David Holloway:

Krig, militarisme og den sovjetiske stat

Sovjetunionen og De forenete stater står i en særstilling
når det gjelder opprustning i verden i dag. De står for
langt den største militære innsats og rår tilsammen over
halvparten av de enorme ressurser som i dagens verden går
til våpen og væpnede styrker. Riktignok er det ganske
store forskjeller mellom de to landenes militære styrker,
forskjeller som imidlertid blir ubetydelige når de sam
menlignes med forskjellene mellom dem og styrkene til
andre stater.
Den sovjetiske militære innsatsen er stor, målt etter
størrelsen på de væpnede styrkene og de våpen som pro-^
duseres. Det er likevel vanskelig å angi presist hvor
store ressurser det legges beslag på. Den sovjetiske re
gjeringen publiserer hvert år tall for forsvarsbudsjettet,
men dette er til liten hjelp i beregninger av de militære,
byrdene, fordi det ikke er klart hva budsjettet dekker.
I alle tilfelle er observatører utenfor Sovjet enige om
at de sovjetiske væpnede styrker ikke kunne finanseres
gjennom det offisielle forsvarsbudsjettet uten ved hjelp
av veldige skjulte subsidier. Vestlige forsøk på å anslå
de sovjetiske forsvarsutgifter må også
behandles med
forsiktighet på grunn av de indre vanskene ved å gjøre
slike overslag.1
Ikke desto
mindre er
det klart at
bare en massiv oppofrelse om kanalisering av ressurser til
militærsektoren de seneste tyve årene har gjort Sovjet
unionen i stand til å oppnå strategisk likevekt med USA,
opprettholde mannsterke, velutstyrte styrker i Europa og
langs grensen mot Kina," samtidig med en stadig utvidet
spredning av den sovjetiske marinen rundt omkring i ver
den og deltakelse i kontinuerlig modernisering av våpen
og utstyr.
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En militær innsats av et slikt omfang har nødvendigvis
dyptgripende innvirkninger på den sovjetiske økonomien*
Et utstrakt nettverk av militære forsknings- og utviklingsforetak er påkrevd for å utvikle våpensystemene, mens en
betydelig sektor innen industrien må være i virksomhet med
å produsere disse i større serier. Sovjet har skaffet seg
en militær styrke som rundt regnet er sammenlignbar med
USAs selv om landets bruttonasjonalprodukt bare er omlag
det halve* Følgelig har en langt større andel av landets
ressurser gått med til dette enn i USA. Konsekvensene av
dette vil vi undersøke senere hen.
Opprettholdelsen av stående styrker på omlag fire millioner
fortrinnsvis menn har ikke bare økonomiske, men også sosi
ale og politiske konsekvenser.2 Via institusjonelle ord
ninger utskrives en vesentlig del av hver ny generasjon av
unge menn til de væpnede styrker. Det gjøres en betydelig
innsats for å sikre at reserver fil være for hånden ved en
eventuell mobilisering. Frivillige militære foreninger
sørger for moralsk støtte til de væpnede styrkene og mili
tær trening for befolkningen som helhet.
I den videregå
ende skolen får barna militær trening fra femtenårsalderen
av, som en forberedelse til førstegangstjenesten.
I de se
nere år har man trappet opp de militær-patriotiske utdan
ning skampanjene som sikter mot å pode ytterligere patrio
tiske verdier og respekt for militæ" e dyder inn i befolk
ningen. Partilederne synes å anse obligatorisk militær
tjeneste som et viktig middel til å fostre sosial disiplin
og å bringe de forskjellige nasjonalitetene nærmere sammen.
De synes også å tro at forbindelsen mellom Partiet og de
væpnede styrker vil styrke sovjetisk patriotisme og folkets
forpliktelser overfor den eksisterende sosiale orden.3 På
høyeste politiske nivå understrekes det nære forhold mellom
Parti og armé ved at generalsekretær Bresjnev tildeles for
skjellige militære hedersbevisninger, inklusive graden
!fMarskalk av Sovjetunionen11.
Alt dette er et langt skritt bort fra den visjonen marxis
mens grunnleggere og bolsjevikrevolusjonens pionerer hadde
om det sosialistiske samfunn. Marxistisk tenkning har tra
disjonelt vært kjennetegnet av sterk antipati overfor mili
tarisme. Den har ansett krig og armeer som produkter av
det kapitalistiske verdenssystemet. Før 1917 var sosia
lister enige' om at stående styrker var redskaper for aggre
sjon utenlands og undertrykkelse hjemme. Den egnede form
for militær organisering i en sosialistisk stat var en fol
kehær som ikke ville degenereres til en militær kaste eller

134

skape en militært sfære atskilt fra andre områder av sam
funnslivet. Til tross for at Lenin måtte lede den unge
sovjetrepublikken mot den hvite hæren og utenlandsk inter
vensjon, bukket han aldri under for militærdyrkelse og ga
seg aldri ut på forsøk på å øke egen makt gjennom den mili
tære kommandoens tilbehør.
Hvordan kan det da ha seg at den sosialistiske revolusjo
nens pionerland nå er så sterkt militarisert? Hvorfor er
den militære organiseringen i Sovjet så forskjellig fra
de opprinnelige sosialistiske visjoner, med markert at
skillelse mellom grader av hierarkiske nivåer? Hvorfor er
forsvarssektoren tildelt en spesielt priviligert plass i
økonomien? Hvorfor blir militær patriotisme tillagt så
stor verdi? Hensikten med denne artikkelen er å undersøke
hindringene for nedrustning og demilitarisering i Sovjet
unionen og å se om det innen det sovjetiske samfunnet ek
sisterer muligheter for positive initiativer.

METODOLOGISKE SPØRSMÅL
Sovjetiske forfattere hevder at våpenproduksjon og væpnede
styrker ikke henger sammen med indre forhold i det sovje
tiske samfunnet. Den militære satsningen er snarere på
tvunget Sovjetunionen på grunn av den kapitalistiske ver
dens fiendskap. Vanligvis argumenteres det ikke utførlig
for denne påstanden, den baseres på en generell proklama
sjon om sosialismens natur heller enn på spesifikke ana
lyser av sovjetsystemet. Man stiller opp en motsetning
mellom sosialismen på den ene side og på den annen side
imperialismens fundamentalt aggressive natur og det kapi
talistiske systemets stimulering av våpenproduksjonen. Ut
fra dette synet er den sovjetiske militærpolitikk utelukk
ende en respons på ytre stimuli.
(Interessant nok påstår
de samme forfattere ofte at det sovjetiske samfunnet av
forskjellige grunner er spesielt egnet til oppbygning av
militær makt. Blant de grunnene som angis er Partiets
disiplinerte, hierarkiske og militærliknende organisasjon,
samt planøkonomien som gjør Partiet i stand til å mobili
sere ressurser for militære formål.4)
Et heller forskjellig syn gis av de fredsforskere som hev
der at rustningskappløpet mellom Øst og Vest nå er fast
forankret i selve den indre strukturen til de to militære
supermaktene. Den militære konkurransen mellom Øst og
Vest, hevdes det, hadde sin opprinnelse i internasjonale
konflikter, men er nå blitt institusjonalisert i mektige
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militær-industrielle-vitenskapelige komplekser. Dette er
grunnen til at bileggelsen av viktige politiske uoverens
stemmelser i Europa tidlig på 1970-tallet ikke ble etter
fulgt av noen vesentlige skritt i retning av demilitarisering. Argumentet viser ikke til enkelte trekk ved so
sialismen eller russisk historie, men til karakteristika
Sovjetunionen deler med De forente stater.5
Denne typen kritisk analyse av Sovjet har vokst fram etter
at landet utviklet seg til en fullt ferdig militær super
makt. Oppnåelsen av strategisk likvekt med USA har gjort
at Sovjet nå fullt ut må anses å dele ansvaret for fort
settelsen av rustningskappløpet. Sovjetisk rustningspolitikk i 1970-årene har vært dypt nedslående for dem som
håpet at SALT I-avtalene skulle bremse farten på rustnings
kappløpet. Disse og andre har i sterkere grad gitt seg
til å spørre: Hva er drivkreftene bak den sovjetiske rustningspolitikken? Hva er de indre politiske røtter til
denne politikken?
Problemet om militarisering omfatter imidlertid mer enn
nedrustning. Andreski har pekt på at begrepet militarisme
benyttes på en rekke forskjellige måter: For det første
som betegnelse på en aggressiv utenrikspolitikk, ført ut
fra en erklært vilje til om nødvendig å gå til krig. For
det andre om militær dominans innen staten, hvis ekstreme
variant er militærstyre. For det tredje om den situasjon
der hele samfunnet er underlagt hærens behov, noe som kan
føre til en omdannelse av samfunnslivet etter den militære
organiseringens forbilde. For det fjerde om den ideologi
som propaganderer militære idealer.6 I denne artikkelen
vil jeg bruke begrepet militarisering for å vise til det
tredje av disse fenomenene, og spesifisere de andre når
det er nødvendig.
I et essay om militariseringen av utdannelsen i Sovjet,
anfører William Odom to faktorer til forklaring av sovje
tisk militarisme.7 Den første er likheten mellom sosia
lisme og krigssystemet. Med dette mener han at både sosi
alisme og en stat i krig "ofrer individer og deres private
interesser for statens politiske mål".
(Dette er beslektet
med argumentet sovjetiske forfattere brar om det sovjet
iske systemets muligheter til å skape sterke væpnede styr
ker) . Den andre faktoren er at den sovjetiske staten har
arvet militær-politiske tradisjoner fra tsarismen. An
strengelsene for å konsolidere sovjetmakten mot ytre og
indre fiender betød at bolsjevikstaten "måtte akseptere
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som noe medfødt de fleste av de spenninger som var grunn
laget for at den gamle statens ledere hadde ansett militarisering som et nødvendig imperativ."8 Argumentet er
her ikke at sosialisme uunngåelig er militaristisk, men
at keiserlige militære tradisjoner kombinert med de sov
jetiske erfaringene skapte en form for sosialistisk mili
tarisme. Odum ser med andre ord militariseringen av det
sovjetiske samfunnet primært som et produkt av russisk
historie og det sovjetiske systemet.
Det er selvfølgelig mange som ser militariseringen av det
sovjetiske samfunnet som et resultat av både eksterne og
interne faktorer og som forklarer den ut fra den kalde
krigen, heller enn ut fra den russiske fortiden. Særlig
i de første årene av avstaliniseringen var det mange vest
lige sosialister og liberale som hevdet at dersom den
kalde krigens spenninger ble mildnet, ville dette ikke
bare lette forskyvningen av ressurser bort fra militære
formål, men også føre til politisk endring i retning av
frihet og demokrati. Med andre ord kunne mange av for
vrengningene i den sovjetiske sosialismen forklares ut fra
det internasjonale press som den sosialistiske oppbyggin
gen i Sovjetunionen måtte skje under.
På midten av 1970-tallet skrev E.P. Thompson om den poli
tikken for atomnedrustning og positiv nøytralitet som det
nye venstre forsvarte på slutten av 1950-tallet og i 1960årene:
"Et vesentlig punkt i vårt syn var at hvert effektivt
skritt mot avspenning ville følges av en svekkelse av
det militære og byråkratiske press innen USA og Sovjet.
Svekkelsen av den kalde krigens spenninger var dermed
en forutsetning for videre avstalinisering, og en forut
setning for å gjenoppta sosialistiske og demokratiske
framrykninger i Øst som i Vest."
Thompson fortsatte med å spørre om den sovjetiske politik
ken tidlig på 1970-tallet - avspenning med Vesten kombi
nert med økt undertrykkelse av opposisjonelle hjemme gjorde dette agrumentet ugyldig. Hans svar var benektende,
av to grunner: Avspenning på begynnelsen av 1970-tallet
beløp seg bare til stormaktsavtaler for interessebalansering på et sentralt plan. Videre tolket han undertrykkel
sen av opposisjonelle som et tegn på at til og med begren
set avspenning skjerpet indre motsetninger i Sovjetunionen
ved at de truet med å berøve byråkratiet dets funksjoner og
og den offisielle ideologien dens troverdighet. Han argu
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menterte for at i det lange løp hjelper internasjonal
spenning med til å rettferdiggjøre undertrykkelse, mens
avspenning bidrar til å svekke denne rettferdiggjøringen
og å øke mulighetene for en bevegelse i retning av demo
krati.9
Det er nettopp denne typen argumenter som er trukket i
tvil av de fredsforskere som hevder at rustningskappløpet
er så dypt rotfestet i innenlandske strukturer at en minsk
ning av internasjonale spenninger vil få liten virkning.
Noen betrakter rustningskappløpet og avspenningen som noe
som kan sameksistere over lang tid; andre anser at avspen-^
ningen har falt som offer for spenninger som de militærindustrielle kompleksene har frambrakt. Uansett er disse
fredsforskernes standpunkt at løsning av internasjonale
politiske konflikter kan være en nødvendig betingelse for
nedrustning og demilitarisering, men at det på ingen måte
er en tilstrekkelig betingelse.
Dette er ingen omfattende, langt mindre en uttømmende kart
legging av de forsøk som er gjort på å undersøke hindrin
gene for nedrustning og demilitarisering i Sovjetunionen.
Men den gir noen nyttige vink om hvilke forhold som må
analyseres. Det første av disse er vekselvirkningen mel
lom interne og eksterne faktorer. Den spesielle form som
den sosialistiske oppbyggingen har antatt i Sovjetunionen
kan ikke forstås uten henvisning til den internasjonale
konteksten som klart begrenset de endringene bolsjevikene
var i stand til å foreta innen.det russiske samfunn. Følge
lig må militariseringen av det sovjetiske samfunnet under
søkes i lys av internasjonale så vel som innenlandske for
hold. Videre er det viktig å utdype hva som er spesielt
ved militarismen i Sovjetunionen, og hvilke trekk den
deler med militarisme andre steder.
For det andre har vi sett at forskjellige historiske perspektiver, noen knyttet til det.gamlie russiske imperium,
andre til den kalde krigen, er blitt trukket fram. Dette
reiser interessante spørsmål om hvorledes strukturer knyt
tet til politiske forhold reproduseres i et gitt samfunn.
Selv om det er viktig å ha et historisk perspektiv, må man
vokte seg for å anlegge et monolittisk syn på den russiske
tradisjonen og for å betrakte militarismen som en genetisk
arv overført fra en generasjon (eller til og med samfunns
formasjon) til den neste. Dette ville løpe ut i en nedslå
ende og helt feilaktig formodning om at enhver forandring
er umulig. Den russiske politiske tradisjonen er mangfol-
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dig, den innebefatter ikke bare militarisme, men også antimilitarismen hos Tolstoy og Kropotkin. Også den sovje
tiske tradisjonen har mange retninger og tar man også hen
syn til de nåværende opposisjonelles synspunkter, blir
mangfoldet meget stort. Følgelig vil det være et feilgrep
å begynne denne analysen med å skildre den sovjetiske militariseringen som enten uunngåelig eller altomfattende.

DEN SOVJETISKE STATEN OG KRIGEN
Analysen av militariseringen i det sovjetiske samfunnet
kan ikke begrenses til identifiseringen av et militær-industrielt eller militær-byråkratisk kompleks, som hvis det
ble eliminert ville fjerne den indre dynamikken i den sov
jetiske militærpolitikken og la resten av det sosiale sys
tem uberørt. Den sovjetiske statens historie er intimt
knyttet sammen med krig og forberedelse til krig. Dette
gjelder både i den klassiske forstand at væpnede styrker
har etablert statens teritorielle grenser og sikret indre
kontroll, og i den forstand at krig, og forberedelse til
krig på grunnleggende vis har innvirket på statens indre
struktur.
Et av de slående trekk ved både Tsar-Russlands og Sovjets
historie er at konkurranse med andre, økonomisk mer fram
skredne stater har representert en vesentlig stimulans for
økonomisk og politisk endring. Dette gjelder for Peter
den Stores reformer og for de reformene som fulgte Krimkrigen og Den Russisk-Japanske krigen. Det var også en
vesentlig faktor i den sovjetiske industrialiseringen. En
konsekvens av dette mønsteret har vært at staten har inn
tatt rollen som en dominerende kraft i samfunnsendringen.
Gjennom staten ble sosiale og økonomiske forhold endret
med sikte på å mobilisere ressurser som ytterligere kunne
øke statens makt.
Da bolsjevikene grep makten sto de overfor problemet om
å konsolidere sitt herredømme mot fiender hjemme og ute.
Den sovjetiske statens tidlige erfaringer - borgerkrig,
utenlandsk intervensjon og indre uro - ble et dypt slag
mot bolsjevikenes ideer om militær organisering. Overfor
betydelig opposisjon både innenfra og fra fremmede makter
kunne ikke den tidlige visjonen om militsliknende styrker
overleve. Militærreformen av 1924-25 førte til et blan
det system med hovedvekt på stående styrker. Elementer
av teritoriellmilits ble beholdt av økonomiske, heller
enn av prinsipielle grunner. Trotskijs prosjekt med å
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kombinere arbeid med militær trening ble ikke satt i verk.
Av mer umiddelbar praktisk betydning av det synspunkt som
ble fremmet av Frunze, Trotskijs etterfølger som krigskommisær. Det gikk ut på at i situasjoner hvor forsvaret var
hemmet av mangel på økonomiske ressurser burde man under
søke alle sivile aktiviteter for å finne ut hvilket bidrag
disse kunne gi til den militære beredskap. Ved slutten av
1920-årene hadde Den røde Hær trekk som skilte den fra
styrkene i borgerlige stater - f.eks. dens sosiale sammen
setning og systemet med kommisærer - men den var langt fra
å legemliggjøre de tidlige sosialistiske ideene om militær
organisering.10
I og med revolusjonens nederlag i Europa ble Sovjetunionen
i stor grad isolert i en fiendtlig innstilt verden. Dette
faktum ga opphav til en bred debatt om hvilken retning den
sosialistiske oppbyggingen skulle ta. Midt på 1920-tallet
begynte ideen om å bygge ,fsosialisme i ett land" å vinne
terreng i Bolsjevikpartiet. Som E.H. Carr har bemerket,
kan denne ideen ansees som et ekteskap mellom marxistiske
revolusjonære mål og russisk nasjonal skjebne.11 Industrialiseringspolitikken man kastet seg ut i på slutten av ti
året var det praktiske avkom av dette ekteskapet. Stalin
ble den dominerende lederen og satte sitt brutale stempel
på industrialiseringsframstøtet. I 1931 rettferdiggjorde
han denne politikkens intensitet ved en henvisning til
nødvendigheten av å overkomme Russlands tilbakeliggenhet
og dermed hindre andre makter fra å beseire landet:
"Ønsker dere at vårt sosialistiske fedreland skal bli
beseiret og miste sin selvstendighet? Hvis dere ikke
ønsker dette, må dere få en slutt på landets tilbake
liggenhet på kortest mulig tid og bygge opp dets sosia
listiske økonomiske system i et virkelig bolsjevikisk
tempo. Det er ingen annen utvei. Det var derfor Lenin
under Oktoberrevolusjonen sa: "Enten gå til grunne eller
ta igjen og gå forbi de utviklete kapitalistiske land
ene." Vi er femti eller hundre år etter de utviklete
landene. Vi må ta igjen denne avstanden på ti år. Enten
klarer vi det, eller de knuser ossV12
Selv om denne rettferdiggjøringen ikke var eksplisitt mili
tær, viste den seg å være en logisk begrunnelse for utvik
lingen av forsvarsindustrien.
Industrialiseringen ble muliggjort ved en massiv beslag
leggelse av ressurser fra befolkningen. Ressursene gikk
med til oppbygging av tungindustrien. Det mektige Parti-
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statsbyråkratiet sørget for å frigjøre ressursene, tvang
igjennom partiledelsens prioriteringer, og ledet den nye
industrielle økonomien. Forsvarssektoren ble gitt høy
prioritet i fordelingen av investeringskapital, knappe
ressurser og dyktige ledere og fagarbeidere. I løpet av
1930-årene ble det skapt en mektig forsvarsindustri som
produserte mengder av våpen, hvorav noen var av høy kvalitet.
Sovjet forkastet en ide som på den tiden var populær
i Vesten, nemlig å bygge en liten, men sterkt mekanisert
arme. I stedet søkte man å forene mengde og teknologi for
å åkape en massehær utstyrt med best mulig utrustning.
Elementet av teritoriell milits i de væpnede styrkene ble
gradvis forlatt. Likevel, til tross for alt som var gjort,
blottstilte Vinterkrigen mot Finland 1939-40 alvorlige
svakheter i Den røde Hær. Noen av disse hadde sammenheng
med den store utrenskningen (nMoskvaprosessenen) som Sta
lin påførte* det sovjetiske samfunnet i slutten av 1930årene.
Den tyske invasjonen 22. juni 1941 overrasket Stalin og
rammet en uforberedt Røde Hær. De første månedene av kri
gen ble katastrofale: de tyske styrkene rykket helt fram
til utkanten av Moskva. Bare ved en enorm innsats gjennom
de neste fire årene var Sovjet istand til å snu den tyske
krigslykken og presse den tyske armeen tilbake til Berlin.
Graden av industriell mobilisering var mye større i Sov
jetunionen enn i de andre krigførende statene, og sovje
tiske tap av mennesker og materiell var enorme. Det sov
jetiske navnet på krigen med Tyskland - Den Store Patriot-*
iske Krigen - symboliserte Stalins appell til det sovje
tiske folkets patriotisme. I motsetning til de bitre so
siale og politiske spenningene i 1920- og 1930-årene, var
staten og folket nå i stor grad forenet i felles anstreng
else med å bekjempe den nazistiske fienden.13
Seieren ga Sovjet nye landområder og en innflytelse som
ingen hadde drømt om i krigens tidligste faser. Men sei
eren ga også politiske konflikter med krigstidens allierte,
og konfliktene kom snart til å uttrykke seg i intens mili
tær rivalisering, særlig konsentrert om utviklingen av
atomvåpen og leveringssysterner for atomvåpen. Innen
1947 hadde Sovjetunionen fire viktige militære forskningsog utviklingsprogrammer under arbeid: Atomvåpen, raketter,
radar- og jetmotorteknologi. Konsekvensene av denne ”militær-tekniske revolusjonen” ble mer presserende etter
Stalins død. Eksistensen av voksende beredskapslagre med
atomvåpen reiste fundamentale spørsmål om forholdet mellom
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krig og politikk og om hvordan væpnede styrker mest hen
siktsmessig bygges opp i atomalderen - spørsmål som har
dominert sovjetisk militærpolitikk hele tiden siden.
Khrustsjov la større vekt på fredelig sameksistens mellom
Øst og Vest og satte igang betydelige endringer i militære
doktriner og militære institusjoner. Ved slutten av 1950årene og i de tidlige 1960-årene forsøkte han å tenke ut
en ny militærpolitikk basert på atomvåpenraketter som ville
være militært diplomatisk effektive, samtidig som dé friga
ressurser for sivile formål. Han lanserte til og med
ideen om å gjeninnføre elementet av teritorialmilits i de
væpnede styrkene. Men en rekke internasjonale kriser (U2hendelsen i 1960, Berlin-krisen i 1961 og Cuba-krisen i
1962) og Kennedy-administrasjonens oppbygging av strate
giske styrker, styrket en indre opposisjon som til slutt
nedkjempet Khrustsjovs bestrebelser.14
Hvis vi kan snakke om en "sovjetisk militær oppbygging”,
så hadde den sin opprinnelse i dette nederlaget for Khrust
sjovs politikk. Hans etterfølgere har nedlagt betydelige
anstrengelser i å styrke den sovjetiske militærmakten på
alle områder. En vesentlig økning i strategiske styrker
har brakt jevnbyrdighet med USA. Bakkestyrkene er utvidet,
spesielt langs grensen mot Kina, og har fått moderne ut
styr. Også luftvåpenet er modernisert. Den sovjetiske
marinen er nå tilstedeværende over hele verden. Våpensendinger til land i den tredje verden har tatt seg betyde
lig opp i denne perioden. Selv om det i Vesten er gitt
tiiange overilte og svartsynte tolkninger av sovjetisk poli
tikk, peker bevisene i retning av en stadig og vesentlig
økning av den sovjetiske militære makt siden begynnelsen
av 1960-årene.15
I løpet av de første ti år etter avslutningen ay annen
verdenskrig framsto en tydelig topolet struktur i verdens
politikken, med USA og Sovjet som de dominerende maktene.
Siden den tid har nye makter kommet til og endret det in
ternasjonale bildet. Den sovjetiske blokken representerte
en motvekt mot vestlig makt, og dette stimulerte framvek
sten av den tredje verden som en egen politisk makt. Splittelsestendenser både i Øst og Vest har ytterligere kompli
sert den internasjonale politikken. Ved slutten av 1960årene var Japan og EEC blitt betydelige sentra for økono
misk makt mens rivaliseringen mellom Sovjet og Kina hadde
antatt militære former. Fra.sovjetisk synspunkt var de
internasjonale omgivelsene blitt mer komplekse, og det ek
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sisterte en kronisk foreliggende fare for at de forskjel
lige maktsentra ville forene seg i opposisjon mot Sovjet
unionen. Faktisk var elementer av en slik sammenslutning
blitt tydelig i 1970-årene, i stor grad motivert av ønsket
om å oppveie voksende sovjetisk makt. Denne motmakten har
på sin side gitt de sovjetiske lederne ytterligere begrun
nelser for fortsatt oppbygging av de militære styrkene.
Sovjetunionen har nå store væpnede styrker, en avansert
forsvansindustri og et utstrakt forsknings- og utviklingsnettverk. Ikke på noe annet område har Sovjetunionen kom
met så nær målet om å "ta igjen og gå forbi de utviklete
kapitalistiske maktene". Loven om komparative fortrinn
synes derfor å være i virksomhet i sovjetisk utenrikspoli
tikk, der militære midler spiller en hovedrolle. Sovjet
pleier sitt forhold til NATO-maktene på topplan ut fra en
posisjon av militær styrke, men økonomisk svakhet. I ØstEuropa har Sovjetunionen lidt politiske tilbakeslag, men
har benyttet militær makt og trusel om militær makt til å
understøtte sin dominerende stilling. Det sovjetiske for
holdet til Kina har nå fått en viktig militær dimensjon i
og med oppbyggingen av styrker langs den kinesiske gren
sen. I den tredje verden har Sovjetunionen brukt våpenoverføringer og militære rådgivere som et viktig diploma
tisk redskap. Til tross for at Sovjet grunner sine ana
lyser av internasjonal politikk på begrepet om "gjensidig
het i styrker", et begrep som ikke primært legger vekt på
militære styrker, har militær makt likevel blitt et funda
mentalt redskap i sovjetisk utenrikspolitikk.
Det er ikke overraskende at den nåværende generasjonen av
sovjetiske ledere skulle se militær makt som hovedgarantien for sovjetisk sikkerhet og for landets posisjon i
verden. De menn som nå er på toppnivå i ledelsen nådde
sine første lavere maktposisjoner på slutten av 193CH
tallet: Bresjnev og Ustinov er bare de mest prominente
medlemmene av denne generasjonen som direkte har deltatt
i og hatt overoppsyn med utvikling og produksjon av våpen.
Denne generasjonen regner seieren i krigen med Tyskland,
oppnåelsen av strategisk likevekt med USA og den lange
fredsperioden siden 1945 blant sine største bragder. Ut
viklingen av sovjetisk historie fra 1917 til 1945 tatt i
betraktning er det ingen overraskelse at det er slik.
Det skulle være klart ut fra denne korte skissen hvor vik
tig krig og forberedelse til krig har vært i framveksten
av den sovjetiske staten. Dette behøver ikke å bety at
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den sovjetiske utviklingsretningen har vært bestemt av
krefter utenfor Sovjetunionen eller at alle begivenheter
i sovjetisk historie må forklares i termer av ytre beting
elser. Stalins maktovertakelse og framveksten av hans
herskersystem kan ikke forklares uten henvisning til sosi
ale, økonomiske og politiske vilkår i Sovjetunionen. Vi
dere, kan ikke alt i Stalin-perioden sees som et svar på
ytre trusler. Den store utrenskningen 1936-38 ble rett
ferdiggjort på denne måten, men rettferdiggjørelsen var
åpenlyst feilaktig, og utrenskningen svekket i stor grad
Den røde Hær. Den viktigste målsetningen for stalinist-f
iske industrialiseringsframstøtet var likevel utviklingen
av tungindustrien som et grunnlag for økonomisk vekst og
militær makt, og den ble rettferdiggjort med henvisning
til denne målsettingen.
Denne politikken medførte en omfattende mobilisering av
det sovjetiske samfunnets ressurser og handlekraft. Staten
beslagla samfunnets ressurser og kanaliserte dem mot mål
som partiledelsen hadde satt opp. Parti-statsapparatet
var dominerende i denne prosessen, det tvang igjennom endringer i sosiale og økonomisk forhold, l.a beslag på res
surser tilhørende en ofte uvillig befolkning og ledet det
nye økonomiske systemet. For å sikre loyaliteten til
Parti-statsapparatet ble det innført spesielle sosiale og
økonomiske privilegier og utmerkelser.
(Det var på denne
tiden at man begynte å gjeninnføre før-revolusjonære gra
der i Den røde Hær.) En svært stor andel av ressursene
ble beslaglagt slik at befolkningsmassene satt igjen med
minimal levestandard og av og til - som når hungersnød
inntraff - ikke engang det. Tvang var nødvendigvis inne
bygget i denne politikken.
Hva nå Stalins politiske "feilgrep” i årene umiddelbart
før krigen enn hadde vært, syntes seieren i krigen å be
krefte at den allmenne prioriteringen av industrialisering
hadde vært riktig. Etter krigen fortsatte den omfattende
beslagleggelsen av ressurser for å gjenoppbygge industrien
og for å kunne ta igjen Vesten militært. Men etter Sta
lins død har det funnet sted viktige endringer som har be
tydning for spørsmålene om nedrustning og demilitarisering.
For det første har den økonomiske vekstraten avtatt bety
delig, noe som har tvunget fram en intensiv debatt om øko
nomiske reformer. Både innenfor og utenfor Sovjetunionen
har man hevdet at systemet med økonomisk planlegging og
administrasjon var egnet for industrialiseringsframstøt,
men at det nå var blitt en bremse for industriell utvik-
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ling, og spesielt for teknologisk innovasjon. For det andre
var terror nå ikke lenger på tale som herske-teknikk og
partiledelsen var på leting etter nye kilder til å begrunne
statens legitimitet med. Undertrykkelse av opposisjon og
avvikende meninger finner fremdeles sted, men man anstren
ger seg mer for å sikre folkelig støtte. Dette blir for
søkt bl.a. ved å skaffe befolkningen flere og bedre varer
og tjenester og ved å appellere til nasjonalistiske følel
ser. For det tredje, som et resultat av den store oppmerk
somhet som nå vies befolkningens levestandard og velferd,
er prioriteringen av ressursene blitt mer komplisert enn
den var under Stalin.

FORSVARSSEKTOREN OG DEN SOVJETISKE ØKONOMIEN
Organiseringen av forsvarssektoren er den samme som orga
niseringen av resten av den sovjetiske industrien.16 De
foretakene som produserer våpen og utstyr kontrolleres av
en rekke ministerier med ansvar for sektorens forskjellige
grenser. Arbeidet i disse ministeriene planlegges i sin
tur av det sentrale planleggings-kontoret (i tråd med den
generelife, politikken vedtatt av Politbyrået), siden ak
tivitetene i forsvarssektoren jo må koordineres med resten
av økonomien. I forsvarssektoren eksisterer imidlertid
særlige institusjonelle ordninger som skal sikre at mili
tær produksjon får førsteretten på knappe ressurser.
I
den forstand er forsvarssektoren en begunstiget sektor,
atskilt fra resten av økonomien.
Siden krigen har det skjedd en del viktige endringer i for
svarssektoren. Den er utvidet til å omfatte nye produksjonsgrener, spesielt atomvåpen, raketter og elektronikk.
Samtidig har det vokst fram et utstrakt nett av forskningsog utviklings-(F og u)“ institusjoner som skal frambringe
grunnlaget for innovasjoner i våpenteknologien. Disse in
stitusjonene blir kontrollert av produksjonsministeriene
i forsvarssektoren. Det er umulig å fastslå størrelsen
på dette nettet med noen sikkerhet, men det må være hundre
vis av institusjoner, mens antafl personer som driver med
militær forskning og utvikling må telle hundreder av tusen.
Forskningsinstitutter utenfor forsvarssektoren - f.eks. fra
Vitenskapsakademiet - er også trukket inn i militært ar
beid.
Militær F og U er i Sovjetunionen mer effektiv enn sivil
F og U. Forsvarssektorenier godt egnet til utvikling og fram
stilling av såkalte oppfølgings-(!?follow on”) -systemer16-
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(for eksempel tanks), der det ikke kreves noen stor end
ring i oppgave eller teknologi. Sovjetunionen har også
vært i stand til å organisere innovasjoner i stor måle
stokk når de politiske lederne har ment at det var nød
vendig. F og U-systemet er godt egnet til å kanalisere
ressurser mot bestemte mål slik som utviklingen av atom
bomben eller utviklingen av inter-kontinentåle ballistiske
raketter. Det er ikke så godt tilpasset til horisontal
overføring av teknologi over departementale grenser dersom
dette ikke blir prioritert og koordinert ovenfra.17
Sovjetisk militær-økonomisk politikk styres angivelig av
tre hovedprinsipper:
- opprettholdelse av et høyt nivå i rustningsproduksjonen
- sikring av fleksibilitet i økonomien (f.eks. i forskyv
ning fra sivil til militær produksjon, i økning av vekst
raten i våpenproduksjonen eller i introduksjon av nye
våpen)
- sikring av økonomiens levedyktighet i krigstider.18
Disse prinsippene ble utarbeidet i 1930-årene og betraktes
fremdeles som de viktigste indikatorene på statens økono
miske potensiale - dvs. på statens mulighet til å sørge for
samfunnets materielle behov mens den produserer alt som er
nødvendig for krig.
Til tross for den fleksibiliteten som disse prinsippene
anbefaler, tyder tilgjengelig bevismateriale på at det sna
rere er stabilitet i forsvarssektoren og at dette har ve
sentlig innflytelse på dens virkemåte. Forskningsinstitut
tene og konstruksjonskontorene, der de nye våpnene skapes,
finansieres over forsvarsbudsjettet og deres finanser ser
ikke ut til å være direkte avhengig av ordrer på spesielle
systemer. Sammenkoblet med den institusjonelle kontinui
teten i det militære F og U nettverket, utgjør dette grunn
laget for en jevn innsats i planlegging og utvikling av
våpen. Derfor kan man iaktta en markert tendens til å
skape "oppfølgingssystemer". Også produksjonen synes å
være stabil i forsvarssektoren, uten vesentlig variasjon i
produksjonen fra år til år.
Foruten stabilitet i struktur og virksomheter kjennetegnes
forsvarssektoren ved kontinuitet blant de fremste lederne.
For eksempel ble D.F. Ustinov, den nåværende forsvarsmini
ster, Folkekommisær (dvs. minister) for Rustning i 1941,
og fram til utnevnelsen til sin nåværende posisjon i 1976
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spilte han en vesentlig rolle i våpenutvikling og -fram
stilling. Et annet eksempel: Ye. P. Slavskii, Minister
for Bygging av Middelstore Maskiner (med ansvar for atomvåpenputvikling og framstilling) har innehatt denne posi
sjonen siden 1957 og har vært involvert i atomprogrammet
siden 1946.
Driftslederne i forsvarsindustrien danner en sammensveiset
gruppe med sammenvevde karriærer. Det er likevel lite som
tyder på at de har handlet som pressgruppe. Det ser ut til
at den eneste gangen de har opptrådt som pressgruppe var i
perioden 1957-65, da de med en viss suksess tok del i mot
standen mot Khrustsjovs desentralisering av det økonomiske
planleggings- og driftsledelsessystemet.
I 1963 etter at
en viss resentralisering hadde funnet sted, antydet Khrustsjov sin misnøye med Ustinov og "met al leterne11 og beklaget
at hemmelighetskremmeriet gjorde det vanskelig å kritisere
manglene ved forsvarsindustrien.19
Dette er det eneste tilfelle der forsvarssektorens aktivi
tet kom åpent fram som et stridsspørsmål i diskusjonene om
økonomiske reformer. I perioden etter Stalin har det vært
harde debatter om nødvendigheten av reform i det økonomiske
planleggings- og administrasjonssystemet for å stimulere
teknologisk innovasjon. Både sovjetiske og utenlandske
økonomer antok i 1960-årene at de sovjetiske lederne før
eller siden ville måtte velge mellom plan eller marked,
og at enhver virkelig reform ville måtte inkludere et
skritt i retning av en form for "markedssosialisme". En
slik reform ville ikke vært uforenelig med et høyt nivå i
forsvarsutgiftene. Selv om Sovjetunionen nå vier 12 til
15 prosent av sitt BNP til forsvar (dette tallet er den
øvre grensen for vestlige beregninger) kan dette nivået
opprettholdes i en økonomi hvor markedet spiller en bety
delig rolle. Når alt kommer til alt vier enkelte kapital
istiske land en høyere andel av BNP til forsvar uten at det
må opprettes en "krigsøkonomi". Således kan ikke det nå
værende sovjetiske økonomiske planleggings- og driftsle
delsessystemet sies å være en følge av forsvarsutgiftenes
nivå. Dette syn innebærer imidlertid ikke noen benektelse
av at driftslederne, som er blitt vant med å drive det nå
værende systemet, kan tenkes å frykte forandring fordi
deres høyprioriterte posisjoner derved ville bringes i
fare.
Uansett har man i Sovjetunionen ikke valgt markedssosia
lisme. Den tsjekoslovakiske krisen i 1968 var et vesent
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lig tilbakeskritt for de sovjetiske forsvarerne av langt
rekkende reformer, fordi den politiske utviklingen i Tsjekoslovakia langt på vei ble sett på som et resultat av øko
nomiske reformer. Problemene med økonomisk vekst og tek
nologisk framskritt har likevel ikke forsvunnet i Sovjet
unionen og skrittvise reformer har vært underveis.
In
teressant nok har tendensen i reformene på 1970^tallet
vært å ta forsvarssektoren som en modell for resten av øko
nomien. På den 24. Partikongressen i 1971 erklærte Bresjnev:
,fidet vi tar i betraktning det høye vitenskapelig-teknologiske nivået i forsvarsindustrien, blir det av største
betydning å overføre denne sektorens erfaringer, oppfin
nelser og oppdagelser til alle områder av vår økonomi*1,20
I 1970-årene har den sivile industrien lånt enkelte orga
nisasjonsmessige innslag og driftsledelsesteknikker - spe
sielt på området teknologisk innovasjon - fra forsvarssektoren. 1 Dette markerer et forsøk på å bruke forsvarssektoren som en modell eller dynamo for teknologisk framskritt
i økonomien som helhet.
Prioriteringen av militær produksjon er ikke bare et spørs
mål om sentrale vedtak, men også om industristrukturen og
holdningene hos arbeiderne og driftslederne. Dette illu
streres tydelig i en artikkel fra Literatiænaya Gazeta i
1972 og de leserbrev den førte til. Artikkelforfatteren
pekte på at lettindustrien i mange henseende klarte seg
dårligere enn tungindustrien. Dette kunne være tilfelle
m.h.p. prestisje, m.h.p. andre ministeriers prioriteringer
(for eksempel i anleggsprosjekter), m.h.p. lønninger, kul
turelle og huslige hjelpemidler, samt gjennomtrekk av ar
beidskraft.22 I et brev het det ”at de såkalte fledende’
bransjene får de beste betingelser. Derpå følger de andre
foretakene i gruppe A (tungindustrien). Sist i rekken kom
mer foretakene i gruppe B. Naturligvis finner de høyest
kvalifiserte kaderne - arbeidere, ingeniører eller teknik
ere - jobber eller forsøker å finne dem der lønningene er
høyest. Disse er derfor konsentrert i de ’ledende1 gre
nene av industrien. Hva mer er, disse grenene mottar de
beste materialene, den mest avanserte teknologien, det ny
este utstyret etc. etc.. Til og med ved det samme maskinbyggings-foretaket er produksjonen av ’prestisje*-produk
ter og produkter i gruppe B ikke sammenliknbar, verken når
det gjelder kvalitet eller innstillingen overfor produkt
kategoriene (altså hva som settes inn av teknologi, kon
struksjonsarbeid, ledelse, betaling, etc.)”23 Det er liten
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tvil om at innen tungindustrien er det produksjon for forsvarssektoren som har høyest prestisje og som derfor kla
rest framviser slike trekk.
Det sovjetiske planleggings- og administrasjonssystemet
er ikke grunnleggende endret siden første gang det ble
etablert. Det er fortsatt en relativt effektiv mekanisme
for beslaglegging av økonomiske ressurser og for å diri
gere disse mot mål fastsatt av de politiske lederne. Et
av de viktigste av disse målene har vært å skape militær
makt. Forsvarssektoren innehar en nøkkelposisjon - og i
enkelte henseende en priviligert posisjon - innen dette sy
stemet, ikke baré med hensyn til sentrale prioriteringer,
men også med hensyn til organiseringen av industrien og
innstillingen hos arbeidere og bedriftsledelse. Debatten
om økonomiske reformer har resultert i delvise og gradvise
endringer heller enn i en fundamental forandring av syste
met. De siste ti år har det vært en tendens til å holde
fram forsvarssektoren som modell for resten av industrien.
I forhold til militariseringen av den sovjetiske økonomien
er dette en flertydig utvikling. På den ene siden vitner
det om en politisk bekymring for prestasjonen i den sivile
industrien, på den andre siden kaster det glans over forsvarssektorens spesielle posisjon og prestasjoner.

DE VÆPNEDE STYRKER OG BEGRUNNELSENE FOR MILITÆR
MAKT
Innen Sovjetunionen er det få tegn på opposisjon mot lan
dets militærpolitikk. Etter 1965 har det knapt vært noen
tegn på uenighet i partiledelsen om militærutgiftenes nivå.
Dette i motsetning til under Khrustsjov-perioden, da mili
tærutgiftene sto sentralt i den politiske debatten. Selv
i dissentern.es samizdat-skrifter, der det er rettet skarp
kritikk mot mange trekk ved den sovjetiske tilværelsen,
er det få som har gått til angrep på den sovjetiske mili
tærpolitikken. Andrei Sakharovs advarsler til Vesten om
Sovjetunionens voksende militære makt, synes å være nesten
det eneste unntaket, og Sakharovs bakgrunn i atomvåpenutviklingen gjør ham i så måte til et meget spesielt tilfelle.
Situasjonen er derfor forskjellig fra USA der angrepene mot
militarisme og rasisme var selve utgangspunktene for pro
testen i 1960 og 1970-årene. Denne forskjellen har mange
årsaker, men den viktigste ser ut til å være at innen Sov
jetunionen blir landets militære innsats og målene for
denne i utstrakt grad betraktet som legitime. Dette til
tross for at militærutgiftenes byrde er større enn
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innen NATO-landene og at mange andre sektorer innen sam
funnet gjerne ville konkurrert med forsvaret om tilgang
til disse ressursene.
En av hovedårsakene til godtakelsen av den sovjetiske mi
litærpolitikken er uten tvil at etterkrigstiden for Sovjet
har vært en periode med fred og intern stabilitet, i skarp
kontrast til krigene og urolighetene i den første halvde
len av århundredet. De sovjetiske væpnede styrker har vært
svært lite i kamp etter 1945 - ingenting i sammenligning
med den militære rollen til amerikanske, britiske og fran
ske styrker. Den sovjetiske påstanden at egen militær
styrke leder til fred står derfor ikke direkte i motstrid
til virkeligheten. Dette er en av grunnene til at det ut
fra sovjetiske synspunkt ikke har vært noen motsetning
mellom den politiske avspenningsprosessen og veksten i den
sovjetiske militærmakten. Sovjetisk militær makt betraktes
som et vesentlig element i avspenningsprosessen fordi den
gjør det umulig for Vesten å forholde seg til Sovjetunio
nen ut fra en overlegen styrkeposisjon eller uhemmet å
bruke væpnede styrker rundt om i verden.24
Selv om sovjetiske styrker har vært relativt lite i kamp
etter 1945, mener de sovjetiske lederne utvilsomet at mi
litær makt bygger opp under deres politiske målsettinger.
Deres hovedsiktemål har vært å forhindre at Vesten setter
i verk offensive framstøt - av militær eller politisk art mot Sovjetunionen og dens allierte. Sovjetisk militær
hjelp til land i den tredje verden må sees i denne sammen
hengen. Fra 1960-årene og framover har Sovjetunionen of
tere brukt militær makt - i form av rådgivere og våpenoverføringer - som et middel til å vinne innflytelse og å
underminere vestlig makt.
(Det er muligens nå også et øko
nomisk moment i sovjetiske våpenoverføringer: Overskudds
produksjon kan til en viss grad omsettes i hard valuta.
Men den primære begrunnelsen er fremdeles politisk.25)
Men militær makt har også blitt en vesenclig faktor i Sov
jets forhold til andre sosialistiske stater. Sovjet brukte
militær makt i Ungarn i 1956 og Tsjekkoslovakia i 1968 for
å fastholde sin dominerende posisjon i Øst-Eiiropa. Denne
posisjonen understøttes av en allestedsnærværende trusel
om bruk av militær makt, selv om denne truselen ikke er
åpent uttalt.
I og med oppbyggingen av styrker langs den
kinesiske grensen på 1960-tallet antok konfrontasjonen med
Kina militær form. Således har den sovjetiske militærmak
ten blitt brukt for å skape og opprettholde sovjetisk do
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minans over andre stater. Dette i tillegg til siktemålet
om å advare mot politiske offensiver rettet mot Sovjet og
å bidra til å demme opp for vestlig dominans rundt om i
verden. Samtidig som de har vokst kraftig, har de sovjet
iske militære styrker dessuten fått seg tildelt nye roller,
særlig når det gjelder makt-utøvelse ut over de sovjetiske
grensene. Innmarsjen i Afhganistan illustrerer Sovjetuni
onens voksende mulighet til å bruke militær makt på denne
måten, og - viktigere - dens vilje til å gjøre det.
I slutten av 1960-årene oppnådde Sovjet strategisk like
vekt med De forente sitater. På dette grunnlag kom landet
inn i forhandlinger om begrensning av strategiske våpen.
Selvfølgelig er det fortsatt ekstremt vanskelig å si hva
"likevekt" eller "likhet" egentlig består i (betyr det li
kevekt med en bestemt stat, eller med alle potensielle fi
ender sammenlagt?). Selv om prinsippet aksepteres eksi
sterer det fortsatt et stort spillerom for uenighet både
innen og mellom de forhandlende statene. For øvrig kan
prinsippet om likevekt bare utgjøre grunnlaget for forhand
linger mellom Sovjet og USA fordi de to landene har så
mange flere atomvåpen enn andre stater at det er unødven
dig å ta selv de øvrige atommaktene med i beregningen. Men
har alle stater rett til likevekt? Opplagt ikke, siden
Ikkespredningsavtalen representerer en forpliktelse til å
stoppe spredningen av atomvåpen. Forhandlinger mellom
supermaktene på basis av likevekt går sammen med forsøket
på å hindre andre stater i å oppnå slik status. Nettopp
fordi Sovjetunionen og De forente stater bruker våpenkontroLl-forhandlingene på denne tveeggete måten, stimulerer
de sannsynligvis andre stater til å skaffe seg egne atom
våpen. Følgelig er våpenkontroll-forhandlinger på grunn
lag av likevekt på ingen måte grunnlag for en radikal demilitariseringsprosess.
Til tross for at likevekt er akseptert som grunnlaget for
forhandlingene om begrensning av strategiske våpen, er det
fremdeles utvilsomt betydelige forskjeller mellom sovjetisk
og amerikansk strategisk tenkning. Amerikansk tenkning har
lagt spesiell vekt på muligheten av under alle forhold å
påføre fiendens samfunn utstrakt ødeleggelse./ Sovjetisk
tenkning har på den annen side
vært opptatt med å begren
se ødeleggelsene på sovjetsamfunnet i tilfelle av atomkrig.
Selv om landet står i et likevektsforhold har den sovjet
iske politikken siktet mot å begrense Sovjets sårbarhet
ved atomangrep, og å trygge Sovjetsamfunnets levedyktighet
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i krigstid. Hvorvidt dette kan oppnås er tvilsomt (selv
om levedyktighet er et relativt begrep), men det synes å
være selve begrunnelsen bak viktige elementer i sovjetisk
militær, militær-økonomisk og sivilforsvarspolitikk, og
det har viktige konsekvenser for militariseringen av det
sovjetiske samfunnet.
Størstedelen av de sovjetiske styrkene utgjøres av fem
tjenestegrener: De strategiske Rakettstyrker, De nasjo
nale Luftvernstyrker, Flyvåpenet, Bakkestyrkene og Mari
nen. Det finnes også spesielle styrker som av og til del
tar i sivilt arbeid. Konstruksjonstroppene utfører bygge
arbeid for de væpnede styrkene og for høyt prioriterte si
vile prosjekter, f.eks. Akademi-byen nær Novosibiirsk hvor
den sibirske avdelingen av Vitenskapsakademiet er stasjo
nert. Jernbane- og Vei-Troppene spiller en viktig rolle i
bygging og vedlikehold av bane- og veinettet. Dette er
helt naturlige avleggere av de sovjetiske væpnede styrker.
Det er likevel tre andre elementer i det sovjetiske militærsystemet som er av større interesse ut fra problematik
ken omkring militariseringen av det sovjetiske samfunnet.
Disse er Den Sivile Forsvarsorganisasjonen, DOSAAF (Dobvovol’noe obshchestvo sodeistviya., avmii, aviatsii i flotu3
Det frivillige Samfunn for Samarbeid med Hæren, Flyvåpen
og Marine) og systemet for militærpatriotisk utdanning.
Disse er konstruert for å styrke Sovjets evne til å for
svare seg selv, og har også politiske funksjoner ut over
dette målet.
Sovjetisk sivilforsvar har tre viktige oppgaver: Å sørge
for beskyttelse av befolkningen mot masseødeleggelsesvåpen,
å sikre stabil virksomhet til økonomien i krigstid og å
eliminere virkningen av fiendtlig bruk av masseødeleggel
sesvåpen.26 Sivilforsvarsorganisasjoner kan også ta del i
katastrofehjelps-arbeid. Det er svært vanskelig å bedømme
sivilforsvarets effektivitet, siden den vil være svært av
hengig av hvordan en eventuell atomkrig innledes. Sivil
forsvaret kan ikke hindre utstrakt ødeleggelse selv om det
kan begrense ødeleggelsenes omfang. Det er anslått at om
lag 100 000 heltidsansatte er opptatt med sivilforsvarsarbeid på alle nivå innen staten og i det økonomiske liv.27
Det er utviklet et omfattende program for utdannelse og
trening for å gjøre befolkningen i stand til å gjennomføre
sivilforsvarsoppgaver dersom behovet skulle oppstå.
DOSAAF har som hovedmålsetting å styrke Sovjetunionens for
svarsevne ved å trene det sovjetiske folket til forsvar av

152

det sosialistiske fedrelandet.28 DOSAAF er åpen for alle
sovjetiske borgere over fjorten år og har omtrent 80 mil
lioner medlemmer. Hovedaktivitetene er: Militær-patriotisk utdanning, å forberede unge mennesker til tjeneste i
de væpnede styrker, trening i tekniske ferdigheter, spred
ning av militær-tekniske kunnskaper og ledelse av idretter
som har militær-teknisk betydning. DOSAAF har klubber og
idretts-utstyr og er organisert ved bedrifter, gårdsbruk,
utdanningsinstitusjoner, osv. Det synes klart at DOSAAFs
aktiviteter er en betydelig støtte for de væpnede styrkene
når det gjelder å tilføre rekruttene ferdigheter som vil
være nyttige i militærtjenesten, og :å heve det fysiske
og tekniske nivå i den sovjetiske befolkningen. Av de sam
me grunnene er dens arbeid nyttig for sovjetisk industri.
Mye av det DOSAAF gjør blir i Vesten gjort av ikke-militære organisasjoner. Det er likevel av betydning at det
i Sovjetunionen er målene om militær beredskap og forsvars
evne som rettferdiggjør og er drivkraften bak aktiviteter
av denne type. Også her er det tydelig at den militære
faktoren er en viktig moderniserende kraft i det sovjetiske
samfunnet.
Både sivilforsvaret og DOSAAF bidrar til Sovjetunionens
evne til selvforsvar. De bidrar også til den mer diffuse
militær-patriotiske utdanningsprosessen.
"Militær-patriotisk utdanning finner sted for å tilføre
beredskap til å gjennomføre militære plikter, ansvar for
styrking av landets forsvarsevne, respekt for de sovje
tiske militære væpnede styrker, stolthet over moderlandet og ambisjoner om å bevare og øke det sovjetiske fol
kets heroiske tradisjoner. Militær-patriotisk utdanning
foregår i videregående og høyere utdanningsinstitusjoner,
i det politiske utdanningsystemet, ved hjelp av propa
ganda i pressen, gjennom radio og fjernsyn, ved hjelp av
forskjellige former for masse-politisk arbeid og gjennom
kunstnerisk og litterært arbeid. Av stor betydning for
militær-patriotisk utdanning er den beherskelse av fun
damentale militære og militær-tekniske ferdigheter som
unge mennesker tilegner seg i den videregående skolen,
tekniske skoler, på høyere læresteder, gjennom studier
ved institutter for forskning i forsvar og teknikk, i
fly-, motor- og radioklubber, ved de unge teknikeres
stasjoner, i militær-patriotiske skoler, forsvarssirkler,
på steder for trening før militærtjenesten og i sivilforsvarssammenheng. Fysisk trening med anvendt militær
innretning forutsetter utvikling av kvaliteter som vilje,
mot, hardhet, styrke, fart og reaksjonsevne og hjelper
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til med å heve psykologisk stabilitet, trener opp syn og
hørsel etc*"29
Militær-patriotisk utdanning sikter ikke bare mot å til
fredsstille praktiske behov i de væpnede styrkene, men
også mot å øke støtte og loyalitet overfor Partiet og den
sovjetiske staten. Den representerer en sammensmelting av
kommunistiske, nasjonalistiske og militære påkallelser.
Den Store Patriotiske Krigen innehar en nøkkelposisjon i
programmet for militær-patriotisk utdanning; den er kilden
til eksempler og illustrasjoner av de ønskete kvalitetene.
Krigen var som vi har sett en tid da Parti og folk var
nært forenet i kamp for en felles oppgave. Militær-patri
otisk utdanning er åpenbart et forsøk på å gjenopprette og
forsterke dette båndet mellom parti og folk ved å tappe en
kilde til sterke følelser i det sovjetiske folk. Dette
kan sees i sammenheng med den sovjetiske statens legitimeringsproblemer i perioden etter Stalin.
Den militær-patriotiske utdanningen er slett ikke det sam
me som en glorifisering av krig og må ikke blandes sammen
med fascistisk militarisme. Faktisk er Partiets fredspo
litikk (hvis effektivitet synes å hvile på sovjetisk mili
tær makt) en avgjørende komponent i utdanningssystemet.
Man kan selvsagt lure på hvor effektivt programmet er når
det gjelder å pode de ønskete kvaliteter inn i en befolk
ning som synes å stå svært langt fra idealet av "det nye
sovjetiske menneske".^ Militær-patriotisk utdanning vil
likevel helt klart hjelpe til med åskape en aksept for
Partiets militære politikk og en tro på viktigheten av mi
litær makt. På denne måten vil det hjelpe til med å holde
oppe den sovjetiske militære innsatsen og den spesielle
posisjon som forsvarssektoren og de væpnede styrker nyter
godt av i det sovjetiske samfunnet.

EN MI LITÆR-INDUSTRIELL STAT?
Som et vesentlig instrument i sovjetisk utenrikspolitikk
har de væpnede styrkene selvfølgelig en viktig posisjon
innen Parti-statsapparatet. Forsvarsdepartementet og ge
neralstaben er overveiende besatt av profesjonelle offi
serer som har tilbrakt hele sin karriere i de væpnede styr
kene. Siden 1945 har ministerposten som oftest vært besatt
av en profesjonell soldat, selv om den nåværende minister,
Ustinov, har tilbrakt det meste av sitt liv i forsvarsindustrien. Ministeriets og generalstabens hovedfunksjoner
er de samme som tilsvarende institusjoner i andre land: Å
trekke opp planer, utvikle strategier og taktikker, inn-
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samle og vurdere etterretninger om potensielle fiender,
utdanne og trene troppene og å administrere hele nettver
ket av militære institusjoner. Til forskjell fra USA, har
Sovjet faktisk ikke noe utbredt nettverk av sivile insti
tusjoner som utfører forskning omkring militære operasjo
ner. Slik operasjonell analyse blir for det meste utført
innen de væpnede styrker.
Man kunne anta at eksistensen av et stort militært estab
lishment innen staten gir opphav til vanskelige problemer
i forholdet mellom sivile og militære hensyn, og at dette
kunne true Partiets dominerende posisjon i det sovjetiske
samfunnet. Det har da også sant nok vært elementer av kon
flikter og spenning i forholdet mellom Partiet og Mili
tæret, men prinsippet om Partiets overhøyhet har aldri
vært alvorlig truet. Det finnes særlige kontrollmekanis
mer innen de væpnede styrkene, den viktigste er Den hovedpolitiske Administrasjonen som fungerer både som administ
rasjon for Forsvarsdepartementet og som en avdeling av Sentralkommiteen. Noen vestlige observatører har tolket denne
organisasjonen som institusjonalisert "parti-mistenksomhet”
overfor de militære.30 Men dette synet er feilaktig. Den
hovedpolitiske Administrasjonen burde heller sees som en
bro mellom Partiet og de væpnede styrker, den symbolise
rer deres enhet og felles overbevisning om den militære
maktens viktighet for den sovjetiske staten.31
Sovjet uttrykker således et tilsynelatende paradoks: et mi
litarisert sosialt system der militæret ikke er dominer
ende, selv om det er en viktig politisk kraft. Nærmere bes
temt et system der medlemmer av overkommandoen overhodet ikke
har spilt noen rolle i de politiske krisene i perioden
etter Stalin. Ved hver eneste utskiftning i ledelsen arrestasjonen og henrettelsen av Beria i 1953, Malenkovs
nederlag for Khrustsjov i 1955, tilintetgjørelsen av "antiParti gruppen” i 1957 og Khrustsjovs fall i 1964 - spilte
medlemmene av overkommandoen en rolle. Men denne militære
støtten var en blant flere faktorer, og sannsynligvis ikke
den avgjørende. Dessuten, det at marskalk Zhukov falt i
unåde i 1957 bare måneder etter at han hadde hjulpet
Khrustsjov med å slå ”anti-Parti gruppen" i Sentralkommiteen, viser at det å engasjere seg politisk i landets le
delse kan være en risikabel affære for soldater. Khrust
sjov manet fram det bonapartiske spøkelset for å rettfer
diggjøre fjerningen av Zhukov. Selv cm denne rettferdiggjørelsen ser ut til å ha vært oppdiktet, understreker den at
partiledelsen er fast bestemt på å beholde sin overhøyhet

155

over de væpnede styrkene. Militær innblanding har bare
vært mulig bare ved splittelse i partiledelsen, og ikke‘i
noe tilfelle har det resultert i en konflikt med parti
lederne på den ene siden og de militære på den andre. Over
kommandoen har hatt sine egne interne politiske diskusjoner
og uenigheter.
At de væpnede styrkene har holdt seg i ro politisk, kommer
imidlertid ikke i første rekke av de formelle mekanismene
i Partiets og det hemmelige politiets kontroll. Det kommer
framfor alt av det faktum at militære interesser har vært
prioritert innenfor Partiets politikk. Det er ikke her
snakk om å minimalisere Stalins brutale behandling av de
væpnede styrkene eller å benekte at Khrustsjov ofte drev
en politisk virksomhet som overkommandoen fant usmakelig.
Men ved å framheve alvoret i de internasjonale konflikter
og viktigheten av nasjonal solidariet har Partiet etablert
en ideologisk ramme som gir en entydig begrunnelse for de
væpnede styrkenes eksistens. Partiets politikk har også
gitt offiserskorpset en priviligert materiell posisjon og
høy status innen det sovjetiske samfunnet. I tillegg til
dette har offiserskorpsets profesjonelle interesser gene
relt sett blitt tatt godt vare på, særiig i fordelingen av
ressurser til forsvaret og i mulighetene for karriere og
avansement.
Etter Stalins død i 1953, og særlig etter Khrustsjovs fall
i 1964 har offiserene fått betydelig frihet til å diskutere
militærpolitiske spørsmål og større innflytelse på beslut
ningsprosessen. Dette>som et resultat av den maktsprednin
gen som har funnet sted i sentrum av den sovjetiske staten,
noe man for øvrig kan se paralleller til på andre områder
av sovjetisk samfunnsliv der heftige debatter om politiske
spørsmål har utspilt segv Politbyrået under Bresjnev har
lagt stor vekt på "vitenskapelige" beslutningsprosedyrer i
politiske spørsmål og på rådspørring av teknisk kompetente
organer og andre eksperter.
Spredningen av makt har skapt det noen forfattere kaller
for "institusjonell pluralisme".32 Som all pluralisme er
denne likevel ufullkommen i den forstand at noen grupper
og institusjoner har mer makt enn andre. I så henseende
innehar de væpnede styrkene og forsvarsindustrien en spe
siell posisjon. De væpnede styrkene nyter stor prestisje,
en prestisje som bare har økt som følge av det omfattende
programmet for militær-patriotisk utdanning. Forsvarsde
partementet og generalstaben er institusjoner med ubestridt
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kompetanse, med monopol på ekspertise i militære spørsmål.
Ingen sivile institusjoner er i stand til å utfordre denne
ekspertisen. Den høye prioriteten som gis forsvarssektoren
er vevet inn i det økonomiske planleggings- og administra
sjonssystemet. Forsvarsindustrien har stått i første rekke
når det gjelder teknologisk framskritt i Sovjet og ansees
av partilederne som den sektor man i den "vitenskapeligeteknologiske revolusjonens" tidsalder må strebe etter å
etterlikne. Dessuten er nøkkelaspekter ved militærpoli
tikken mørklagt, noe som begrenser mulighetene til kritikk
av prioriteringene innen ressurs-fordelingen og av den må
ten ressursene brukes på.
Dette skal ikke forstås dithen at den sovjetiske statens
militærpolitikk er i motstrid til partiledelsens ønsker.
De endelige avgjørelsene i militærpolitikken hviler på
Politbyrået og på Forsvarsrådet som omfatter flere ledende
Politbyrå-medlemmer under ledelse av Bresjnev. Alt tyder
på at lederne har en felles forståelse når det gjelder mi
litær makt og militære utgifter. Riktignok kan det være
meningsforskjeller, men disse synes uvesentlige. Den ge
nerelle politikken synes å hvile på bred enighet.33 Det
er likevel mulig at denne situasjonen vil endre seg når
Bresjnev trer ut av ledelsen, og at nivået i den militærpolitiske innsatsen vil bli et stridsspørsmål slik det var
under Khrustsjov. Da vil de væpnede styrkenes og forsvarsindustriens institusjonelle makt kunne bli viktig i bestem
melsen av resultatet av diskusjonen.
Kan vi da snakke om et sovjetisk militær-industrielt kom
pleks? Landet har uten tvil et stort militært establish
ment og en stor forsvarsindustri. Men selve begrepet om
et slikt kompleks har ofte teoretiske bibetydninger som
gjør det uanvendelig på Sovjetunionen. Av og til betegner
det en degenerert pluralisme der den balanserte vekselvirk
ningen mellom forskjellige interesser er underminert av
forbindelser mellom de væpnede styrkene og industrien.
Dette synes ikke å passe på Sovjet; det tillegger landet
en for stor grad av pluralisme, som om pluralismen der var
en norm. Av og til impliserer begrepet at den eneste driv
kraften i våpenpolitikken er de kapitalistiske foretakenes
profittstreben. Også dette ville være upassende. Derfor
har Garaudy argumentert for at Sovjetunionen har et "byrå
krat isk-militært kompleks" - det vil si et militært-industrielt kompleks uten en slik økonomisk drivkraft.34 En
innvending av et noe annet slag sammenfattes i påstanden
om at Sovjetunionen ikke har et militært-industrielt kom
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pleks, men ev et slikt kompleks. Denne påstanden er for
overfladisk, selv om det er et poeng at Sovjetunionens
historie er så sammenvevd med militær makt at det kan sy
nes tvilsomt å snakke om et separat militært-industrielt
kompleks som er i aksjon innenfor staten.
Hvorvidt vi hevder at de væpnede styrkene og forsvarsindu
strien utgjør et militær-industrielt kompleks i Sovjet
unionen eller ikke, er mindre viktig enn det faktum at
disse institusjonene framviser mange trekk som ansees å
være karakteristika ved slike kompleks. På grunn av det
sovjetiske økonomiske systemets organisasjon framviser de
ikke disse trekkene på samme måte eller i samme grad som
den amerikanske forsvarssektoren, men besitter dem likevel.
For eksempel finnes det innenfor våpenutviklingsprosessen
konkurranse mellom offensive og defensive systemer, og man
kan iaktta hvordan ny teknologi på det ene området stimu
lerer innovasjoner på det andre. Dette kan skje uten di
rekte stimulans utenfra. For det andre virker det mili
tære F og U systemet ofte med en betydelig treghet.
Dette skaper et sterkt press i retning av å tenke ut
"oppfølgingssystemer". For det tredje synes ikke det mili
tære F og U systemet å ha noen sterk innovativ dynamikk i
seg selv. Vesentlige innovasjoner krever inngrep fra den
politiske ledelsen, men slike inngrep finner også sted
fordi partilederne har viet så mye oppmerksomhet til dette
området. For det fjerde har det militære F og U systemet
ingen egnede kanaler for å koble sammen forskjellige tekno
logier til produksjon av nye våpen, men dette kan skje når
konstruktørene letei^ etter måte å innfri nye krav på. For
det femte kan stabiliteten i den sovjetiske våpenpolitikken
delvis forklares av den planleggingen som våpenutvikling og
produksjon gjøres til gjenstand for.
Den sovjetiske militære innsatsen som kom i stand gjennom
internasjonale rivaliseringer, er nå rotfast i strukturen
til den sovjetiske staten. Dette betyr selvfølgelig ikke
at ytre stimuli er forsvunnet. Det er åpenbart at uten
landske aktiviteter også virker inn på sovjetisk våpen
politikk. Dette kan iakttas både i spesielle våpensyste
mers historie og i de generelle politiske linjene.35 De
framskredne kapitalistiske maktene har bestemt tempoet i
gjennomføringen av vesentlige våpeninnovasjoner, og dette
har stimulert sovjetisk militærteknologi. Selvfølgelig er
det viktig å huske at militær makt ikke bare hviler på den
militære teknologiens kvalitet, men også på dens kvantitet
og hvordan troppene trenes til å bruke den. Våpenkappløpet
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mellom Øst og Vest består av både kvalitative og kvantita
tive elementer. Selv om balansen mellom de to kan endre
seg, har våpenkappløpet aldri vært et spørsmål bare om det
ene av disse elementene, mens det andre har vært helt ute
lukket. Vestlig militærteknologi har stimulert sovjetisk
våpenutvikling, men har ofte vært rettferdiggjort med hen
visning til sovjetisk overlegenhet i antall.
Det er derfor galt å benekte at utenlandske forhold har
innvirket på sovjetisk våpenpolitikk. Men det er like
feilaktig å betrakte sovjetisk politikk bare som en reak
sjon på vestlige handlinger. Utenlandsk innflytelse bry
tes gjennom deri sovjetiske beslutningsprosessen, der sov
jetiske oppfatninger, militære doktriner, utenrikspoli
tiske mål, innenrikspolitisk innflytelse og tvang kommer
inn. Utenlandske innvirkninger på sovjetisk politikk er
kompleks og slett ikke automatisk. I mange tilfelle kob
ler utenlandsk påvirkning seg på indre faktorer og dette
setter fart i den sovjetiske våpenpolitikkens interne dyna
mikk.36 Selve eksistensen av store væpnede styrker, mek
tig forsvarsindustri og et utbredt nettverk av militære F
og U establishments skaper et indre press i retning våpen
utvikling og produksjon. Vekselvirkningen mellom etter
spørsel og oppfinnelser danner grunnlag for forslag om nye
og forbedrede våpen.
Idet et system skrider fram fra ut
kast til utvikling knyttes det sammen med militær- og konstruksjonsinteresser og dette skaper et press i retning av
produksjon. Dersom systemet kommer i produksjon - når det
gjelder viktige systemer krever dette avgjørelse i parti
ledelsen - har driftslederne tendens til å favorisere lange
produksj onsserier.
Dieter Senghaas har pekt ut to prinsipper som er viktige
for å forstå militær-industrielle kompleks og disse kan
også benyttes på det sovjetiske tilfellet.37 Det første
av disse er prinsippet om "konfigurativ kausalitet" som
sier at kompleksets struktur (konfigurasjon) som helhet
vil gi opphav til press i retning av mer våpenproduksjon,
og det selv om dette presset kan variere fra tilfelle til
tilfelle og selv om det ikke kan identifiseres i ethvert
tilfelle. Det andre prinsippet kalles "overdeterminering"
eller "overflødige årsaksforhold": Selv om en eller flere
årsaker fjernes er dette ikke i seg selv nok til å gjøre
slutt på politikken, siden andre årsaker forblir tilstrek
kelige. Dette prinsippet ligger bak argumentet om at det
ikke er nok å behandle de internasjonale årsakene i våpen
kappløpet mellom Øst og Vest, de indre røftene må også
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rykkes opp* Begge disse prinsippene er nyttige i analysen
av sovjetisk våpenpolitikk. Selv om mye av den sovjetiske
militærpolitiske beslutningsprosessen ligger i mørke, ve*t
vi likevel nok om det militær-industrielle-vitenskapelige
kompleksets struktur til å fastslå at det her foreligger
både indre press og at det i den militære innsatsen bygges
inn en betydelig treghet. Det synes også klart at selv om
en fjerning av ytre stimuli kan endre sovjetisk våpenpoli
tikk i visse viktige henseende (f.eks. gjøre den mindre
teknologisk innovativ), vil dette ikke være nok til å
fjerne alle drivkreftene bak politikken, siden en del av
disse drivkreftene henger sammen med indre forhold.
(Man
kan heller ikke påstå at den militære makten ville visne
bort fordi den ikke lenger hadde noen oppgaver: vi har
allerede sett at samtidig med den sovjetiske militærmak
tens ekspansjon har den fått nye oppgaver). Spørsmålet er
da: Hvordan kan disse indre kildene svekkes?

KONKLUSJON
Denne artikkelen har på et allment nivå forsøkt å skissere
de indre kildene til Sovjets militære kraftanstrengelser.
Den har hevdet at disse kildene er dypt forankret i russisk
og sovjetisk historie. Nedrustning og demilitarisering
ville derfor kreve mer enn en rent kirurgisk fjerning av
enkelte elementer i den sovjetiske staten, det ville få
langtrekkende virkninger gjennom hele samfunnet. Faktisk
ser det ut til at fullstendig nedrustning og demilitarise
ring baré ville være mulig dersom det internasjonale statssystemet ble ødelagt (og ville ikke nødvendigvis skje da
heller) . Til tross for at !,statens bortdøen" er en av de
forventete konsekvensene av kommunismens utvikling, har
Sovjet i dag et av de mektigste og mest utbygde statsappa
ratene i verden. Selv om kildene til sovjetisk militarisme
er sterke, har vi i denne artikkelen likevel ikke forsøkt
å presentere dem som absolutte, eller å hevde at initiativ
for demilitarisering ikke har noen hensikt. Det finnes
utviklingstrekk i Sovjet i dag som tyder på at endring av
kursen er mulig. Det ville være en alvorlig feil å over
drive betydningen av disse trekkene, eller å overbetone
muligheten til å påvirke Sovjet utenfra. Men det ville
være en enda større feil å anta at all forandring er umu
lig eller at det ikke er mulig å påvirke endringenes ret
ning utenfra.
Sovjetisk militærpolitikk inneholder flere motsigelser som
over tid kan bli tydeligere og som kan komme til å innvirke
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på sovjetisk politikk. Idet Sovjet oppnådde likhet i
supermaktstatus med USA, sto landet overfor nye spørs
mål om militær makt og dens politiske retning. De sovje
tiske lederne hevder at de ikke streber etter overlegenhet*
men de har gjort det klart at de ikke akter å falle bak
USA igjen når det gjelder militær makt. Sovjetunionen har
dermed lenket seg til et likevektsforhold til USA. Opprettholdelsen av denne likevekten sørger - sammen med våpenkontrollforhandlingene som den gir opphav til - for på
et nivå å rettferdiggjøre den sovjetiske militærpolitikken.
På et annet nivå har derimot oppnåelsen av likevekt betydd
at Sovjet deler ansvaret for fortsettelsen av våpenkapp
løpet. Dette har fått en snedig, men dyptgripende effekt
på mange vestlige menneskers syn på sovjetisk militærpoli
tikk. Mange av dem som har sympati for sovjetisk politikk
anså det som legitimt at den førende sosialistiske staten
innhentet den førende kapitalistiske staten. Delingen av
ansvaret for våpenkappløpet betrakter man imidlertid ikke
på samme positive måte, spesielt når man tenker på faren
for atomkrig. På samme måte kan et fortsatt høyt nivå i
den militære innsatsen, selv etter at man har oppnådd like
vekt, bidra til å skape en opposisjon innen Sovjet mot
fortsatt økning av den militære makten. Det er f.eks. mu
lig at sovjetisk militarisme kan komme til å bli et mer
sentralt angrepspunkt for opposisjonelle, selv om man ikke
skal undervurdere styrken i de nasjonalistiske følelsene
(inkludert opposisjonell russisk nasjonalisme) og legitimitetens dype røtter.
Sovjet er rammet av den samme motsigelsen som USA: økende
militær makt medfører ikke økt sikkerhet, ikke en gang for
supermakter. Akkumuleringen av militær makt bare ansporer
and;re regjeringer. til å øke egne styrker, og dermed til
intetgjøre den opprinnelige gevinsten. Riktignok kan mili
tær makt fremme utenrikspolitikken, men den kan ikke føre
til fullstendig sikkerhet i atomalderen. Den "sovjetiske
militæroppbyggingen" i 1960- og 1970-årene har gitt Sovjet
politiske gevinster, men det har også bidratt til å stimu
lere motaksjoner, og det er god grunn til å betvile om
Sovjets posisjon er særlig sikrere nå enn den var for fem
ten år siden. Utbredelsen av sovjetisk militær makt over
hele verden øker dessuten risikoen for at Sovjet vil bli
viklet inn i militære eventyr som vil gi opphav til oppo
sisjon hjemme, akkurat som den amerikanske krigen i Viet
nam eller den Russisk-Japanske-krigen 1904-05. Det at den
militære makten ikke evner å garantere sikkerhet skulle i
prinsippet åpne for en poengtering av hvor viktig det er
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å tilstrebe ikke-militære kooperative sikkerhetsavtaler,
heller enn å gi seg inn på å besørge egen sikkerhet på be
kostning av andres.
Disse motsigelsene ville være betydningsløse dersom det
ikke forelå muligheter til å gi dem politisk betydning.
De siste femten år har i Sovjet vært en periode med konso
lidering og konservative reformer. Men under den stabile
overflaten har det funnet sted forandringer som kan resul
tere i betydelige endringer i den sovjetiske politikkens
kurs. Den økonomiske veksten har vært fallende, og har
dermed økt utsiktene til at det vil oppstå press mot langt
rekkende reformer. Landbruksproduksjonen har økt kraftig,
men til svært høy pris, noe som igjen øker utsiktene for
reformer. Andre former for press settes inn for å få til
endrede prioriteringer i ressursfordelingen, f.eks. for å
få fart i utviklingen i Sibir eller å øke levestandarden.
Den kumulative virkningen av slikt press kan bli en svek
kelse av forsvarssektorens posisjon eller at den involveres
sterkere i ikke-militære oppgaver. Men ikke bare det øko
nomiske systemet har stått i fokus for debatten. Man har
også diskutert hva Sovjets riktige forhold til resten av
verden bør være. Enkelte har gått inn for en så stor grad
av autarki og isolasjon som mulig, andre har argumentert
for en mer utadrettet tilnærming som ville medføre en aner
kjennelse av at verden står overfor mange problemer som
bare kan løses ved felles og planlagt samarbeid.38 Sammen
med den truende muligheten for endringer i ledelsen kan
disse forskjellige faktorene muligens virke sammen og av
stedkomme et vendepunkt i sovjetisk politikk. Den nåvær
ende ledelsen har, som vi har sett, gitt militær makt høy
prioritet. Det er på det nåværende tidspunkt uklart hvor
dan den neste generasjonen, som ikke er så dypt merket av
krig, vil prioritere militær makt.
Idet vi peker på disse utviklingsmulighetene må vi likevel
ikke glemme det tidligere nevnte presset i retning økt militarisering. Det er heller ikke sikkert at radikal ned
rustning eller demilitarisering vil bli konsekvensen av
en kursendring iverksatt av Sovjetledelsen. Men det eksi
sterer faktisk visse muligheter for endring og det bør være
en oppgave for fredsbevegelsen å forsøke å påvirke denne
endringen i ønsket retning. Det er betydelige vansker for
bundet med forsøk på å påvirke den sovjetiske politikken
utenfra, da «det politiske systemet er svært ugjennomtren
gelig, både fysisk og kulturelt. Det er vanskelig å vinne
adgang til beslutningsprosessen og utenlandske forsøk på å
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påvirke politikken betraktes automatisk med mistenksomhet.
Man kan likevel gå videre i to retninger. Den første av
disse er rettet mot vestlige regjeringer og bør bestå i å
sikre at disse i sin politikk ikke motarbeider en sovjet
isk bevegelse mot nedrustning og demilitarisering. Dette
bør være en naturlig del av anstrengelsene med å presse
også vestlige land i en slik retning. Men det er nødven
dig å ta den sovjetiske dimensjonen bevisst med i betrakt
ningen. Dette innebærer at man må analysere den sovjet
iske militarismens virkemåte og dessuten hvordan press på
vestlige regjeringer også kan tjene til å påvirke Sovjet.
Slik påvirkning behøver ikke nødvendigvis bare å rettes
mot nedrustning, men kan i tillegg forsøke å trekke Sovjet
med i kooperative anstrengelser for å løse slike problemer
som verdens matforsyning. Dette kan gjøre det lettere
senere å utarbeide kooperative ikke-militære sikkerhetsav
taler.
Den andre framgangsmåten er rettet mot Sovjet og går ut på
å forsøke å engasjere det sovjetiske folket i en dialog om
nedrustnings- og demilitariseringsproblemer. En slik dia
log bør være så omfattende som mulig og bør ikke avgrenses
til offisielle personer eller representanter for offisielt
anerkjente organer på den ene siden, eller til opposisjo
nelle (enten i Sovjet eller utenlands) på den andre. Spred
ningen i politiske meninger og strømninger i Sovjet er
svært bred, og opposisjonelle og offisielle synspunkter
overlapper og går over i hverandre. Det er f.eks. sterke
nasjonalistiske tendenser både i offisiell og opposisjo
nell tankegang, og reformistiske opposisjonelle synspunkter
finner også gjenklang i offisielle kretser.39
Gruilnen til at denne fremgangsmåten er viktig er at det i
Sovjet og blant sovjetiske emigranter finner sted heftige
debatter om Russlands skjebne og om hvilken vei Sovjet bør
utvikle seg. Også i Øst-Europa finner en slik diskusjon
om framtiden for stats-sosialismen sted. Men spørsmålet
om nedrustning og demilitarisering - som er viktig for
alles framtid - opptrer nesten ikke i disse diskusjonene
selv om militarisme og fraværet av demokrati er klart kob
let sammen i det sovjetiske tilfellet. Hvis disse spørs
målene kunne kastes inn i diskusjonen, ville de bli gjen
stand for betydelig kreativ politisk tenkning, tenkning
som er mer i harmoni med de spesielle problemene og for
holdene i Sovjet. Videre har vi sett at de militære byr
dene i Sovjet er svært store, men har også stor legitimi
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tet. Debatt og diskusjon omkring problemet om sovjetisk
militarisme kan muligens bidra til å svekke denne legiti
miteten.
Vi må ikke tro at alle vil ønske en slik diskusjon velkom
men. Forsøket på å få den i stand kan nok betraktes som
uberettiget innblanding i Sovjetunionens indre anliggender.
Men i atomalderen ér vi alle berørt av supermaktenes militær-politikk. Følgelig har vi absolutt rett til å forsøke
å påvirke dem.
Oversatt av Einar Terfesen og Lars Mjøset

NOTER
1) De tallene som er tilgjengelige om våpenproduksjon og
styrkenivået gir bare en grov indikasjon på sovjetisk
militærproduksjon. De viser ingen skarpe fluktuasjo
ner siden 1950, men de er for grove til å registrere
annet enn de største endringene. Slutten av 1950- og
begynnelsen av 1960-årene synes å være perioden med
lavest innsats. Vestlige overslag over sovjetiske
forsvarsutgifter som en andel av BNP synes å stemme
overens med dette mønsteret, med Khrustsjov-årene som
den perioden hvor andelen var lavest. De fleste over
slagene, uansett beregningsmåte, ligger innenfor om
rådet 8 til 14 prosent, med de laveste overslagene for
slutten av 1950-tallet og begynnelsen av 1960-årene.
Se f.eks. følgende: A.S. Becker, Soviet National In
come 1958-64 (Berkeley og Los Angeles, 1969), kapittel
7; F.D. Holzman, Financial Checks on Soviet Defense
Expenditures (Lexington, Mass., Toronto og London,
1975); H. Block, i Joint Economic Commitee, US Con-re
gress, Soviet Economic Prospects for the Seventies
(Washington, DC, 1973), s. 175-204; W.T. Lee, The Esti
mation of Soviet Defense Expenditures 1955-75 (New
York, 1977)
2) The Military Balance (IISS, London) gir hvert år et
tall for menneskemateriellet i de sovjetiske væpnede
styrkene. For 1979 var tallet 3,6 millioner (The Mi
litary Balance 1979-1980> s. 9). Dette inkluderer
ikke omlag 400 000 KGB og MVD tropper. I tillegg til
disse tallene er det 400 000 tropper som deltar i an
leggsarbeid, jernbanearbeid, gårdsarbeid og medisinsk
arbeid. De M. Feshbach og S. Rapawy, i Joint Economic
Commitee, US Congress, Soviet Economy in a New Perspec
tive (Washington, DC, 1976), s. 144-52^
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3) Forsvarsminister Ustinov har uttalt at "tjeneste i de
sovjetiske væpnede styrker er en fin skole i arbeidsog soldattrening, i moralsk renhet og mot, i patrio
tisme og i kameratskap" (Pravda^ 8. november 1979, s.
2).
Se T. Rakowska-Harmstone, "The Soviet Army as
the Instrument of National Integration", i John Erick
son og E.J. Feuchtwanger (red.)* Soviet Military Power
and Performance (London, 1979), s. 129-54.
4) Se f.eks. Markizm-Leninizm o voine i arrnii (Moskva,
1968), kapittel 5.
5) Se spesielt Dieter Senghaas, Rustung und Militarisms
(Frankfurt am Main, 1972)
6) J. Gould, W L. Kolb (red.), A Dictionary of the Social
Sciences (London, 1964), s. 429-30
7) William E. Odom, "The fMilitarizatinT of Soviet Socie
ty", Problems of Communism, 1976, nr 5, s. 34-51
8) Loc. cit., s. 51
9) E.P. Thompson, "Detente and Dissent", i Ken Coates
(red.), Detente and Socialist Democracy (Nottingham,
1975), s. 123-25
10) For disse tidlige debattene se John Erickson, The So
viet High Command 1918-1941 (London, 1962), s. 113213; I.V. Berkhin, Voennaya reforma v SSSR 1924-25gg)
(Moskva, 1958)
11) E.H. Carr, Socialism in One Country 1924-1926^ Vol. 2
(Harmondsworth, 1970), s. 59
12) J.V. Stalin,^Problems of Leninism (Moskva, 1947)* s.
356
13) Det skal ikke benektes at det var opposisjon mot den
sovjetiske staten under krigen, men minnet om krigen
er svært potent. Se f.eks. kapittel 12 i Hedrick
Smith, The Russians (London, 1976)
14) For denne perioden under ledelse av Khrustsjov se spe*sielt Michel Tatu, Power in the Kremlin (London, 1969)
15) Det er også mulig å føre dén "sovjetiske militæroppbyggingen" tilbake til Sentralkommite-resolusjonen "Om
landets forsvar" i 1929. Men den nåværende fasen har
sin rot i "revolusjonering av militære forhold" som
var emnet for mye diskusjon tidlig på 1960-tallet.
16) For en diskusjon av forsvarssektorens organisering og
virkemåte, se min "Soviet Military R. & D.: Managing
the Research-Production Cycle", i J. Thomas og U.
Kruse-Vancienne (red.), Soviet Science and Technology^
publisert av George Washington University for National
Science Foundation (Washington, DC, 1977), s. 179-229;
for en mer detaljerf diskusjon se mine to kapitler i
R. Amann og J. Cooper (red.), Innovation in Soviet In
dustry (under utgivelse).
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16a)"Follow on" betegner det fenomen - kjent fra militær
industrien både i USA og Sovjetunionen - at utviklin
gen av nye, forbedrede våpensystemer startes opp alle
rede mens de gamle våpensystemene er under produksjon.
0. a.
17) Se mitt bidrag "The Soviet Style of Military R. & D"
i F.A. Long og J. Reppy (red.), The Genesis of New
Weapons. Decision-Making for Military R. & D9 Elmsfofd
1980
18) Markizm-Leninizm o voine i armii (Moskva, 1968), s.
258-59
19) Pravda, 26. april 1963; Tatu op.cit., s. 343-44
20) Materialy XXIVsrryezda KPSS (Moskva, 1971), s. 46.
21) Se spesielt Julian Cooper, Innovation for Innovation
in Soviet Industry, Centre for Russian and East Euro
pean Studies, University of Birmingham, Discussion
Paper, Series RCB/11, 1979, s. 87-92.
22) A. Levikov, ""A", nB ", i Literatumaya Gazeta, 15. no
vember 1972, s. 11.
23) Literatumaya Gazeta, 7. februar 1973, s. 10.
24) Se f.eks. S. Tynshkevich, "Sootnoshenie sil v mire i
faktory predotvrashcheniya voiny", Kommunist vooruzhennykh sil, 1974, nr 10, s. 16; N.A. Kosolapov, "Sotsialno-psikjologicheskie aspekty razryadki", Voprosy
filosofii, 1974, nr 4, s. 36-37; V.M. Kulish (red.),
Voennaya sila i mezhdimarodnye otnosheniya (Moskva,
1972), kapittel 1.
25 Se World Armaments and Disarmament. SIPRI Yearbook 1979
(London), s. 172-73; G. Ofer, "Soviet Military Aid to
the Middle East", Joint Economic Commitee, US Congress,
Soviet Economy in a New Perspective (Washington, DC,
1976), s. 216-39.
26) Se artikkelen om sivilt forsvar i Sovetskaya Voennaya
Entsiklopedia, Vol. 3 (Moskva, 1977), s. 23-25.
27) CIA: Soviet Civil Defence, NI 78-10003, Washington, DC,
juli 1978, s. 2.
28) Se Odom, loc. cit., s. 44-47; Sovetskaya Voennaya Ent-isiklopedia, Vol. 3'(Moskva, 1977), s. 255-57.
29) Sovetskaya Voennaya Ensiklopedia, Vol. 2 (Moskva, 1976),
s. 245.
30) Dette har vært et svært utbredt synspunkt, sterkest
satt fram i R. Kolkowicz, The Soviet Military and the
Communist Party (Princeton, 1967) .
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31) T. Colton, Commanders 3 Commisars and Civilian Authori
ty (Cambridge, Mass., 1979) argumenterer for at Den
Hovedpolitiske Administrasjonen faktisk kan identifi
seres med det militære. Se også R. Fritsch-Bournazel,
"Les Forces Armées et la 1sociétée111, Pouvoirs^ 1978,
nr. 6, s. 55-64.
32) "The Soviet System: Petrification or Pluralism", i J.
Hough, The Soviet Union and Social Science Theory (Cam
bridge, Mass., 1977), s. 19-48.
33) For en diskusjon av marginale endringer i ressursfor
delingen, se J. Hardt, "Military-Economic Implications
of Soviet Regional Policy", skrevet for kollokvium ved
NATO Economic Directorate, Brussel, april 1979.
34) R. Garaudy, The Turning-Point of Socialism (London,
1970), s. 138.
35) Et svært Lydelig eksempel er den sovjetiske utvikling
av atombomben. Se min Entering the Nuclear Arms Race:
The Soviet Decision to Build the Atomic Bomb> Working
Paper N-. 9, International Security Studies Program,
Wilson Center, Washington, DC, 1979.
36) Se min "Research Note: Soviet Thermonuclear Research",
International Securityy Winter 1979/80.
37) Senghaas, op.cit., s. 361-64
38) For en diskusjon av de forskjellige tendensene, se W.
Clements, Jr., The USSR and Global Interdependence
(Washington, DC, 1978).
39) Se f.eks. diskusjonen i R. Medvedev, On Socialist Demo
cracy (London, 1975), kapittel 3 og 4.
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