
Roy Medvedev og Zhores Medvedev:

Sovjetunionen og våpenkappløpet

Stilt overfor det Edward Thompson har kalt wden nåværende 
krigstrusel", tar vi svært gjerne imot invitasjonen fra 
våre kamerater i fredsbevegelsen og kampanjen, mot atom
våpen i Vest-Europa om å gå sammen i en felles dialog og 
aksjon. Vi kan forsikre dem om at til tross for de hind
ringene som offisielle media i Øst og Vest forsøker å 
legge mellom oss, så finnes det sovjetborgere som hører 
hva de sier og som deler deres alvorlige bekymring for 
freden i Europa og i verden. Men nettopp på grunn av al
voret i situasjonen, må vi også vise velvilje og tålmo
dighet når det gjelder å forstå de ofte ulike premissene 
og erfaringene som ligger bak våre forskjellige oppfat
ninger av krisen. Vi vil spesielt forsøke å gi et svar 
på de svært viktige argumentene Edward Thompson nylig har 
fremført her i dette tidsskriftet på vegne av Den Europe
iske Atomnedrustningskampanjen (END)1. Svaret vårt vil 
være kritisk, men også et uttrykk for positiv solidari
tet. Det er viktig for fredskreftene i Vest å forstå 
hvorfor mye av Thompsons elegante argumentasjon ikke vil 
bli møtt med den samme enighet og forståelse av freds
kref tene innen Sovjetunionen. Med "fredskrefter" mener 
vi ikke det offisielle sovjetiske byråkratiet eller parti
apparatet, men tvertimot de vanlige sovjetborgere. De 
har utviklet en voldsom aversjon mot krig etter den his
toriske tragedien, som fremdeles lever i minnet hos alle 
generasjoner, da tyve millioner ble drept og tyve milli
oner til ble såret og lemlestet i kampen mot den tyske 
invasjonen. Særlig tror vi at folk flest i Sovjetunionen, 
også mange åv dem som kjemper innenfra mot den byråkra
tiske makten, ikke vil godta Thompsons argument - som er 
så viktig for hans analyse av "utryddelsens" dynamikk -
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om at ansvaret for krisen må deles likt mellom USA og 
Sovjet. Dessuten, som forkjempere for sosialistisk demo
krati i Sovjetunionen (og dermed som ftsovjetiske opposi- 
sjonellen), er vi heller ikke istand til å si oss enige i 
det vi oppfatter som Thompsons altfor fatalistiske vur
dering. Ved å framstille det som om det er en symmetri 
mellom de aggressive kreftene i den amerikanske krigsmas
kinen og de like farlige frtreghetskreftene" i det sovjet
iske militær-industrielle kompleks, tror vi at Thompson 
overser viktige forskjeller mellom det amerikanske og det 
sovjetiske samfunnet. Ut fra ønsket om en realistisk for
ståelse av den krisen vi er inne i og av oppgavene freds
bevegelsen står overfor, kan vi ikke godta forestillingen 
om at "den kalde krigens dypeste strukturer" funksjonelt 
sett er de samme i de to blokkene.
Etter vår mening tilslører slike oppfatninger store for
skjeller i den tosidige konfrontasjonen mellom blokkene, 
enten det gjelder militærutgiftenes institusjonelle rolle, 
offisielle holdninger til bruk av atomvåpen, ulike forslag 
til våpenbegrensninger opp gjennom årene, alminnelige opp
fatninger av atompolitikk, problemet med spredning av 
atomvåpen eller de ytterste konsekvenser av strategiske 
motsetninger. I det følgende vil vi forsøke å antyde noen 
av de asymmetrier vi mener er viktigst for å forstå be
gynnelsen til det våpenkappløpet vi er inne i. Det er 
selvsagt riktig at de vestlige samfunn er mer åpne for 
analyse enn det sovjetiske hvor avgjørelsene på det stat
lige plan er omgitt av atskillig mer taushet og hvor opp
lysninger om militærstrategi eller teknologi blir spesielt 
godt hemmeligholdt. Leserne bør være oppmerksom på denne 
begrensningen når vi forsøker å sette sovjetiske utspill 
og reaksjoner etter 1945 inn i en sammenheng. I noen til
feller kan vi bare spekulere omkring sovjetiske tiltak. 
Ikke desto mindre, til tross for at det amerikanske sam
funnet er mer åpent, så vil vi argumentere for at hele 
rekken av amerikanske administrasjoner har vært, og fort
satt er, mest provoserende og minst forutsigbare i det 
verdensomspennende forholdet mellom Øst og Vest.

ET SOVJETISK MI LI TÆRT-1NDUSTRIELT KOMPLEKS?

Militært-industrielle komplekser eksisterer i alle moderne 
industrisamfunn, men det er under mye mindre ansvarlig kon
troll i USA enn i Sovjet. Det er ikke tvil om at de mili
tært-industrielle forskningsinteressene i Sovjet øver en 
viktig innflytelse både over valg av ulike yåpenprogram og
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av hvordan man skal drive våpenproduksjon. Men det vil 
likevel være feil å hevde at de noensinne har fått kon
troll over den sovjetiske regjeringens langsiktige strate
giske politikk, - verken under Stalin, Krutsjov eller Bre- 
sjnev. De utgjør ikke noen "stat i staten*1 slik de gjør i 
USA, men har fortsatt en underordnet rolle i systemet.
Derfor mener vi at Edward Thompson tar feil når han tror 
at man i Sovjet kan nå det punkt at "militærteknologien, 
med fingeren på avtrekkeren,utsletter selve det ’politiske* 
moment.**2 Det sovjetiske systemet er altfor konservativt 
og byråkratisert til at dette kan skje. Regjeringen og 
partiapparatet tillater ikke noen handlingsfrihet selv for 
redaktører av små og ukjente provinspublikasjoner; de til
later ikke at en eneste film eller et eneste teaterstykke 
vises uten at det er spesielt behandlet i Kulturministeriet; 
de tillater ikke at noen yrkessammenslutninger dannes uten 
statens eller partiets godkjenning; og ingen får reise 
utenlands uten tillatelse fra en rekke forskjellige "reise- 
kommisjoner** i partiet (for ikke å snakke om det lokale og 
regionale politiet). Hvordan kan man da tenke seg mulig
heten av at militærekspertene som har hånd om Sovjetunio
nens interkontinentale raketter (ICBM), skulle kunne sende 
dem avgårde i en krisesituasjon uten en kollektiv avgjørelse 
på høyeste stats- og partiplan? Selv om vi ikke vet så 
nøyaktig hvordan kommandostrukturen innen de sovjetiske 
atomstridskreftene er, så kan vi likevel trygt anta at det 
fins strenge og omfattende sikkerhetsrutiner som skal 
hindre at man på noe trinn i det militære hierarkiet kan 
sette igang noe aleine, enten med overlegg eller ved en 
feiltagelse.
Det er også andre grunner til at forbindelsene mellom in
dustrielle og militære interesser i Sovjetunionen danner 
en mye svakere og mindre autonom enhet enn i USA. Verken 
sprengstoffarbeiderne eller fabrikkdirektørene har noen 
grunn til å frykte arbeidsløshet dersom man får en omstil
ling til sivil produksjon. Faktisk ville de fleste som 
arbeider i militær produksjon, være positivt innstilt til 
en slik omstilling siden de dermed ville komme bort fra en 
del av de farene som er forbundet med våpenproduksjon.
Også vitenskapsmenn og forskere knyttet til militæret ville 
ønske velkommen en overgang til sivil forskning fordi ar
beidet deres nå er så hemmeligstemplet at de ikke oppnår 
noen offentlig anerkjennelse for sine arbeider, noe som er 
en kilde til mye frustrasjon blant dem. Et slikt tilfelle 
har vi f.eks. i den nå avdøde Sergei Korolev, arkitekten 
for sovjetisk rakett-teknologi, som bare hadde hemmelig
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stemplede utmerkelser og som var helt ukjent i Russland 
helt til etter han døde i 1966. Når det gjelder det sov
jetiske offiserskorpset, så inntar det en underordnet posi
sjon i det politiske establishment og er generelt sett ikke 
i noen sterk posisjon til å kontrollere strømmen av våpen- 
anskaffelser. Dessuten, til forskjell fra USA hvor konkur
ransen mellom hær, marine og luftforsvar tradisjonelt har 
ført til en "overproduksjon" av våpensystemer, så er riva
liseringen mellom våpengrenene ubetydelig innen det mer en
hetlige og underordnete russiske militæret. Til slutt må 
det nevnes' at politbyråmedlemmer vanligvis er mye mer "ge
neralister" i sin karriere enn de fleste amerikanske poli
tikere og regjeringsbyråkrater; de er mindre knyttet til 
spesielle interessegrupper som de ville være avhengige av 
for å opprettholde sine posisjoner.

OPPFATNINGER I DEN KALDE KRIGEN

La oss nå gå over til spørsmålet om hvordan de to partene 
i den kalde krigen oppfatter hverandre. Det finnes i det 
minste tre mulige scenarier som alle innebærer en total 
atomkrig: det kan være som følge av en overlagt aggresjon, 
som følge av et førsteslag før en ventet aggresjonshand- 
ling fra den annen part, og som følge av et gjengjeldel- 
sesslag. Dersom vi begrenser atomkrigsarenaen til Europa, 
synes sannsynligheten for et overraskende lynangrep enten 
fra NATO eller Warsjawa-paktens side å være nærmest lik 
null. Etter vår mening eksisterer det ikke lenger noen 
grensetvister, "Danzig-korridorer" eller revansjistinte- 
resser som kan skape slike kriser som la grunnlaget for 
de to tidligere verdenskrigene. Selv om man forsøkte å 
innta samme holdning som de kalde krigerne på høyrefløyen 
i Amerika, og forsøkte å forestille seg (slik Frederick 
Forsyth har gjort i bestselleren "Djevelens Alternativ") 
at Sovjet til slutt ble tvunget til å invadere Vest- 
Europa av økonomiske grunner, da ville det selvsagt være 
absurd å tenke seg at Sovjet først ville ødelegge det med 
atomvåpen og forurense det med radioaktivt nedfall i år
hundrer. På samme måte synes det svært usannsynlig at et 
vestlig angrep på Sovjet eller Østblokken skulle kunne 
provosere frem en sovjetisk gjengjeldelse med atomvåpen. 
Dermed gjenstår det bare et mulig scenario: et førstean- 
grep for å komme ^motstanderen i forkjøpet. Et slik første- 
angrep er imidlertid bare tenkelig dersom den ene parten 
alvorlig tror elXev vet klart at den andre siden forbere
der et overlagt angrep.
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Problemet - og den potensielt alvorlige faren - er at det 
er en stor forskjell mellom "alvorlig tro" og "klar viten". 
"Alvorlig tro" er et rent subjektivt begrep som innebærer 
en rekke mulige fortolkninger og avledede grader av sann
synlighet. Etter vår oppfatning har utviklingen i det 
strategiske våpenkappløpet etter Hiroshima delvis sitt 
grunnlag i slike subjektive oppfatninger om hensikter og 
syn på verden hos den annen part. Hvis vi for eksempel 
tar for oss de offisielle forklaringene fra vestlige le
dere på "moderniseringen" av atomstyrkene i NATO (som 
egentlig danner en kvalitativt ny utforming og opptrapp
ing), så hevdes de å bygge på en "alvorlig tro" på at 
Sovjetunionen virkelig har aggressive hensikter mot Vest- 
Europa. Selv der hvor vestlige media inntar et liberalt 
syn på sovjetiske holdninger, vil de nesten alltid anta 
at disse er de samme som de tilsvarende på amerikanske 
side. Et eksempel har vi i California Broadcasting Sys
tem’s store dokumentarserie nylig om farene ved atomkrig 
("Forsvaret av USA"), - et program som irriterte Wein
berger og Pentagon ganske kraftig. I denne programserien 
ble Walter Cronkite sendt til Moskva "for å finne ut 
hvilke generelle inntrykk "fienden" har av oss. Ikke helt 
overraskende viser det seg at de har en tendens til å opp
fatte Amerika som den aggressive part og at de raskt kan 
gi en lang liste med anklagepunkter.." Cronkite konklu
derer: "Hvem er disse russerne? Ingen kan si det med sik
kerhet. Men dersom deres oppfatning av Amerika er så 
feilaktig som vi tror den er, så kan våre egne oppfatnin
ger om Sovjet også være like feilaktige. Så lenge vi 
ikke har noen virkelig dialog, så vil den samme gamle 
frykten og tvilen fortsette å dominere vårt forhold"3)

Det er imidlertid ikke noe grunnlag for å anta at det er 
en slik grunnleggende symmetri i synet på motparten. Dette 
gjelder spesielt Sovjets oppfatning av hvilke hensikter de 
vest-europeiske landene har. Dersom det kom fjernsynsre- 
portere fra Norge, Sverige, Hellas, Frankrike, Italia, 
Holland eller Spania til Moskva, ville de da finne noen 
sovjetborgere som fryktet en aggresjon fra Europa• Nesten 
ingen. Man ville ikke få "en lang liste med anklagepunk- 
ter" mot noen av disse landene. Det kan nok sies at 
Vest-Tyskland er et spesielt tilfelle; og både blant van
lige folk og deler av det sovjetiske byråkrati var det da 
også inntil 1958-62 fremdeles en viss engstelse for høyre
ekstreme revansjisttendenser. Minnene om det nazistiske 
overfallet var fremdeles altfor levende til at man ikke 
var mistenksom når det gjaldt Bonns egentlige hensikt,
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uansett hva sunn fornuft skulle tilsi. Men nden tyske 
faren11 har langsomt blitt mindre med årene, særlig etter 
at "Østpolitikken" har dukket opp; og selv om frykten ikke 
er helt borte, spiller den ikke lenger noen viktig rolle 
når det gjelder å forme sovjetborgernes syn på Vest-Europa. 
Alle russere ville føle det som en personlig tragedie der
som en krig eller ulykke førte til at Paris, London, Roma, 
Amsterdam eller Madrid ble ødelagt. (Føler folk i England 
eller Italia det samme om Moskva eller Leningrad?) Når 
Warsjawapaktens raketter og tanksdivisjoner i dag vender 
mot ve^st, så er det ikke fordi noen i Sovjetunionen fak
tisk tror at Vest-E uropa i seg selv er en trusel mot Sov
jetunionens sikkerhet. Det er snarere fordi Europa i en 
generasjon har vært USAs viktigste "operasjonelle militær- 
teater." Denne forskjellen betyr alt.

Dersom det ikke eksisterer noen dyptgående motsetning 
mellom Sovjetunionen og Vest-Europa verken når det gjelder 
Sovjets hensikter i utenrikspolitikken eller når det gjel
der sovjetborgernes oppfatning av verden, så står det 
fortsatt igjen å forklare hvorfor det er en utbredt frykt 
for USA i Sovjet. Vi vil derfor forsøke å forklare den 
generelle strategiske situasjonen som har gjort sovjet- 
lederne besatt av ideen om forsvar. Øst-Vest spenningene 
har stadig svingt mellom konfrontasjon og detente^ kriser 
og avspenning. Vi har hatt to perioder som ga håp om at 
det kunne legges et grunnlag for samarbeid om gjensidig 
begrensning av våpenkappløpet, og begge ganger var det 
Sovjet som tok initiativet. Første gangen gjaldt det 
Krustsjovs politikk for "fredelig sameksistens" (1955-63), 
og andre gang Bresjnevs "detente"-strategi (1971-79). De 
viktigste avtalene som ble inngått i disse periodene pre
get av relativ normalitet, var forbudet mot atomvåpen
prøver i atmosfæren og seinere SALT I. SALT II, som vest
lig presse gjerne hevder var et offer for hendingene i Af- 
ganistan, var i virkeligheten avgjørende undergravd av 
motstanden fra høyrekreftene i Senatet og i Carter-admini- 
strasjonen, mange måneder før Sovjets intervensjon i Af- 
ganistan4.

Her vil vi gjerne få fremheve en viktig forskjell mellom 
vest-europeiske og amerikanske holdninger til Sovjet og 
dermed også i hvordan man oppfatter krisen mellom super
maktene. For Vest-Europa er Sovjetunionen et land de har 
levd med i århundreder; og Russland, enten det gjelder 
før eller etter revolusjonen, oppfattes vanligvis i samme 
former som man ser på utviklingen i det 'tradisjonelle eu
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ropeiske statssystemet. Det politiske systemet i Sovjet 
sees gjerne som resultat av utviklingstrekk i europeisk 
historie som Russland ikke alltid selv hadde hovedansvaret 
for. Vesteuropeerne er f.eks. klar over at den første 
verdenskrig uungåelig måtte føre til sammenbrudd for Tsar- 
russland, og at det var den andre verdenskrig som gjorde 
Sovjet til en militær supermakt. Samtidig kan de forstå 
Sovjetunionens tendens til å ta alle tenkelige forholds
regler for å sikre sin eksistens og for å unngå en gjen
tagelse av katastrofen den 22. juni 1941. I 1944-45 var 
det en enstemmig oppfatning i Russland at landets strate
giske grenser burde flyttes et langt stykke vestover: Ro
mania, Ungarn, Bulgaria og den østlige halvdelen av Tysk
land var okkupert som tidligere fiender, og de vestlige 
land aksepterte dette i begynnelsen. Når man på den andre 
siden gjorde disse landene til Folkedemokratier ble dette 
betraktet som at man opprettet en nsatelittn-region uten 
folkelig støtte, selv om man anerkjente Sovjets strategiske 
interesser i Øst-Europa. Vi kan se en viss forskjell i 
vesteuropeernes holdning mot Øst-Europa og mot selve Sov
jet, selv om forskjellen ikke er absolutt. Samtidig er 
det også slik at Vest-Europa ikke er særlig skremt av at 
Sovjet er kommunistisk siden både marxistisk ideologi og 
kommunistpartier lenge har spilt en viktig rolle i deres 
egne land.
Historisk sett har amerikanske holdninger til Sovjet vært 
helt annerledes. Det er viktig å minne om USAs relative 
isolasjon fra europeisk politikk i' det 19. århundre, og (i sammenheng med dett&) at Russland først fikk en betyd
ningsfull plass i amerikansk utenrikspolitikk etter Okto
berrevolusjonen. Mens vesteuropeerne gjerne aksepterer 
Sovjet som en legitim stat, som det eneste gjenværende av 
de store europeiske imperiene etterat det britiske og 
franske imperiet brøt sammen, så ser amerikanerne på Russ
land som et senter for verdensrevolusjonen og sosialistisk 
"undergraving11. Den politiske ledelsen* i Europa har alltid 
måttet omgåes betydningsfulle sosialistiske bevegelser i 
de enkelte land, og mange av dem er mye eldre enn sovjet- 
kommunismen. I motsetning til Vest-Europa, har man i USA 
ingen erfaring med noe innflytelsesrikt parti på venstre
siden. På denne måten har mangelen på en amerikansk sosi
alisme og landets lange isolasjon fra europeisk politikk 
bidratt til en underutvikling av USAs rasjonelle forståelse 
av internasjonal politikk. Den enøyde amerikanske oppfat
ningen av Sovjetunionen, sammen med den store styrken til 
venstresiden i Frankrike og Italia ved slutten av andre
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verdenskrig, bestemte i stor grad USAs kurs og ga opphavet 
til det som seinere ble kalt "den kalde krigen11 - og denne 
kursen ble så bekreftet ved at Sovjet konsoliderte sitt 
grep over Øst-Europa.

DEN STRATEGISKE MAKTBALANSEN

I hvilken grad var den kalde krigen også et svar på en 
reell militær trusel fra den Røde Hær mot den amerikanske 
kapitalisme? Sovjetstyrkene som hilste de amerikanske og 
engelske avdelingene ved Elben og Donau, var uten tvil den 
sterkeste hær verdenshistorien hadde sett. Til tross for 
de enorme tapene Sovjet hadde lidt under krigen, hadde de 
i 1945 en hær på 300 divisjoner, godt utstyrt med moderne 
våpen og et svært mobilt tanks-korps. Sovjetiske analy
tikere, støttet av ikke så få fremtredende vestlige his
torikere, har stort sett betraktet den amerikanske av
gjørelsen om å ødelegge Hiroshima og Nagasaki med atom- 
bomer i august 1945 - på et tidspunkt da en japansk over
givelse var nært forestående - som en styrkedemonstrasjon 
hvor hensikten hovedsakelig var å skremme Sovjet. De aller 
fleste diskusjonene om hvilken voldsom militær makt Sov
jet hadde ved slutten av andre verdenskrig, overser imid
lertid et meget viktig faktum: til tross for en omfatten
de modernisering av de væpnete styrkene i løpet ay krigen, 
så var det en type konvensjonelle våpen som aldri fikk 
noen prioritet, nemlig langtrekkende bombefly. Sovjet- 
styrkene var selvfølgelig velutstyrt med mange typer kamp- 
jagere og spesielle kortrekkende bombefly som støtte for 
kamper på bakken, men de manglet strategiske bombefly og 
forsøkte faktisk aldri å foreta massive raid mot tyske 
byer og industrisentra. Muligheten til å foreta langt
rekkende strategisk bombing var under krigen forbeholdt 
USA og England. Denne fordelen kombinert med monopolet 
på atomvåpen som Truman-administrasjonen hadde fra 1945 
til 1949 (og en bevist vilje til å bruke dem), burde 
gjøre det åpenbart hvor underlegen Sovjets militære styrke 
var da den kalde krigen tok til. USAs overlegenhet ble 
ytterligere forsterket da Sovjet, som sto overfor enorme 
gjenoppbyggingsoppgaver, demobiliserte storparten av den 
Røde Hær, og foretok betydelige reduksjoner i de mili
tære styrkene stasjonert i Europa.
Det var i denne perioden med amerikansk atomvåpenmonopol 
at Sovjets oppfatning av USAs aggressive hensikter begynte 
å ta form. Til tross for den militære nedtrappingen som 
Stalin, uten tvil motvillig, foretok, gjorde ikke USA noe
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forsøk på å legge grunnlag for en varig fred. Til tross 
for at det ikke fantes en eneste atommakt utenom USA, 
trappet de opp utviklingen av sitt atomvåpenarsenal og 
flåten av spesialbombefly som gjorde det mulig å slå til 
hvor som helst i Sovjetunionen. Ingen forsøkte å skjule 
den amerikanske truselen: generalene i Pentagon snakket 
åpent om landets atomvåpenoverlegenhet og det !,amerikanske 
århundre11 som skulle komme. De krigsherjede landene i 
Vest-Europa og rundt Middelhavet, som desperat trengte 
amerikansk økonomisk hjelp, åpnet samtidig dørene for opp
rettelsen av amerikanske flybaser som innsirklet Sovjet.
Til slutt strakte denne ringen av baser seg fra Island, 
England, Frankrike, Italia, Hellas og Tyrkia til Japan og 
Alaska. Før Sovjet var i stand til å produsere en eneste, 
enkel atominnretning, hadde USA hundrevis av dem. Og, - 
noe som ofte glemmes, - amerikanerne hadde fortsatt mono
pol på leveringssystemer. Faktum er at det ikke eksisterte 
noen russisk atomtrusel mot USA i begynnelsen av -50årene 
siden Sovjet ikke hadde et eneste bombefly som kunne krys
se verdenshavene. USAs strategiske dominans var fullsten
dig, og som et klart uttrykk for russernes frykt ble det 
på denne tiden (og bare da) iverksatt ,et katastrofeprogram 
med sikte på å bygge spesielle atomsikre tilfluktsrom nær 
regjeringsbygningene og de store boligblokkene i Moskva og 
andre byer. Selv etter at den første sovjetiske interkon
tinentale raketten var testet i 1957 (Korolevs "semerka"), 
forble den fundamentale strategiske situasjonen i all ho
vedsak uforandret. Til tross for det inntrykket oppskyt
ingen av den første sputniken ga, så var de tidlige sov
jetiske interkontinentale rakettene svært upålitelige, de 
fantes bare i et lite antall og de ville derfor vært et 
lett bytte for de amerikanske B-52 bombeflyene.
ARVEN ETTER U-2 AFFÆREN

Det var på bakgrunn av denne vedvarende strategiske ubalan
sen (i amerikansk favør) at Krustsjov lanserte sin politikk 
for "fredelig sameksistens" og gikk inn for stans i prøve
sprengningene. Det har vært vanlig å tillegge Cubakrisen 
skylden for at denne politikken mislyktes, men det faktiske 
forhold er at Krustsjovs prisverdige nedrustningsinitiativ 
ble undergravd mye tidligere av USAs uvilje mot å stoppe 
den regelmessige overvåkingen av sovjetisk territorium med 
spionfly. Mange i Vest, og enda flere i Sovjet, husker den 
dramatiske nedskytingen i 1960 av U-2 flyet ført av Francis 
Gary Powers, og deretter Krustsjovs dyktig utførte avslør
ing av Eisenhower som en løgner. Men verken Krustsjov
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eller amerikanerne fremstilte noensinne U-2 affæren slik 
den egentlig var. For sovjetlederne ville det være svært 
ubehagelig å innrømme at de i årevis hadde vært helt hjel
peløse og ute av stand til å hindre overflyginger over 
Sovjets største industrisentra av amerikanske fly i 70 000 
fots høyde. På sin side ønsket regjeringen i USA åpenbart 
å minimere den politiske skaden som var gjort ved at tid
ligere usannheter ble avslørt på en nedverdigende måte. 
Amerikanernes beslutning om å begynne å overfly sovjetisk 
territorium var faktisk tatt før Stalin døde, og det ble 
ikke gjort bare for å drive militær spionasje, men også 
for å oppnå en politisk skremselseffekt. Den sovjetiske 
regjeringen kom ikke med noen offisielle protester på den 
tiden, men overleverte hemmelige protester som ble avvist 
av Washington. Som Krustsjov seinere skrev i sin selvbio
grafi: "Amerikanerne visste utmerket godt at de ikke hand
let riktig. De visste at de ga oss en skikkelig hodepine 
hver gang et av disse flyene la ut på oppdrag... Vi var 
trett og lei av å bli utsatt for disse nedverdigelsene.
De utførte oppdragene bare for å vise vår impotens. Vel, 
vi var ikke lenger impotente"5. For å gi overflygningene 
en spesiell effekt ble dessuten tidspunktene ofte valgt 
slik at de falt sammen med sovjetiske nasjonaldager eller 
parader. U-2 flyet som til slutt ble skutt ned, med Sov
jets første skikkelige antiluftvernrakett, hadde som opp
drag å overfly 1. mai-paraden på Den Røde Plass. Det tok 
av fra Peskawar i Pakistan, krysset Afghanistan og fløy 
over Oral, på vei til Leningrad og videre til en amerikansk 
base i Norge. Det ble skutt ned i nærheten av industrisen- 
teret i Sverdlovsk.
Det ser ut til at Krustsjov hadde ventet en eller annen 
slags unnskyldning fra Eisenhower i forbindelse med Powers- 
affæren. Han hadde selv nettopp besøkt USA og hadde gått 
svært langt for å demonstrere sitt alvor når det gjaldt 
"fredelig sameksistens", inkludert det å ofre de tidligere 
nære forbindelsene med Kina6. Den sovjetiske ledelsen 
ventet en eller annen form for gjenytelse som skulle holde 
det hele i bevegelse fram til Paris-toppmøtet. Da Eisen
hower i stedet, tåpelig nok, forsøkte å rettferdiggjøre 
spionoppdragene, falt Paris-samtalene sammen. Slik sett 
var betydningen av episoden først og fremst symbolsk. Over- 
flygningene var et nedverdigende uttrykk for USAs teknolo
giske overlegenhet som hadde eksistert etter 1945. Ameri
kanerne nektet å gjøre slutt på disse bruddene på interna
sjonal rett under "tøværet" i I9607, og ga dermed uttrykk 
for Washingtons avvisning av enhver form for jevnbyrdighet
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i forhandlingsprosessen, en holdning som gjorde det håp
løst med nedrustningssamtaler i den nye situasjonen. Krust- 
sjov skrev seinere i sine memoarer: f,Vi betraktet denne 
form for spionasje som krig - krig ført med andre midler.. 
Amerikanerne brukte militære midler. Og de kunne ikke 
dekke seg bak sin teknologi i all evighet.118

U-2 episoden skjedde for snart en generasjon siden, men i 
hovedsak er amerikanernes holdning til problemet det samme 
i dag. Alle de ulike emerikanske administrasjonene har 
ansett et klart militært-teknisk overtak over Sovjet som 
en nødvendig forutsetning for seriøse forhandlinger. Sett 
fra en annen synsvinkel, så har hver eneste teknologiske 
nyhet når det gjelder atomkrigførsel - undervannsbåter med 
atomraketter, MIRVS9, cruise-raketter, nøytronbomben, osv - 
blitt introdusert av USA. Snarere enn å betrakte forhand
lingsprosessen som et forsøk på å unngå utviklingen av 
flere utrydde1sessystemer, så har USA tradisjonelt sett på 
nye strategiske våpen som forhandlingskort for å tvinge 
Sovjet til varig å godta den militære og politiske ubalan
sen vi har hatt etter krigen. Faktum er at inntil 1965-66 
hadde ikke Sovjet noen reell mulighet til å nå amerikansk 
territorium, mens USA kunne nå et hvilket som helst område 
i Sovjetunionen. Det er derfor ikke riktig å snakke om en 
"ny11 atomtrusel rettet mot Europa; logikken i våpenkapp
løpet fra 1949 og utover betydde hele tiden at Vest-Europa 
ville bli det eneste virkelige gissel i en atomkrig. USA 
var relativt trygg, og det var også derfor Kennedy-brødrene 
såpass rolig kunne true med militære aksjoner under Cuba- 
krisen.
Etter at toppmøtet brøt sammen, gjorde Sovjet flere mis
lykkede forsøk på å gjenopplive nedrustningsprosessen. 
Dersom disse forsøkene hadde lykkes, kunne verden vært 
spart for det store våpenkappløpet i tiårene som fulgte, 
og supermaktene kunne ha kommet frem til en rimelig stabi
lisering av de gjensidige forsvarssystemene. Men som 
Krustsjov to gangen hadde lært av bitter erfaring med U-2 
og Cuba-krisen: den eneste måten å få igang seriøse^for
handlinger var å vise USA at "de ikke kunne dekke seg bak 
sin teknologi i all evighet." Derfor bestemte den nye 
sovjetiske ledelsen, etter Cuba-krisen og etter at de inn
ledende diplomatiske forhandlinger hadde brutt sammen, at 
de ville følge opp den enorme nasjonale innsatsen som var 
nødvendig for å oppnå en troverdig avskrekkingsevne. Det 
var først i slutten av 60-årene og begynnelsen av 70-årene, 
da USA satt fast i den .vietnamesiske hengemyren, at Soy-
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jetunionen ble istand til å føre en massiv atomgjengjeld- 
else mot hele USA, Denne endringen i den militær-teknolo- 
giske maktbalansen, kombinert med virkningene av USAs ne
derlag i Indokina og Watergate-skandalen, førte til en be
tydelig forandring i amerikanernes holdning til nedrust- 
ningssamtaler• Med ett ble det mulig å ha en gjensidig 
dialog med gudløse kommunister og til og med undertegne 
og ratifisere SALT I.
Til slutt er det viktig å forstå at arven etter U-2 epoken 
sannsynligvis har en svært forskjellig betydning for de 
sovjetiske og de amerikanske lederne. I løpet av de tyve 
årene siden Powers ble skutt ned, har den amerikanske ad
ministrasjonen blitt utskiftet flere ganger. Sannsynlig
vis har verken Ford eller Carter, og enda mindre Reagan, 
noen erindring om U-2 episodene og tiåret da USA brukte 
overlagte skremsler og trusler mot det sovjetiske forsva
ret. Den nåværende ledelsen i Sovjet husker derimot disse 
episodene svært godt. I 1960 var Andrej Gromyko utenriks
minister, slik han også er i dag; Leonid Bresjnev var for
mann i Presidiet i Det Øverste Sovjet; Dmitri Ustinov, som 
nå er forsvarsminister, var på den tiden Vise-statsminis- 
ter; Juri Adropov, den nåværende sjef for KGB, var sekre
tær i den seksjonen av Sentralkomiteen som var ansvarlig 
for internasjonale forbindelser; Michal Suslov, som nå er 
sjefsideolog °, var også sekretær i sentralkomiteen; Alexei 
Jepishev, som er sjef for den politiske avdelingen i den 
Røde Arme, hadde samme stilling for tyve år siden. Selv 
om disse folkenes oppfatning av amerikansk politikk sik
kert ikke er helt korrekt, så har den uten tvil et grunn
lag i en mye lengre og grundigere personlig erfaring enn 
den motsatte oppfatningen av sovjetisk politikk som her
sker i den nåværende administrasjonen i Washington.

ENDRINGEN I DE STRATEGISKE AKSER

Utgangspunktet for motsetningene mellom "Øst" og "Vest" 
går tilbake til 18. århundre da Russland sto frem som ny 
stormakt. Flere av de avgjørende konfliktene i moderne 
verdenshistorie ble faktisk utkjempet på russisk jord: 
Napoleons invasjon av Russland i 1812, Krimkrigen i 1854- 
55, Østfronten i første verdenskrig 1914-17, Vestmaktenes 
intervensjon i borgerkrigen 1918-21 og nazistenes over
grep i 1941-45. Ved slutten av den andre verdenskrig var 
USAs viktigste strategiske mål å forsvare Vest-Europa på 
grunnlag av en overveldende amerikansk overlegenhet når 
det gjaldt atomvåpen og flystyrke. I tyve år ga de ^meri-
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kanske basene i Europa, Tyrkia og Japan USA mulighet til 
relativt ustraffet å slå til mot Sovjets sentrale områder, 
mens Sovjet bare hadde en begrenset evne til å slå tilbake 
mot Vest-Europa og Japan. Det amerikanske kontinentet var 
sikkert så lenge Sovjet manglet både et strategisk fly
våpen, en flåte av atombåter og pålitelige interkontinen
tale raketter; Atlanterhavet og Stillehavet utgjorde fort
satt USAs beste beskyttelse. Denne vissheten om atomvåpen- 
overlegenhet og en å& facto immunitet mot atomvåpengjen- 
gjeldelse gjorde det mulig for amerikanske administrasjo
ner å føre en relativt aktiv konfrontasjonspolitikk til 
seint på 60-tallet. Samtidig utviklet imidlertid forhol
det mellom Sovjetunionen og Vest-Europa seg i gunstig ret
ning, delvis fordi begge parter hadde alt å miste i en 
storkonflikt. l!Øst-VestM-konfrontasjonen skiftet fra den 
historiske Vest-Europa mot Sovjet aksen til USA mot Sovjet. 
Ettersom det gikk nedover med de store europeiske imperi
ene, sank Vest-Europas absolutte og relative betydning i 
verdenspolitikken, samtidig som landene i den !,Tredje 
Verden”, som en gang hadde vært europeiske kolonier, fikk 
en mer og mer betydningsfull rolle i den globale maktba
lansen.
Da oljekrisen kom i 1973-74, hadde det amerikanske leder
skapet begynt å merke en avgjørende forandring i den geo- 
økonomiske og militære maktbalansen. Sovjets vellykkede 
modernisering av sin marine og deres utvikling av et sys
tem av interkontinentale raketter gjorde at den tradisjo
nelle avskrekkingspolitikken basert på de store havenes 
beskyttelse fikk mindre betydning for det amerikanske for
svaret. Dessuten, etter hvert som Vesten ble mer avhengig 
av oljeimport, så endret det som tidligere var en geogra
fisk fordel for USA, nemlig den store avstanden fra det 
eurasiatiske kontinent, seg nå langsomt til en praktisk 
ulempe. Samtidig førte dette til at Sovjet p.g.a. sin 
nærhet til Midt-Østen og, noe som er viktigere, landets 
uavhengighet av ressursene i den Tredje Verden, styrket 
sin strategiske posisjon. Og endelig, etter hvert som det 
utviklet seg potensielle konflikter i den Tredje Verden, 
hvor relativ overlegenhet i atomvåpen ikke lenger var av
gjørende, fikk Sovjets styrke når det gjalt konvensjonell 
krigføring en ny betydning. Den samlede virkningen av 
dette var at den strategiske ubalansen mellom supermaktene 
jevnet seg ut en del, og dette bante veien for en ny opp
blomstring av den "fredelige sameksistens" - som nå ble 
kalt "detente". Da SALT-forhandlingene startet, så det ut 
til at vi endelig hadde fått en periode med relativ til-

180



regnelighet, med utsikt til en gradvis stabilisering, og 
kanskje til og med reduksjon, i den enormt overflødige 
’'overkill1''-kapasiteten i de to supermaktenes atomvåpen- 
arsenal.
Hvorfor brøt så détente-politikken plutselig sammen under 
Carter-administrasjonens siste år? Sovjets intervensjon 
i Afghanistan var ikke den viktigste årsaken, den var sna
rere et resultat av detente-politikkens fallitt enn en år
sak. SALT II var død lenge før, faktisk var det klart 
bare noen uker etter at Bresjnev og Carter hadde under
tegnet avtalen, at den ikke ville bli ratifisert av det 
amerikanske senatet.11 Det var dette som var begynnelsen 
til forverringen i den internasjonale situasjonen, og den 
ble ytterligere forverret ved Brusselvedtaket om "moderni- 
seringen11 av NATOs atomvåpen i Vest-Europa i desember 1979, 
det såkalte "dobbeltvedtaket". Også dette var før russiske 
tropper gikk inn i Afghanistan. Hva var så den reelle bak
grunnen for denne forandringen i USAs politikk? Vi tror 
at hovedårsaken til at konfrontasjonspolitikken ble tatt 
°PP igjen., var det faktum at SALT II ikke bidro det minste 
til å rette på USAs dårlige posisjon i den Tredje Verden. 
Her hadde USA nettopp lidd et nytt alvorlig tilbakeslag 
med den iranske revolusjonen etter sine tidligere nederlag 
i Indokina og Angola, og både Carter- og Reagan-administra- 
sjonen var fast besluttet på å gjenskape Europas strate
giske betydning og dermed også den sentrale rolle USAs 
atomvåpenarsenal skulle spille. Washington har hevdet 
gjentatte ganger at USA nå er i en strategisk "underlegen" 
posisjon, men egentlig er det utsiktene til balanse med 
Sovjet de motarbeider og som styrer USAs politikk for ti
den, noe Stephen Cohen nylig har påvist i New York Times12 .

USA nekter å akseptere at de nå mister grepet om store om
råder i den Tredje Verden og at Sovjet i stedet har fått 
nye muligheter for innpass og større bevegelsesfrihet. 
Amerikanske ledere ser bare strategiske punkter på et mi- 
litærkart når de betrakter den Tredje Verden, slik til
fellet nylig var i Namibia og Angola, mens den sovjetiske 
siden gjerne bedømmer utviklingen ut fra de underliggende 
sosiale og økonomiske prosesser. I tillegg er det gene
relt sett lettere for landene i den Tredje Verden å gjøre 
bruk av elementer fra den sovjetiske industrialiseringsmo- 
dellen enn å overta den amerikanske livsstilen, og dette 
skaper ytterligere frykt i Washington. Hva angår Sovjet
unionen, så vil slike revolusjoner langt borte som i Mel- 
lom-Amerika eller Sørlige Afrika, hendinger som skjer helt
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uavhengig av russisk politikk, gjerne føre til kostbare 
og ubehagelige problemer med hensyn til assistanse og 
støtte. Men generelt har de sovjetiske lederne under Bresj- 
nev følt at de ikke kan avslå hjelp når de blir bedt om 
det slik Nicaragua er et ferskt eksempel på. Reagan-ad- 
ministrasjonen fremstiller dette overfor den amerikanske 
offentligheten som et bevis på sovjetisk aggresjon og sov
jetisk ansvar for "terrorisme11.

DEN NYE FAREN I EUROPA

Samtidig ser det også ut til at USA har blitt stadig mer 
bekymret for at detente-politikken kunne åpne veien for 
stadig bedre Øst-Vest forbindelser og kanskje også etter 
hvert føre til at det vesteuropeiske forsvaret ble løsere 
knyttet til USAs globale militærsystem. Tendensen til 
balanse mellom Sovjets flåte av undervannsbåter og inter
kontinentale raketter på ene siden og de tilsvarende sys
temer på amerikansk side kunne potensielt føre til at 
Vest-Europa ikke lenger ville finne seg i å være et gissel 
i en eventuell atomkrig. Fra midten av 70-årene var det 
ikke lenger utenkelig at det kunne bryte ut en atomkrig 
mellom USA og Sovjet samtidig som Vest-Europa forble mer 
eller mindre intakt. Dette ville være en mulighet særlig 
dersom konflikten hadde sitt utgangspunkt et sted i verden 
hvor vest-^europeiske interesser ikke var involvert. Mulig
hetene for en slik forandring i forhold til scenarier under 
den kalde krigen, da Europa var mest sårbart, gjorde det 
tenkelig at europeisk politikk åpnet for en tilbaketrekk
ing fra våpenkappløpet. Denne muligheten for at Europa 
ikke ville delta i en atomkrig har gitt amerikanske mili- 
tærplanleggere mye hodebry, og den forklarer hvorfor de 
har det så travelt med å få til nye ordninger for ameri
kanske styrker i Europa. Under det tilslørende uttrykket 
"modernisering" forsøker således USA å overtale NATO-l.an
dene til å godta en utplassering av atomraketter som ikke 
er bundet av det gamle "dobbeltnøkkelsystemet" (dvs. for
melt sett felles kontroll) og dermed for første gang gi 
USA autoritet til selv å sende avgårde siste generasjons 
raketter mot Warsjawapakten. Naturligvis har USA forsøkt 
å skjule dette bak løfter om konsultasjoner, men i virke
ligheten vil det være den amerikanske hær aleine som har 
autoritet til å avfyre de nye atomvåpnene fra vest-euro- 
peisk territorium. Mens det tidligere var slik at USA 
forsøkte å beskytte Vest-Europa under en amerikansk atom- 
paraply, så er det nå - ifølge den nye planen - Vest-Europa 
som skal beskytte USA.
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Vi synes derfor ikke det er overraskende at Moskva ser på 
den såkalte Moderniseringen” av NATO med en dyp uro som 
minner om den Washington opplevde for tyve år siden da 
Krustsjov utplasserte mellomdistanseraketter på Cuba. Vi 
har ikke på noen måte eksakt kjennskap til hvilke over
veielser de sovjetiske lederne har gjort i det siste; som 
vi har sagt tidligere, så er dette et område hvor regjer
ingen holder sovjetiske borgere totalt uvitende om hva som 
skjer.13 Men vi kan ganske sikkert gå ut fra at det er to 
hovedgrunner til den alvorlige bekymring Sovjet har vist 
overfor planen om å utplassere Cruise og Pershing II ra
ketter i Vest-Europa. Den første må sees i sammenheng med 
hele det militære forhold mellom USA og Sovjet etter kri
gen. Historisk har Sovjet aldri vært i stand til å være 
først med en eneste ny våpenteknologi etter 1945. (Frem
skrittene som ble gjort på satelittområdet i den korte 
perioden 1957-58, forble ikke-militære, og de ble raskt 
forbigått av USA. I dag forsøker ikke engang Sovjet å 
konkurrere om utforskningen i verdensrommet.) På ethvert 
stadium har USA vært foran, tatt ledelsen teknologisk og 
tvunget Sovjet til å forsøke å innhente forspranget fra 
en underlegen posisjon. Slik har situasjonen vært hele 
tiden, og den har på en dyptgripende måte formet den rus
siske holdning; den har skapt et omfattende mindreverdig
hetskompleks som sannsynligvis har dominert over rasjo
nelle overveielser i 70-årene. SALT I ble undertegnet på 
et tidspunkt da USA hadde ca. 6 500 atomstridshoder og 
Sovjet ca. 2 200. Sovjet hadde altså mer enn nok våpen 
til å ødelegge USA tidlig på 70-tallet. Man kan derfor 
spørre seg hvorfor produksjonen av stridshoder fortsatte 
frem til i dag da Sovjet har omkring 6 000? Sannsynlig
vis var det en rekke faktorer inne i bildet. En grunn 
var uten tvil selve forskjellen i de absolutte tallene - 
USA gikk ikke frivillig med på å redusere sine lagre til 
Sovjets nivå, slik at det var fristende heller å øke sine 
egne opp til amerikansk nivå. Dette kunne rasjonelt be
grunnes ut fra den muligheten at en krig ville kunne om
fatte andre kontinenter enn bare Amerika. Mye viktigere 
var imidlertid russernes konstante frykt for et amerikansk 
forsprang i våpenteknologi. Akkurat på denne tiden, i be
gynnelsen av 70-årene, innførte Washington MIRV i sitt 
strategiske leveringssystem14, og dette ga USA en stor ny 
fordel i våpenkappløpet. SS-20 rakettene som Sovjet nå 
utplasserer, utgjør en del av et forsinket russisk svar på 
USAs MIRV for ti år siden, et resultat av en russisk be
slutning tatt helt tilbake under SALT I, men som først i 
slutten av 70-årene begynte å komme i produksjon. SS-20
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blir overfor den vanlige russer presentert som ganske en
kelt en moderne utgave av en gammel rakett uten større 
strategisk betydning enn et nytt jagerfly eller en ny tank 
som erstatter en tidligere utgave. Faktisk så er den rus
siske tilbøyeligheten til å holde lange - og altfor lange - 
produksjonsserier av våpen som de behersker godt (tanks, 
gamle interkontinentale og nye mellomdistanseraketter), 
en slags kompensasjon for at de ikke lykkes i å holde 
følge med nye våpentyper, i en forsvarsøkonomi som ved
varende har mislykkes i å skape virkelige innovasjoner.
I motsetning til dette så representerer Cruise-raketten 
for de russiske lederne et kvalitativt sprang i våpenkapp
løpet, fordi den innebærer en helt ny teknologi som er 
langt foran alt Sovjet kunne ha håp om å konkurrere med 
på kort sikt. Russerne kaller den for "raketten med 
vinger", og de betrakter dens treffsikkerhet og evne til 
å trenge gjennom radarforsvaret som en dypt alvorlig tru
sel fra USA. Cruise-rakettene gjenoppvekker frykten og 
følelsen av teknologisk underlegenhet slik russerne har 
opplevd det tidligere og derfor reagerer også Sovjet så 
voldsomt.
Det finnes imidlertid også en annen grunn til den økende 
diplomatiske krisen som NATOs "modernisering" har frem
kalt. Det gjelder det faktum at den nye generasjonen av 
raketter vil være en integrert del av det amerikanske mi- 
litærsystemet og vil kunne bli brukt uten samtykke fra de 
europeiske allierte. Dersom Frankrike, Italia eller Eng
land hadde utviklet sine egne nye raketter og beholdt den 
fulle kontrollen med bruken av dem, da ville nervøsiteten 
i Sovjetunionen vært langt mindre. Ingen i Sovjet tror 
at verken Frankrike eller England ville ha noen grunn til 
å starte en atomkrig. Et første-slag fra USA er derimot 
for de sovjetiske lederne en mye mer tenkelig og skrem
mende mulighet, og de betrakter derfor det nye "en-nøkkel" 
kommandosystemet som ligger implisitt i utplasseringen av 
Pershing II og Cruise-rakettene som en meget farlig senk
ing av atomterskeien. Fra russisk synspunkt kan ikke ut
plasseringen av den nye generasjonen av sovjetiske mellom
distanseraketter (dvs. SS-20 som er den formelle grunnen 
til NATOs egen planlagte modernisering) sammenlignes med 
den opptrappingen av våpenkappløpet Cruise og Pershing II, 
som er rettet mot Sovjet, representerer. SS-20 kan ikke 
nå USA og forrykker derfor ikke den strategiske maktbalan
sen slik det nye NATO-systemet gjør.
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TRUSELEN OM "BEGRENSET" ATOMKRIG

I den offisielle vestlige diskusjonen om den nye genera
sjonen av atomvåpen og leveringssystemer kan man merke en 
ny holdning som vekker alvorlig bekymring. Mens man tid
ligere betraktet atomvåpen nesten utelukkende som et av
skrekk ingsvåpen, så er det nå antydninger om at det vil 
være hensiktsmessig med såkalte "teater-atomvåpen", dvs. 
atomvåpen for krigsskueplassen, og visse reglev for å 
føre atomkrig. Denne diskusjonen om "begrenset" eller 
"fleksibel" atomkrig har bare funnet sted innen NATO. Den 
offisielle russiske holdningen er fortsatt den gammeldagse 
oppfatningen at atomkrig er utenkelig, kriminell og uten 
seierherre. Samtidig legger vi merke til at den ameri
kanske diskusjonen om begrenset atomkrig for det meste 
har konsentrert seg om Europa. Amerikanske militæreks- 
perter tror åpenbart at det er mulig å begrense en atom
krig til en gjensidig ødeleggelse av Vest- og Øst-Europa. 
Mens man utplasserer hundrevis av nye raketter i nærheten 
av de store europeiske befolkningssentra hvor det er umu
lig å skille militære og sivile mål, så har USA desentra
lisert sitt eget rakettsystem til tynt befolkede ørkenom
råder. Etter hvert som folks usikkerhet og engstelse øker 
i Vest-Europa, gir Reagan-administrasjonen de amerikanske 
velgerne løfter om en fremtid hvor USA igjen er den over
legne .

I Sovjet derimot er det ingen illusjon om en rasjonell 
atomkrig. Til tross for at det med jevne mellomrom hev
des fra NATO-talsmenn, så fins det ingen planlegging i 
Sovjetunionen med sikte på omfattende overlevelse i en 
atomkrig: I de nye boligområdene i Moskva eksisterer det
ikke tilfluktsrom, mens sivilforsvarets opplæring ute i 
distriktene begrenser seg til rutinemessige bussturer inn 
i skogsområder. På samme måte har man aldri i noen offi
siell uttalelse forespeilt at Sovjet skulle kunne vinne 
en slik krig. Faktum er at det sovjetiske folk blir for
talt at en verdensomspennende atomkrig er galskap, og at 
ingen vil overleve en slik krig. Når det gjelder "teater"- 
kriger, så blir ikke det diskutert, og offisielt benekter 
man at det er mulig. Slik sett har ikke Sovjet utarbeidet 
planer for slike tilfeller som en begrenset atomkrig i Eu
ropa slik USA har. På den andre siden, dersom noe land 
skulle sette igang eller tillate et isolert atomangrep mot 
Sovjetunionen, da vil Sovjet etter all sannsynlighet fore
ta en tilsvarende begrenset gjengjeldelse mot angriperens 
territorium. Men de sovjetiske lederne har gjentatte gan
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ger advart amerikanerne om at slike hypotetiske avgrensede 
kamputvekslinger ikke bare vil være umulig å garantere, 
men at det er nettopp den slags villfarelser som kan øke 
muligheten for en verdensomspennende undergang.
Vestlige media snakker ofte om de økonomiske og politiske 
fordelene i den "frie verden11 og nødvendigheten av å for
svare demokratiet. Når det gjelder moderne militærsys- 
temer, eksisterer det imidlertid knapt noe demokrati. I 
begge leire er alle de virkelig betydningsfulle avgjørel
sene hemmelige, og verken parlament eller offentlighet har 
noen nevneverdig innflytelse over utformingen av den mili
tære strategi. Det er riktig, og viktig, at folket i de 
vestlige demokratier i den kapitalistiske verden har yt
ringsfrihet og frihet til å organisere fredsbevegelser og 
anti-atomvåpen kampanjer. Regelmessige valg og parlamen
tariske debatter er en realitet i USA eller England. Ikke 
desto mindre, selv med en "fri presse1* og "frie valg" har 
ikke den offentlige mening noe den skulle ha sagt når det 
gjelder avgjørelser som opptrappingen i Vietnam-krigen, 
invasjonen i Kambodsja, britenes kjøp av Trident-raketter 
eller produksjonen av nøytronbomben. Avgjørelser som er 
livsviktige for menneskeheten og gjerne gjelder milliarder 
eller tusenvis av milliarder dollar, er fullstendig unn
dratt de alminnelige demokratiske prosessene. Den nye 
kalde krigen og opptrappingen av våpenkappløpet vil bare 
forsterke disse tendensene. Militærsystemet opptrer som 
en stat i staten i mange vestlige land, og ingen kan egent
lig garantere at atomvåpnene er under "ansvarlig" kontroll. 
Derfor er argumentet om at det er mer sannsynlig at Sovjet 
vil bruke atomvåpen fordi det ikke er demokratisk, full
stendig feil. Under begge systemer, kapitalistisk eller 
kommunistisk, er folk flest satt utenfor de relevante av
gjørelsesprosessene.

DE DØDELIGE SIDEEFFEKTENE

Når vi dessuten ser på utsiktene til spredning av atom
våpen til land i Den tredje verden, da må de vestlige lan
denes handlemåte gi grunn til større bekymring enn sovje
tisk eller kinesisk politikk. Den farlige og uansvarlige 
spredningen av atomvåpenteknologi til "urolige områder" i 
verden er faktisk det mest skremmende ved utviklingen det 
siste tiåret. Dette har utelukkende skjedd ved tilgang 
til Vestlig atomteknologi og råmaterialer. Verken Israel 
eller Sør-Afrika kunne ha utviklet sin nåværende atomka- 
pasitet uten hjelp utenfra, hovedsakelig fra USA og Fran
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krike. Indias atombombeprøve i 1974 var mulig bare fordi 
Canada forsynte landet med uran og nødvendige ingeniør- 
kunnskaper. Mulighetene for et militært atomprogram i 
Irak har sitt utgangspunkt i teknologi solgt av Frankrike 
og Italia, mens den såkalte Muhammedanske bomben" som man 
mistenker er under utvikling i Pakistan, hovedsakelig vil 
være basert på fransk teknologi. Når det gjelder brasili
anske atomanlegg, så er disse levert av Vest-Tyskland. Po
tensielle og faktiske produsenter av atomvåpen i Den tredje 
verden omfatter altså nå "demokratier" som Israel og India, 
diktaturland som Pakistan, Irak og Brasil, og rasistiske 
eller til og med "utstøtte" land som Sør-Afrika og Taiwan.
I direkte motsetning til dette har Sovjetunionen alltid 
nektet å dele sine atomhemmeligheter selv med sine nær
meste allierte. Det er velkjent at Krustsjovs avslag når 
det gjaldt å gi Kina oppskrift på hvordan bomben skulle 
lages, i stor grad fremskyndet Kina-Sovjet-konf1ikten.
Spredningsproblemet er også åpenbart knyttet til den rolle 
privat profitt og internasjonal våpenhandel spiller i det 
vestlige "militært-industrielle kompleks". I Vest er 
spørsmål som gjelder den nasjonale sikkerhet svært kommer
sialisert og knyttet til de allmenne motsetningene i kapi
talakkumulasjonen. På mange måter er produksjonen av nye 
typer strategiske våpen, inkludert atombomber og raketter, 
basert på de samme økonomiske overveielser som styrer pro
duksjonen av nye biler, fjernsynsapparater og vaskemas
kiner. Markedskreftene, kombinert med en nedarvet tekno
logisk overlegenhet, gir den "frie verden" en viktig om 
enn tvilsom fordel fremfor Østblokken: det permanente for
sprang med hensyn til design og produksjon av nye former 
for atomvåpen og våpensystemer generelt. På den andre 
siden vil side-effekten av våpenkappløpet sannsynligvis 
være mer ødeleggende for de kapitalistiske økonomiene i det 
lange løp. Tidligere var det en periode da det var typisk 
for sovjetiske opposisjonelle å se på det vestlige økono
miske system som mye mer rasjonelt og effektivt fordi det 
var styrt av "konkurranse" snarere enn av ideologiske prin
sipper. Dersom de hadde undersøkt militærutgiftenes betyd
ning i de vestlige land, ville de imidlertid ha sett hvor 
feilaktig dette synet var* De 1 500 milliarder dollar som 
Reagen-administrasjonen planlegger å bruke til militære for- 
formål i det kommende tiår, vil føre til et nytt infla
sjonspress i den amerikanske økonomien, og det vil resul
tere i et enormt underskudd på statsbudsjettet (og ikke 
balanse slik det er forespeilt). Omfordelingen av astro
nomiske mengder av samfunnets ressurser for å bygge MX og
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andre nye atomvåpensysterner, vil redusere investeringene 
i andre sektorer og svekke USA enda mer i konkurransen 
med Japans høyteknologiske konsumvareindustrier. Ettersom 
ikke bare penger, men også landets beste ingeniører og vi
tenskapsmenn blir konsentrert omkring oppgaven å skape mer 
sofistikerte masseutryddelsesvåpen, vil det etter hvert 
bli vanskeligere for USA å opprettholde sitt økonomiske 
lederskap blant vestlige land eller sin berømte levestan
dard. Det skulle være unødvendig å tilføye at slike nega
tive konsekvenser av militærutgifter vil slå ut med dobbel 
styrke i en mye svakere økonomi slik som den engelske når 
landet skal begynne å betale for de amerikanskbygde Tri- 
dent-rakettene. De eneste vestlige økonomier som vil unn
gå skadevirkninger, vil være de som fortsatt klarer å hol
de unna for presset fra USA om å øke militærutgiftene.
(Den økonomiske makt både Japan og Vest-Tyskland nyter for 
tiden, har åpenbart noe å gjøre med deres lave forsvars
utgifter.) I det lange løp kan det hende at side-effek- 
tene av våpenkappløpet vil ødelegge det kapitalistiske 
systemet uten krig, etter hvert som massearbeidsløshet, 
inflasjon, nedskjæringer i u-hjelpen, osv. vil gi en so
sialistisk ideologi større innflytelse enn tusenvis av 
nye atomraketter og nøytronbomber kan gi.
Hvordan er situasjonen når det gjelder dette i Sovjetuni
onen? I motsetning til hva man vanligvis tror, oppfatter 
ikke russere flest forsvarsutgiftene som en av hovedår
sakene til Sovjets økonomiske problemer. Den vanlige so
vjetborger lar det allestedsnærværende byråkratiet - og 
ikke hæren - få skylden for knapphet, ineffektivitet og 
dårlig varekvalitet. Delvis skyldes dette at det militære 
er lite synlig og ofte kamuflert gjennom iøynefallende 
"sivile" ministerier og budsjettposter; delvis skyldes det 
at de russiske massene har merket store forbedringer i 
levestandarden i de siste tiår, selv uten noen reduksjon 
i militærutgiftene. De 85 % av Sovjets BNP som går til 
ikke-militære formål teller mye mer i offentlighetens øyne 
enn de 15 % som går til våpen; og folk oppfatter ikke at 
dette er 7| 2 mer enn det som går til forsvaret i USA. 
Fremfor alt, så vokser Sovjets våpenproduksjon i en plan
lagt, stabil takt over lange perioder, mens USAs militær
utgifter er sykliske, ofte med en brå nedgang og medfølg
ende massearbeidsløshet. På denne måten forbindes ikke 
den militære sektor i den sovjetiske økonomien med feil- 
allokering av sysselsetting og investering; den skaper 
verken regional arbeidsløshet i nedgangsperioder eller 
inflasjonspress i oppgangstider. Selv om forsvarsutgif
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tene faktisk er en større byrde for en fattigere økonomi, 
så er de i denne mening også mer forenlige med stabilitet 
i priser og planlegging. Resultatet er at den sovjetiske 
regjeringen kan tillate seg og legitimere et forholdsvis 
høyere nivå på de militære investeringene enn regjeringene 
i Vesten, uten å få de samme ødeleggende sideeffektene.

FREDSBEVEGELSENS ANSVAR

Den nye atmosfæren av kald krig har komplekse røtter i 
verdenspolitikken, og vi har ikke forsøkt å diskutere alle 
disse her. Det er for eksempel klart at utformingen av 
alle de nye atomvåpnene som nå lages for å modernisere det 
vestlige våpenmarkedet - neutronbomben, Cruise og Pershing 
II-rakettene, Trident-programmet, det !!snikenden ATB-bombe- 
flyet -, startet for ca. 10 - 12 år siden, lenge før den 
nye kalde krigen. Hvordan de diplomatiske konjunkturene 
enn var, så måtte iverksettelsen av disse programmene 
skape en akutt politikk konfrontasjon. Det dype økono
miske tilbakeslaget i den kapitalistiske verden hadde like
ledes en tendens til å skape spenninger i USAs globale stil
ling uten hensyn til andre omstendigheter. Det traff imid
lertid sammen med en rekke folkelige opprør i Den tredje 
verden, i Etiopia, Angola, Nicaragua, Zimbabwe, Iran og 
andre steder, opprør som var fiendtlige mot vestlige in
teresser. Langvarige regionale konflikter i Midt-Østen 
og det sørlige Afrika er blitt forverret, og de vestlige 
landene har vist seg ute av stand til å løse dem. Den 
sovjetiske intervensjonen i Afghanistan og økt sovjetisk 
innflytelse i Vietnam, Laos og Kambodsja har i mellomtiden 
økt spenningene i Asia, Endelig har Carter- og Reagan-ad- 
ministrasjonene i Washington og Thatcher-regjeringen i 
London demonstrert en overraskende udugelighet ved å prøve 
å øke presset på Sovjetunionen gjennom å spille "det kine
siske kortet". Dette har ytterligere fremskyndet forver
ringen i den internasjonale situasjonen. Alle disse fak
torene har bidratt til en fortetning av det nye kald krigs- 
klimaet.
Men Amerika har heldigvis ikke en like stor tilhengerskare 
i den nye kalde krigen som de hadde i den gamle. Det er 
ikke sannsynlig at USA vil være i stand til å gjenskape 
den samme typen antikommunistisk samstemmighet i NATO- 
blokken som under Korea-krigen. Vest-Europa og Japan har 
kommet fram til oppfatninger av problemene i Den tredje 
verden som er svært forskjellige fra USAs oppfatninger.
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Det vesteuropeiske synet har generelt blitt mer objektivt, 
og det tar mindre hensyn til forestillinger om "sovjetisk 
konspirasjon" som ennå spøker i paranoide synsmåter i 
Amerika. Eksistensen av brede meningsforskjeller mellom 
Vest-Europa og USA vil sannsynligvis få en sentral betyd
ning i verdenspolitikken i nær fremtid. Mange vesteuro
peiske land som for eksempel Nederland, Belgia, Norge, 
Hellas og Forbundsrepublikken Tyskland prøver å unngå å 
delta i en Øst-Vest-konfrontasjon, og de kjemper for å 
bevare restene av détente ved å spille rollen som meklere. 
Folkeopinionen i de skandinaviske landene heller i retning 
av å ville skape en atomvåpenfri sone, mens sentrum- 
venstre-koalisjonene i Belgia og Nederland sannsynligvis 
vil avslå å akseptere den amerikanske gaven av nye atom- 
våpenraketter.
Den nye kalde krigen og den fremtidige spiralen i våpen
kappløpet kan ikke overleve svært lenge uten aktiv vest
europeisk deltakelse. Og vi er optimistiske nok til å 
tro at denne deltakelsen ikke vil komme. Det er nærligg
ende å sammenligne logikken i de nåværende hendelsesfor
løpene med tidligere forspill til verdenskriger. Begge 
verdenskrigene var utslag av interne motsetninger og agg
ressive rivaliseringer innen de europeiske samfunn. Og 
begge kriger innebar store militære feilberegninger (i 
1914 den tyske forventningen om en oppmuntrende suksess 
for Schlieffen-planen; i 1941 den tyske feilberegningen 
av den sovjetiske industrimakt og utholdenhet). Den nye 
kalde krigen er grunnet på like farlige militære feilbe
regninger og selvbedrag. Men denne gangen er ikke Vest- 
Europa fundamentalt innblandet i konfrontasjonens logikk. 
Hvis De forente stater fortsetter å drive mot det reaksjo
nære høyre og mot super-militarisering, er det derfor 
sannsynlig at Vest-Europa vil bevege seg tilsvarende til 
venstre og mot løsrivelse fra konfrontasjonen. Hvis USA 
skulle avslå å delta i konstruktive nedrustningsforhand- 
linger med Sovjetunionen denne vinteren, vil bevegelsen 
for ensidig atomnedrustning i Europa helt sikkert vokse. 
Det finnes ikke lenger et eneste genuint europeisk problem 
som ikke kan løses med ikke-militære midler, og ropet på 
mobilisering for kald krig har aldri vært mer irrasjonelt 
og atavistisk.: Millioner av innbyggere i Vest-Europa er 
i ferd med å innse at de har lite å vinne ved å legge sin 
skjebne i hendene til militærvesenet i en supermakt som 
verken har en kompetent regjering eller en konsistent og 
balansert utenrikspolitikk. Fredsbevegelsene i Europa er 
allerede et mektig press for moderasjon: Det er de som kan
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fjerne utsiktene til en farlig ny runde i våpenkappløpet,
en runde som vil true hele menneskeheten.

Oversatt av Anton Hellesøy

NOTER

1) Edward Thompson: "Notes on Exterminism, the Last Stage 
of Civilization", New Left Review nr 121, mai-juni, 
1980.

2) Ibid., s. 10.
3) New York Times* 14. juni 1981.
4) Detaljerte opplysninger om amerikanske høyrekrefters 

motarbeiding og undergraving av SALT II-avtalen, finnes 
i Richard J. Barnets artikkel i dette heftet av Vardø
ger* særlig s. 50ff. Red.

5) Khrushchev Remembers - The Last Testament* New York 
1974, s. 443-453.

6) I september 1959 begynte bombingen av Quemoy og Matsu, 
og president Eisenhower lovet Koumintang full støtte - 
innbefattet bruk av atomvåpen - for å slå tilbake et 
kinesisk angrep. Til tross for press fra de kinesiske 
lederne nektet likevel Krustsjov å avlyse reisen sin 
til USA. Og da han senere besøkte Peking i forbindelse 
med tiårsjubileet for den kinesiske revolusjon, fikk 
han en dårlig mottakelse og avbrøt besøket sitt.

7) Etter at Powers ble skutt ned, stanset USA U-2 flyvnin- 
gene over Sovjetunionen fordi det var klart at sovjet
iske raketter nå kunne ødelegge dem. Men dette hindret 
ikke amerikanerne fra å praktisere åpen overvåking og 
faktisk fortsette med U-2 flyvninger over Cuba, Korea, 
Vietnam og Kina. Til denne dag er USA det eneste land 
i verden som - trass i at de har romsattelitter - fort
satt opprettholder et program for slike overflyginger 
over andre lands territorier.

8) Khrushchew Remembers* op.cit.
9) MIRV = Multiple Independently Targetable Reentry 

Vehicle = rakett utstyrt med flere stridshoder som 
kan styres mot forskjellige mål. Red.

10) Michail Suslov døde den 25. januar i år, etter at denne 
artikkelen ble skrevet. Red.

11) Jfr. Richard J. Barnets artikkel i dette nr av Var
døger* særlig s. 50ff. Red.

12) "For USA innebærer prinsippet om jevnbyrdighet et ve
sentlig spørsmål: Kan amerikanerne godta overfor seg 
selv at Sovjetunionen, enten de liker det sovjetiske 
politiske system eller ei, er blitt en legitim stor
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makt med tilsvarende globale interesser - at Sovjet
unionen har oppnådd politisk jevnbyrdighet med De 
forente stater i verdenspolitikken? For å si det rett 
ut, så har De forente stater, i motsetning til de 
fleste nasjoner, ennå ikke lært å leve med dette geo
grafiske, historiske faktum. Trollbundet av 64 års 
anti-sovjetisme og av en lang historie som den eneste 
supermakt, fastholder mange amerikanske ledere og store 
deler av den offentlige opinion på å betrakte Sovjet
unionen hovedsakelig som en "gudløs", "terroristisk" 
og "ond makt" uten noen legitim politisk status eller 
berettigelse i verden. Amerikanerne diskuterer ikke 
engang prinsippet om jevnbyrdighet åpent. Det forblir, 
likedan som sex i det victorianske England, et forbudt, 
frastøtende emne. Men det er denne uviljen mot å inn
rømme politisk jevnbyrdighet som stadig vekk gjør at 
amerikansk diplomati gir seg over til en militaristisk 
politikk, på samme måte som nødvendigheten av militær 
jevnbyrdighet må gi etter for hjernespinnet om over
legenhet og perioder med avspenning må gi etter for 
kald krig." (Stephen F. Cohen, i International Herald 
Tribune^ 4.-5. juli 1981.)

13) Det er symptomatisk at de tekniske tiltakene i SALT- 
avtalene aldri ble publisert i den vanlige pressen i 
Sovjetunionen. Det er imidlertid tegn som tyder på 
at denne politikken kan være i ferd med å forandres 
som følge av at den offisielle engstelsen over den 
nåværende krisen øker. Generalmajor Starobudov som 
er medlem av generalstaben, forklarte således sovje
tisk militærteknologi og sovjetiske militære disposi
sjoner i Europa mer detaljert enn vanlig i et fore
drag i russisk fjernsyn i august.1981.

14) Jfr. note 9). Red.
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