det mest
oppsiktsvekkende. "Titan 2n er nemlig USAs eldste ennå
fungerende rakettmodell. De 54 eksemplarene av dette kjempeprosjektilet har gjennomsnittlig 17 års tjeneste bak seg,
og de er de siste rakettene i den amerikanske væpnede styr
ker som ennå går på flytende istedenfor fast brennstoff.
Tanken på Ti tan-r aket ten rommer mer enn 35 000 liter kjemisk
drivstoff. Med den største nøyaktighet må den med faste
mellomrom fylles på nytt. Fremfor alt er tanken og^ andre
deler som kommer i kontakt med det etsende brennstoffet,
sterkt utsatt for korrosjonsskader. Stadig oftere oppstår
det lekkasjer som det strømmer giftige og eksplosive gas
ser ut av. Stadig blir farmerfamilier som bor i nærheten
av siloene alarmert og må evakuere husene når en ,fTitan,!
lekker ut en sky av giftgass. "Disse våpnene er forlengst
en større fare for oss enn for Sovjet", skjente "Kansas
City Star", liksom også steinharde patrioter i stasjoneringsstatene Arkansas, Kansas og Arizona kjefter høylydt.
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Hva skal da kameratene med kommandoen over de sovjetiske
rakettene si? Det som for amerikanerne er en ensom reli
kvie av en tilbakelagt teknikk, det er hos motstanderen
ennå den dominerende type og det vanligste drivstoffet i
langdistanserakettene og sogar i ubåt-rakettene. Før inn
føringen av SS-20 var dette også tilfellet for mellomdistanse-sektoren. Sjøl de yngste SS-4 og SS-5 er eldre enn
de tilårskomne Titan. Begge er raketter med flytende
brennstoff. For å tanke dem opp og starte dem, er et per
sonale på ikke mindre enn 20 mann nødvendig. I sin "Mili
tary Balance 1980/81" regner International Institute for
Strategic Studies (i London) av disse grunner SS-4 som den
landrakett i klodens samlede rakettarsenal, som uten sam
menligning er mest utsatt for feil og derfor som den upåliteligste.
Ifølge instituttet har Sovjetunionen kastet
mer enn 200 SS-4 på skraphaugen - av et maksimaltall på
600 SS-4 på slutten av 60-tallet. Instituttet regner for
1980 at det er 380 aktive gjenværende SS-4. Men etter
kompliserte beregninger av defektsannsynligheten kom man
til det resultat at av disse 380 prosjektilene ville bare
91 kunne nå sitt målområde.
Og hva med de andre 289? De ville rammes av alle de mulige
feil som potensielt finnes i et antikvert system. Noe som
betyr at mange av disse prosjektilene eksploderer ved ut
skytningen og at mange andre blir blindgjengere som i enda
større grad enn de amerikanske Titan, truer sitt eget folk
i stedet for motstanderen. Med forbausende åpenhet og ikke
uten en viss baktanke, er dette problemet tatt opp i en
film om de sovjetiske rakettavdelingene som nylig gikk i
østtysk fjernsyn og som det ble vist utdrag av i det vest
tyske ZDF. Her kan man se rakettmannskaper foran sine ka
meraters snødekte graver. Man ser til og med et eksempel
på hvordan disse menn mister livet: en nattlig brennstoffbrann som følge m "eksplosjon på staiftrampen".
Ingen vestlig militær fagmann vil da heller på alvor be
nekte at en modernisering sammenlignbar med den fra SS-4/
SS-5 til SS-20, for vestens vedkommende ville ha funnet
sted for 10 til 15 år siden og faktisk har funnet sted: i
og med langdistanseraketten "Minuteman" drevet med fast
brennstoff (innført fra 1966); i og med ubåt-flåten fra den
faststoffdrevne "Polaris" over "Poseidon" med flere for
bedrede versjoner til "Trident 1" og til den kommende "Tri
dent 2"; og i og med kortdi^tanserakettene fra "Honest John"
til "Lance", fra "Pershing 1" til "Pershing IA". Fagfolk
viser kollegial forståelse for presset fra de sovjetiske
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rakettkommandørene for å få innført et faststoff-prosjektil
som er lett å operere og som ikke er så livsfarlig for
mannskapene. "Stabssjefene i Pentagon ville forlengst ha
gått av i samlet flokk om man hadde tilbudt dem å holde
det gående med en slik utrustning som i høy grad er distan
sert av utviklinga", sier Herbert Scoville, en tidligere
visedirektør for vitenskap og teknologi i CIA, som nå er
blitt en kritiker av Washingtons "forsvarsmenighet".
"Innføringa av SS-20 er ikke noe resultat av en helt ny
sovjetisk strategi, men en følge av nødvendige tekniske
forbedringer", erklærer også Paul C. Warnke, Carter-administrasjonens tidligere sjefsforhandler ved SALT Il-forhandlingene for begrensning av de strategiske rustningene.
Faktisk lever russerne i hellig overbevisning om at det er
de som har behov for å modernisere og ruste etter, fordi
USA og NATO har gjort og gjør det samme uansett og uavhen
gig av Brussel-vedtaket. Og denne opprustning gjelder hel
ler ikke bare raketter.
"Backfire" - det sovjetiske bombeflyet med dreibare vinger
som ofte nevnes i rustningsdebatten - tilsvarer det ameri
kanske bombeflyet F-lll med dreibare vinger. Men dette
siste var allerede operativt fra slutten av 60-tallet. 156
maskiner av denne typen er for tida stasjonert i England.
Innover sovjetisk luftterritorium kan de rekke lenger enn
til Moskva. Og mens Sovjet med sin "Backfire" etterruster
nettopp for å ta igjen F-lll og dens forbedrede versjoner,
er Vesten alt klar med den neste generasjon av fly med
dreibare vinger: "Tornado".
Likevel vil ingen med sakkunnskap benekte truselen som
Vest-Europa står overfor - en trusel som ikke bare består
av Sovjets "Backfire" og SS-20. Foruten dette opererer
det i Østersjøen 6 rett nok temmelig foreldede ubåter av
"Golf"-klassen, hver med tre og i alt med 18 raketter om
bord. Hver rakett har et vannstoffsprenghode med en
sprengkraft på inntil 2 megatonn. Også denne truselen
kunne Sovjet lett mangedoble. De behøvde bare å omdiri
gere en del av sine langdistanseraketter mot europeiske
mål. Men - hva er forskjellen mellom disse nyeste trusler
og den trusel som Vest-Europa har stått overfor i de siste
20 år? Hvorfor ser talsmennene for rakettstasjonering en
større fare i 600 SS-20 sprenghoder enn i de mer enn 600
megatonn-ladninger som satt på SS-4 og SS~5? Hva kommer
det av at Vest-Europa ifølge disse talsmenn i dag synes å
ha et større beskyttelsesbehov enn tidligere?
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KJERNEFYSISK MARERITT
Slaget kommer uten forvarsel. SS-20 sprengboder detoneres
omtrent samtidig over NATO-flyplassene i Vest-Tyskland og
Storbritannia. De detoneres over amerikanernes atomvåpendepoter i Pfalz og Eifel. De detoneres over garnisonene
til de amerikanske og vesttyske enhetene som disponerer
de hittil sterkeste landbaserte kjernevåpen innen NATOområdet: de 180 Pershing IA med en rekkevidde på 750 kilo
meter. Nitti godt plasserte atom-eksplosjoner ville kan
skje være nok til dette. Altså bare tredve SS-20 raketter,
som ifølge den amerikanske etterretningstjenesten hver er
utstyrt med tre sprengboder som kan siktes inn mot hvert
sitt mål. Kanskje bruker russerne til dette heller 150
sprengboder på 50 raketter. I alle tilfelle bruker de bare
en brøkdel av hva de har parat bare av SS-20 for fullsten
dig å lamme NATO ved et overraskelsesslag.
Med denne lite lovende opptakten begynner skrekkscenariet,
som aktive og pensjonerte NATO-strateger skaper angst med,
hos seg sjøl og hos andre. Derved vil de demonstrere at
videre etterrustning er en ubønnhørlig nødvendighet. Elmo
R. Zumwalt, pensjonert admiral og tidligere stabsjef for
marinen i Pentagon, regnes som en spesielt konsekvent ten
ker av det utenkelige: nDen første, mest åpenbare og far
ligste mulighet (option) som Sovjet har, er et avvæpnende
førsteangrep med mellomdistanseraketter mot Vest-Europa.
Med det rakettantall, den målnøyaktighet og de våpenladninger som russerne nå disponerer, kan de satse på å lyk
kes uten store tap på egen side1*, skriver Zumwalt som en
av forfatterne av den vektige boka "Fra svakhet til styr
ke".6 Dette verket er kommet til etter initiativ fra Rea
gans hovedrådgiver Edwin Meese, og det uttrykker tydeli
gere enn noe annet offentlig dokument maktpolitikken til
den nye administrasjonen.
Først utmåler Elmo Zumwalt de drastiske følgene av den
"svakhetens politikk" som hittil er fulgt: "I denne situa
sjonen (altså etter et sovjetisk førsteangrep) kan sovjetlederne ha et velbegrunnet håp om å knekke den politiske
viljen til de europeiske NATO-medlemmene." Men hvordan er
dette håpet mulig - til og med som et velbegrunnet håp at russerne med båre "små egne tap" kan tvinge NATO til
kapitulasjon ved hjelp av et SS-20-angrep? Må ikke herrene
i Kreml nødvendigvis regne med at det da vil stige dusin
vis av amerikanske ubåt-raketter (de britiske og franske
ikke medregnet) hvesende opp fra havet og som så ubønn
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hørlig vil sette kursen mot Russland med hundrevis av
sprenghoder? En slik antakelse er i alle fall i samsvar
med avskrekkingsdoktrinen slik den tidligere er fremstilt.
Hva med de 156 amerikanske F-lll bombeflyene i England?
Er ikke i det minste 50 av disse kommet seg opp fra sine
rullebaner gjennom alarmstart før de sovjetiske rakettene
slår inn? Raser de ikke i lav høyde, hvert utstyrt med to
atombomber, over Nordsjøen og det sørlige Sverige mot Le
ningrad og Minsk? Eller mot Brest-Litowsk og Lemberg for
å ødelegge Warszawapaktens linjer bak fronten? Jager ikke
hangarskipsflyene fra den amerikanske middelhavsflåten
over Bosporus i retning Krim og Ukraina utstyrt med kjerne
fysiske våpen? Og må ikke Sovjetunionen være sikker på en
ødeleggende motreaksjon fra den amerikanske presidenten om
de drister seg til et ,!awæpningsslagn mot Vest-Tyskland
som, uansett om det gjennomføres med den størst mulige
presisjon, uunngåelig vil koste titusener av amerikanske
soldater og sivile ved de vesttyske militærbasene livet?
Nei, dette behøver dere»ikke å regne med, beroliger Elmo
Zumwalt herskerne i Moskva. For med dagens påståtte vest
lige svakhet, som ikke bare hevdes av ham, kan Sovjet ha
et "begrunnet" håp om at ikke bare de europeiske NATO-medlemmene vil falle på kne for dem, men også USAs president.
Mannen i Det hvite hus (eller i bunkeren under) vil nemlig,
hevder Zumwalt, befinne seg i et lammende dilemma. Hvor
for? Fordi han ved et sovjetisk førsteslag bare dispone
rer over ett motvåpen innen NATO-området som med sikkerhet
ikke vil settes ut av spill - ubåtrakettene. Er ikke det
bra nok? Er det ikke mer enn tilstrekkelig avskrekking og
risiko for motparten til at han ikke gjennomfører sitt
sjølmorderiske angrep? Nei, dette er for dårlig, sier
Zumwalt og den strategiskole som han representerer., Ubåt
rakettene er ikke nok avskrekking - de er for mye avskrek
king og nettopp derfor ikke troverdige.
Og ulykken fremgår ifølge scenaristen av de følgende for
hold: ubåtraketter er "strategiske" våpen av øverste kate
gori. Sammen med de interkontinentale rakettene og de
langtrekkende bombeflyene som finnes i USA og Sovjetunio
nen, er også disse definert og behandlet som "sentrale sy
stemer" i avtalene om begrensning av de strategiske rust
ninger ("SALT").
Innsats av ubåtraketter til gjengjeld
else av begrenset atomangrep mot Vest-Europa kan altfor
lett bli misforstått av Sévjet (sier "scenariet"). Bare
en eneste ubåtrakett av typen "Poseidon C3" med sine ti
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sprenghoder, vil nemlig lage omfattende skader. Sovjetledelsen kunne komme til å overreagere - når de alt i for
veien var i stand til å gjennomføre et halsbrekkende an
grep mot Vest-Europa. De kunne bringe sine ubåter i At
lanterhavet og i Stillehavet i kampinnsats. De kunne med
andre ord sende lignende dødbringende våpen mot det ameri
kanske hjemland. - Den gjensidige utslettelsen av begge
supermaktene ville i en slik situasjon være uunngåelig og dette bare på grunn av Vest-Europa!
Stilt ansikt til ansikt med en slik forferdelig konsekvens
for sitt eget land, ville den amerikanske presidenten nøle,
for så med stor sannsynlighet å avstå fra bruk av ubåtrakettene i NATO-området til et gjengjeldelsesslag mot So
vjetunionen. Da dette imidlertid er den eneste "opsjon”
som foreligger i dette "SS-20-scenariet", så blir det ingen
annen utvei igjen for presidenten enn å overlate de vest
europeiske allierte i det nordatlantiske fellesskapet til
sin egen skjebne.
I scenarier av denne typen har alltid de diabolsk skarp
sindige og kaldblodige over-undemenneskene i Kreml, alt
på forhånd gjennomskuet denne maktesløsheten til presiden-^
ten. Med dumdristig beregning satser russerne på at NATOs
og USAs gjengjeldelsestrusel bare er en bløff. Derfor vå
ger de seg inn i et infernalsk spill om Europa - og vinner.
Eller med ordene til ex-marinestabsjef Zumwalt:
"Sovjet ville forsikre USA at deres krigsmål var begren
set til den europeiske skueplass. De ville forbinde
dette kravet m§d en uttrykkelig advarsel om at et totalt
kjernefysisk angrep mot USA vil bli utløst om vi (dvs.
amerikanerne) fortsatt blander oss inn (i Europa)..
Sovjet ville erklære at Europa befinner seg i den sov
jetiske sfære og ikke i USAs. En atomkrig er menings
løs. USA ville ikke kunne vinne noe og kan tape alt,
ville de si til oss.
Dette er ikke særlig attraktive utsikter for NATO, men
de er en potensiell følge av at man er kommet opp i en
ensidig og ufleksibel militær balanse i Europa.11
Det store poenget er imidlertid at Moskva slett ikke behøhøver å gjennomføre sin SS-20-blitzkrig. Nemlig når euro
peerne virkelig har begynt å tro på meldingen om Sovjets
angivelige overmakt - en melding som ironisk nok blir ster
kest utbasunert av de vaktsomme falkene. Snart, hevder
Zumwalt, snart vil den tid komme da europeerne og ameri
kanerne er blitt så redde at de ved å gi avkall på etter-
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rustning gjør seg rede til ettergivelse. Da trenger ikke
Kreml å sende en eneste SS-20 på den lange vei mot intet.
Da vil den blotte truselen være nok !,for uten kamp å
gjennomføre oppløsninga av NATO og finnlandisering av
Vest-Europa!!.
Dette står å lese i nFra svakhet til styrke”. Og når det
først er kommet dit hen med den gamle verden, da er det
heller ikke langt igjen til ”finnlandisering av USA”. Dette
scenariet har imidlertid både i sine intensjoner og i sin
argumentasjon faktiske og logiske hull på størrelse med
kjernefysiske bombekratere. Og nettopp disse hullene i
scenariet gir oss det rette innblikk i saken.
For det første kan det spørres om de sovjetiske SS-20-rakettkommandørene har noen som helst mulighet til å gjennom
føre et ”avvæpningsslag” med en slik grad av kirurgisk pre
sisjon at på den ene siden NATO i Vest-Europa blir satt ut
av spill fra det ene øyeblikk til det andre, mens på den
andre side sivilbefolkningen - fra Wurtemberg til York-^
shire - skal kunne overleve. Det er ingen tvil om at SS-20
er betydelig mer treffsikre enn de gamle SS-4 og SS-5, som
hadde en treffsikkerhet som i beste fall tillot rakettkommandørene å forutsi i hvilken kommune disse megatonn-slyngerne ville falle ned. På den andre siden: jo mer presist
et prosjektil er, dess mindre behøver prosjektilets eksplosjonskraft å være. Nå er det imidlertid slik at den
laveste sprengkraft som kildene i "defense community” an
gir for SS-20-sprenghodene, er 150 kilotonn (kt), altså en
sprengvirkning på 150 000 tonn vanlig TNT. Det er over ti
ganger mer enn i atombomben som ødela Hiroshima. Et sprenghode med en kraft av denne størrelse er omtrent like vel
egnet til førsteslag mot avgrensede mål som et pressluftbor
til en hjerneoperasjon.
Dette poenget iblant flere andre) har også regjeringas
pressekontor og dets sjefsstrateg Lothar Ruehl oversett i
et omfattende "argumentasjonsskrift” vedrørende NATOs dob
beltvedtak i Brussel. Skriftet er utdelt som brosjyre til
journalister og politikere og er offentlig tilgjengelig
med tittelen "Fredspolitikkens aspekter”. På side 45 i
denne brosjyren kan vi lese at ”de målnøyaktige SS-20-rakettene” er "egnet til begrensede angrep mot bestemte mål”.
På side 53 får leserne vite at "sprengladningen" på en SS20 er på "noen hundre kt”. Men den forsvarsinteresserte
statsborger får ingen forklaring på hvordan man gjennom
fører "begrensede angrep mot bestemte mål” med sprengvirk-
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ninger som er 20-30 ganger Hiroshima-bombens.
Sannheten er at Sovjet måtte ta uoverskuelige ødeleggelser
av menneskeliv og fysisk miljø med på kjøpet, - særlig i
Vest-Tyskland, men også i Storbritannia og Frankrike - der
som det gjennom et preventivangrep med SS-20 ville elimi
nere alle luftbaser og rakettinstallasjoner som er en tru
sel mot sovjetiske militære mål. Og sjøl om dette lot seg
gjennomføre, måtte angriperen regne med at tilstrekkelig
med NATO-fly utstyrt med kjernevåpen til å rette et øde
leggende slag mot Sovjetsamfunnet, ville komme seg på vin
gene i tide.
Et nawæpningsslagfl med 90 eller 150 sprenghoder med en
eksplosjonskraft på minst 150 kt, ville være dobbelt me
ningsløst: på den ene siden ufullstendig, på den andre
siden med tap av millioner av menneskeliv. Verst ville
det gå utover de nærmere 300 000 amerikanske militærperso
nell og deres pårørende som er stasjonert i Vest-Tyskland
og England og som ligger i umiddelbar nærhet av de sovje
tiske angrepsmålene. Heller ikke med et mer presist og
mindre massivt våpen enn SS-20 kunne angriperen unngå å
drepe en stor del av disse amerikanske statsborgerne. Det
betyr med andre ord at sovjetledelsen måtte være forblendet til å gjøre den dristige kalkylen at den amerikanske
presidenten passivt vil finne seg i at minst 100 000 ame
rikanske liv gikk tapt ved et slikt angrep.
Hvordan kommer Elmo Zumwalt og alle andre som opererer med
vestlig svakhet i sitt scenario, til konklusjoner som er
så merkverdige og defaitistiske? Hvorfor suggererer de
den vestlige offentlighet og sovjetlederne at mannen i Det
hvite hus ikke lenger er i stand til.ved hjelp av sine ra
ke ttubåter, å utgjøre en troverdig avskrekking og i nøds
fall gjengjeldelse av et rakettangrep mot Vest-Europa? Er
det bare fordi ubåtene omfattes av SALT-avtalene, hvis
ratifisering er blokkert av folk av Zumwalts type? Den
som vil ruste opp, kan ikke bry seg om motsetninger i egen
argumentasjon i bestrebelsene på å fremstille sin egen side
langt svakere og den andre siden langt sterkere enn de fak
tisk er. Likevel finnes det vel ikke maken til dette kne
pet som også forbundsregjeringen gjør bruk av, nemlig å la
de amerikanske ubåtenes betydning som avskrekkingsvåpen
for Europa forsvinne under teppet.
Men de uovervinnelige undervannsbåtene med atomraketter
som etter Cuba-krisa erstattet de langttrekkende rakettene
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i Europa og Tyrkia og som ble hilst velkommen som ideelle vå
pen mot truselen fra de sovjetiske mellomdistanserakettene,
disse fartøyene er fremdeles fullt operative. De 400
kjernefysiske ubåt-sprenghoder som NATO disponerer, er som tidligere - programmert mot mål i Øst-Europa.
(Disse
tilsvarer slagkraften til rakettene i to - av tilsammen
fem - NATO-båter som alltid er "on station" og utskytingsklare. De amerikanske ubåtenes totale antall er 41. For
NATO kommer i tillegg fire britiske båter med hittil 192
og i fremtida 512 sprenghoder.)
Etter at etterrustningen til lands er satt på programmet,
hersker forvirring. Stabsjefene i USA regner fortsatt med
de 400 sprenghodene under vann i det europeiske NATO-området i mellomdistanseregnskapet i sin årlige vurder.
av styrkeforholdet ("Military Posture") for budsjettåret
1981. I denne vurdering så vel som i "Militærbalansen
1980/81" fra Institutt for Strategiske Studier i London,
eksisterer det til tross for SS-20 ennå grovt sett en like
vekt mellom NATO og Warszawa-pakten (1 : 1,5 ifølge "Mili
tærbalansen") .
Rakettene som er stasjonert på amerikanske ubåter, mangler
derimot helt i den styrkesammenligning av mellomdistansesektoren som er offentliggjort av den tyske forbundsregjer
inga. Heller ikke de britiske ubåtene blir nevnt her.
Disse fartøyene - fullstoppet av ødeleggelseskraft - ble
så sent som i 1978 i Forbundsdagen lovprist for å ha en
avskrekkingsevne som ikke kunne settes ut av spill. Nå
har de opphørt å eksistere for Bonn. Da er det ikke mer
kelig at det plutselig er oppstått en luke, og at Sovjet
unionen fremstår med truende overlegenhet.
Intet under
at det oppstår et regnskapsmessig sammenbrudd i den mili
tære likevekt i Europa når en av hovedpillarene for denne
likevekten - det har ubåtene vært i nesten to tiår - plut
selig er borte.
Trikset med å trylle bort ubåtene skaper inntrykket av et
forsvarsløst Vesten overfor SS-20-rakettene (i forholdet
1:8). Dette inntrykket skapes ved hjelp av en grov mani
pulasjon som holdes like skjult for den vesttyske offent
lighet som en statistikksvindel i sovjetpressa kamufleres
for det sovjetiske folk. Hva har skjedd? Er det overivrige propagandister i Bonn-regjeringa som - i forståelse
med NATO - ganske enkelt har frisert tallene for at etter
rustningen skal virke nødvendig i folks øyne. Eller er
det Washington som - allerede i Carters regjeringstid -
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internt har meddelt NATO at den amerikanske presidenten
ikke lenger er villig til å bruke ubåtene til avskrekking
mot et begrenset sovjetisk angrep på Europa? At han av
hensyn til sitt eget land ikke lenger tør risikere dette slik nettopp Zumwalts scenario forutsetter?
Eller kan oppdagelsen av det nye rakettgapet føres tilbake
til Helmut Schmidt, som jo så tidlig som i oktober 1977
hevdet i London at den strategiske likevekten mellom super
maktene så å si automatisk fører til en "disparitet", en
ulikevekt på det kjernefysiske området i Europa? Disse
spørsmålene gir godt uttrykk for det virvar som den vest
lige sikkerhetspolitikken er kommet opp i. For det som
har forverret seg er ikke først og fremst truselen fra øst.
Det som har forverret situasjonen, er den tvil som ameri
kanerne og deres forbundsfeller sjøl har skapt når det
gjelder påliteligheten og yteevnen til natomparaplyenn
over Europa.

SIKKERHET GJENNOM RISIKO
Milton Leitenberg forsto ikke lenger den strategiske ver
den. Denne kunnskapsrike og uforutinntatte amerikaneren,
ansatt på Institutt for Utenrikspolitikk i Stockholm, of
fentliggjorde våren 1980 sin forvirring i en artikkel med
tittelen t!NAT0s og Warszawapaktens taktiske atomvåpen med
stor rekkevidde". Hva kan det egentlig komme av, spurte
Leitenberg, at NATOs sikkerhetspolitikk plutselig legger
all vekt "på nødvendigheten av at den vestlige alliansen
har et bakke-basert motstykke til SS-20?" Milton Leiten
berg syntes dette var underlig fordi han gikk ut fra at
Vesten allerede hadde et motstykke til SS-20 og til og med
hadde hatt dette motstykket før SS-20 overhodet eksisterte:
"Faktum er at det er de amerikanske Poseidon ubåtrakettene med flere stridshoder som utgjør NATOs motstykke
til SS-20. Disse var også de første mellomdistansevåpen
med flere stridshoder som ble utplassert i Europa (1970)
og ikke SS-20, som ble utplassert fra 1977".
Leitenberg skriver videre:
"Tidligere regnet man det i NATO som en fordel at de
bakkebaserte "alarmstart"-flyene (Quick-reaction-alertfly, QRA) som bidro til det kjernefysiske langdistansepotensialet i Europa, ble erstattet med et økende antall
Poseidon-stridshoder! Grunnen til dette var at de siste
var absolutt sikre og virket "stabiliserende", da de
verken kunne ødelegges av Sovjetunionens kjernefysiske
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eller konvensjonelle våpen og derfor ikke utfordret
Sovjet til noe kjernefysisk preventivangrep...
Det var en egen avgjørelse i alliansen som førte til
at Poseidon og ikke et landbasert system ble utviklet og dette: ble sett på som ønskelig. Et tilleggsargument
var at en flytting av NATOs kjernefysiske mellomdistanse-kapasitet fra land til sjø ville redusere antallet
mål for de sovjetiske rakettene på vesteuropeisk
territorium. Poseidonstridshodene passet også godt til
Vest-Tysklands ønske om en nær sammenkopling mellom
NATOs taktiske atomvåpen og USAs strategiske avskrekkingsvåpen. Men plutselig forsvant disse våpen helt fra
den offentlige diskusjonen.11
Den vestlige strategien syntes med ett å være snudd opp
ned. Det fantes allerede et motvåpen mot det nye sovjet
iske systemet - men dette forsvant ut av diskusjonen og ut
av NATOs doktrine akkurat i det øyeblikket det virkelig
trengtes. I motsetning til det som talsmennene for etterrustning i dag hevder angående upåliteligheten og treffunøyaktigheten til sjøbaserte raketter, tilsvarer egen
skapene til den nyeste Poseidon-raketten omtrent egenskap
ene til SS-20. På noen områder er Poseidon-raketten tyde
lig bedre, for eksempel når det gjelder usårbarhet, ja
også treffsikkerhet. Det var bare tidligere at ubåtrakettene hadde et svært vidt nedslagsfelt. Dagens Poseidonprosjektiler med opptil ti stridshoder, er derimot minst
like treffsikre som de tre stridshodene på SS-20ene. Et
utspekulert navigasjonssystem ombord i båtene bestemmer
deres posisjon fortløpende med meternøyaktighet. Den maksimale målawikelse som er oppgitt i de amerikanske fag
tidsskriftene, er 550 meter med den samme maksimale rekke
vidde som SS-20 ( 4 500 km) og med mindre eksplosjonskraft
pr. sprenghode (50 til 100 kt) .
Poseidon er faktisk treff sikker nok til å ramme en SS-20stilling. Det russiske våpnet blir riktignok definert som
"mobilt" i Vesten, men kan ikke utskytes fra ethvert vil
kårlig sted, bare fra bestemte stillinger som er oppbygd
til dette. Hver rakett kan pendle mellom flere slike utskytingsstillinger. På den andre side er alle disse stil
lingene oppdaget av amerikanske etterretningssatelitter.
Milton Leitenberg er ut fra sine informasjoner overbevist:
"De sovjetiske SS-20-rakettene er siden de dukket opp i
1976, blitt mål for Poseidon-stridshoder." SS-20-rakettene i det østlige Sibir er mål for ubåter i havområdene
omkring Japan, mens rakettene i det vestlige Sovjet er mål
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for ubåter i Nordsjøen og Middelhavet.
I stedet for å bibeholde denne i det minste konsekvente
balansen mellom teknisk tilnærmet likeverdige våpensyste
mer, er nå en helt ny utvikling i gang på vestlig side.
Ikke bare er Poseidon-rakettenes betydning i NATOs eurostrategiske konsept, underslått. Samtidig kreves det nå
våpen mot SS-20 som man på forhånd vet overhodet ikke kan
utrette noe direkte mot denne truselen. Disse våpen er
Pershing 2 og Cruise Missiles. Begge disse våpensystemer
skal plasseres på land - i behagelig rekkevidde av SS-20.
Noen Cruise Missiles er i alle fall på sin side i stand
til å ramme de truende SS-20-rakettene. Hvordan kan et
slikt klovneri utgjøre en motvekt?
Det er likevel metode i denne tilsynelatende galskapen.
Ganske visst en metode som de fleste politikere og til og
med enkelte rustningseksperter har vansker med å få tak
på, for ikke å snakke om den alminnelige offentlighet.
Annerledes kan ikke det ofte stilte spørsmål forklares,
hvorfor man ikke også har stasjonert den nye ,Tdjevelskapen,!
(Willy Brandt) på havet. Forholdet er nemlig at for å in
stallere kjernevåpen på ubåter og overflateskip, trenger
ikke Pentagon noe NATO-vedtak. Det kan de gjøre, og de gjør
det uten videre. Ronald Reagans rustningsgale marineminister Lehman vil f.eks. plassere Cruise-raketter på de
gamle slagskipene "Iowa" og "New Jersey" som igjen er satt
inn i tjeneste. I forbindelse med NATO-vedtaket om utplas
sering av de nye rakettvåpnene var det på forhånd gitt at
det var stasjonering på landjorda det dreide seg om. En
tidligere høyere embetsmann i forsvarsdepartementet som
deltok i forberedelsene til Brusselvedtaket i 1979, sier:
"Harold Brown (Carters forsvarsminister) levnet ingen tvil
om at han bare var interessert i etterrustningen på den
betingelsen at den ble gjennomført med landbaserte raket
ter. Han hadde vel forlengst gitt hæren og luftvåpnet sitt
ord på at turen nå var kommet for deres systemer og ikke
enda en gang bare til marinens."
Men dette var ikke alt. For når det gjelder etterrustnin
gen, dreide det seg og dreier det seg i virkeligheten ikke
om antallet prosjektiler og stridshoder. Ikke om en mate
matisk likevekt eller likeverdighet mellom våpensystemer
her og der. Det dreier seg ene og alene om ytterligere
"opsjoner", ytterligere handlingsmuligheter som vil stå
til den amerikanske presidents disposisjon i en konfrontasjonssituasjon, dersom han har stående atomvåpen på euro
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peisk grunn som kan nå inn i Sovjetunionen. Fra den mi
litære styrkebalansen ("Military Posture") for 1981 utgitt
av sjefen for den amerikanske generalstaben i Pentagon,
siterer vi:
"Størstedelen av NATOs kjernefysiske slagkraft mot Sov
jetunionen utgjøres fortsatt av USAs strategiske kamp
styrke ...Etter 1960 er ingen nye landbaserte raketter
av lengre rekkevidde blitt tatt i bruk av NATO...
Moderniseringen (av me11omdistansevåpnene) har ikke som
mål å oppnå parallellitet med Warszawapakten i ethvert
våpensystem, men å etablere en merkbar slagkraft over
lang rekkevidde, som utvider omfanget av mulige svar på
en aggresjon."
Bare ved landbasering kan man nå et mål som strategene i
Washington i de seinere år har vært brennende opptatt av.
Ingen av de politikere som er ansvarlige for NATO-vedtaket,
har våget å snakke om dette målet. Men av og til lyder en
illevarslende gjenklang av det i erklæringer og besvergel
ser. For forbundskansler Schmidt er det vestlige sikker
hetssystem også "et risikofellesskap der hvert medlem
gjennom at det benytter seg av fordelene, også må være
forberedt på solidarisk deling av risikoene som hele for
svarssystemet fører med seg." Det målet som for Washing
ton er satt øverst i forbindelse med etterrustningen, heter
da også "risikodeling". Hva dette betyr, fremgår tydeli
gere av forbundsregjeringas brosjyre om etterrustningen
("Fredspolitikkens aspekter") som Lothar Ruehl har redi
gert. Her blir først en innvending som ofte er brukt av
rakettmotstanderne, sitert:
"Stasjoneringen av landbaserte mellomdistanseraketter
er en stor feil fordi den vil kunne provosere Sovjet
unionen til et preventivangrep mot de vestlige rakettinstallasjonene med enorme tilleggsskader. I den kjer
nefysiske mellomdistansesektor burde NATO heller ut
bygge sitt sjøbaserte potensial."
Regjeringas motargumentasjon for landbaserte raketter,
lyder slik:
"De europeiske NATO-statene er enige om at deres sik
kerhet er avhengig av USAs garanti om også å forsvare
Europa med atomvåpen. Denne beredskap fra USAs side
innebærer en stor risiko for den amerikanske nasjon.
Alliansesolidariteten forlanger derfor at partene er
beredt til å ta på seg denne kjernefysiske risiko i
fellesskap. Dette innebærer stasjonering av atomvåpen
også på europeisk område. USAs éur6peiske NATO-allierte
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har gjennom vedtaket av 12. desember 1979 forpliktet
seg til dette.11
"Dette innebærer stasjonering av atomvåpen også på euro
peisk område.": Som om det slett ikke fantes atomvåpen i
Europa. Som om ikke Vest-Tyskland alt i dag er så full
stappet av kjernefysisk ødeleggelseskapasitet at den bri
tiske BBC-skribenten Nigel Calder snakker om "den tyske
atomvulkanen". Fra den amerikanske beskyttelsesmakts per
spektiv er likevel dens risiko for stor. Pentagonstrategene bar oppdaget baksiden av sin uovervinnelige båtarmada i forholdet til Europa. De frykter (eller later som
de frykter), at deres ubåter - dersom de blir satt inn i
forsvaret av Europa - vil kunne være rake veien til et
Holocaust i deres eget hjemland, slik det blir beskrevet
i scenariet med dets mareritt om et rakettangrep fra røde
ubåter mot USA.
Tidligere ble Europas "tilkopling" til USAs strategiske
gjengjeldelsesstyrke ved hjelp av NATO-ubåtene, alltid
regnet som særlig avskrekkende overfor Sovjet og som en
effektiv beskyttelse av Europa. Men så fant hæren og luftvåpnet i USA i sin rastløse søken etter fred, sikkerhet og
nye våpensystemer, ut at det var best at presidenten hadde
enda flere nivåer til disposisjon på sin kjernefysiske eskalasjonsstige: nivåer mellom de "taktiske" kjernevåpen
(fra kjernefysisk artilleri til Pershing IA med 750 kilo
meters rekkevidde) på den ene siden og de "strategiske"
våpen på den andre siden. Bare ved ytterligere mellom
nivåer kan det forhindres at en krig som bryter ut i Euro
pa, for raskt og direkte eskalerer over på USA. Dette kan
bare oppnåes ved landbaserte våpen i Europa. Bare slike
våpen kan hindre eskaleringsfaren for USA. -Disse våpen
kan omdirigere risikoen og samle den opp: i Europa.
"Brusselvedtaket er ikke noen spesielt heldig løsning for
våre europeiske venner", sier George W; Rathjens, profes
sor i statsvitenskap ved det berømte Massachusetts Insti
tute for Technology og tidligere våpensystem-analytiker
ved Pentagons Thinktank "Institute for Defense Analysis".
Rathjens, som i dag er en kritiker av Pentagon med intim
kjennskap til "the defense community", sier: "De nye vå
pen skal komme en risiko i forkjøpet, en risiko som for
øvrig er ekstremt usannsynlig, nemlig at USA på grunn av
Europa griper for tidlig og automatisk inn med sine sent
rale strategiske våpen. For å demme opp for denne ekst
remt usannsynlige risiko, mangedobler vi på den andre si
den en overordentlig reell risiko' - faren for en atomkrig

106

begrenset til Europa.”
Pershings og Cruise Missiles er, ifølge Rathjens, med sin
rekkevidde langt inn i Russland ”i praksis strategiske vå
pen av lavere grad”. Dermed får Vest-Europa og især VestTyskland en ”little big deterrent”, et ”lite stort avskrekkingspotensial” under amerikansk kontroll. Og denne
"little big deterrent” gjør det mulig å begrense den umid
delbare beskyttelsen av kontinentet med USAs sentralstrategiske krigsmakt - i det minste gjøre denne beskyttelsen
mindre direkte. Rathjens:
"Tendensen går entydig i retning av å begrense den kjer
nefysiske beskyttelsesgarantien til de våpen som står
i Europa og som fortsatt vil komme til Europa.v
De som forsvarer stasjonering til lands, benekter dette.
"En Pershing 2 forblir et amerikansk våpen som avfyres av
amerikanere - uansett hvorfra", erklærer den forhenværende
forsvarsministeren James Schlesinger. "Om disse rakettene
rammer sovjetisk territorium, risikerer De forente stater
at Sovjetunionen gjengjelder et slikt slag også mot ameri
kansk territorium og ikke bare mot Europa." Dermed er man
allerede på det høyeste strategiske nivå. Følgelig, hev
der Schlesinger, blir Europa med de nye bakkerakettene enda
nærmere tilknyttet USAs sentrale kamppotensial og slett
ikke avkoplet. I denne direkte tilknytning ligger eurovåpnenes avskrekkende virkning: "De muliggjør ikke en be
grenset krig i Europa. De utelukker tvert imot en slik
krig."
Den Europa-ansvarlige i det amerikanske utenriksdeparte
ment, Lawrence Eagleburger, har energisk bekreftet dette
standpunktet i London og reagert forurettet overfor europeernes mistanke om at amerikanerne ensidig vil skyve den
kjernefysiske risiko over på dem. Og hva mer er: Sogar
Georgij Arbatow, Bresjnews rådgiver i amerikanske spørs
mål, synes på sine premisser å bekrefte Schlesingers og
Eagleburgers oppfatning. I mars 1981 erklærte Arbatow i
Bonn følgende om etterrustningsvåpnene:
"Dersom disse rakettene - jeg gjentar, amerikanske ra
ketter - rammer sovjetisk territorium, vil gjengjeldelsesslaget ikke bare rettes mot de land hvorfra de er
avfyrt, men også mot De forente stater, vel og merke
nøyaktig som om rakettene hadde startet i Montana,
USA."
Det som James Schlesinger i dag forteller europeerne, mot
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sier imidlertid alt hva han forfektet som Nixons forsvars
minister (1973/74). Hans strategiske tenkning var beher
sket av letingen etter begrensede "opsjoner" som gjør en
atomkrig tenkelig, uten at den føres ut i ytterste konse
kvens av USA og Sovjetunionen, I 1974 regnet han til og
med en begrenset atomduell mellom supermaktene for tenke
lig, der bare militære mål som for eksempel rakettsiloer
ble tilintetgjort og hvor sivilbefolkningen på begge sider
ble mest mulig skånet.
Og Georgij Arbatow? Hans kraftige ordbruk er et klassisk
tilfelle av hva begge siders strategiske dbktrine omtaler
som en "ikke troverdig trusel" - like lite troverdig som
en vestlig trusel om å sende megatonn-bomber mot Sovjet
ville være, i tilfellet av et sovjetisk angrep på VestBerlin. Hva vil Arbatow gjengjelde et angrep med mellom
distanseraketter på Sovjetunionen med? Russerne har ingen
tilsvarende målpresise våpen som kan nå amerikansk område.
Riktignok har Willy Brandt fortalt Der Spiegel om spekula
sjoner i ekspertkretsen som går ut på at Sovjet kunne set
te opp SS-20-raketter ved Berings-stredet, den ytterste
utpost av riket helt i øst. Disse kunne da være i stand
til å ramme nordvestkysten av USA nesten til San Francisco.
Ingenting tyder på at det til nå er satt opp slike rakettstillinger. Og sjøl om de var der: et SS-20-stridshode
har en eksplosjonskraft som er minst femten ganger større
enn et Pershing-sprenghode.
Men Moskva kunne straks sende opp sine landbaserte inter
kontinentale raketter fra Sibir for å ødelegge militære
mål - rakettsiloer, flyplasser, kommandosentraler - i Mon
tana, Nord-Dakota, Arkansas osv. MIT-professor og strategianalytiker George Rathjens er imidlertid ikke den eneste
som holder dette for ytterst usannsynlig:
"I den grad det ex mulig å være sikker på noe omkring
disse bisarre kalkylene, så må det ansees som utelukket
at en rasjonelt handlende Kreml-ledelse* vil besvare et
angrep med mellomdistanseraketter mot lokale mål i So
vjetunionen, med et angrep mot amerikansk territorium det være seg begrenset eller totalt. Et slikt motan
grep leder ihvertfall til total krig og supermaktenes
gjensidige ødeleggelse."
Verdensundergangen står nemlig ifølge Rathjens, i et abso
lutt misforhold til de, rett nok smertelige, men tross alt
begrensede tap som de nye mellomdistansevåpnene anretter.
Raffinementet og det "forførende" (Rathjens) var nettopp
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Pershing 2-rakettene blir riktignok først begripelig når
vi ser nærmere på hva disse våpen er gode for og hva som
prinsipielt atskiller dem fra alle tidligere atomraketter også fra SS-20.

EUROPA SOM STØTDEMPER
Blinde som artillerigranater flyr de ballistiske rakettenes
sprenghoder mot sine mål. Men ikke stridshodet til Pers
hing 2 med sitt l!Terminal Guidance System" ("Sluttfasestyresystem") . Pershing-sprenghodet registrerer jordover
flata under'seg ved hjelp av radar, idet det forlater sin
banes høyeste punkt på 240 kilometer og raser mot målet.
Sprenghodet har et detaljert elektronisk kart over målom
rådet i sitt sluttfase-styresystem. Det sammenligner ra
darens reelle bilde med de innpodede målangiveisene. Det
korrigerer deretter sin bane ved hjelp av små styrevinger.
Det slår inn i.målområdet med en avvikelse på høyst 30
meter. Avvikelsen ved den hittil beste test-utskytning er
12 meter. Med sitt revolusjonerende sluttfase-styresystem
er Pershing 2-stridshodet mer enn ti ganger mer treffsik
kert enn Pershing IA eller SS-20. Den kan derfor greie
seg med en tilsvarende mindre sprengladning.
Til Pershing IA benyttes kjernefysiske ladninger på minst
60 kt og opptil 400 kt (tilsvarende 400 000 tonn TNT).
Pershing 2 vil få sprenghoder fra bare 1 kt til maksimalt
10 kt (Hiroshima-bomben hadde 13 kt). Nettopp slike de
taljer er det som er viktige. Dette gjør Pershing 2 til
det første virkelige blinkvåpen med større rekkevidde i
det hele tatt: Pershing 2 ev hva NATOs folk bare hevder
at SS-20 er. Den betyr våpenteknisk et langt sprang frem
over, sjøl om dette blir tilslørt ved den beskjedne viderenumerering fra IA til 2 på samme måte som i forbindelse
med termen "etterrustning". Men i sine interne rapporter
til fagkomiteene i kongressen legger ikke Pentagon skjul
på hvor viktig det er å ødelegge militære mål hos fienden
med minst mulige atomladninger og med "minimale kollateralskader", altså med minst mulige "tilleggsødeleggelser"
av sivilpersoner og sivile objekter.
Det er nå blitt slik i opprustningens logikk at det ikke
lenger dreier seg om å ramme fienden på den mest ødelegg
ende måten - den evnen besitter begge supermaktene for
lengst mer enn nok av. I dag er derimot målsettingen net
topp 'for de amerikanske strategene, å true motstanderen
med punktvise angrep, som riktignok rammer- så det merkes,

109

men som ikke er så omfattende at det provoserer frem et
gjengjeldelsesslag med strategiske våpen, presist: et gjengjeldelsesslag mot De forente stater. Denne utviklinga
begynte alt med kjernefysiske feltvåpen i Europa., med
atomartilleri-granater og med raketter av kortere rekke
vidde. Her kommer også nøytronbomben inn i bildet. Disse
kampmidler er beregnet på den situasjon at Sovjetunionen
med sine motvillige allierte går til konvensjonelt angrep
mot Vest-Tyskland som Bundeswehr og NATO-styrkene ikke kan
stoppe med konvensjonelle midler. Da skal atomvåpen taes
i bruk - altså først fra vestlig side - for å stanse den
østlige offensivarmeen og drive den på retrett.
Ingen NATO-strateg har noensinne regnet med at en slik
førstebruk av atomvåpen på den tyske slagmark umiddelbart
kan føre til et gjengjeldelsesslag fra Sovjet mot De for
ente stater. Sjøl ikke ved antakelsen av store mannskapstap på Warszawapaktens side, regnet man med en slik mulig
het. Man trodde og tror fortsatt at Sovjet enten vil gi
opp kampen eller sjøl ta i bruk lignende kjernefysiske
feltvåpen. Om de ikke er interessert i verdensundergangen,
ville de i alle fall gjøre alt for å begrense motreaksjo
nen til Europa og helst bare til Mellom-Europa. For de
vil ikke bare forhindre en interkontinental duell med USA,
men også et desperat angrep fra Frankrikes "Force de frappe,f. Den engstelige borger kan av dette trekke den let
telsens slutning at en østlig offensiv i Mellom-Europa er
ekstremt usannsynlig, sjøl i d$t tilfelle at konflikten
kunne la seg begrense og ikke førte til et siste oppgjør
mellom supermaktene.
Dristig tenkende yrkes- og amatørstrateger - som det alt
før Reagan-administrasjonen ikke mang'let på - trekker like
vel ganske andre konsekvenser. De er fascinert av de over
raskende mulighetene som åpner seg i og med de nye mellomdistansevåpnene og en utvidet førsteslagsdoktrine - mu
ligheter som samtidig avgrenser risikoen til Europa.
"Disse Pershing-babyene er dog ikke laget for å avskrekke
eller gjengjelde et sovjetisk favvæpningsslag’ med SS-20
mot Vest-Europa", sier MIT-professor Rathjens. "Man slår
ikke tilbake med stridshoder bare på 1 til 10 kilotonnladninger når man får 150 kilotonn-kolosser i hodet." Men
hva skal de da brukes til? Rathjens: "Etter sjahens fall
var allerede Carter-administrasjonen oppsatt på å gjenopp
rette en tilstand som ble kalt "dominant deterrence", avskrekkingsdominans. "Dominant deterrence" innebærer at
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jeg kan avskrekke min motstander mer enn han meg, at jeg
altså i en konfrontasjon kan sette ham under et psykolo
gisk større press enn han meg. Med Pershing 2 som førsteangrepsvåpen og krysserrakettene (Cruise Missiles) som
oppbakning, ville man være i stand til å gjennomføre slike
ting.,f Slik omtrent ville det se ut: Washington er inte
ressert i å tvinge Moskva til ettergivelse eller passivi
tet i en krisesituasjon som ikke trenger å ha sitt utgangs
punkt i Europa. Washington truer Moskva med enkeltstående
angrep med presisjonsvåpnet Pershing 2, angrep mot mili
tære mål'i Vest-Russland med ,!minimale tilleggsskader”.
Denne trusel bringer Kremls menn i et vanskelig dilemma:
deres mottrusel - å besvare ethvert angrep på sovjetisk
territorium med et angrep på De forente stater - er ikke
troverdig. De har ikke våpen for tilsvarende presise gjengjeldelsesslag. Sjøl om de avfyrte bare et par prosjek
tiler, måtte deres slag bli langt mer ubehersket og dermed
etterfulgt av et enda verre tredjeslag fra amerikanerne.
De ville risikere total krig.
Mer troverdig ville det være med en sovjetisk mottrusel
mot et passende antall amerikanske militærbaser i VestTyskland. Men sjøl da ville Kreml-ledelsen befinne seg i
en prekær situasjon i det øyeblikk de truende Pershing 2
virkelig detonerte over sovjetisk område og de måtte gjøre
klar til et motslag. For fra Forbundsrepublikken og VestEuropa sikter flere ennå ikke utskutte Pershing 2, og bak
dem de 464 Cruise Missiles, mot dem. Skulle russerne imid
lertid virkelig ramme de amerikanske militærbasene i For
bundsrepublikken, da måtte de regne med at deres grovere
prosjektiler ville lage mer omfattende skader enn de som
var oppstått hos dem sjøl ved amerikanernes begrensede
førsteangrep. Dermed ville de være viss på et nytt og eskalert angrep med Pershing og Cruise Missiles. Og med
stridshodet på Cruise Missiles er vi alt kommet opp i en
sprengkraft på opptil 200 kt. Dersom sovjetlederne skulle
blokkere denne truende økningen av slagene, måtte de sjøl
foreta halsbrekkende eskaleringer. Ikke bare måtte de
sette de resterende Pershing- og krysserrakettene ut av
spill - men også alle fly som kunne føre atombomber fra
det europeiske NATO-området til Sovjetunionen. Dette ville
ihvertfall bety slutten for Forbundsrepublikken.
Likevel ville ikke denne eskaleringen være til særlig hj elp
for Sovjetunionen. Ikke bare ville stadig altfor mange
fly og raketter nå sine mål i Sovjet på.grunn av at NATOs
stridskrefter nå ville være i høyeste alarmberedskap. Men
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nene i Kreml-bunkeren ville fremfor alt på dette stadium
stå foran det neste og høyeste eskaleringsnivå: ubåtrakettene, langtrekkende bombefly, interkontinentale raketter.
Med en slik horrortrip i vente, er det mest fornuftig for
russerne å holde seg i ro ved utgangsangrepet eller å gi
etter - før også den første Pershing 2 har nådd sitt mål.
Dette er i alle fall "avskrekkingsdominansens" lære - også
kalt "eskalasjonsdominans" eller "eskaleringskontroll".
Denne læra er ikke noe science-fiction-produkt av overeng
stelige Pentagon-kritikere. Den er heller ikke en stambordsstracegi fra ultrakonservative hurra-patrioter. Den
er - også før Reagan - gjentagne ganger blitt bekreftet som
USAs offisielle strategiske doktrine, sist av Jimmy Carter
i august 1980 da han ville demonstrere styrke i valgkampen
mot Reagan. Han satte ,!presidentdirektiv 59" i kraft, et
hemmelig skriv om kjernefysisk krigføring. Ifølge tidli
gere Pentagonminister Harold Brown, settes i dette skrivet
"selektiv innsats mot militære mål i Sovjetunionen" opp som
den første "kjernefysiske opsjon" til presidentens disposi
sjon. Dette er en "forbedring av den strategiske doktrine
i forhold til de aktuelle betingelser og muligheter" - en
formulering som innvidde uten vansker tolket som en henspilling på den forbedrete presisjon på de kommende våpen.
Ronald Reagans militære rådgivere representerte den samme
offensive politikken - bare mye mer radikalt. Alt i begyn
nelsen av 1980 kom Reagans folk med hard kritikk av det
kjernefysiske moderniseringsprograipmet i Europa fordi det
var utilstrekkelig og dessuten belastet med det spesielle
forhandlingstilbudet overfor Moskva. "Jeg var bekymret
over hvor mye politisk kapital det kostet å få alliansen
(NATO) med på dette (Brussel-)vedtaket, især fordi det
bare kan betraktes som del av en langsiktig plan som sik
ter mot en total reorganisering av vår militære posisjon",
erklærte Richard Burt, i dag sjef for kontoret for politisk-militære saker i USAs utenriksdepartement. Burt an
ser det som et "farlig presedens-tilfelle, at vi ikke len
ger kan vedta noen (rustnings-)beslutning uten samtidig å
knytte det sammen med rustningskontroll". Fremfor alt er
ikke antallet planlagte våpen tilstrekkelig for en grunn
leggende styrkelse av posisjonen. Og når dette er oppnådd,
ville Richard Burt foretrekke å kunne føre en komplett
atomkrig mot Sovjetunionen fra Europa. Ordrett heter det
i "Fra svakhet til styrke":
"Så lenge vi bare har et symbolsk potensial der (i Eu
ropa) til å ødelegge noen sovjetiske mål, vet europeerne
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og helt sikkert russerne, at de kan svare med et virke
lig effektivt slag som dermed tvinger oss til å eskalere til et nivå som er lite tiltalende."
Et annet Reagan-team under ledelse av William Van Cleave,
den såkalte "Madisongruppa", krevde kort etter Reagans
valgseier at tallet på mellomdistansevåpen i Europa måtte
fordobles i forhold til NATO-vedtaket av 1979 og at rekke
vidden på Pershingrakettene måtte forlenges til 2 500 kilo
meter.
"Disse folkene ønsker naturligvis ikke en atomkrig i Eu
ropa eller andre steder. De løpet bare etter et fata mor
gana av styrke og våpenmangfold som skal sette dem i stand
til å true Sovjet med kjernefysiske angrep av enhver tenke
lig type. Og vel og merke ftroverdigf - det er fetisj-__
ordet." Den som sier dette, er en tidligere insider i
Pentagon, Earl Ravenal, inntil 1969 direktør for våpensystem-analyse i forsvarsministeriets stabskontor. Alt under
Carter-administrasjonen gjorde det seg gjeldende en trang
blant stabsjefene - på tross av SALT-avtalene - til "igjen
å bygge opp posisjoner, hvorfra man kan tvinge Sovjet til
ettergivelse i konfrontasjonssituasjoner ved hjelp av psy
kologisk press og et "troverdig truselpotensial".
Pershing 2s spesielle troverdighet ligger etter Ravenals
mening, ikke bare i dens høyere presisjon og i de mindre
"sivile tilleggsskader " den forårsaker i forhold til andre
atomvåpen med lang rekkevidde:
"De nye mellomdistansevåpnenes spesielle troverdighet
ligger i enda større grad i deres utplasseringssted:
Europa. Vi truer de russiske kjerneområder med be
grensede angrep fra Vest-Europa og dermed tilbyr vi
russerne samtidig å begrense sin gjengjeldelse til
Vest-Europa i tilfellet dette spillet med trusler og.
skremsler går galt."
Reaganstrategene klør igjen etter å spille "Chicken" med
russerne, slik det skjedde under Cuba-krisa, konstaterer
professor Rathjens. "Chicken" er en "modighetsprøve" for
tenåringer som synes livet er for kjedelig - gjort kjent
også i Europa av James Dean og hans film "Rotløs ungdom":
To unggutter raser mot hverandre i sine biler. Den som
først viker unna er en "Chicken", altså en feiging, og har
tapt.
"Når begge supermaktene ved fremtidige konfrontasjoner
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igjen raser mot hverandre11, hevder George Rathjens, "er
tanken den at russerne skal være den første til å vike
unna fordi de føler seg mest truet. Men om de ikke viker
unna, da står Vest-Europa i fremtida som en atom-buffer
mellom dem. Eller, for å holde oss til bil-bildet, som
støtdemper. Når begge farkostene tørner mot hverandre,
da ødelegges riktignok den vesteuropeiske støtdemperen.
Men den tar også av for sammenstøtet og kan, dersom eskaleringen blir stoppet, sikre at supermaktenes sitteplasser
ikke blir ødelagt. Den sovjetiske ville rett nok være i
en sørgelig forfatning: til gjengjeld ville også amerika
nerne i Vest-Tyskland ha behov for medlidenhet.11 Men når
endelig ,!Chicken,f-spillerne besinner seg, står Amerika
sjøl uskadd tilbake og Sovjet-folkenes fortsatte eksistens
er også berget. Bare støtdemper-sonen Europa ville være
sterkt forkrøplet.

VÅPEN SOM FORFØRER TIL KRIG
Som ung løytnant i det amerikanske kavalleriet dro han i
1866 i felten mot apachene i New Mexico. Vinteren før
blodbadet ved Wounded Knee i 1890/91 deltok han i kampen
mot siouxene i Dakotas isøde. I 1898 hjalp han til med å
befri Cuba fra spanjolene og å stille landet under ameri
kansk formynderi. I 1901 ble han kommandert til Filippi
nene, den koloniale nyervervelse til den forhenværende ko
loni, De forente stater. Han brakte moroene, de opprørske
muslimene på Mindanao, til ro og ble forfremmet utenfor
rekkefølge til brigadegeneral av Theodore Roosevelt. I
1909 måtte han på nytt bringe moroene til ro, noé om først
lyktes i slaget ved Bagsak i 1913. I 1916 kommanderte han
en straffeekspedisjon fra US-Army, som trengte inn i Mexi
co og forgjeves prøvde å fange opprøreren Pancho Villa. I
1917 ble han øverstkommanderende for de amerikanske strids
krefter som ble skipet over til Frankrike og beseglet Tysk
lands nederlag i første verdenskrig.
Navnet hans var John Joseph Pershing. Som ingen annen ut
trykker han USAs imperiefase - en tid som Ronald Reagan
gjerne vil bringe tilbake. I dag bærer en rakett Pershings
navn og i det minste versjon nummer to av denne raketten
rettferdiggjør navnevalget fullt ut. Den er like omstridt
som generalens kampanjer på Filippinene og i Mexico var det.
Den er som våpen like sjølrådig som Pershing, som av sine
soldater fikk klengenavnet ^Black Jack”.
La oss enda en gang sammenfatte egenskapene til denne ra-
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ketten: Pershing 2 skal få en rekkevidde på 1 800 kilo
meter. Skutt ut fra Sørvest-Tyskland - fra Pfalz eller
det nordlige Wurtemberg - kan den uten vansker nå Lenin
grad eller Kiev og er bare knappe 200 kilometer fra å nå
Moskva. Mistroiske sovjetiske eksperter går i dag ut ifra
at Pershing 2 vil kunne nå Moskva. Faktisk skal Pershingprodusenten Martin Marietta være i ferd med å lage en for
bedret rakett med en rekkevidde på 2 500 kilometer. Men Pershing 2 skal ikke ødelegge byer. Paradoksalt nok skal
den ikke lage mest mulig, men minst mulig sivile ødelegg
elser hos motstanderen. De skal kunne gjøre noe som langt
rekkende atomvåpen (inklusive SS-20) hittil ikke har kun
net: disse var ute av stand til å ødelegge et lokalt mili
tært mål (en flyplass, et kommandosenter, et atomvåpendepot) langt inne på motstanderens område, uten samtidig
å skape enorme "tilleggsskader" hos sivilbefolkningen. For
tross alle fremskritt på dette område, har også de beste
av de hittil eksisterende rakettene en såpass dårlig treff
sikkerhet at punktmål, især bunkrede punktmål, bare kunne
ødelegges ved bruk av voldsomme atomladninger - ladninger
fra ti ganger Hiroshimabombens kraft og oppover.
Dette gjør anvendelsen av slike våpen så vanskelig, særlig
når man er ute etter å true motstanderen med førsteinnsats
av kjernefysiske våpen på den ene siden, mens man ubetinget
ønsker å hindre en total atomkrig på den andre siden. For
når man i en ennå ikke-kjernefysisk krise- og krigssitua
sjon, angriper de fremste mål hos motstanderen med en kraft
ti gangen Hiroshima-bomben, da er det grunn til å frykte at
motstanderen får en uønsket stor skrekk, at han dermed
overreagerer og straks sender avgårde de tyngste gjengjeldelsesvåpnene mot Vest-Europa og til og med mot USA. Dette
skal Pershing 2 forandre på. Den er produktet av det fan
tasifulle og likevel altfor nærliggende ønsket om å true
den andre supermakta med et begrenset atomangrep på en
langt mer troverdig måte enn tidligere. De nye våpnene
fører til at begrenset innsats av atomvåpen nå synes mer
’’gjennomførbar11 enn hva som før var tilfellet. Dette gjel
der også nøytronbomben som er forordnet av president Rea
gan.
Det nye revolusjonerende stridshodet til Pershing 2 med
sine radarøyne og sitt eomputer-regulerte sluttfasestyresystem treffer med 30 meters nøyaktighet. Målawiket på
Pershing IA går derimot opp i mer enn 400 meter. Med Per
shing 2s presisjon er det nok med svært små atomladninger
for å tilintetgjøre sjøl bunkrede mål. Pershing 2 skal da
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også utstyres med stridshoder med en maksimal sprengkraft
på 10 kt.
(Hiroshimabomben: 13 kt) og ned til bare en
kilotonns sprengkraft. Uansett hva som skjer med målet "tilleggsskadene” vil være begrensede i forhold til hva
som skjer ved innsats av ubåtraketter mot Sovjetunionen
eller SS-20 mot Vest-Europa.
Ifølge kritikerne er Pershing 2s minskede ødeleggelseskraft nettopp dens store fare - dette samt den ekstremt
korte flytid som denne raketten trenger fra Vest-Tyskland
til sovjetisk område. "Et våpen av Pershings type, øker
risikoen for feilvurderinger og misforståelser på begge
sider i en helt uansvarlig grad. Uvissheten, nervøsiteten
og beredskapen til et førsteslag vil stige i spente situa
sjoner som følge av dette våpnet. Det uthuler muligheten
for krisemanagement, i stedet for å stabilisere den." Dette
erklærer George Rathjens, MIT-professor og tidligere våpensystem-analytiker. Han mener at den tilsynelatende anvendbarheten til den nye Pershing skaper "dødelige fristelser".
Disse våpnene er "på sin måte mer djevelske" enn en enorm
vannstoffbombe. Rathjens sier:
"Når jeg slipper løs en ødeleggelseskraft på ti mega
tonn, da er jeg fullstendig klar over at jeg flørter
med verdensundergangen. Den nye Pershing derimot er så
presis og har en så begrenset sprengladning at den rik
tignok er smertelig for motstanderen, men samtidig kan
den forlede meg til å tro at motstanderen under ingen
omstendighet vil reagere så fortvilt at hans mottrekk
er et øyeblikkelig angrep på amerikansk territorium.
Jeg kan overtale meg sjøl til å tro at fienden enten
gir etter eller begrenser sin motreaksjon til VestEuropa eller bare til Vest-Tyskland."
Dette er bare det som det ene av de to nye våpen er i stand
til å utrette, som fra 1983 skal stasjoneres i Vest-Tysk
land (og bare i Vest-Tyskland skal begge våpen plasseres);
Cruise Missiles eller krysserrakettene er ikke noen mindre
eventyrlig oppfinnelse. En Cruise Missile stiger ikke
som Pershingraketten raskt opp til 240 kilometers høyde
for så å styre ubønnhørlig mot sitt mål med 20 000 km/t.
Et krysservåpen har en forholdsvis bedagelig marsjfart,
omtrent som hastigheten til et av Lufthansas passasjerfly.
I virkeligheten er det et lite ubemannet jetfly og trenger
mer enn to timer på en strekning på 2 000 kilometer, og
ikke bare minutter som Pershing.
Til gjengjeld jager krysserrakettene Innover fiendens land
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i bare 30 til 60 meters høyde, styrt av en komplisert kom
binasjon av et navigasjonssystem med programmert marsjrute
og en radar som registrerer terreng og høyde. Krysserrakattene vil fly så lavt at de ikke oppdages av motstanderens radar. De skal fly i på forhånd programmerte vink
ler, slik at det lengst mulig kan skjules hvilket mål det
styres mot. Kort før målet stiger rakettvåpnet opp fra
sin lavflygning til 500 til 1 000 meters høyde, slik at
radaren i sluttfase-styresystemet kan ta inn området om
kring målet. På samme måte som Pershing 2 styrer så pro
sjektilet eksakt mot det programmerte Mpunkt null", detonasjonspunktet.
"Krysserrakettenes relativt lave hastig
het gjør at de ikke representerer noen økt førsteslagstrusel mot Sovjetunionen. Stasjoneringen av Cruise Missi
les viser snarerer en andreslagsevne som skal ha en stabi
liserende virkning.” Slik heter det i en betenkning om
etterrustningsvåpnene, bestemt for den amerikanske kongres
sen og fremlagt av Carter-administrasjonens rustningskontroll-utvalg så seint som i januar 1981. Det er ingen
tvil om at Pershing 2 er bedre egnet for førsteangrep enn
Cruise Missiles. Desto bedre er Cruise Missiles egnet til
å stå i andre rekke ved et Pershing-førsteslag og avskrekke
eller gjengjelde et sovjetisk gjengjeldelsesslag.
(Den
siste muligheten ville riktignok mange forbundstyskere ikke
få anledning til å oppleve.)
Men om et våpen som opererer i en slik hemmelighet og som
blir utplassert i et slikt antall, virkelig bidrar til å
f,stabiliserelf situasjonen i Europa og til å avholde den
andre siden fra feilreaksjoner, herom har også rustningskontroll-utvalget i Washington alvorlig tvil. I dets be
tenkning heter det:
"På den andre side er Cruise Missiles vanskelig å opp
dage og er i stand til å endre sin flyveretning. Dette
kunne resultere i en feilvurderning fra Warszawapaktens
side når det gjelder hvor rakettene skytes fra og om
fang og mål for et angrep, og r^uligens fremprovosere en
uforholdsmessig sovjetisk reaksjon (a disproportionate
Soviet response)."
Det lar seg rett og slett ikke si noe mer alarmerende om
et kjernefysisk tilintetgjørelsesvåpen. Noe mer alarmer
ende for tyskere og vesteuropeere kan ikke tenkes enn pro
sjektiler som nettopp er beregnet på å lage forvirring hos
fiendeir og forleder ham til en "uforholdsmessig" feilreaksjon, hvis første offer er Vest-Europa. Så mye Pershing 2
og Cruise Missiles enn atskiller seg fra hverandre: begge

117

skaper mer utrygghet, forvirrer og destabiliserer mer enn
alle tidligere kjernefysiske våpensystemer. Intet tidli
gere system var så fullkomment egnet til å slippe atom
krigen løs uten at noen vil den, som de to kampmidlene som
NATO vil etterruste med. Men jo klarere dette blir, desto
mer tilslørt blir det store mysterium: Hvordan kunne
Schmidt, Genscher og de andre NATO-europeerne gå med på
en netterrustning,f med slike våpen? Hvordan kunne for
bundskansler Schmidt få ry for å være etterrustningens
egentlige promotor? Hvordan kunne han som stadig har talt
for et funksjonsdyktig krisemanagement mellom supermaktene,
anbefale våpen som ifølge sin karakter truer med å under
minere ethvert krisemanagement? Var han seg ikke bevisst
at nettopp disse våpen ville kunne føre enhver krise i ret
ning av krig?

BESKYTTELSESGARANTIER I GRÅSONEN
De første SALT-forhaiidlingene mellom amerikanerne og rus
serne begynte i 1969 i en optimistisk atmosfære. Riktig
nok forlangte Moskva at ikke bare de interkontinentale
våpensystemer og rakett-ubåtene skulle trekkes inn i for
handlingene, men også USAs "Forward Based Systems" (frem
skutte systemer), som fra Europa kunne nå sovjetisk terri
torium. Den gang dreide dette seg fremfor alt om F-lll
bombeflyene stasjonert i England og hangarskipsflyene på
USAs sjette flåte i Middelhavet.
Sovjetunionens argument var at også dette var "strategiske"
våpen. Ethvert våpen som kunne ramme deres område, var
strategisk for dem - en definisjon som Washington anvender
kompromissløst for sitt eget vedkommende, jfr. Cubakrisa.
Mot dette fremholdt Nixons forhandlere at de fremskutte
systemer bare tjente til beskyttelse av de NATO-allierte.
Om disse skulle trekkes inn, måtte man også begynne å
snakke om de sovjetiske SS-4 og SS-5 som truer VestEuropa - og som Sovjet ikke betraktet som strategiske for
di de ikke hadde rekkevidde til å nå USA. Man ble enige
om ikke å komme til enighet og om å holde disse våpen uta
for SALT I (undertegnet 1972).
Ved åpningen av SALT II-forhandlingene i 1972 gjentok So
vjetunionen sitt krav om å ta med de langtrekkende US-systemene i Vest-Europa. Amerikanerne og deres europeiske
forbundsfeller - herunder også forbundsregjeringa - var
som før mot dette. Paul C. Warnke, president Carters
sjefsforhandler i siste fase av SALT II, kom med denne be
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merkning i Dev Spiegel:
"SALT II er mer omfattende fordi den berører samtlige
systemer med interkontinental rekkevidde. Utover dette
gikk den etter vårt ønske, imidlertid ikke. Ellers
ville Sovjet ha stått på begrensninger av våre våpen
systemer i Europa, noe som ut fra deres standpunkt også
er logisk, fordi disse systemer kan nå mål i Sovjetuni
onen. 11
Moskva anklaget Washington for å ville holde det europe
iske rom åpent for videre opprustning og slik omgå SALTbegrensningene. Men heller ikke militærapparatet i Moskva
var særlig ivrige på at deres mellomdistanseraketter ble
trukket inn. De oppfattet dem som uunnværlige mot de
langtrekkende systemene i Europa, men fremfor alt overfor
Kina. På dette viset oppsto det under SALT-nivået en så
kalt "gråsone" av ukontrollerte våpen. Da man etter hvert
kunne se slutten på SALT II-forhandlingene, begynte for
bundskansler Schmidt å bekymre seg over denne gråsonen.
Den 28. oktober 1977 holdt Schmidt et foredrag i "Det In
ternasjonale Institutt for Strategiske Studier" i London,
hvor han også kom inn på de "nye problemer" som var opp
stått på grunn av de "forandrede strategiske forutsetnin
gene" for Vest-Europa. Han sa:
"SALT er en traktatfesting av den strategiske kjerne
fysiske likevekt mellom Sovjetunionen og USA. Man kan
også uttrykke det annerledes: i og med SALT nøytralise
res USAs og Sovjets strategiske kjernefysiske potensial.
Dermed øker betydningen av disparitetene (ulikhetene)
mellom Øst og Vest når det gjelder taktiske atomvåpen
og konvensjonelle våpen i Europa."
Innholdsrike ord. For med to gåtefulle setninger erklærte
her den tyske kansler den til da gyldige avskrekkingsteo
rien og den amerikanske atom-paraplyen over Europa, for
null og niks. Hva ellers kunne hans utsagn bety?
Om de strategiske våpnene til begge supermaktene "nøytra
liserer" hverandre, da er disse av SALT-avtalen regulerte
våpen bare brukbare til å avskrekke et angrep fra den ene
supermakt mot den andre. Da står ikke lenger USAs inter
kontinentale langdistansevåpen til disposisjon på en tro
verdig måte til beskyttelse av de vesteuropeiske NATOstatene mot et sovjetisk angrep. Da kan ikke Vest-Europa
en gang regne med at i det minste de amerikanske rakettubåtene som står under NATO fortsatt vil gjøre det de opp
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rinnelig var kommandert til, nemlig å utligne Sovjets
mellomdistanseraketter som er rettet mot Vest-Europa.
Kort sagt: da kan et begrenset atomangrep mot Vest-Europa
bare avskrekkes og besvares ved hjelp av våpen som er sta
sjonert i Vest-Europa. Da er en atomkrig alt på forhånd
begrenset til Europa.
Kanslerens resonnement fremkalte en god del ubehag i nthe
defense community11. Den amerikanske kjernefysiske garanti
for Europa er jo faktisk NATOs grunnstein. Hvordan skulle
det gå, når en så sentral forbundsfelle som Helmut Schmidt
begynte å trekke denne garantien i tvil og, ennskjønt i
kamuflerte ordelag, fremstilte den som en bløff? Den da
værende direktør for strategiske spørsmål i det amerikanske
utenriksdepartement, Leslie Gelb, husker hvordan Schmidts
foredrag derfor hadde "virket som et sjokk". Den tyskekansleren hadde opptrådt som de Gaulle en gang før.
Schmidts isolerte betraktning om "gråsonen" skapte likevel
for første gang et "avskrekkingsgap" og en øst-vestlig likevektsforstyrrelse, som tidligere ikke fantes. Trodde kan
sleren på alvor at SALT-avtalene betydde at supermaktene
kunne anvende de våpen som var omfattet åv SALT bare i den
totale sluttstriden? Carter-regjeringa var i første om
gang av en helt annen oppfatning. Den så det slik at
SALT 2 på ingen måte var til hinder for at De forente sta
ter lot sine ubåter i europeiske farvann peile inn sovjet
iske mellomdistanseraketter som på sin side var siktet inn
mot amerikanske baser i Europa. Ifølge denne vurdering end
ret SALT-avtalenes fastlagte jevnbyrdighet mellom supermak
tene verken noe på avskrekkingseffekten til de amerikanske
kjernevåpen i og omkring Europa eller på den amerikanske
vilje til å gjengjelde et sovjetisk atomangrep mot VestEuropa med "strategiske" ubåtraketter. Nettopp på denne
viljen og dens troverdighet hvilte jo avskrekkingens ef
fekt.
Motstanderne av en amerikansk-sovjetisk våpenlikevekt, for
fektet imidlertid alt under valgkampen i USA i 1976 med
voksende heftighet den helt motsatte oppfatning. Deres
orwelliansk-paradokse formel lød: "Paritymeans inferiori
ty" - likhet betyr underlegenhet. Edwin Meese, Reagans
sjefsrådgiver, uttrykte det seinere slik: "SALT leder til
USAs permanente underlegenhet og til oppløsning av den
vestlige allianse." Dette betydde: bare når USA er Sovjet
unionen overlegen i ethvert henseende (og sjølsagt når
det gjelder strategiske våpen), bare da kan USA beskytte
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det fjerntliggende og Øst-tilgrensende Vest-Europa på en
"troverdig" måte. Bare ut fra en utvilsom maktposisjon
kan kontinent-øystaten USA oppfylle sine oversjøiske proteksjonsforpliktelser fra Japan til Midt-Østen. Eller
oversatt til Helmut Schmidts 1ikevektsspråk: Bare når USA
har en strategisk overlegenhet, består det likevekt i Eu
ropa. Ved strategisk likhet mellom USA og Sovjetunionen
oppstår det derimot automatisk en ulikevekt i Europa til
Sovjets fordel.
På dette viser tenderte kansleren nærmest i retning av
forestillingene til de amerikanske SALT-mostanderne, det
være seg ut fra betenkeligheter over en svekkelse av USAs
beskyttelsesgaranti, eller rett og slett ut fra antipati
mot Jimmy Carter. Det som i første omgang entydig var
fastslått var "rustningsgapet", "dispariteten", som Helmut
Schmidt hadde konstatert. Kansleren måtte imidlertid vite
at var et rustningsgap først oppdaget, var det umulig å
kvitte seg med det igjen. Han måtte ha klart for seg at
rustningsgap - ekte eller fiktive - fremkaller en lignende
virkning i rustningsbyråkratiet som et saftig kjøttstykke
i et hai-basseng.
Heller ikke Schmidts ord - på samme Londonbesøk - om at
han foretrakk en våpenreduksjon på østlig side fremfor en
opprustning i Vest, kunne forhindre at den lenge prosjek
terte "modernisering" av NATO nå rykket opp til hastesak
i Bonn, så vel som i Brussel og Pentagon. Det hjalp hel
ler ikke at Carters modererende utenriksminister Cyris
Vance, en uke etter Schmidts foredrag, erklærte overfor
senatets utenrikskomité at man jo kunne stille flere rakett-ubåter til NATOs disposisjon, dersom de europeiske
alliansepartnere virkelig mente at det forelå en ulikevekt.
Moderniseringen til lands gikk nå sin gang. Da sjahen og
dermed den vestlige bastion i Iran gikk overende i begyn
nelsen av 1979, oppgav også Carter og Vance sin tilbake
holdenhet etter press fra falkene og svingte over på opprustningskurs. Siden han sjøl hadde presentert rettfer
diggjøringen av "etterrustningen" (ordet er uten tvil en
dyktig oppfinnelse av utenriksminister Hans-Dietrich Genscher) i forveien, kunne ikke Helmut Schmidt nå komme med
andre tanker - især fordi han alltid er opptatt av å handle
på en "forutsigbar" måte. Han fortsatte med å være forut
sigbar inn i de nye våpnenes uforutsigbarhet. Kansleren
og hans utenriksminister fulgte trofast etter og tok endog
på seg oppgaven å få de gjenstridige belgierne og hollen
derne til å bøye seg og bli med på det kommende NATO-ved-
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vedtaket.
Til tross for dette måtte amerikanerne opptre enda tyde
ligere. For å få gjennom moderniseringsvedtaket uten for
sinkelser og uansett Bresjnevs forhandlingstilbud fra ok
tober 1979, lot Carters sikkerhetspolitiske rådgiver,
Brzezinski, skinne gjennom at De forente stater var nødt
til å overprøve sin kjernefysiske garanti for Europa der
som Pentagon ikke ble tildelt ytterligere atomvåpen og
,fopsjoner" for bruk av atomvåpen i den gamle verden. Fra
republikansk side forkynte rustningseksperten Fred C. Ikle,
at den bestående kjernefysiske svakhet ikke engang skapte
nok troverdighet til at NATO kunne true med begrenset
førsteinnsats av atomvåpen på den europeiske slagmark ved
et sovjetisk angrep med overlegne konvensjonelle våpen. Å
tro på en slik innsats var ikke annet enn "the continuing
folklore of NATO", altså NATO-folklore - et sikkerhetspo
litisk folkeeventyr for å berolige forbundsfellenes sinn.
Fred Ikle er i dag statssekretær i Pentagon og ansvarlig
for politisk planlegging.
I oktober 1979 forsøkte den tyske forsvarsminister å gjøre
gjeldende noen motforestillinger. På bes-øk i Washington
erklærte han overfor senatorer på Capitol, at en rustningsbeslutning bare var gjennomførbar i Forbundsrepublikken
dersom det amerikanske senatet i løpet av kort tid ratifi
serte SALT II-avtalen. Bare i det tilfellet kunne han de
monstrere den amerikanske viljen til å komme frem til like
verdige rustningsbegrensninger også i "gråsonen" på en
overbevisende måte overfor sine politiske venner. Apels
oppfordring ble møtt med høflig likegyldighet. Haukenes
ånd hadde alt i lang tid før gisselsaken i Teheran og So
vjets invasjon i-Afghanistan gjenopprettet sitt herredømme.
Ratifiseringen av SALT II ned et to tredjedéls-flertall av
de hundre senatorene var uten muligheter alt før NATO-medlemmene skulle fatte sitt Brussel-vedtak.
Men mer enn dette ville ikke Bonn bremse opp. I så fall
hadde de kunnet regne med at Washington også offentlig
truet med å underkaste sitt løfte om kjerne-fysisk beskyt
telse en streng overprøvning. Og det ville Schmidt og
Genscher under ingen omstendigheter risikere.
Brusselvedtaket kom endelig i stand, omtrent bare for sin
egen skyld: et vedtak som skulle, demonstrere at NATO fort
satt var i stand til å fatte et vedtak, og det til og med
et dobbeltvedtak og et vedtak med dobbel bunn. Beslut-
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ningsmakere som Hans-Dietrich Genscher var svært fornøyd
med seg sjøl og stolt av denne nyskapning at man flere år'i
forveien annonserte det neste rustningstiltak for motstan
deren og samtidig erklærte seg rede til å forhandle om
dette.
I sine bestrebelser for et forhandlingstilbud til Moskva,
forsømte imidlertid de ansvarlige politikerne å undersøke
hva slags våpen de egentlig hadde sagt ja til. De for
sømte et nøyaktig studium av de nye egenskapene til Per
shing 2'og krysserrakettene og en gjennomtenkning av de
militære konsekvensene av disse våpen. Den amerikanske
rustningsanalytikeren Kevin N. Lewis, tilknyttet forsk
ningsinstituttet Rand Corporation, er også kommet til det
te resultatet. Han har laget en undersøkelse over forhis
toria til NATO-vedtaket, offentliggjort i Scientific Ameri
canj for øvrig også i den tyske utgaven av dette tidsskrif
tet, "Spektrum der Wissenschaft". Lewis skriver:
"NATO-planen om utplassering av kjernefysiske mellom
distanseraketter ble primært diskutert i lys av poli
tiske og psykologiske aspekter. For eksempel ble det
snakket mer om hvor vanskelig flersidige forhandlinger
om rustningskontroll ville bli, enn om hvilken militær
betydning de nye våpen ville få. Som en rekke politiske
begivenheter har vist, ble de militære og strategiske
sidene ved NATO-planen ganske enkelt oversett - i poli
tiske kretser så vel som i offentligheten."
Kevin Lewis har studert disse militære sidene grundig og
funnet at de nye våpen ut fra et vesteuropeisk perspektiv
ikke har noen fornuftig mening, men vel ut fra et amerikansk:
"Den eneste tenkelige fordel av en utplassering av Per
shing 2 i Europa, er av strategisk karakter. Våpnene
er i stand til å treffe mål i Sovjetunionen så hurtig
og så nøyaktig at de, i tilfelle av en strategisk atom
krig, utgjør et verdifullt tillegg til de strategiske
våpen som er stasjonert i Nord-Amerika."
Heller ikke vesteuropeernes og særlig den vesttyske regje
rings håp om at etterrustningsvedtaket ville gjenreise tro
verdigheten til den amerikanske atomgarantien, er blitt
oppfylt.
Tvert imot: Strategene omkring i Reagan-administrasjonen oppfører seg som om denne garantien forlengst er
satt ut av kraft, i alle fall når det gjelder dens vesent
lige del, nemlig USAs beredskap til også å sette inn sitt
strategiske arsenal i sikringen av Europa, I den konser
vative militærpolitiske litteratur fins det en mengde in
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disier på dette. Disse består ikke bare av antydninger
og skjulte advarsler, men også av standpunkter som blir
presentert uten omsvøp:
"Som følge av tilbaketrekkingen av den amerikanske
strategiske paraply (due to the retraction of the Ame
rican strategic umbrella), har NATO nå et enda sterkere
behov for å være på høyde med den konvensjonelle sovje
tiske kampkraft. Ellers må de igjen øyeblikkelig gripe
til taktiske atomvåpen for å stanse en omfattende agg
resjon mot Europa."
Dette sto for eksempel å lese i tidsskriftet "Strategic
Review"for våren 1981, utgitt av den velkjente tenkefabrikken United States Strategic Institute. Teksten som si
tatet er hentet fra, beskjeftiger seg med NATOs kjerne
fysiske strategi og er skrevet av en forhenværende flyvåpen-general ved navn Robert C. Richardson, med flere år
ved NATOs stab bak seg og i dag leder for en annen konser
vativ forskningsgruppe i Washington, American Foreign Po
licy Institute. Han burde egentlig vite hva han snakker
om.
Den etterfølgende artikkel i det samme heftet av "Strate
gic Review", skrevet av Donald Cotter, sjef for et rustningskonsulentfirma, går ut fra den samme forestilling om
at de europeiske NATO-partnere er blitt så godt som for
svarsløse som følge av USAs "tap av den strategiske over
legenhet".- Herav trekker også han den slutning at NATOvedtaket fra 1979 i beste fall utgjør "en beskjeden begyn
nelse på den påkrevde TNF-modernisering" (hvor TNF står
for "Theater Nuclear Forces", altså det kjernefysiske po
tensial som er bestemt for det europeiske "krigsteatret").
I "the defense community" er man mer enig enn noengang:
Ingenting høyner rustningsbehovet så drastisk som når man
slår sammen den strategiske beskyttelsesparaplyen over
Europa og gjør det klart for europeerne at* et angrep mot
Vest-Europa i framtida bare kan avskrekkes og eventuelt i
nødsfall besvares av det i Europa tilstedeværende våpenpotensial. For da må også europeerne omsider begripe at
de snarest trenger en uhyrlig mengde nytt krigsutstyr. Og
heller ikke bare mer TNF-raketter enn hittil planlagt, men
også nøytronvåpen, også mer pansere og fly, også mer gassgranater...
At en slik tankegang kanskje ikke styrker den vestlige
allianse, men ødelegger den, demrer nok for strategene.
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Likevel står de fast på sine planer. Mer enn noensinne
etter 2. verdenkrig regner de nemlig med konflikter - kon
flikter som Europa ubønnhørlig vil bli trukket inn i, også
når disse konfliktene har sin opprinnelse under helt andre
himmelstrøk.

KRIG OM OLJE OG ALLAH
Ajatollah Khomeini dør. Det iranske kaoset koker over.
Under ledelse av det kommunistiske Tudeh-partiet går oppo
sisjonen mot mullah-regimet over til åpent opprør og pro
klamerer en motregjering. Det bryter ut borgerkrig. Den
Tudeh-dominerte motregjeringa ber om hjelp fra sovjetiske
tropper. Ytterligere sovjetiske intervensjonstropper kun
ne nå Den Persiske Golf fra Afghanistan. De kunne sperre
det sårbare Hormus-stredet, som supertankere frakter over
60 % av den vesteuropeiske og 74 % av den japanske olje
importen gjennom. Hva gjør De forente stater? Hva gjør
de i det sannsynlige tilfellet av en omveltning i SaudiArabia som fører en fanatisk oberst av Gaddafis type til
makten og til at oljekranen blir skrudd igjen?
Dette er eventualiteter som har beskjeftiget amerikanske
planleggere langt mer intensivt i de siste åra enn mulige
kriser med opprinnelse i Europa. Det er ikke den umiddel
bare militære trusel mot Vest-Europa som holder dem i ånde,
men faren for at oljetilførselen til Vesten skal stanse
og med dette et økonomisk sammenbrudd.
"Om ikke de ugunstige tendensene blir snudd, vil en ame
rikansk president i framtida ganske enkelt ikke ha til
strekkelige maktinstrumenter til å stoppe et sovjetisk,
eller sovjetunderstøttet, angrep mot oljefeltene til de
landene i Midt-Østen som - til tross for sovjetiske embargooppfordringer - ennå våger å forsyne Vesten med
olje."
Denne lett paranoide advarselen kom før valget av Reagan
fra den nåværende statssekretær i Pentagon, Fred Ikle. Vi
skal altså forestille oss et Sovjetimperium som er så sterkt
og truende at araberne skruer igjen oljekranene bare på et
vink fra Moskva! Men for de frykt somme haukene i Washing
ton er dette ingen fabel. Som av et mareritt er Reagans
strateger behersket av problemet med hvordan Sovjet skal
holdes unna fristelsen til å utnytte Vestens enorme sårbar
het og de uoversiktlige konfliktmulighetene i Midt-Østen,
til egen vinning.
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Nettopp fordi det røde imperium, ut fra Reagans vurdering,
står nved begynnelsen til slutten”, må det være en uimot
ståelig tanke for mennene i Kreml likevel å gjøre et for
søk på å snu historias gang og knekke den kapitalistiske
verden via oljeregionen i Midt-Østen. Om Sovjetunionen
på den ene eller andre måte skaffer seg kontroll over
oljeutførslene fra Den Persiske Golf, da er det ikke det
røde imperium, men den vestlige allianse som går mot slut
ten. At dette er hovedfaren, er alle Reagans folk enige
om.
Eugene Rostow, den ivrige advokat for opprustning som Rea
gan har overlatt ledelsen av Kontoret for rustningskon
troll og nedrustning, ser det f.eks. slik: "Ved Golfen
rykker Sovjet fremover mot et dødelig kvelertak, sjøl om
de vet at de industrielle demokratiene ikke kan tillate
at disse områdene kommer under sovjetisk kontroll." For
utenriksminister Haig er "råstoff-krigenes æra kommet".
Dette mener også Jimmy Carters tidligere sikkerhetsrådgiver
Zbigniew Brzezinski. I tidsskriftet Washington Quarterly
hevder han:
"Den uunngåelige konsekvensen av et vestlig tilbakeslag
ved Golfen, er et sammenbrudd av hele det internasjo
nale system som USA har bygd opp etter den 2. verdens
krig. Et negativt resultat ved Den Persiske Golf ville
i beste fall bety nøytralisering av Vest-Europa, men et
Vest-Europa forvandlet til et Sovjet-dominert område
ville være et mer sannsynlig resultat. Det samme ville
gjelde for USAs posisjon i Det Fjerne Østen. Derfor er
krisa som De forente stater står overfor i Golfen, stra
tegisk og geopblitisk uten sidestykke. Ut fra min vur
dering er dette dén vanskeligste utfordring som USA har
måttet møte etter den 2. verdenskrig... Ennå for tre år
tilbake var Sovjetunionen sperret ute fra denne regio
nen av et stengsel som ble dannet av Tyrkia, Iran og
Pakistan og til en viss grad av et nøytralt Afghanistan.
I dag er Afghanistan blitt til en offensiv, sovjetisk
kile og det sentrale ledd i det strategiske stengslet,
Iran, er oppløst..."
Det hersker en ny samstemmighet som omfatter alle fløyer
i Washington. En følelse av truethet som ligner på Domi
no teorien som rettferdiggjorde den amerikanske interven
sjonen i Vietnam, har festnet seg i de toneangivende kret
ser. På 1960-tallet trodde Lyndon B. Johnson at det var
bedre å slå tilbake de kommunistiske hordene i SørøstAsias jungel enn på Californias solfylte strender. I dag
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ligger Reagans marineminister, John Lehman, under for en
lignende tvangsforestilling, nemlig at det er like før de
sovjetiske sjøstridskreftene !fkutter over livsårene" til
Vest-Europa og USA.
Forsvarsminister Caspar Weinberger ser på det verdensomgripende Amerika som en truet ,føy,! som er tvunget til å
utnytte mineralrikdommer på fjerne kontinenter og som på
godt og ondt er nødt til å ha herredømme over osceanene
og kloden for å overleve økonomisk7. Kommende råstoffkriser og kriger gir imidlertid også De forente stater
sjansen til å gjenvinne den svekkede maktstillingen over
sine egne forbundsfeller. For de ny-imperialistiske stra
tegene i Washington er fredelige overenskomster og gjen
sidige interesser helt uegnet til å sikre forsyningene og
handelen til vesteuropeerne og japanerne. Dette kan bare
sikres av et ubestridt amerikansk maktmonopol i Midt-Østen,
i Afrika, i Latinamerika, sjøl når Weinberger troskyldig
forsikrer at USAs militærmakt ikke har som mål å "ekspan
dere eller holde sammen et imperium".
Men - hva har alt dette å gjøre med de nye mellomdistanse
rakettene i Vest-Europa? Det har mye mer med dette å gjøre
enn en vesteuropeisk offentlighet er seg bevisst. Denne
offentlighet har ikke engang begynt å forstå Ronald Rea
gans globale "grand design", grunntrekkene i hans maktpoli
tikk.
Sammenbruddet for den amerikanske posisjon i Iran, truselen i Golfen og NATOs moderniserings-vedtak ble alt for
Carter-administrasjonen sett i en sammenheng som var mer
enn tilfeldig samtidighet. Jimmy Carter ville demonstrere
besluttsomhet. Han ville vise de amerikanske velgerne og
Sovjetunionen at ihvertfall NATO ennå fungerte, hva som
enn hadde gått galt for sjahen. I januar 1980 proklamerte
Carter doktrinen som bærer hans navn: De forente stater
vil forsvare Vestens "vitale interesser” i Golfregionen om
nødvendig med militær makt. Dette reiste spørsmålet om på
hvilken måte Pentagon var i stand til å møte Sovjetunionen,
dersom dette landet våget seg på et fremstøt i Golfregio
nen.
Svaret fra Carters Pentagonminister Harold Brown kom
15. februar 1980 i "New York Times" under overskriften:
"BROWN ADVARER, EN KRIG VED DEN PERSISKE GOLF KAN BLI UT
VIDET".
Med dette ville Brown klargjøre at Washington ikke ville
la seg diktere "hvor og hvordan en konflikt skulle av
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gjøres11. Washington ville ikke bare møte en sovjetisk
intervensjon i oljeregionen på stedet. President Carter
gjorde det klart at USA i en slik situasjon også var inn
stilt på å slå til mot Sovjet !,i regioner som vi sjøl har
valgt", altså i områder og fra utgangspunkter hvor Vesten
er sterkere.
I Harvard-tidsskriftet International Security sammenfatter
Kenneth Waltz fra Institutt for Internasjonale Studier ved
Berkeley-universitetet, hvordan denne strategien har utvik
let seg:
"Embedsmenn fra Carters forsvarsministerium signaliserte
at vi i en konfrontasjon med Sovjetunionen i Midt-Østen,
kunne utvide krigen til andre områder hvor vi sto bedre
rustet til kamp.
Reagans og Det Republikanske Partis valgkampplattform
videreutviklet denne tanken. De krevde en begrenset,
men varig tilstedeværelse av amerikanske tropper i Golfregionen som så raskt kunne tilføres forsterkninger.
Denne strategien forfektet dessuten tesen om ’alterna
tive militære aksjoner på punkter hvor Sovjet er sår
bart som et uttrykk for den klassiske doktrine om glo
bal manøvreringsevne1."
Etter Reagans tiltredelse formulerte sjefen for stabsjefene
i Pentagon, flyvåpengeneralen David Jones, denne globale
konfliktutvidelsesstrategien på sin måte: "Sovjet må hele
tida konfronteres med den re.elle utsikten til at et mili
tært sjakktrekk mot amerikanske eller allierte interesser
har sota resultat at voldsanvendelsens geografiske lokali
sering og dens omfang og intensitet, går utover det som de
(Sovjet) er villige til å risikere."
Den som hittil har snakket tydeligst, er likevel forsvars
minister Caspar Weinberger. Etter åt han gjentar tesen om
at USA ikke bare vil møte en sovjetisk aksjon i oljeregio
nen på stedet, fortsetter han: "Om vi blir tvunget inn i
en krig, må vi være forberedt på å starte en motoffensiv
i andre regioner og forsøke å utnytte aggressorens svak
heter, hvor de enn ligger." Ved en annen anledning er
klærte Pentagonministeren: "Vi må ha en forsvarsstrategi
som tillater oss å utnytte Sovjets svake punkter til vår
fordel, i tilfelle av et sovjetisk fremstøt." Utnyttelse
av sårbare punkter ved en motoffensiv - "hvor de enn lig
ger"? Spør man embedsmenn i Pentagon hva som egentlig
menes med dette, svarer de at USA som et mottrekk for ek
sempel uten videre kunne besette Cuba. Men ville det i
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reaganittenes øyne diabolske Sovjet la seg stoppe av en
slik trusel, dersom de først øynet muligheten til å få
oljeregionen under sin kontroll? Ellers finnes det imid
lertid bare to plasser på kloden utenfor Midt-Østeri, hvor
Washington og dets allierte kan sette inn en "motoffensiv"
umiddelbart mot Sovjetblokken: Korea og Tyskland.
Caspar Weinberger og Pentagons embedsmenn vegrer seg mot
videre konkretisering av motoffensivideen. Men strategene
i Reagan-administrasjonen har forlengst begynt å berøre
spørsmålet om ikke følgene av den nye strategien blir at
NATO i Sentral-Europa likevel skal og bør utvikle visse
offensive sider. "Hvordan kan vi utvikle en utvidet av
skrekking fra sentralfronten (i Tyskland) til støtte for
NATOs flanker og andre områder (utafor NATO) i 1980-åra?"
var spørsmålet fra Richard Burt alt sommeren 1980. Burt
skisserte en "antagelse": Om Sovjetunionen "begynner en
krig" utafor sentralfronten, da "har NATO den eskaleringsmuligheten å innlede en konvensjonell krig i sentralregionen (Tyskland). En slik eskaleringiville ramme Sovjet i
en ugunstig posisjon (out of position). Tapene som dette
ville resultere i, inklusive deler av Øst-Europa, var ikke
verd det Sovjet kunne vinne andre steder." Dette scenario
er ifølge Burt, naturligvis ren ønsketenkning i den nåvær
ende situasjonen fordi NATO er for svak også ved sentral
fronten, til å kunne true troverdig med en motoffensiv av
denne typen. Og nettopp dette må det forandres på.
Sant nok setter også Reagan-strategene pris på fred. Heller
ikke de ønsker at Bundeswehr sammen med sine amerikanske
våpenbrødre går til et frontalangrep mot DDR og Tsjekkoslo
vakia, dersom Sovjet eller en stedfortreder slår til ved
Golfen. De ønsker det ikke, men de vil likevel gjerne
kunne true Sovjet med det. Derfor har ikke mennene om
kring Caspar Weinberger noe imot at NATOs stridskrefter i
Mellom-Europa blir så sterke at Sovjetunionens ledere får
en autentisk angst overfor en slik motoffensiv-mulighet
fra vestlig side. Da kunne man (ifølge denne doktrine) i
det minste være sikker på at de forholdt seg passive også
overfor Iran og oljeregionen - hva som enn skjedde der.
For å være klar til en slik offensiv, vil Pentagon også at
de amerikanske enhetene i Vest-Tyskland blir flyttet nær
mere grensen mot Tsjekkoslovakia og DDR.
For planleggerne i Washington dreier det seg i første rekke
om å sette igang tiltak og å bygge opp trusler som kan
gjøre Sovjetunionen passivt, sjøl om det verst tenkelige,

129

"the wors case", firmer sted i Midt-Østen. Og dette
verst tenkelige foreligger i det øyeblikk De forente sta
ter og dets oljeavhengige forbundsfeller ser seg tvunget
til å sette i scene et super-Vietnam omkring Den Persiske
Golf som følge av anti-vestlige omveltninger, uro og press.
Den tidligere Pentagon-minister og avspenningsmotstander
fra første øyeblikk, James Schlesinger, ytret seg slik på
en konferanse for NATO-politikere og forsvarseksperter i
Washington: "Når De forente stater i dag er opptatt med å
forsvare de vestlige interessene i Golfen og andre steder,
må de europeiske land i samarbeid med Reagan-administrasjonen, øke sin militære styrke og sin antisovjetiske be
sluttsomhet."
Etterrustningen må også sees i sammenheng med dette. Å
gi globalstrategisk flankebeskyttelse av oljeregionen og
av krigerske operasjoner i Midt-Østen, er verken Bundeswehr eller de kjernevåpen som til nå er stasjonert i VestTyskland hittil i stand til. Disse atomvåpnene har én
forholdsvis kort rekkevidde: Pershing IA som går lengst,
kan maksimalt nå Warszawa. Også motparten vil forstå at
disse våpen bare er en trusel for ham dersom han angriper
NATO-områder med en overmektig konvensjonell styrke. De
nye mellomdistansevåpen Pershing 2 og Cruise Missiles er
derimot som skreddersydd til å være flankerende truselpotensial overfor Moskva.
Det er bare i Forbundsrepublikken det står Pershingvåpen,
hvis førsteslagsevne russerne har grunn til å frykte. På
grunn av disse våpen og Pentagons globalstrategi, blir
Vest-Tyskland direkte koplet til det kaotiske Midt-Østen
og den eksplosive oljeregionen og til alle kriseområder på
kloden, til enhver potensiell konfrontasjon mellom super
maktene, hvor og på hvilken måte den enn blir utløst. Hver
gang de to store går løs på hverandre med fingeren på atomavtrekkeren, vil Vest-Tysklands befolkning stå maktesløse
i skuddlinja. Eller som Bulletin of the Atomic Scientists
konkluderer i en analyse av Pershing 2:
"Europeerne blir viklet inn i en dødelig konkurranse,
som de ikke har noen som helst kontroll over og som det
for dem ikke fins noen fluktmuligheter fra."
Å betrakte en slik tilstand som sikkerhetspolitikk krever
stort mot og enda større sjølbedrag.^Må den vesttyske befolk
ning finne seg i denne tilstanden bare fordi lederne av re
gjeringskoalisjonen i Bonn har vært med på et NATO-vedtak,
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hvis bakgrunn og konsekvenser verken de eller deres råd
givere gjennomskuet den gangen - i likhet med de fleste
andre? Og hvilket alternativ utgjør en CDU-ledelse, som
til denne dag ikke vil forstå bakgrunnen for og konsekven
sene av vedtaket og som daglig demonstrerer sin blinde
hengivenhet overfor den store beskyttelsesmakten?
Hvilken retning ferden tar, lar seg - dersom man tviler
på det - heller avlese i Pentagons planer for våpeninnkjøp
enn av politikernes beroligende erklæringer. Ifølge meld
inger i rustningstidsskriftet Aviation Week skal det ikke
stoppe med de 108 rakettene som er beregnet for Vest-Tyskland i Pershing 2-programmet. Ordrett skriver Aviation
Week:
"Den opprinnelige ordren på 39 stykker (av Pershing 2)
for skatteåret 1982, vil stige til 126 raketter til
413,3 mill. dollars, pluss 10,1 mill. for levering av
reservedeler, i skatteåret 1983. Dette tallet vil
ifølge planene bli forhøyd til 152 raketter i skatte
året 1984. Programmets samlede prosjekterte antall
kommer opp i 917 stykker."
Oversatt av Ame Overrein og Øystein Rottem

NOTER
1) Ordet "etterrustning" ér en oversettelse av det tyske
Nachrustung som er en språklig nydannelse tatt i bruk
i Vest-Tyskland av de kretser som forsvarer NATOs atommoderniseringsprogram. Ordet skal første gang ha blitt
brukt av utenriksminister Hans-Dietrich Genscher. O.a.
2) I norskspråklige publikasjoner blir det engelske ordet
warhead (tysk: Sprengkopf) som regel oversatt med
stridshode. Vi syns ordet sprenghode uttrykker bedre
hva det egentlig dreier seg om og foretrekker derfor å
bruke denne termen. O.a.
3) Cruise Missiles kalles ofte "krysserraketter" i norske
publikasjoner. O.a.
4) I Norge finnes det flere lytte- og peilestasjoner rettet
mot Sovjetunionen. De drives av den militære etterret
ningstjenesten i samarbeid med, eller heller: på vegne
av de amerikanske etterretningstjenestene CIA og NSA
(National Security Agency). På norsk jord er det dess
uten installert navigasjonssystemer (Loran C og Omega)
for amerikanske u-båter med atomraketter, de såkalte
Polaris-, Poseidon og senest Trident-rakettene. Re
gjeringen lyktes med å hemmeligholde disse lytte-,
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peile- og navigasjonsstasjonene fram til slutten av
70-årene, da det ble stort oppstyr omkring dem gjennom
en rekke lekkasjer og avsløringer. Ivar Johansen og
den tidligere CIA-agenten Victor Mardutti kom med vik
tige opplysninger om lytte- og peilestasjonene, og Berge
Berge Furre og Finn Gustavsen offentliggjorde i august
1977 viktige deler av den hemmeligstemplede rapporten
fra Schei-utvalget om Loran C og Omega, Innstilling fra
Utvalget til undersøkelse av saken om etablering av
Loran C og Omega-stasjoner i Norge.
Senere på året ble
denne rapporten utgitt i sin helhet av Pax Forlag. Det
hører med til historien at Ivar Johansen ble dømt for
spionasje, Og at det ble ymtet om å stille Furre og
Gustavsen for riksrett. Jfr. for øvrig Nils Petter Gleditsch m.fl. Norge i Atomstrategieny Pax Forlag 1978.
O.a.
5) I begynnelsen av 1982 utleverte Sovjetunionen selv det
første fotografi av SS-20 til europeisk og amerikansk
presse. O.a.
5a)Et utdrag av Richard Barnets artikkel er trykket i
dette heftet av Vardøger, s. 35ff. Red.
6) Institute for Contemporary Studies (ed): From Weakness
to Strength, Transaction Books, Rutgers State Universi
ty, New Brunswick. 500 sider, 19,95 $•
7) Dette synet presiserte forsvarsminister Weinberger i en
tale til Council on Foreign Relations i New York i 1981.
Et utdrag av talen er trykket i Wilhelm Bittorf (red.):
Naokrustung. Der Atomkrieg ruekt naher, Rowohlt Verlag,
Reinbek bei Hamburg 1981, s. 221-225.
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