
ERLING BJØL FYLDER 100 ÅR 11. DECEMBER 2018 

November 2018 

11. december fylder professor, dr. scient. pol. Erling Bjøl 100 år. Jeg har valgt at hædre 

ham ved at give mit beskedne bidrag til at sikre hans uforlignelige blå kompendier for efter-

tiden. Bjøl skrev dem som grundbøger i international politik ved Institut for Statskundskab, 

Aarhus Universitet. Her begyndte jeg så småt efteråret 1967.  

De blev afløst som grundbøger af James E. Doughterty & Robert L. Pfaltzgraff, Jr.: Con-

tending Theories of International Relations. Lippincot, Philadelphia, 1971, 416 s. 

Det var egentlig en værdig afløser, men personligt har jeg lært meget mere af Bjøls kom-

pendier, som jeg igen og igen er vendt tilbage til for at tanke op, fordi Bjøl skaber en inspi-

rerende og nødvendig forbindelse mellem ’international politik’ som fagdisciplin og den for 

Bjøl altid nødvendige historiske viden for at forstå den virkelige verdens internationale poli-

tik, men han inddrager også nødvendig viden om geografi, økonomi, teknologi, socialpsy-

kologi og ide- og kulturhistorie på en unik måde.  

Bjøls kompendier vidner om en enorm viden og utrolig arbejdsevne. Indholdsmæssigt vid-

ner de om en intens interesse for verden, som den er, og ikke som den burde være. ”Mit 

fag foregår her”, sagde Bjøl til en introduktionsforelæsning for nye studenter i september 

1968 og lod pegepinden køre hen over det ophængte verdenskort.  

Bjøls kompendier vidner ligeledes om hans unikt store sprogkundskaber. Fransk, engelsk, 

tysk, svensk, norsk og naturligvis dansk var en selvfølge. ”Som minimum bør I ikke læse 

litteratur på disse sprog i oversættelse”, som han sagde til ovennævnte introduktionsfore-

læsning, og selv læste han mange flere sprog, som man kan se i kompendierne, Det er 

endnu en grund til at kompendierne stadig er så inspirerende. Her er ingen engelsksproget 

provinsialisme, men europæisk kosmopolitisme. 

Erling Bjøl hentede sin faglige inspiration bredt, men hans hovedinspirationskilde var 

fransk statskundskab, og Raymond Aron og makkerparret Pierre Renouvin og Jean-

Baptiste Duroselle var ledestjerner. 

Kompendierne har været en stadig inspiration i min undervisning igennem 27 år af kadet-

ter og elever på Forsvarets skoler, først og fremmest Hærens Officersskole på Frederiks-

berg Slot, i hvis smukke bygninger jeg var så heldig at have min gang 1991 – 2015.  



Disse kompendier burde have været udgivet på et almindeligt forlag dengang og derved 

været tilgængelige for en bredere kreds, sådan som Erik Rasmussens kompendier i ’kom-

parativ politik’ heldigvis blev det.  

Kompendierne er vigtige milepæle i statskundskabsdisciplinen international politiks danske 

historie og ligeledes i dansk statskundskabs historie, da Erling Bjøl blev disciplinens første 

professor i et helt nyt studium ved et dansk universitet. Det kunne i øvrigt dengang kun 

studeres ved Aarhus Universitet, hvor det slog dørene op i 1958. Bjøl blev også den første 

dr. scient. pol. i 1966 med disputatsen La France Devant L'Europe. La politique euro-

péenne de la IVe République. Copenhague, Munksgaard, 1966. 456 ss., hvor Jean-

Baptiste Duroselle var officiel opponent. 

 

Jeg ved ikke, om jeg har alle Bjøls blå kompendier, men jeg har 9 bind, som hermed er 

scannet over i pdf-filer. Jeg anfører titlerne på de 9 bind i kronologisk rækkefølge med de 

ældste først og de yngste sidst. Hvor et bind er uden år – og det er 3 – angives det med 

u.å. efterfuldt af det af mig skønnede udgivelsesår i parentes. Skønnet baserer jeg på ud-

givelsesårene for den nyeste litteratur, der anføres i noterne i det pågældende kompendi-

um. Alle kompendier er trykt og udgivet på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. 

Erling Bjøl har skrevet mange bøger, men ingen kommer efter min mening på højde med 

kompendierne. Bjøl har også skrevet utallige kommentarer særligt i Politiken til mere eller 

mindre dagsaktuelle forhold, og her er han manden, der efter min mening tog fejl færre 

gange end de fleste. 

INTERNATIONAL POLITIK III. U.Å. (1966), 174 ss. 

INTERNATIONAL POLITIK I. U.Å. (1966), 155 ss. 

INTERNATIONAL POLITIK II, 1. 1967, 100 ss. 

INTERNATIONAL POLITIK II, 2. 1967, 89 ss. 

INTERNATIONAL POLITIK IV – Småstatsproblematik. 1968, 49 ss. 

INTERNATIONALE POLITISKE SYSTEMER. 1969, 107 ss. 



INTERNATIONAL POLITIK – STATSADFÆRD. U.Å. (1969), 63 ss. 

INTERNATIONAL POLITIK – ØKOLOGI. 1970, 122 ss. 

INTERNATIONAL POLITIK IV – HANDLINGSANALYSE. 1971, 111 ss. 
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I N T E R N A T I O N A L P O L I T I K II, l 

Erling Bjøl. 



INDLEDNING 

Det er meningen i det følgende at gennemgå nogle hovedtræk i 

visse landes udenrigspolitiske problematik, beslutningsproces, tra
ditioner og målsætning. Hensigten hermed er ikke at give et histo
risk rids af de pågældende landes udenrigspolitik, men at eftersø
ge og eftervise elementer, der har betydning for forståelse af de
res adfærd i den internationale politik. 

Mens synsvinklen i bind I og bind III fortrinsvis er rettet mod 
systemet, mod træk, der er karakteristiske for forholdet mellem kom

ponenter, mod sociale kræfter, der virker i det internationale system 
og mod typiske træk i beslutningsgangen i international politik uan
set de enkelte komponenters specifikke træk, vil opmærksomheden i det 
følgende blive vendt mod de enkelte komponenter. Der er tale om en 
komplementær betragtning. Den anses for nødvendig, fordi hovedkompo

nenterne i det internationale system, staterne ganske vist i visse 
henseender har fællestræk - de er retligt suveræne, selvom suveræni
teten politisk set for en rækkes vedkommende er mere eller mindre fik
tiv, de omfatter et geografisk afgrænset territorium, hvis befolkning 
udadtil repræsenteres af en regering - er der store forske l le imellem 
dem i henseende til geografisk placering, befolkningstal, økonomisk og 
militær styrke, udviklingstrin, politisk system, traditioner og værdi
system. 

Men selvom man ved at anlægge udenrigspolitikkens:. en "comparative 
foreign policy"l) synsvinkel i stedet for den internationale politiks 
kommer til at beskæftige sig med specifikke enheder, vil formålet sta

dig være inden for disse enheder at søge efter de for forståelse af de 
pågældende komponenters adfærd typiske elementer og at anlægge en kom
parativ betragtning ved så vidt muligt at anvende ensartede analytiske 
kategorier over for de enkelte enheder. De spørgsmål, der stilles, vil 
have en ensartet karakter: Hvad er den pågældende stats udenrigspoliti

ske problematik? Hvilke traditioner og traumata spiller en rolle for op
fattelsen af denne problematik og udformningen af svaret på den? Hvor
ledes fungerer dens politiske system i formuleringen af udenrigspolitik
ken? Hvilke principper og ideologiske holdninger præger dens udenrigspo

litik? Hvad er karakteristisk for dens opfattelse af den omgivende ver
den, hvorledes er dens optik? Hvilke holdninger indtager den over for 

l) Se Kenneth W. Thompson & Roy Macridis, The Comparative Study of Fo
reirn Policy i Macridis, Foreign Policy in World Politics, Englewood 
Cli fs udg. 1965. 
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den magtteknologiske udvikling? Hvad er karakteristisk for dens uden
rigspolitiske målsætning, hvad er dens praktik? 

Udvalget af de lande, vi skal beskæftige os med, er vilkårligt, men 
sket ud fra følgende kriterier: Hovedvægten lægges på de to stater, der 
i styrke kan anses for hinanden jævnbyrdige, men andre så langt overleg
ne, at de i kraft heraf spiller den dominerende rolle i den globale po
litik: USA og Sovjetunionen. Ud fra dette globale kriterium behandles 
ligeledes Kina, Indien og Ægypten; for de to sidste lande er kriteriet 
dog ikke først og fremmest den globale rolle, som disse stater i og for 

sig spiller, men at visse træk i deres udenrigspolitiske adfærd kan an
ses for typiske for en stor gruppe stater, der på en gang befinder sig 
på et lavt økonomisk udviklingstrin og søger at forholde sig mere eller 
mindre uforpligtet over for de dominerende magter. 

For de øvrige landes vedkommende er anlagt et regionalt relevans
kriterium. For en ekstrem systembetragtning er ethvert lands adfærd i 
den internationale politik potentielt relevant for ethvert andet lands 
problematik. Men for de flestes vedkommende gælder det, at der ikke ba
re er tale om en potentiel eller latent, men også om en indirekte rele

vans. Men dernæst gælder det for stater, der ikke har globale interes
ser, at en mindre gruppe stater har en direkte relevans for deres uden
rigspolitik. Relevanskriteriet er her først og fremmest geografisk, et 
kriterium, der har betydning selv for globalmagterne. 
Dean Acheson skriver således: 

· A principle, which is as fundamental as it is disregarded, is 
that in the organization and maintenance of power, relations with 
states which are closest geographically and in interest and purpo
se are themost important l). 

Ud fra dette kriterium er de stater, der har den fra et dansk syns
punkt højeste direkte relevans: Tyskland, Sovjetunionen, Sverige, Nor
ge, England, Finland og Frankrig. Grænsen mellem direkte og indirekte 
relevans er dog naturligvis flydende. Det strengeste kriterium for di
rekte relevans er, at det bilaterale forhold mellem Danmark og den på

gældende stat spiller en vigtig rolle i dansk udenrigspolitiks proble
matik, mens den indirekte relevans opstår gennem de problemer, forhol
det mellem det pågældende land og et tredie land i den internationale 
politik kan skabe i dansk udenrigspolitik. 

Når det gælder f.eks. Finlands og Frankrigs rolle for dansk pro
blematik, kan det således hævdes, at den indirekte relevans er den vig

tigste. Men der kan være tale om en højere eller lavere indirekte re
levans, og graden vil foruden af magt og udenrigspolitisk adfærd være 

afhængig af geografiske faktorer. Når det drejer sig om magter med glo-

l) Dean Acheson, Power and Diplomåcy, New York udg. 1962, s. 72. 
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bale interesser reduceres den geografiske faktors betydning dog iføl
ge sagens natur; men magtfaktoren kan være så betydningsfuld, at den 
geografiske faktor bliver helt underordnet, som f.eks. for USA, der 
trods den geografiske afstand siden den anden verdenskrig har haft en 
høj direkte relevans set fra et dansk synspunkt. 

Valget af de stater, der vil blive behandlet i det følgende, er 

da udtrykkeligt "standortgebunden". Dette vil også præge behandlingen 
af de enkelte lande. Atter her vil det lokale relevanskriterium komme 

til at spille en rolle, idet deres holdninger i relation til Danmark 
vil blive genstand for særlig opmærksomhed. 

Uanset epoke og holdninger har lederne af dansk udenrigspolitik 
gang på gang fremhævet, at de anså det for deres første opgave at hol

de sig orienteret om de relevante staters styrke, interesser og inten
tioner over for Danmark og over for hinanden i det omfang, det kunne 
få betydning for Danmark. Forskellen mellem en heldig og en uheldig 
udenrigspolitik har ofte haft sin rod i en mere eller mindre real1-
stisk opfattelse af omverdenen. 

USA 
l. Problematik. 

I et foredrag om amerikansk udenrigspolitik erklærede en af de 
statskundskabsprofessorer, som præsident Kennedy optog i sin admin1-
stration i l96o, Carl Kaysen fra Harvard: 

The naturally preferred foreign policy of a welfare democra-
cy is none, beyond that occasioned by immediate economic interests 
and requirements for access to rnarkets and materials. For the rest , 
if it v.rere possible, those governments would desire a cernbination 
of benevalent semi-isolationism vith reliance on others - preferab
ly international organizations - for whatever tasks of dispute sett
lement, peace-keeping, and the like are required l). 

raysen tilføjede dog straks, at ikke engang Sverige, Schweiz og Ei
re havde været i stand til at nå denne idealtilstand. For USAs vedkom
mende var den imidlertid i meget lang tid mulig, og dette forhold har sat 
meget dybe spor i amerikansk adfærd i den internationale politik. Takket 
være sin gunstige sikkerhedsgeografi og den engelske flådes herredømme 
på havene har USA i det meste af sin historie netop kunnet koncentrere 
sin udenrigspolitik om "immediate economic interests and requirements for 
access tomarkets and materials". Hvor det førte en aktiv udenrigspol1tik 
som i forholdet til Latinamerika og det fjerne Østen - det var Commodare 

Perry, der i 1854 fik åbnet Japan - var den stærkt præget af økonomis~e 
interesser. Det samme gælder USAs europæiske politik i mellemkrigsårene. 

l) Carl raysen, East and West in Europe an American View, foredrag på 
Institute for Strategic Studies' årskonference i Wien, sept . 1966. 
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I 1945 var dets refleks påny at trække sig tilbage til en passiv rol
le. Under krigen erklærede Roosevelt, at "after Germany's callapse I 
must bring American troaps home as rapidly as transportation problems 
will permit", og at en fransk hær inden .fem år måtte "take on the main 
task of holding down Germany"1 ). Inden udgangen af 1945 var 6 millio

ner amerikanere demobiliseret2 ~. Da Truman ~i oktober 1945 forsøgte at 
få gennemført "universal military trainingA, fik forslaget en kølig 

l 

modtagelse af kongressen. 

Truman var tidligt kommet til den opfattelse, at de nye magtfor
hold i Europa radikalt havde ændret USAs udenrigspolitiske problematik, 
og til det resultat, at et dominerende træk i den vill e blive konfron
tationen med Sovjetunionen. Hvis man vil have en præcis dato for op

rindelsen til den globale magt~onfrontati,on, der har præget den in
ternationale problematik siden 1945, kan man anføre mødet mellem Tru
man og Moletov den 22. april 1945. Det fik efter Trumans referat et 
dramatisk forløb, som endte med, at Moletov sagde: 

"I have never been talked to like that in my life". 

og Truman svarede: 

"Carry out your agreements and you won't get talked to like 
that"3 ). 

Opgøret gjaldt sammensætningen af den polske regering og fortolk
ningen af Jalta-aftalerne. Det er ofte blevet gjort gældende, navnlig 
fra sovj etisk side, at Truman brød med præsident Roosevelts politik, og 
man har villet fortolke den nye, hårdere kurs i amerikansk udenrigspo
litik som resultat af personskiftet i Det hvide hus ved Roosevelts død 

d. 12. april 1945. Overfor denne opfattelse er det værd at anføre, at 
Roosevelt i sine sidste dage var blevet foruroliget af den sovjetiske 
adfærd i det polske spørgsmål, og at Harriman, der v~r ambassadør i Mos

kva, efter Roosevelts død ifølge Truman skyndte sig til Washington af 
frygt for at Truman "did not understand, as I had seen Roosevelt under

stand, that .Stal in is breaking his agreement". 4 ) 

l) Herbert Feis, Churchill, Roosevelt, Stalin, Princeton 1957, s. 472. 
2) Harry S. Truman, Memoirs, I, udg. New York 1965~ 
3) Op.cit., s. 99. Det er vigtigt at gøre sig klart, at belysningen af den 

sovjetisk-amerikanske konfrontation helt overvejende bygger på ameri
kansk materiale. Næppe nogen stormagt har så hurtigt stillet så fyldigt 
materiale til rådighed for belysning . af sin politi k som USA, mens vi 
for Sovjetunionens vedkommende. kun har et ubetydeligt og højst diskuta
belt kildemateriale til bedømmelse af motiveringen i dens udenrigspoli-
tik. . 

4) Truman, op.cit., s. 88. At Truman havde en anden forhåndsindstilling o
ver for Moskva end Roosevel·t, antydes dog af, at han i 1941 sagde: "If 
we see that Germany is winning the war we ought to help Russia and if 
Russia is winning we ought to help Germany and that way let them kill 
as many as possible", (~ar Alperovits, Atcmie Diplomacy, Hiroshima and 
Potsdam, London 1966, s~3o).se også Feis op.cit., ss. 596- 6oo . 
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Magt.forholden.e og navnlig de amerikanske aktørers opfattelse af 
magtforholdene, ændredes imidlertid væsentligt mellem jalta-konferen
cen i februar og april-maj 1945. !'-'tens Jalta-konferencen fandt sted un
der indtryk af en militær vurdering af krigen mod Japan, som ans~ en 
sovjetisk deltagelse for en vital amerikansk interesse~ var der et par 
måneder senere sket en forskydning i den amerikanske militærledelses 

opfattelse, som førte til, at man. i.iske længere anså sovjet~sk delta-· 
gelse i den japanske krig for nødvendig og snart heller ikke for ønsk
værdig1). Denne opfattelse var blevet fremherskende. uanse~ resultatet 

af atombombeprojektet. Men krigsminister Henry Stimson følte sig 5å 
overbevist om, at projektet ville give sensationelle resul'tater? at han 
efter opgøret mellem Moletov og Truman overtal te præsidenten til at ud·
sætte konfrontationen med Sovjetunionen til efter anvendelsen af atom

bomben, som han mente ville blive et trmnfkort .for amerikansk diplomati. 
"The strategy of an immediate showdown" afløstes derpå af "the strate
gy of a delayed showdown". Truman søgte at få udsat konfrontationen med 
Stalin, indtil atombomben var blevet demonstreret. P~ grund af forskel-
lige tekniske problemer gennemførtes prøvesprængningen i Alamogordo i

midlertid senere end beregnetp da datoen for Potsdam-konferencen blev 

fastlagt, og den mi li tære demonstration, der fra ameril.::ansk side ansås 
for afgørende for at gøre indtryk på Stalin, skete først ved bombarde
mentet af Hiroshima den 6. august, da Potsdamkonferencen allerede var 
afsluttet. 

Efter Alperovitzs opfattelse var hensigten med den amerikanske 

"showdown-strategi" på dette tidspunkt endnu at nå til et samarbejde 
med Sovjetunionen ud fra den opfattelse, at Stalin ville respektere 

fasthed. Efter Hiroshima og Nagasaki forsøgtes en energisk diplomatisk 
offensiv, der havde til formål at trænge den sovjetiske indflydelse til·
bage i Manchuriet, Bulgarien og Rumænien til fordel for stater og poli

tiske grupper, der ansås for venligtsindede over for USA. Håbet om via 
fasthed at nå til et fortsat samarbejde synes endnu. at have præget uden
rigsminister James Byrnes ved Moskva-·konferencen i december 1945, og end

nu i løbet af 1946 arbejder Sovjetunionen og USA sa~~en i Tyskland, selv
om der sker en direkte konfrontation andre steder som f.eks. under Azzer
bajdjan-krisen i Iran2 ). Skønt glidningen fra en problematik~ der var 
præget af nedkæmpelsen af aksemagterne, til en problematik~ der udeluk
kende er domineret af konfrontationen med Sovjetunionen, er gradvis, an-

12) Alperovitz, op.cit. og Feis, op.cit., s. 5ol .Ff. 
) Skønt USA ikke længere ønskede en sovjetisk deltagelse i krigen mod 

Japan, havde det stadig brug for sovjetisk støtte i Kina. og med hen
blik på organisationen af FNt (se F.H. Michael & G.E. Taylor, The 
Far East in the Modern World, udg. New York 1964, s. 756). ---
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ses Truman-doktrinen fra foråret 1947 gerne for et vendepunkt. USA 
træder her til med økonomisk bistand og militærhjælp for at støtte 

to lande, der hver på sin vis anses for truet af Sovjetunionen, Tyr
kiet ved sovjetiske krav om kontrol med stræderne og grænserevision, 
Grækenland ved borgerkrig. 

Visse træk, som har været karakteristiske for den amerikanske 
udenrigspolitiks problematik siden, gør sig gældende allerede i dis
se første konfrontationer: 

l. Hovedmodstanderen er Sovjetunionen. 
2. Konfrontationen har karakter enten af et opgør inden for et 

lands grænser om kontrollen med regeringsmagten: Polen, Østrig, Bul
garien, Rumænien, Grækenland. 
Der er tale om styrkeprøver gennem stedfortrædere. 

3. eller af støtte til regeringer, hvis landes integritet trues: 
Kina, Iran, Tyrkiet. 

4. Vesteuropas svækkelse fører til, at USA overtager forpligtel
ser, der tidligere har været varetaget af vesteuropæiske lande. 

I Grækenland er det England, der appellerer til USA, fordi dets 
økonomiske situation ikke længere gør det muligt for det at opretholde 
støtten til den siddende regering. I 1954 træder USA i Frankrigs sted 
i Indokina - selvom det i dette tilfælde sker i strid med den franske 
regerings kurs - og påtager sig dermed et engagement, som efterhånden 
fører det til direkte militær intervention i Vietnam. 

I flere henseender udspringer USAs efterkrigsproblematik af Vest
europas svækkelse: Tysklands sammenbrud fører til, at Sovjetunionen 

flytter sine magtpositioner frem til Elben. Englands økonomiske svækkel

se af krigen, som giver sig udtryk i en permanent valutakrise 1 tvinger 
det til rømning af positioner i Europa, i Mellemøsten, i oversøiske om
råder. Frankrig indsætter mere og mere s1ne sparsomme ressourcer i over
søiske felttog samtidig med, at det indadtil rystes af sociale og poli

tiske kriser. I Italien som i Frankrig viser kommunismen sig at være en 
stærk politisk faktor . USAs sikkerhed er ikke længere beskyttet af den 

britiske flåde og de vesteuropæiske hære i en konfrontation med den mæg
tigste fastlandsmagt. 

Vesteuropa repræsenterer imidlertid stadig et betydeligt industripo
tentiel, og for de amerikanske beslutningstagere bliver det et centralt 
problem at forhindre en sovjetisk kontrol med dette potentiel, som me

nes at ville forskyde magtbalancen så afgørende, at det ville blive en 
trussel mod selve Amerikas sikkerhed. 

Dean Acheson sammenfatter den problematik, som USA fandt sig stil
let overfor efter krigen i følgende punkter: 
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l.The deeline and in some cases, the disappearance of the great 
empires of Western Europe and of Japan; and the emergence of the 
pre-eminent power of the United States and the Soviet Union; 
2. The discovery by man in nuclear weapons of an instrument of 
unlimited violence; and 
3. The Afro-Asian revolution against alien control, and the re
lated revolution of rising popular expectations. 

Han tiLføjer: 

The foreign policy of the United States must be moulded and 
conditioned to meet them. 

Han uddyber videre den problematik, som USA står overfor, således: 

The disappearance of a world system and of the power which 
sustained it together with the growth of Soviet power and ambi
tions, means that the nations which wish to preserve independent 
national identity can do so only if t he material strength and the 
political and economic leadership of the United States are enli
sted in the effort. However much all of us may dislike this thought, 
the requisite of power does not reside anywhere else. 

Europe, however, remains of great importance. Its population is 
still the largest aggregation of skilled workers in the world, its 
ressources are many and varied. Its industry is second only to our 
own, though closely pressed in many fields by the Russians. 

If Europe should, by evil chance, become subj ect to Soviet 
domination, the problems of the remainder of the non-communist 
world would become unmanegeable. 

For at underbygge dette synspunkt anfører han følgende: 

Were the United States to stand alone against a Communist 
world which contained all Europe and the Soviet Union, its 1953 
produetion of lo2 million metric tons of crude steel would be out
weighed by the Communist 113 million metric tons. 

For Acheson ligger "the basis of power" i "industrial productivity"l)_ 
Også for Truman er "Europe with its millions of skilled workers, 

its factories and transportations network, still the key to world peace"2 ) 
Den fundamentale problematik, hvis politik USA har søgt at svare 

på, har da været dybtgående forskydninger i de globale magtforhold fore
net med en meget ustabil intern situation først i de vesteuropæiske lan
de, siden i en række oversøiske lande, som har skabt muligheder for in
dre omvæltninger med internationale implikationer, og en sovjetisk ad
færd, der er blevet fortolket som bevis for ekspansive intentioner, som 

en aktiv trussel. Vi skal senere vende tilbage til den amerikanske 2E
fattelse af den sovjetiske politik. Indledningsvis er det nok at konsta-

l) Op.cit., SS. 2-8 & 29. 

2) Op.cit., I, s. 433. 
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tere, at USAs problematik helt er præget af, at det står over for 
først en, derpå to hovedantagonister, der begge opfattes som aktive 

og ekspansive, og at dets egen politik først og fremmest har været 
reaktiv, en tendens, der er betinget ikke blot af geografi og vel
stand, men også af politisk system, traditioner og traumata. 

Helt holdbart er mønstret vel ikke. Men man vil, når man be

skæftiger sig med udformningen af den amerikanske politiks målsæt
ning, konstatere, at der for det meste er tale om modtræk mod træk, 
der opfattes som ekspansionistiske eller indicerende ekspansionisti
ske intentioner hos de to antagonistiske stormagter Kina og Sovjet
unionen. 

Til den problematik, som USA skal finde et svar på, hører fra 
midten af 5o'erne en "indirekte konfrontation" i "den tredie verden .. 
og fra ca. 1959/6o og.så en ny sikkerhedspolitisk situation præget af, 
at selve det amerikanske hjemland ikke længere er sikkert mod direkte 
angreb. Harry Truman hævder ganske vist, at han allerede i 1945 hand
lede ud fra den forudsætning, at "our geographic security was fore

ver gone - gone with the advent of the atomic bomb, the rocket, and 
modern airborne armies"1 ). Vi skal se, at der her er tale om en ef
terrationalisering. Men med Sovjetunionens fremstød i raketoprust

ningen, stilles USA fra slutningen af 195o 'erne over for en ny pro
blematik, samtidig med, at det i Vietnam præsenteres for den revolu
tionære krigs problem, som tidligere England og Frankrig har kæmpet 

med. 

2. Traditioner og traumata. 
Den teori, der ligger bag betragtningerne i dette afsnit, er, at 

hver nation har sin egen fortid, som virker ind på den udenrigspoli
tiske adfærd, at visse værdier overføres fra den ene generation til 
den anden, og at visse særlig rystende oplevelser virker ind på dens 

holdninger i den internationale politik, at hver nation således har et 
"fortidsbillede", der er ensartet, uanset, hvem der i øjeblikket står 
for de udenrigspolitiske beslutninger. 

I USA, hvis forfatning har været i hovedtrækkende uforandret si
den slutningen af det 18. århundrede, kan man iagttage en tendens til 
at anse denne forfatning for mønstergyldig og anvende det politiske 
system, der bygger på,den som målestok i den internationale politik, 
George Kennan taler om "our inveterate tendency to judge others by 
the extent to which they centrive to be like ourselves"2 ). 

1
2

) Op.cit., I s. 562. 
) George Kennan, Arnerica and the Russian Future, Foreign Affairs, 

New York april 1951, optrykt i American Diplomacy 19oo-l95o, Chi
cago 1951. 
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Forfatningen og·staten har sin oprindelse i løsrivelsen fra 
England, og en af de traditioner, som virker i amerikansk udenrigs
politik, har været en tendens til at solidarisere sig med selv
stændighedsbevægelser i andre oversøiske lande. I begyndelsen af 

det 19. århundrede støttedes de latinamerikanske landes løsrivel
se fra Spanien og Portugal. I det 2o. århundrede har USA støttet 

asiatiske og afrikanske nationalistbevægelser, for så vidt disse 
ikke identificeredes med sovjetiske eller kinesiske interesser. 

Der findes en kontinuitet i det politiske værdisystem i USA, 
som det er vanskeligt at finde sidestykke til i andre lande. Det 
land, der teknisk og videnskabeligt indtager en global pionerstil

ling, dyrker samtidig i undervisning og politisk liv med stor vene
ration politiske tekster fra det 18. og 19. århundrede. For for
ståelse af traditionens betydning for amerikansk udenrigspolitik 
er det derfor nødvendigt at referere til en række, i det mindste 1 

USA læsebogsklassiske politiske tekster. Uafhængighedserklæringen, 
Lincolns Gettysburg Address (1863) etc. 

"Here and in the preamble to the Declaration of Independence 
and the Constitution we find the best succinct summaries of the 
meaning of Americau, skriver den amerikanske historiker Henry stee
le Commager1 ). 

Det er ingen kunst at finde eksempler på afvigelser fra disse 
idealer i USA indre og ydre politik. Men man vil på den anden side 
gang på gang også kunne iagttage, at de er med til at præge den. 

en 
Roden til, hvad man kunne kaldeVidealistisk interventionistisk 

tradition i amerikansk udenrigspolitik, ligger i disse idealer, en 
tradition, der kræver, at USA skal søge at fremme disse principper 
ikke bare inden for sit eget territorium. 

Men en stikmodsat, isolationistisk tradition formuleres også i 
republikkens første år, i Georges Washingtons Farewell Address (1796)~ 

Against the insidious wiles of foreign influence .•. the 
jealousy of a free people ought to be constantly awake, since 
history and experience prove that foreign influence is one of 
themost baneful foes of republican government ... 

Europe has a set of primary interests which to us have none 
or a very remote relation. Hence she must be engaged in frequent 
controversies, the eauses of which are essentially foreign to 
our concerns ..• 

It is our true policy to steer clear of permanent allian
ces with any portion of the foreign world, so far, I rnean, as 
we are naw at liberty to do it. 

Truman sukker i sine erindringer over, hvor ivrigt denne tekst 
anvendes af isolationisterne2 ). jefferson var af samme mening: 

l) Henry Steele Commager, Living Ideas in Ameri~, New York 195l,s.l52 
2) Memoirs, II, s. 124. 
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The European nations constitute a separdte division cf the 
globe; their leealities make them part cf a distinct system; 
they have a set o.f interests of their own in which it l.S our 
business never to engage ourselves . (Brev til von Humbol dt 1813). 

Og Monroe derinerede i 1823 den sfære~ som var USAs: 

In the wars of European powe r'3 in matters relating to them
selves we have never taken any part , nor does it comport with our 
policy so to do. . . (Men) we owe i t to candor and to the c.micable 
relations existing bet~.veen the United States and those powers to 
deeVire that we should consider any attempt on their parts to ex
tend their sys tern to any portion of this i"lemisphere as dangerous 
to our peace and security . 

Washington advarede l igeledes mod a t lade omeri.kansk u denrigspo

l i tik påvirke af "animosi ty" :imod eller "af fect1.ons" for fremmede na·-· 

tioner. Det er dog karakteristisk for amerikanske tradi tioner, at de 

ikke rummer de forestillinger om naboerne sorrt na.rvef jender p åer navn-· 

lig har spillet en rolle i europæiske fasT.landsrnagter. 

Det må understreges~ at den i.solationistLsl<:e tradition først: og

fremmest gælder forholdet til Europa ~ I forholdet til sine latiname

rikanske naboer og Asien fører USA ofte en interventionistisk politik, 

der selvom den e r blevet besmykket med ideali.stiske fjer, tit ha.r 

været udtryk for økonomiske eller magtpoLt ti.~lce intel"'esser, som arti

kuleres i en imperialistisk ideologi om USAs "mani.fe~t destiny·". Man 

kan tale om en "realistisk-intervention.ist isk" trad·1 tion, der a.f Ro

bert E. Osgood føres tilbages ti l Mahan, John Hay, Theodore Roose-~ 

vel t • Henry Ca bo t Lodge (d. ældre) og· brødrene Henry og Brocks Adams, 

og som tilstræber en global magtpolitik i samarbejde med England rned 

det .formål på en gang at sikre USAs hegemoni i Amer·1ka og at forhin

dre fast l a ndsmagter i at vinde hegemoni over E1Jropa og Asien. Imid

lertid må en s!dan interessepolitik, hvis man skal vinde gehør for 

den, formuleres "en des termes sentimentaux et ernotifs sans au.cun 

rapport avec les imperatifs de la puissance et de la se~~rit~ natio

nales "l ). Den særegne amerikanske ~fs_;_lkning,snis tor i~ hc.r haft en vis 

indflydelse på de udenrigspolitiske holdninger. Den isolationistiske 

tradition, primært geografisk betinget, er blevet styrket af visse 

indvandrergrupper og formentli g af selveindvandrings fænomenet. Mange 

emigranter havde vendt ryggen til Europa på grund af politisk eller 

religiøs forfølgelse eller af sociale årsa ger· og nærede intet ønske 

om fortsat at beskæ.ftige sig med det .. Andre som i:r.·erne og tyskerne 

havde medt.:.get deres "animosi ties" og bekæmpede under både den første 

og den anden verdenskrig en ententevenlig politik. Omve~dt har visse 
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emigrantgrupper støttet den interventionistiske tradition ud fra 

deres medbragte sympatier og bindinger til deres oprindelsesnatio
ner: jøderne, polakkerne, ungarerne. 

Af mere aktuel betydning for USAs udenrigspolitik er en anden 
fase af USAs befolkningshistorie, tvangsforflytningen af afrikanske 
negere til de amerikanske sydstater. De racespændinger, som er det 
moderne Amerikas arv fra denne tid, kan være en achilleshæl i uden
rigspolitikken, når de antagonistiske magter enten ikke er belaste
de med racefordomme eller kan optræde som talsmænd for farvede fol

keslag. 
Samme problem er nøje knyttet til den krise, som er det første 

store trauma i am~rikansk historie, Borgerkrigen. Det er umuligt at 
isolere, hvilke konsekvenser dette trauma har for amerikansk uden
rigspolitik. Vigtigst er måske de indirekte konsekvenser, som stam
mer fra, at en del stater har fået et etpartisystem. Men man har og

så påpeget, at erfaringerne fra borgerkrigen med dens ideologiske 
overtoner og dens kompromisløse krav om betingelsesløs kapitulation 
kan have skabt præcedens for usAs ' internationale adfærd. 

Andre traumata har virket ind på de to udenrigspolitiske tradi
tioners respektive styrke. Den uindskrænkede ubådskrig bragte USAs 
traditionelle geografisk betingede sikkerhed i fare og ~uliggjorde 
derved en intervention, som også havde andre årsager. Men selve krigs
deltagelsen, oplevelsen af skyttegravskrigens massemord forårsagede 
et dybt trauma, som giver den isolationistiske tradition en fornyet 
styrke i mellemkrigstiden. Politikere og historikere fordyber sig 

utrætteligt i spørgsmålet: Hvordan kunne det ske? De årsager, de når 
frem til, er de eksisterende alliancesyste~er og kaprustningen i Eu
ropa inden 1914, for USAs vedkommende kreditgivningen til vestmag
terne, der får et efterslæb i efterkrigstidens krigsgældskonflikter, 
og rustningsindustriens interesser. Navnlig den såkaldte Nye-komites 
undersøgelser af rustningsindustriens rolle, offentliggjort i 1934, 
får en stærk indflydelse på kongressens holdninger: 

Rarely have Senate bearings fallen with such heavy impact l) 
on the stream of Arnerican opinion, skriver James MacGregor Burns • 

Efter at Kongressen allerede i 1919 ved at forkaste Versailies
traktaten desengagerede USA fra både Folkeforbundet og Wilsons løfte 
om en garanti for Frankrig, gennemførtes i 3o'erne en "neutralitets
lovgivning", som afskar Roosevelt fra effektivt at støtte Abessinien 

mod Italien, den spanske Republik mod Franco, Frankrig mod Tyskland 
i l94o. 
l) James MacGregor Burns, Roosevelt: the Lion and the Fox, London 

1956, s. 254. 
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Men den anden verdenskrig blev et nyt dybt trauma i amerikansk 
politik, sombaliseret af det japanske overraskelsesangreb mod Pearl 
Harbor. Påny stilles spørgsmålet: Hvordan kunne det ske? svaret bli-
ver denne gang: USAs isolationisme, demokratiernes eftergivenhed o-
ver for diktaturmagterne1 "appeasement". Den interventionistiske tra
dition styrkes kraftigt. Udformningen af den amerikanske efterkrigstids
politik sker med implicit og ofte eksplicit reference til mellemkrigs
tidens politik. Allerede under krigen tilkendegiver Roosevelt gang 
på gang, at hans mål er at undgå den skæbne, der ramte Wilsons Poli
tik. Dette ligger bl.a. bag kravet om betingelsesløs kapitulation 
(jvf. Kompendium III, ss. 124 f.) og. den amerikanske politik i or
ganisationen af De Forenede Nationer. Også hans efterfølger refere-
rer gang på gang til mellemkrigstidens politik: "I always kept in 
mind the lesson of Wilson•s failure in 192o", "I could never quite 
forget the strong hold which isolationism has gained over our coun-
try after World War I", og om Atlantpagten: 

for 

The treaty itself, I observed, was simple and straightfor
ward. We hoped that it would serve to prevent World War III. 
surely, if something like it had existed in 1914 and 1939, the 
acts of aggression that had pushed the world into two disatrous 
wars would not have happened 1). 

Og med henblik på USÆ økonomiske udenrigspolitik anså Truman det 

necessary to organize European economic conditions so as to pre
vent "another Hitler•s rise to power 2). 

Eisenhower forsvarer den amerikanske politik i Sydvietnam over 
for Churchill med følgende argument: 

If ... Indo-China passes into the hands of the communists, 
the ultimate effect on our and your global strategic position ••. 
could be disastrous . •• we failed to halt Hirohito, Mussolini and 
Hi t ler by no"" c1<.:..ti.ag in u.ni ty and in time 3). 

Og præsident Johnson erklærer i sin tale i New York d. 7.okt. 1966: 

We shall never unlearn the lessons of the thirties, when 
isolation and withdrawal were our share of the common disaster. 

Endnu et trauma af intern karakter bør nævnes, fordi dets efter
virkninger har en vis indirekte betydning for udenrigspolitikken: den 
store økonomiske krise i 3o'erne. Selvom dens betydning i bevidstheden 

1
2

) Truman, II, SS. 281, 124 & 288. 
) Alperovitz, op.cit., s. 78. Se også kompendium III, s. 123 om inter

ventionen i Korea. 
3) Arthur Schlesinger, A Thousand Days, udg. London 1965, s. 467. 
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er svindende, bør det fremhæves, at den for det første medførte, at 
der installeredes mekanismer i det amerikanske samfund, som giver 
muligheder for at forhindre en ny krise af samme karakter, for det 
andet førte til nye holdninger i den politiske ledelse over for de 
økonomiske problemer, som gør det sandsynligt, at disse mekanismer 

ville blive anvendt. Når dette har en udenrigspolitisk relevans, er 
det først og fremmest, fordi forventninger om den store krise, som 
v1 skal se, har spillet en vigtig rolle i sovjetledelsens konception 
af omverdenen. 

3. System. 

Det var på grundlag af sine iagttagelser i Amerika, Alexis de 
Tocqueville i 1835 formulerede sine berømte betragtninger over demo

krati og udenrigspolitik: 

Quant ~ moi, je ne ferai pas de difficulte de le dire: 
c•est dans la direction des inter~ts exterieurs de la societe 
que les gouvernements democratiques me paraissent deeidement in
ferieurs aux autres. L'experience, les rnoeurs et l'instruction 
finissent presque toujours par creer chez la democratie cette 
sorte de sagesse pratique de tous les jours, et cette science 
des petits evenernents de la vie qu'on nemme le bon sens. Le 
bon sens suffit au train ordinaire de la societe; et chez un 
peuple dont l'education est faite, la liberte democratique ap
pliquee aux affaires interieures de l'~tat produit plus de bien 
que les erreurs du gouvernernent de la democratie ne sauraient 
arnener de maux. Mais il n•en est pas toujours ainsi dans les 
rapports de peuple a peuple. 

La politique exterieure n•exige l'usage de presque aucune 
des qualites qui sont propres a la democratie, et commande au 
contraire le developpernent de presque toutes celles qui lui man
quent. La democratie favorise l'accroissement des ressources 
interieures de l'~tat; elle repand l'aisance, developpe l'esprit 
public, fortifie le respect a la loi dans les differentes clas
ses de la societe, toutes choses qui n'ont qu•une influence in
directe sur la position d'un peuple vis-a-vis d'un autre. Mais 
la democratie ne saurait que difficilement coordonner les de
tails d'une grande entreprise, s'arr~ter a un dessein et le suiv
re ensuite obstinement a travers les obstacles. Elle est peu 
capable de combiner des mesures en secret et d'attendre patiem
ment leur resultat ••. Or, ce sont precisement ces qualites qui 1 font qu'a la longue un peuple, comme individu, finit par dominer 

Visse af de træk, Tocqueville her fremhæver, kan iagttages også 
1 det moderne Amerikas udenrigspolitik. Men det er dog et spørgsmål, 

om de ikke snarere må ses dels på baggrund af USAs sikkerhedsgeografi 
dels i sammenhæng med den særlige form for polyarkisk system, som fin
des i Amerika, end som noget for demokratiet karakteristisk. Når vi 
senere skal beskæftige os med parlamentariske systemer i europæiske 

l) Alexis de Tocqueville, De la democratie en Amerique, udg. Paris 
1951, I, ss. 356 f. 
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lande med en anden sikkerhedsgeografi og andre traditioner end USA, 
vil vi konstatere, at den udenrigspolitiske formuleringsproces her 
har delvis andre karakteristika. 

Det amerikanske præsidentialsystem med dets skarpe adskillelse 
af udøvende og lovgivende organer skaber andre betingelser for uden
rigspolitikken end i parlamentariske systemer. Det forhold, at præ

sidenten er valgt for en fire års periode betyder, at det udøvende 
organ i det mindste på visse stadier kan formulere en ''dessein", 
d.v.s . planlægge en udenrigspolitik over en længere periode, som 
det da også er sket i amerikansk efterkrigspolitik, f.eks. ved Mar
shall-planen eller præsident Kennedys "Grand Design" for et atlan
tisk partnerskab opbygget på to piller, et USA og et forenet Vest
europa. 

Men på den anden side begrænses det udøvende organs handle

frihed stærkt af kongressen. Forfatningens bestemmelse om, at trak

tater kun kan ratificeres, når Senatet giver "advice" og "consent" 
med 2/3 flertal, tvinger præsidenten til at arbejde nøj~ sammen med 
Senatet, så snart han vil fastlægge udenrigspolitikken ud over "ex
ecutive agreernents"1 ). Hans muligheder for at engagere USA militært 

er hæmmet af forfatningens bestemmelse om, at kun Kensressen kan er
klære krig, et forhold, der afspejles i Atlantpagten2 ). I det omfang, 
udenrigspolitikken betjener sig af økonomiske midler, som det i be

tydeligt omfang har været tilfældet siden krigen, er præsidenten på
ny afhængig af kongressen, her navnlig af Repræsentanternes Hus. 

Den amerikanske form for præsidentialsystem betyder, at præsiden
ten sjældent er sikker på politisk rygdækning i det· lovgivende or
gan, og dette medfører den for USA karakteristiske tendens til at 

l) Antallet af executive agreements har været stærkt stigende i for
hold til antallet af traktater. Mens det i 194o var 2o-12, var det 
i l95o 59-12, i 1955 291-23, i 1959 227-13, Roy Macridis, op. cit., 
s. 219. 
Senatets indflydelse på udenrigspolitikken styrkes yderligere af, 
at dets "advice and consent" kræves til diplornatiske udnævnelser, 
hvilket ofte fører til meget nærgående "hearings" af ambassadør
kandidater. 
Harold Laski mener: "I't is hardly an exageration to say that there 
have been chairrnen of vital cornmittees, like Foreign Relations in 
the Senate, or Appropriations in the House of Representatives . . • 
who, if they have not been rivals to the president, have been able 
to exercise a kind of half-veto upon his policy", (American Demo
cracy, udg. New York 1951, s. 76). 

2) Om kongressens ret til at erklære krig i praksis er en begrænsning 
af betydning, er dog diskutabelt. Quincy Wright mener således, at 
den "never prevented war when the President wanted one", cit~ i 
Cecil v. Crabb, American Foreign Policy in the Nuclear Age, udg. 
New York 1965, s. lo2. 



- 15 -

gøre udenrigspolitiske forholdsregler t i l genstand for offentlig 
debat . Præsidenten, der er direkte ansvarlig for udenrigspolitik
ken, må gang på gang argumentere med Kongressen, begrunde sine 
skridt offentligt, hvilket vanskeliggør opretholdensen af den "se~ 
cret", som Tocqueville anså for væsentlig for udenrigspolitikken. 
Visse argumenter egner sig dårligt til offentlig anvendelse, da de 
vil kunne give vigtige oplysninger til modstanderen, og man kan der

for i agttage en tendens til at anvende to typer: på den ene side 
principargumenter, der appellerer til visse idealer i det amerikan
ske værdisystem, på den anden side "forretningsmæssige" argumenter, 
der lægger vægt på de hAndgribel ige, egoistiske fordele, som USA 
kan opnå ved en given politik. Nødvendigheden af at argumentere for 
udenrigspolitikken er utvivlsomt blevet styrket af det forhold, at 
USA i det meste af sin historie har været geografisk beskyttet. 

Sikkerhedshensynene har ikke været så umiddelbart påtrængende som 
hos de europæiske magter 1 ). 

Den offentlige debat om udenrigspolitikken stimuleres yderli

gere af det forhold, at USA, fordi der afholdes kongresvalg hvert 
andet år, så at sige befinder sig i en permanent va lgsituation. 

George Kennan resumerer på grundlag af sine erf ar inger som di

plomat konsekvenserne af disse forhold således: 

Our forei gn policy is paralyzed •.• The first (paralyzing 
force) is the Congress, in which a few poverfull men - such 
as some leaders of the House Ways and Means Committee - tie 
up policy . .. We need either to strengthen the Executive•~ free
dom to aet in f oreign affairs or quit .•. Our form of gavern
ment is not wel l suited to making decisions ... Power is too 
much fragmen t e d in Washington 2). 

Præsidentens handlefrihed begrænses ydermere af det amerikanske 

partisystem. Så snart der er tale om en udenrigspolitik, som binder 
USA ved traktater, vil han for det meste være henvist til at søge 
støtte ikke ba re i sit eget parti, men også hos oppositionen. Wil
sons fors ømmelse af denne regel f ørt e til Versailles-traktatens 
skibbrud. Så væsentlige træk i amer ikansk udenrigspolitik som At
lantpagten udformede·ligefrem af en demokratisk præsident i samar
bejde med et senat, der havde republikansk flertal. Samarbejdet vil 

ofte vanskeliggøres af visse karakteristiske træk i USAs politiske 
s truktur. I praksis repræsent~rer præsidenten et vælgerkorps med an-

l) De såkaldte "Congressional Hearing.s", hvori navnlig senatets udvalg 
krydsforhører repræsent ant er f or de udøvende organer og andre eks
perter giver en mulighed for indsigt i motiverne pag amerikansk 
udenrigspolitik, som er uden sidestykke i andre lande. De er cen
tralt kildemateriale for næsten enhver analyse af amerikansk uden
rigspolitik. 

2) Look, 19. nov. 1963. 



- 16 

dre dominerende tendenser end de mest indflydelsesrige kongresmed
lemmer som formændene for Senatets udenrigspolitiske udvalg og for 

Appropriations Committee i Repræsentanternes Hus, eftersom udvalgs
posterne besættes dels efter partikriteriet, dels efter ancienni
tet. Senatorer fra "etparti-stater" får derved en fortrinsstilling, 
mens præsidentkandidaterne for det meste vil være ops~illet under 
hensyntagen til deres tiltrækningskraft i folkerige "toparti-sta

ter". 
· Navnlig i 193o'erne var præsidenten stærkt hæmmet af kongres

sen i sin handlefrihed1 ). USAs nye "globale ansvars si tuaticnit æn
drede i nogen grad dette forhold, men kløften mellem præsident og 

kongres gjorde sig dog f.eks. gældende i den fjernøstlige politik, 
som ikke var blevet formuleret på bi-partisant grundlag og derfor 
kunne bruges som valgkamptema. 

Den permanente valgsituation petyder, at sådanne dele af u
denrigspolitikken til stadighed vil blive beh~ndlet under en valg
kampsoptik, som igen medfører en tendens til at behandle udenrigs-

l) At forholdet til kongressen stadig kan lægge stærkt beslag på 
administrationens tid ses f.eks. af følgende uddrag af forsvars
minister MeNarnaras kalender: 

2o. jan. - l. juli 1961: 

Date Numer of h o urs Congressional Committees 

Feb. 16 1,5 Department of Defense Subcomrni t te eJ 
House Appropriations Committee. 

Feb. 23 5,o House Armed Services Committee. 

Feb. 27 1,5 Space Committee. 

Apr. 4 6,o Senate Armed Services Comrnittee. 

Apr. 5 6,o Do. 

Apr. 6 4,0 Dep. Defense Subcom., House Appropri-
ations Com. 

Apr. 7 4,o Do. 

Apr. lO 1,5 Do. 

Apr. l l 5,o House Armed Services Comm. 

Apr. 18 5,o De p. Defense Subcom., Senat e Appropri-
ations Comm. 

Apr. 25 l,o Govt. Procurement Subcom., Senate Small 
Business Comm. 

May 31 4,5 De p. Defense Subcom., House Appropria-
tions Comm. 

June 8 3,0 House Foreign Affairs Corrun. 

June 14 6,0 senate Foreign Relations Corrun. 

June 29 2,o Foreign Operations Subcom., House Ap-
propriations Comm. (Crabb,op.cit.,s.l25) 
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politikken som "triumfer" og "nederJ,.ag", under en sportsoptik så 
at sige, der yderligere understreges af pressens styrke og karak
ter i USA1 ). 

Den globale rolle, den anden verdenskrig påførte USA, nødven

diggjorde en reform af de udøvende organer, som beskæftiger sig med 
udenrigspolitikken. I overensstemmelse med ·"spoils"-traditionen var 
en række vigtige poster tidligere blevet besat med amatørdiplomater, 
ofte velhavende forretningsfolk, som havde støttet det magthavende 
parti ·finansielt. I 194o var den amerikanske ambassadør i London 

Joseph P. Kennedy, en heldig børsspekulant. Posterne i Moskva og 
Berlin beklædtes ligeledes en tid i 3o'erne med amatører. Roose-
velt havde en forkærlighed for at drive udenrigspolitik ved hjælp 
af "særlige udsendinge", der havde gjort deres erfaringer på helt 
andre områder, som Harry Hopkins 2 ). Brugen af amatører som missions

chefer har været noget svingende: i 194o var 47 pct. af missionsche
ferne karrierediplomater, i 1955 kun 4o pct., i 1962 68 pct.; men der 
har været en tendens i efterkrigstiden til at besætte de vigtigste po
ster med karrierediplomater3 ). En gennemgående reorganisation af de 

l) Tendensen til at behandle udenrigspolitiske problemer som en sports
match leder Kennan tilbage til Hays "åbne dør" noter om Kina 1899-
19oo, der fremstilledes som en "resounding diplornatic triumph" over 
de europæiske magter. "In doing this, incidentally, he created a 
precedent which was destined to bedevil American diplornatic practi
ce for at least a half-centu~y thereafter and may - as far as I 
can see - continue to bedevil it for anether half-century still", 
skriver Kennan, (American Diplomac~, s. 32). · 

2) Forholdet mellem Roosevelt og Hopk1.ns er indgående og fængslende 
behandlet i Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins, An Intimate 
History, New York 1948. · 

3) Arthur M. Schlesinger, A 
te House, udg. London 1~9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g~1.~v~e~r~ 
hos Kennedy og tidligere har skrevet Roosevelt-tidens historie i 
The Age of Roosevelt, giver en sønderlemmende kritik af State De
partment, der afspejler det spændte forhold, som kan opstå mellem 
præsidentens personlige stab og udenrigsministeriet, når en aktiv 
præsident som Kennedy -eller Roosevelt forsøger at få personligt 
greb om udenrigspolitikken. 
Schlesinger fremhæver bl.a., at amatørdiplomater som Galbraith i 
New Delhi kan være karrierediplomaterne overlegne i dygtighed, et 
synspunkt, han ikke er ene om. Laski skriver f.eks. om dem: "They 
were in general at least as valuable to him (præsidenten) as were 
the professionally trained diplomats to the Foreign secretary of 
Great Britain", (op.cit., s. lo6.). 
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udøvende organer med henblik på USAs nye rolle skete med National 
Security Aet i 1947: 

l. Joint Chiefs of Staff institutionaliseredes. 
2. Der oprettedes et National Security Council, siden 1949 om

fattende præsidenten, vicepræsidenten, Seeretaries of State and De
fense, chairmen for NSRB. 

3. NSRB = National Security Resources Board oprettedes til ko
ordination af "military, civilian, and industrial agencies". 

4. Endelig skabtes CIA = Central Intelligence Agency med den op
gave at "correlate and evaluate intelligence · activities and data"1 ). 

CIA sorterer under NSC, og dets chef deltager ligesom chefen for 
JCS i dets møder efter anmodning. 

Ligeledes i 1947 oprettedes inden for State Department et organ 
for langfristet udenrigspolitisk planlægning, the Policy Planning 

Staff, hvis første chef blev George Kennan2 ). 
Karakteristisk for det amerikanske system er det imidlertid, at 

det har bevaret en stor mobilitet i de professionelle kadrer. En ny 
præsident vil gerne tilkalde folk fra universiteterne, forskningsin

stitutter, fondadministrationer eller forretningslivet til sin per
sonlige stab og stundom også til betydningsfulde poster inden for 
State Department eller andre udøvende organer, som beskæftiger sig 
med udenrigspolitikken. 

Også af andre grunde formuleres udenrigspolitikken i et langt 

mindre "lukket miljø", end man kender i ar1dre lande. Magtadskillel
sen og den permanente valgsituation giver både vælgergrupper og inte
resseorganisationer betydelige muligheder for at påvirke udenrigspoli

tikken. Den irske befolkningsgruppe har haft særlige muligheder for 

l) Truman, II, SS. 69-71. 
2) Forholdet mellem de forskellige eksekutive organers indflydelse på 

den udenrigspolitiske beslutningsproces er en del svingende. Roose
velt førte for en stor del sin udenrigspolitik uden om State Depart
ment. Byrnes prøvede til gengæld at føre udenrigspolitik uden om 
Truman, hvorimod der synes at have været et konstruktivt samarbej
de mellem Truman og først Marshall, siden Acheson. I Eisenhower-re
geringen var Dulles dominerende, mens omvendt Kennedy tog den akti
ve ledelse i udenrigspolitikken. Under Johnson synes navnlig for
svarsminister MeNarnara at have erhvervet en betydelig indflydelse. 
National Security Council spillede en større rolle under Eisenho
wer end under Kennedy, (Schlesinger, op.cit . s. 376, Crabb, op.cit. 
ss. 7o f. og Henry E. Jackson, The National Security Council, New 
York 1965, SS. 279 f). 
Policy Planning Staff senere Policy Planning Council synes til gen
gæld efter demokraternes tilbagevenden at have genvundet den be
tydning, det havde under Truman, (Lyons & Morton, Schools for Stra
~ New York 1965, s. 24). 
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at gøre sig gældende i kraft af sin indflydelse i det demokratiske 
partis storbysmaskiner: Tammany Hall i New York, Curley-maskinen 
i Boston, Kelly-maskinen i Chicago 1 ). Roosevelt afviste i 1938 

et forslag om at ophæve våbenembargoen til Spanien med en henvis
ning til, at det ville betyde "the loss of every Cathelie vote in 
the coming fall election"2 ). I efterkrigstiden har de store katol

ske vælgergrupper i USA navnlig været en stimulans for en fast an
tikommunistisk politik, omend der her utvivlsomt er sket en grad
vis ændring i overensstemmelse med den mere smidige politik efter 

Pius XIIs død (1958). 
Den store koncentration af jødiske vælgere i New York har 

lejlighedsvis påvirket den arnerikanske udenrigspolitik i Israel
venlig retning. (Se Crabb. op.cit. ss. 228-232). 

Af de interesseorganisationer, som søger at påvirke amerikansk 
udenrigspolitik, kan der være grund til at nævne følgende: 

American Farm Bureau Federation (1,5 mill. medlemmer). 

National Grange (9oo.ooo). 
Farmers' Union (25o.ooo). 
Farmernes indflydelse begunstiges af USAs føderale struktur, 

der giver dem en stærk overrepræsentation i Senatet, og af landdi

strikternes ovei'repræsentation i Repræsentanternes Hus. 
Fagbevægelsen AFL-CIO, o. 15 millioner medlemmer. 
Forretningsverdenens organisationer som NAM - National Associa

tion of Manufacturers- og United States Chamber of Commerce3 ). 

Dertil kommer pressionsgrupper af en mere ideologisk karakter: 
Veteranorganisationerne - American Legion, Veterans of Foreign 

Wars - og kvindeorganisationer som League of \vomen Voters, General 
Federation of women's Clubs, American Association of University 
vlomen af liberal orientering og på den modsatte fløj Daughters of 

l) Mc- indicerer irsk oprindelse, Mac- skotsk. 
2) MacGreghor Burns, op.cit., s. 356. 
3) Forretningsverdenen påvirker dog også udenrigspolitikken ad an

den vej end gennem disse generelle organisationer. Enkeltfirmaer 
søger gennem deres lobby'er at få staten til at varetage deres 
interesser i udlandet. Ofte skabes der koalitioner mellem visse 
industrigrene, visse grene af administrationen og grupper i Kon
gressen. Schlesinger nævner at B-70 bombeflyet havde en særlig 
indflydelsesrig lobby i kongressen, som kan have påvirket Kenne
dy til at "go along with the policy of multipkying Polaris and 
Minuteman missiles", (Op.cit., s. 438). 
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the American Revolution og National Federation of Business and Pro
fessional Women's Club1 ). 

Bortset fra pressionsgrupperne findes der en meget artikuleret 
og kritisk udenrigspolitisk opinion, som kommer til orde i den ame
rikanske presse, inklusive radio og tv. Der er her navnlig grund til 

at fremhæve de udenrigspolitiske kommentatorer, der har et landsom
fattende publikum gennem columns eller radio- og tv-kornmentårer: Wal
ter Lippmann, Jarnes Reston, Alsop etc. De repræsenterer højst for
skellige standpunkter, men bidrager til at holde en livlig debat om 
udenrigspolitikken i gang, og dermed også til at stimulere systemets 

iboende tendenser til offentlighed i og om udenrigspolitikken. Den 
permanente valgsituation stiller politikerne over for en stadig fri
stelse til at skaffe sig reklame ved at gøre sig bemærket, og da ik
ke blot pressen, men også radio og fjernsyn i USA hviler på et kom

mercielt grundlag, er salgskriteriet endnu stærkere end i Europa ved 
stofbehandlingen, hvilket utvivlsomt styrker tendensen til dramati
sering samtidig med, at statsmagtens muligheder for at påvirke masse
medierne er mindre. 

4. Princippolitik. 

Den schweizisk-arnerikanske statskundskabsteoretiker Arnold 'vol
fers fremhæver i sit essay "Political Theory and International Rela
tions", at der er en kløft mellem på den ene side angelsaksisk, på 
den anden side kontinentaleuropæisk tradition i opfattelsen af den in
ternationale politik. Mens kontinentaleuropæerne lægger vægt på nød

vendigheden, de snævre grænser for handlefriheden på den internatio
nale scene, understreges i angelsaksisk diskussion valgfriheden. Han 
sætter disse forskellige holdninger i forbindelse dels med ''the stra
tegic insularity of both the British Isles and the American conti

nent", dels med "the striking contrast t hat exists for both countries 
between the internal and the external political scene". 

Wolfers skriver videre: 

Even the concepts of necessity of state and reason of state 
remained foreign to the political philosopher of the English
speaking world. While the Continentals were arguing about the di
lemma of statesmen faced by the irreconcilable demands of neces
sity and morality, English and American thinkers in turn were 
engaged in a debate about the best way of applying accepted prin
ciples of morality to the field of foreign policy. Here the as-

l) Om de amer~kanske vælger- og pressionsgruppers rolle i udenrigspo
litikken se f.eks. Haas & Whiting, The Dynarnics of International 
Relations, New York 1956. 
Generelt kan måske siges, at veteran- og kvindeorganisationerne 
styrker tendensen til "princippolitik". 
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suroption was that statesmen and nations enjoyed considerable 
freedom to choose the right path in their external conduet as 
they did in their internal policies ... 

This was a philosophy of choice, then, which was bound to 
be ethical, over against a philosophy of necessity, in which 
forces beyond moral control were believed to prevail ..• 

Whereas the philosophy of necessity tends to lead to re
signation, irresponsibility or even the glorification af amo
rality, the philosophy of choice lends itself to excessive mo
ralism and self-righteousness as if the leeway for choice we
re unlimited and of the same dimension for all 1). 

Vi skal senere se, at man ikke uden videre kan slå engelske og 
amerikanske holdninger sammen. Men for Amerikas vedkommende er ten

densen til at søge en begrundelse for udenrigspolitisk adfærd i 
moralske principper og til at gøre respekten for visse principper 
til en udenrigspolitisk målsætning så tydelig, at den undertiden 
antager karakter af messianisme. Det er særlig klart i præsident 
Wilsons formulering af den amerikanske målsætning under den første 

verdenskrig, hvor der jo i højere grad var brug for at argumentere 
over for opinionen for USAs deltagelse end under den anden, hvor 
krigen indledtes med et direkte angreb på amerikansk territorium. 

Da Wilson den 2. april 1917 motiverer USAs krigsdeltagelse i 

en tale til kongressen, sker det med henvisning til de principper, 

USA tror på: 

Our object now is to vindicate the principles af peace and ju
stice in the life of the world as against selfish and auto-
cra tic power and to set up amongs t , the real ly free and self
governed peoples of the world such a concert of purpose and 
action as will henceforth insure the observance of those prin
ciples. Neutra·li ty is no longer feasible or desirable where the 
peace af the world is involved and the freedom of its peoples, 
and the menace to that peace and freedom lies in the existence 
of autocratic governments backed by organized force which is 
controlled wholly by their will, not by the will of the people. 
We have seen the last of neutrality in such circumstances. We 
are at the beginning of an age in which it will be insisted 
that the same standards of conduet and of responsibility for 
wrong done shall be observed among nations and their gavern
ment that are observed among the individual citizens of civili
zed states. 
Amerika kæmper "for the rights of nations great and small and 
the privilege af men everywhere to choose their way of life and 
of obedience. The world must be made safe for democracy. Its 
peace must be planted upon the tested faundations of political 
liberty. We have no selfish needs to serve. We desire no con
quest, no dominion. We seek no indemnities for ourselves, no 
material campensation for the sacrifices we shall freely make. 
We are but one of the champions of the rights of mankind. We 
shall be satisfied when those rights have been made as secure 
as the faithand the freedom of n<?-tions can make them ... " 

1) Arnold Wolfers, Discord and Collaboration, Baltimare 1962, ss. 239-
45. 
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USAs krigsmål er da en reform af hele det internationale system 
med det mål at få det baseret på, at "the same standard of conduet 

and of responsibility for wrong done shall be observed among nations 
and their governments that are observed among the individual citi
zens of civilized states", og at sikre "the rights of nations ... and 
the privilege of men everywhere to choose their way of life and of 
obedience". 

Det internationale system skal organiseres efter samme princip
per som det interne, og de enkelte enheder efter amerikansk forbil
lede. Demokratiets normer skal overføres på den internationale poli
tik. Disse principper præger også flere af de 14 punkter fra jan. 
1918: 

I- Open covenants of peace openly arrived at •.• Diplomacy shall 
proceed always frankly and in the public view. 

V. - Kolonispørgsmålene må ordnes ud fra "strict observance of 
the principle that in determining all such questions of sove
reignty the interests of the populations concerned must have 
equal weight with the equitable claims of the government whose 
title is to be determined. 
VI - Rusland skal have "institutions of her own choosing". 
IX - Italiens grænser skal fastlægges efter "recognizable lines 
of nationality". Østrig-Ungarns nationaliteter have "the freest 
opportunity of autonomous development". 

På samme måde kræves Balkan, Tyrkiet og Polen organiseret efter 
nationalitetsprincippet, og endelig foreslås oprettelse af "a gene
ral association of nations", altså grundlaget for et internationalt 
retssamfund. 

Under fredskonferencen modsætter Wilson sig gang på gang, navn

lig italienske krav baseret på den hemmelige St. Jean de Maurienne 

traktat, med henvisning til de principper, so~ "bragte Amerika ind 
. k . l) 1. r1.gen., . 

Anvendelsen af de fra det interne retssamfund kendte principper 
om forbrydelse og straf i den internationale politik førte allerede 

i 1918 amerikanerne til at kræve "unconditional surrender", mens de, 
som Taylor fremhæver, i grunden ikke havde nogle "konkrete krigsmål" 2 ) . 
Man forhandler ikke med forbrydere, men fanger dem, som PBI fanger 
gangstere. Under anden verdenskrig gennemføres kravet om betingelses
løs kapitulation som bekendt, og strafprincippet føres ud i livet i 
krigsforbryderprocesserne. 

l) Se f.eks. Lord Hankey, The Supreme Control at the Paris Peace Con
ference, London 1963, ss. 123 & 127 og Paul Mantoux, Les D~lib~ra
tions du Conseil des Quatre, Paris 1955. 

2) A.J.P. Taylor, The Origins of the second World war, udg. London 
1963, s. 22. 
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Da præsident Truman i sin tale i Central Park i New York 
d. 27. okt. 1945 formulerer målsætningen i USA efterkrigspolitik, 
henviser også han til visse principper: 

The foreign policy of the United States is based firmly on fun
damental principles of rig.hteousness and justice ..• Let me re
state the fundarnentals of the foreign policy of the United Sta
tes: 

l. We seek no territorial expansion or selfish advantage. We 
have no plans for aggression against any other state, large or 
small. We have no objective which need clash with the peaceful 
aims of any other nation. 
2. We believe in the eventual return of sovereign rights and 
selfgovernment to all peoples who have been deprived of them 
by force. 
3. We shall aprove no territorial changes in any friendly 
part of the world unless they accord with the freely expres
sed wishes of the people concerned. 
4. We believe that all people who are prepared for self-go
vernment should be permitted to choose their own form of 
government by their own freely expressed choice, without inter
ference from any foreign source. That is true in Europe, in A
sia, in Africa, as well as in the Western Hemisphere. 

5. By the combined and cooperative action of our war Allies, we 
shall help the defeated enemy states establish peaceful, demo
cratic governments of th~ir own free choice. And we shall try 
to attain a world in which Nazism, Fascism, and military ag
gression eannot exist. 
6. We shall refuse to recognize any government imposed upon 
any nation by the force of any foreign power. In some cases it 
may be impossible to prevent forceful imposition of such a go
vernment. But the United States will not recognize any such 
government. 

7. We believe that all nations should have the freedom of the 
seas and eq~al rights to the navigation of boundary rivers and 
waterways and of rivers and waterways which pass through more 
than one country. 

8. We believe that all states which are accepted in the socie
ty of nations should have access on equal terms to the trade and 
the raw materials of the world. 

9. We believe that the sovereign states of the Western Hemis
phere, without interference from outside the Western Hemisphere, 
must work together as good neighbors in the solution of their 
common problems. 
lo. We believe that full collaboration between all nations, 
great and small, is essential to the improvement of living con
ditions all over the world, and to the establishment of free
dom from fear and freedom from want. 
11. We shall continue to strive to promote freedom of expression 
and freedom of religion throughout the peace-loving areas of the 
world. 

12. We are convinced that the preservation of peace between 
nations requires a United Nations Organization composed of all 
the peaceloving nations of the world who are willing jointly to 
use force if necessary to insure peace. 
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That is the foreign policy which guides the United States 
now. That is tbe foreign policy with which it confidently faces 
the future. 

It may not be put into effect tomorrow or the next day. 
But none the less, it is our policy; and we shall seek to achie
ve it. It may take a long time, but it is worth waiting for, and 
it is worth striving to attain .•. l). 

Under sit møde med Hrur~ov i Wien i juni 1961 siger Kennedy i
følge Schlesinger: 

The American position was that people should have freedom 
of choice. When communist minerities seized control against the 
popular will, the Chairman (Hruscov) regarded this as histori
cal inevitability; we did not, and this brought the two nations 
into conflict 2). 

I 1966 formulerer præsident Johnson tilsvarende principmål for 
amerikansk udenrigspolitik: 

We have been tested in Berlin and in Korea and in the Do
minican Republic, and our brave men are being tested at this 
hour in Vietnam. In every instance our purpose has been peace 7 

never war; self-determination instead of selfish aggression 3). 

Grundprincippet er da folkenes selvbestemmelsesret, internt og 
nationalt. Gang på gang stiller USA i sin konfrontation med Sovjetu
nionen krav om "frie valg". Gang på gang nægter Amerika diplomatisk 

anerkendelse af regeringer, der ikke er udgået af sådanne valg, mens 
det omvendt stiller sig bag n~tionale selvstændighedsbevægelser, når 
disse ikke identificeres med kommunismen. 

Men det amerikanske frihedsbegreb ha~ to aspekter, et politisk 
og et økonomisk. Frihed er ikke bare frie valg, men også "free en
terprise". I det amerikanske værdisystem indgår en ofte stærkt følel

sesbetonet antisocialisme, der også påvirker USAs udenrigspolitiske 
adfærd. Det er en udbredt opfattelse, at socialisme er ensbetydende 

med et autoritært politisk system. Der er en række historiske forud
sætninger for den amerikanske antisocialisme, der i øvrigt ofte an
vender en yderst rummelig definition af socialisme. Vernon Louis Par
rington sammenfatter nogle af dem således: 

The English deetrine of economic individualism made universal 
appeal. In presence of vast, unpreempted resources, the right of 
every man to preemt and exploit what he would, was synonymous with 
individual liberty. Any government which should endeavor to limit 
such exploitation would be bitterly assailed; and if the small man 

TJ Truman, I, ss. 589 f. 
2) Schlesinger, op.cit., a. 326. 
3) New York talen, 7. okt. 1966. 
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were free to enjoy his petty privilege, the greater interests 
might preempt unehallenged l) 

"The vast, unpreempted resources", fra naturens hånd usædvanlig 
fordelagtigt disponeret, tilmed i et geografisk beskyttet kontinent, 
gjorde USA til et tillokkende investeringsområde for europæisk, navn
lig engelsk kapital. Mulighederne for økonomisk udvikling baseret på 
''private enterprise" var enestående. Dertil kom, at USAs særegne be
folkningshistorie gjorde det særlig immunt for socialistiske ideer. 
I den fase, hvor de slog rod i Europa, var underklassen 5. USA for en 

stor del indvandrere, d.v.s. udlændinge, som havde valgt at blive a
merikanere og derfor var indstillet på hurtigst muligt at acceptere 

det dominerende værdisystem for ikke at blive betragtet som "uname
rican"2). For at forstå den konformisme, hvormed de fundamentale træk 

i det amerikanske værdisystem accepteres, er det vigtigt at gøre sig 
betydningen af dets særegne befolkningshistorie klar. 

Free enterprise-mytologien har ofte præget amerikansk udenrigs-· 
polit ik, ikke mindst kongressens og republikanske regeringers opfat
telse af, hvordan den amerikanske udlandshjælp burde administreres3 )_ 

I den såkaldte Clay-rapport om USAs hjælpeprogrammer (1963) hedder 
det således: 

- the United States should not aid a foreign government in 
projects establishing government-owned industrial and commerei
al enterprises which Compete with existing private endeavaurs 4). 

Schlesinger konkluderer, at "burried in the repart was a syste
matic hostility to forms of development which did no t yield private 
profit. Most of the changes it proposed were intended to promote Ame
rican private investment"5 ). Men han gør det samtidig klart, at Kennedy 

l) Vernon Louis Parrington, Main Currents in American Thought, udg. 
New York 193o, I, s. 273. 

2) Begrebet "uamerikansk" har en helt anden ræsonnans i USA end til
svarende begreber ville have i europæiske nationer, hvor man er 
født det, man er, mens man i Amerika ofte er fremmedfødt. Prøven 
på ens patriotisme bliver derfor, om man accepterer det herskende 
værdisystem, og i dette har "the rugged indivi dualism" haft en frem
trædende plads. I en meget anvendt lærebog i økonomi fra slutningen 
af det 19. århundrede hedder det: "Each human being is ••• naturally 
able to become a capitalist; economic laws present no obstacles to 
all men becoming rich". Den personlige succes dyrkedes i en omfat
tende folkelig litteratur fra Andrew Carnegies "Triumphant Democra
cy" til Horatio Algers almanakhistorier. (Se Henry Steele Commager, 
The American Mind, New Haven 195~. 
For mange em1granter var selve løsrivelsen fra det gamle land en 
dybt traumatisk oplevelse. Kriteriet for, om dette afgørelse valg 
havde været rigtigt, blev let den personlige succes og dens ydre at
tributter. 

3) F.eks. i Vietnam, se Jean Lacouture & Philippe Devillers, La Fin 
d'une guerre, Paris 196o, s. 3o9. 

4) Keesing, 1963, s. 2o386. 
5) Op.cit., SS. 521 f. 
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med fuldt overlæg nedsatte en konservativ komite for at opnå en 
rapport, der kunne bruges taktisk over for kongressen. At han selv 
gik ind for andre principper, som fik deres gennembrud med Roose
velts New Deal, fortsattes med Trurnans Fair Deal og fornyedes med 
Kennedys New Frontier, gav han f.eks. udtryk for i en samtale med 
jagan fra Guayana: 

I want to make one thipg perfectly clear. We are not en
gaged in a crusade to force private enterprise on parts of the 
world where it is not relevant. If we are engaged 1n a crusa
de for anything, it is national independence. That is the pri
mary purpose of our aid. The secondary purpose is to encoura
ge individual freedom and political freedom. But we can't 
always get that; and we have often helped countries which have 
little personal freedom, like Yugoslavia, if they maintain 
their national independence. This is the basic thing. So long 
as you do that, we don't care whether you are socialist, capi
talist, pragrnatist or what~ver. We regard ourselves as prag
matists 1). 

Den konfrontation med Sovjetunionen, der bliver den domineren
de problematik i amerikansk udenrigspolitik efter 1945, er ikke bare 
en magt- og sikkerhedskonfrontation, men en udfordring mod en række 
grundlæggende principper i det amerikanske værdisystem, mod det ame-

· rikanske frihedsbegreb i begge dets aspekter. 
Dertil kommer, at kommunismens proklamerede ateisme indeholder 

endnu en udfordring mod et stærkt element i det amerikanske værdi
system, de religiøse værdier. Den fremtr~dende rolle, som det reli
giøse menighedsliv spiller i Amerika, er også med til at give den 
ideologiske messianisme vægt i amerikansk politik2 ). 

Men igen er der tale om værdier, som ikke har den samme vægt hos 
' konservative og liberale. Mens de spiller en relativt beskeden rolle 

i den liberale tradition, kommer de stærkt til udtryk hos de konser
vative. Foster Dulles skriver f.eks. i sit udenrigspolitiske program
skrift War or Peace: 

Our greatest neeq i$ to regain confidence in our spiritual 
heritage. Religious belief in the moral nature and possibilities 
of man is, and must be, relevant to every kind of society, through
out the ages past and those to come. It is relevant to the com
plex conditions of modern society. We need to see that, if we are 
to combat successfully the methods and practices of a materiali
stic belief. 

There is no use having more and louder Voices of Arnerica un
less we have something to say that is more persuasive than any
thing yet said. 

l) schlesinger, op.cit., s. 666. En formulering af den moderne New 
Deal ideologi finder man f.eks. i Schlesingers egen The Vital Center, 
Boston 1949,og i i degruppen ArnAricans for Democratic Action (ADA). 

2) En del af de ovenfor skitserede synspunkter er nærmere udviklet i 
min bog USA bag facaden, København 1952. 
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To find that message is, above all, a task for the splrl
tual leaders of our nation. In finding it they can contribute, 
and contribute decisively, to the peaceful frustration of the 
evil methods and designs of Soviet Comrnunism l). 

5. Optik. 

De "betingende faktorer" 2 ) af geografisk, historisk og kultu
rel karakter, som er blevet berørt i det foregående, påvirker så

vel beslutningstagernes som opinionens opfattelse af omverdenen, de
res optik. Det er ud fra denne optik, de vurderer de internationale 
situationer og reagerer på dem. Indtil der er foretaget en systema
tisk analyse af amerikansk udenrigspolitik under denne synsvinkel, 
er det kun muligt at give nogle antydninger baseret på historisk ma
teriale. I betragtning af, at hele den internationale pol i tik siden 

1945-47 har været domineret af konfrontationen mellem Sovjetunionen 
og USA, er det af særlig interesse at se på, hvilke opfattelser der 
var fremherskende hos de amerikanske aktører i denne periode. 

Krigstidsoptikken beherskedes af den mest påtrængende opgave at 
besejre aksemagterne, og Jalta-konferencen i februar 1945 er endnu 

præget heraf. Men med de sovjetiske og arnerikanske hæres fremtrængen 
i Europa begynder efterkrigstidsproblematikken at melde sig. Mens man 
fra engelsk side meget tidligt er opmærksom på, at fredsordningen i 
Europa vil blive præget af den militære magtfordeling og derfor for

søger at få tilrettelagt den militære strategi ud fra efterkrigspo
litiske hensyn, har de rent militære effektivitetshensyn primatet for 
USA. Churchills gentagne forsøg på at få gennemført en allieret land
gang i Jugoslavien med det mål at støde frem mod Østrig og Ungarn af
vistes af amerikanerne med henvisning til de vanskelige terrænforhold. 

De holdt sig ligeledes uden for Churchill-Stalins berømte opdeling af 
Østeuropa i indflydelsesprocenter. Selve begrebet "indflydelsesfærer" 
var i strid med det arnerikanske grundprincip for ordning af internatio
nale spørgsmål: selvbestemmelsesretten. 

Men også den sovjetiske politik i de "befriede" lande stred med 

dette princip; i det polske spørgsmål, der spillede så stor en rolle 
i det interallierede diplomati i foråret 1945 tørnede amerikanske prin
cipper hårdt mod sovjetisk politik. 

Forestillingen om, at samarbejdet med Sovjetunionen i kampen mod 
aksen ville blive afløst af en konfrontation om efterkrigsverdenen, 
synes først at have gjort sig gældende hos de arnerikanske repræsentan

ter i Moskva, ambassadør Harriman og general Deane. Efter Harrimans 

l) John Foster Dulles, War or Peace, New York l95o, s. 261. 
2) Udtrykket er Max Beloffs i Foreign Policy and the Democratic Process, 

udq. Baltimare J965. s. 4. 
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opfattelse burde man forsøge at udnytte Sovjetunionens skrigende behov 
for økonomisk bistand som diplomatisk våben1 ). Truman sluttede sig til 

denne opfattelse: 

From the beginning, the President had recognized the huge 
requirements of the war-ravaged Soviet economy and had sought 
to capitalize on this weakness by using American economic re
sources to achieve diplornatic objectives. 

Udenrigsminister Byrnes søgte at benytte skadeserstatningerne på 
samme måde: 

- aware that the Russians desperately needed economic aid -
from American credits of from Western-controlled German repara
tions - Byrnes now attempted to bargain industrial withdrawals 
for Soviet concessions 2). 

Man handler med andre ord ud fra den opfattelse, at sovjetrege

ringen kan påtvinges indrømmelser ved, at det sovjetiske samfund og 
dermed befolkningen påføres afsavn. Det er en opfattelse, som også 
spores i senere konfrontationer, f.eks. i Vietnam, hvor man søger at 

tvinge Hanoi til forhandlinger ved luftbombardementer af Nordvietnam. 

I 1945-konfrontationen spiller en anden opfattelse en væsentlig 
rolle i den amerikanske optik, atombomben. Først Stimson, derpå Tru
man og Byrnes kommer til den opfattelse, at USA ved dette våbentekni
ske forspring har erhvervet noget i retning af en diplomatisk univer

salnøgle. I apri·l 1945 siger Byrnes til Trurnan, at 

in his bel i ef the bomb might well put us in a position to 
dictate our own terms at the end of the war 3). 

Byrnes mente, at USA ville bevare sit atomvåbenmonopol i mindst 
syv år, og synes at have ment 

that within this period, with the support of the revolutio
nary new weapon, his diplomacy could easily achieve its ideali
stic objectives 4). 

Disse mål var på det principielle plan enkle. De formuleres eks
plicit af Harriman i en forhandling med Stalin om Polen i juni 1945: 

He made it clear that free elections, and non-discriminato
iY treatment og American investments and tr~de, would insure a 
a friendly American attitude (til Polen) 5). 

l~l Feis, op.cit .• s. 643. 
Alperovitz, op.cit. s. 171. 
Truman, I. ~. lo4. 

4) Alperovitz, ss. 86 & 197. 
5) samme, s. 87. 
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Med andre ord de amerikanske frihedsprincipper i både deres po
litiske og deres økonomiske aspekt. 

Den amerikanske opfattelse af de kommunistiske antagonister kan i 
flere henseender virke "provinsiel", d. v. s. præget af den amerika.nske 
kulturkreds snarere end af en analyse af modpartens forudsætninger: 
de afsavn, som en befolkning med en lavere levestandard er i stand til 

at affinde sig med, de ringe muligheder, den har for at påvirke magt
haverne i et totalitært system, den kommunistiske ideologis opfattel
se af den kapitalistiske verden. 

Ligesom "principmål" spiller en stor rolle i den amerikanske 

målsætning, der tilstræber at sikre frie valg i alle lande, uanset 
de lokale forudsætninger, fortolkes den sovjetiske målsætning ofte 
ideologisk. Man møder et manikæi~k verdensbillede, der aftegner den 
internationale politik som en kamp mellem godt og ondt, mellem den 
totalitære kommunisme, der tilstræber et verdensherredømme ved ind

førelse af kommunistiskeregimer i alle lande, og USA, hvis politik 
har til mål at sikre friheden og demokratiet. Forudsætninger for den
ne manikæisme findes allerede i en række af de interne faktorer i USA . 
Den er tydeligt blevet styrket af mellemkrigstidens udenrigspolitiske 
trauma, der som nævnt har sat e.t dybt præg på den amerikanske optik. 

Fra 1945-46 møder vi hos Truman den opfattelse, at Sovjetunionen er 
en ekspansionistisk stormagt, hvis fjernmål er verdenserobring på 
samme måde som Hitlers var. Sin generelle opfattelse af Stalins hen
sigter formulerer han - ganske vist retrospektivt således: 

It was clear (i 1945) that the Russian foreign policy was 
based on the conclusion that we were heading for a major de
pression, and they were already planning to take advantage of 
our setback ... Force is the only thing the Russians understand ... 
The persistent way in which Stalin blocked one of the war-pre
ventive measures I had proposed showed how his mind worked and 
what he was after. I had proposed the internationalization of 
all the principial waterways. Stalin did not want this. What 
Stalin wanted was control of the Black Sea straits and the Da-
nube. The Russians were planning world conquest l). · 

Hyppigere end denne ekstreme hypotese, møder man dog følgende 
opfattelser: 

l. At den sovjetiske ekspansionisme er opportunistisk, d.v.s. utrætte
ligt søger efter "weak spots" med henblik på lokale fremstød. 

2. At eftergivenhed på et "weak spot" vil føre til en kædereaktion, 
der vil ende i verdenskrig, det, der senere med henblik på Sydøst
asien er blevet kaldt dominoteorien, (Formuleret af Eisenhower). 

l) Truman, I, s. 455. 
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3. At verdenskommunismen er et hele, og at en kommunistisk magtover- .·· 
tagelse i et land, derfor er ensbetydende med en forskydning i den. 
globale magtbalance. 

Den sidste opfattelse findes skarpt udtrykt hos Truman i hans . 
samtaler med Attlee i december 195o: 

I said that in my opinion the Chinese Commtinists were 
Russia~ satellites. The problems we were facing was part of 
a pattern. After Korea, it would be Indo-China, then Hong 
Kong, then Malaya l) 

Om Berlin-krisen skriver Truman: 

, . . 
,, 

·' 
. ' 
··' 

·. . '.:' .. :~-::i .. :: ;:. ~ 

This action and the previous attempts to take over Greec~ <>::'.\:·;::~ 
and Turkey were part of a Russian plan to probe for soft spots .. ·:·.:~) 
in the Western Allies' positions all areund their own perime- ~:., .~' 1

• 

ter 2). ., ···' .,. · 
. J_, :r .... ,i<~ 

Om London-konferencen i sommeren 1948, der forberedte NATO, •·, 
skriver Truman: 

The co.nferees noted that while there wås no evidence 
that the Soviets had a timetable for armed aggression there · 
was a constant danger of incidents developing from the inter
national tension, and it was part of Soviet technique to roK-

l ressure whereever an advanta e mi ht be ained, (fre æ
vet her .· Furt ermore, the extens~on o a m~nor 1ncide~t could 
easily result in war and in the Soviet conquest of the conti
nent of Europe 3). 

Forestillingen om kædereda·ktionen fremføres i forbindelse med 
Korea: 

' ) ~, ' 

... 
If aggression is successfu1 in Korea, we can expect it • ' • '• 'r; 

l) Truman, II, s. 454. Acheson erklærer ligeledes: " - we needed 
to bear in mind that the Soviet Union was . behind every one of · 
the Chinese and North Korean moves and that we had to think of 
all that happened in Korea as world matters. We should never 
lose sight of the faet that we were facing the soviet Union all 
around the world". ; 
Hos Kennedy finder man en lignende opfattelse, når han erklærer, 
at "the missile gap" for Sovjetunionen kunne blive "a new short
cut to world domination"~ (Kauffmann, The MeNarnara Stratesx, 
New York 1964, s. 41), og forestillingen om verdenskornrnun1smen 
som et hele ligger i det mindste inplicit i MeNarnaras bemærk
ning om, at "the force of world communism operates· in the twi
light zone between political subversion and quasi-military ac-

tion", .(samme, s. 77). 

2) Samme, s. 157. 

3) Samme, s. 286. 

... 

. . . . 
~ 

,· .. 
.. ' ·. . '·· 

·'" .. ~ 
l ••• " 
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to spread throughtout Asia and Europe to this hemisphere. We 
are fighting in Korea for our own national security and sur
vival l). 

Den ligger 1mplicit i Kennedys erklæring under Cuba-krisen, 
hvor Sovjets skridt kaldes: 

- a deliberate provocative and unjustified change in the 
status quo which eannot be accepted by this country, if our 
courpge and our commitments are ever to be trusted again by 
either friend or foe 2). 

Men den amerikanske politik er ikke bare bygget ·på den opfat

telse, at lokale kommunistiske fremstød må mødes hvorsornhelst, en 
opfattelse, der i øvrigt skifter en del efter, hvem der er ved 
magten. Det indgår også i den, at visse sociale og økon~miske for
hold skaber gunstig grobund for kommunismen, og i konsekvens her
af har en forebyggende økonomisk aktion med Marshal-planen som pro
totype været en del af amerikansk efterkrigspolitik. 

Den manikæisme, man møder hos de amerikanske ledere i en mere el
ler mindre nuanceret form, fi~des mere ekstremt i den amorfe opi
nion, som udenrigspolitikken til syvende og sidst skal bygge på. 
"The public apparently makes ane primary requirement of American 
foreign policy: that it be resolute and firm in its opposition to 
Soviet expansion", skriver Almond3 >. 

Men den ekstreme messiani.stiske interventionisme er naturlig
vis en "ideal type ... Den praktiske politik må stadig tilpasses skif

tende magtforhold, skabt af våbenteknologiens dynamik og skiftende 
styrke og holdninger hos allierede og modstandere 

6. Militær strategi. 

Som nævnt stillede den arnerikanske ledelse i 1945 betydelige for-
' ventninger til atombomben som diplomatisk våben i konfrontationen med 

Sovjetunionen. Trods en vis , midlertidig succes for det arnerikanske 
diplomati i Østeuropa, Manchuriet og Iran, kom man dog hurtigt til det 
resultat, at atombomben ikke i sig selv var nok. Økonomiske midler blev 
taget i brug, og med NATO påtog USA sig gennem en formel alliance at 

garantere de vesteuropæiske lande mod sovjetisk ekspansion. Trovær
digheden i denne garanti understregedes af amerikanske troppers til
stedeværelse i Tyskland. Men deres funktion var nærmest at være en 
"trip-wire", som man sagde, der kunne udløse de amerikanske strategi
ske atomvåben. Over for Sovjetunionen hvilede USAs styrke først og 
fremmest på Strategic Air Command (SAC), der i disse år bestod af be-

l) Truman, II, s. 442 . 
2) Schlesinger, op.cit., ss. 694 f . 
3) Gabriel A. Alrnond, The American People and Poreign Policy, udg. New 

York 1962, s . lo6. Se i øvrigt Komp. III, Kap . 25 & 26. 
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mandede bombefly, hvis aktionsradius ikke var større end, at USA 
for effektivt at true Sovjetunionen havde brug for flyvebaser uden 
for sit eget territorium: i England, Marokko, Okinawa etc. 

Så tidligt som i 1949 gjorde chefen for State Departments Policy 
Planni ng S taf~ sian Assistant Secretary for Defense i Kennedys ad
ministration, Paul H. Nitze, der havde afløst Kennan, som vill e 
begrænse NATO til et politisk engagement, i et dokument, der sene-

··~ 
re opnåede en vis navnkundighed, NSC-68, opmærksom på, at det var 
utilstrækkeligt a t basere den amerikanske strategi på SAC. Forsva
ret måtte have en alsidig udbygning, hvis USA skulle være i stand 
til at imødegå andre trusler end storkrigen1 ). Bekræftelsen her-

på kom næste år med Korea-krigen, hvor det viste sig, at SAC ikke 
formåede at forhindre en lokal aggression, og hvor USA henvistes t i l 

at udkæmpe en krig med konventionelle våben. Denne krig blev et 
vendepunkt i amerikansk historie, forsåvidt som USA for første gang 
i sin moderne historie måtte affinde sig med at afslutte den uden 
sejr. En ny form for krig havde fået sin plads i amerikansk strate
gi, den begrænsede krig2 ). 

I og for sig var den en bekræftelse på Nitzes synspunk t er. Men 
der var ikke enighed herom. Selvom general MacArthur havde gj ort sig 
skyldig i den ene graverende fejlvurdering efter den anden, vandt han 
navnlig i det republikanske parti gehør for den opfattelse, at USA 
ikke havde sejret, fordi det havde afskåret sig selv fra at bruge sit 
flyvevåben mod Manchuriet3 ). 

Korea-krig~n blev ind~raget i præsidentvalgkampen 1952, som 
Eisenhower vandt, delvis øjensynlig på dette t ema. Faktisk lykkedes 
det den republikanske regering at få afsluttet de langvqrige våben
tilstandsforhandlinger i sommeren 1953. Det er usikkert, hvad der fik 
Peking t i l omsider at give efter. Omslaget kom umiddelbart efter St a
lins død. Men umi ddelbart inden havde USA ført atomvåben til Okinawa 
og tilkendegivet, at krigen ville blive udvidet til Kina, hvis våben
tilstandsforhandlingerne brød sammen. Foster Dulles synes at have væ
ret overbevist om·, at denne trussel var afgørende4 ). I j anuar 1954 
formulerede han den strategi, der er kendt som "massive retaliation". 

USA ville ikke længere være afhængigt af modstanderens initiativ: 

there is no local defense which alone will contain the migh
ty land power of the Communist world1 Local defense must be rein
forced by the further deterrent of.massive retaliatory power ... 

l) W~lliam W. KaUffmann, The MeNarnara Strategy, New York 1964, s. 18 
& James L. Ric hardson, Germany and the Atlantic Alliance, Cambridge, 
Mass. 1966, s. 18. 

2) Om Korea-krigen David Rees, Korea; the Limited War, London 1964. 

4
3) Om MacArthur-Truman kontroverserne se Truman, II, kap. 24-28. 

) Rees, ss. 418 f. 
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Den amerikanske strategi ville ndepend primarily upon a great 
capacity to retaliate instantly by means and at places of our own 
choosing". 

Dulles var her i overensstemmelse med en strategi, som var ble
ve~ udformet straks ved Eisenhowers magtovertagelse i januar 1953 i 
et dokument kendt som Basic National Security Policy (BNSP), hvori 
det fastsloges, at USA for fremtiden ville "place main but not so
le reliance on nuclear weaponsu1 ). 

Truslen om anvendelse af atomvåben blev endnu tydeligere end 
i Korea taget i anvendelse i foråret 1954 under de indokinesiske 
fredsforhandlinger, der førte til Geneve-aftalerne. To hangarski
be med atomvåben dirigeredes. til Tonkin-bugten, og det blev til
kendegivet, at de ville blive taget i brug, hvis fredsforhandlin
gerne brød sammen. 

Trods den første sovjetiske prøvesprængning i 1949 og spræng
ningen af den første russiske brintbombe i 1953, kun et år efter 
USAs, havde USA i disse ·år et klart forspring for Sovjetunionen, i 
kraft af sine fremføringsmidler. Først i 1954 begyndte Sovjetunio
nen at opbygge et strategisk flyvevåben efter samme mønster som i 
USA. I virkeligheden lagde den dog allerede da hovedvægten ,på at 
udvikle langtrækkende raketter. Der fandtes i USA talsmænd for den 
samme kurs med chefen for hærens forskningsafdeling general Gavin 
i spidsen. Me~ Eisenhower-regeringen gik, muligvis fordi den ikke 
var klar over den sovjetiske option, ind for i stedet at koncen
trere sig om udbygning af et omfattende luftf~rs~arssystem, med 
det resultat, at Sovjetunionen opnåede det forspring på raketom
rådet, som så dramatisk demonstreredes ved opsendelsen af sputnik I 
og II i efteråret 19572). 

Samtidig begyndte Foster Dulles at modificere "New Look"-stra
tegien. I en artikel i Foreign · Affairs okt. 195;7 hævdede han ganske 
vist, at den massive gengældel,ses stragegi havde ,gjort nytte. Men 
takket være den tekniske udvikling var det nu muligt at udvikle en 
mere elastisk strategi med anvendelse af kernevåben på lavere kon
fliktniveau end storkrigen. Allerede på NATO-mødet i december 1954 
havde USA dog bemyndiget de europæiske NATO-lande til at udarbejde 
deres forsvarsplaner ud fra d~n forudsætning, at der ville blive ind
sat atomvåben, og med MC 7o-plan@n fra 1955 tildeltes en række euro
pæiske NATO-lande fremføringsmidler til atomvåben. 

l) Kauffmann, op.cit., s. 21 f. 
2) Andr~'Beauffre, Modern Strategi, Stockholm 1966, s. 91. 
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Trods Sovjetunionens sputnikforspring benyttede Dulles endnu 
under Quemoy-Matsu-krisen i september 1958 truslen om anvendelse af 
atomvåben til at skræmme Peking; men hans efterfølger (april 1959) 
Christian Herter drog konsekvenserne af den nye situation, som var 
opstået ved, at det amerikanske fastland kunne trues af sovjetiske 
ICBM-raketter, da han sagde: 

I eannot conceive of the President involving us in all-out 
war unless the facts showed clearly that we are in danger of de
vastating ourselves l). 

Efter at det arnerikanske kontinent havde mistet sin geografiske 
usårlighed, var massive retaliation ikke længere "troværdig". Sena

tor Kennedy erklær~de i 1958, at "ourthreats of massive retalisation 
will lose most of their impactn efter det sovjetiske raketforspring, 

og "our exercises in brink-of-war diplomacy will be infinitely less 
successful". Tankerne i NSC-68 fik fornyet aktualitet. I sin bog The 

Unceratin Trumpet udformede general Maxwell Taylor, der blev Kenne
dys første forsvarschef, dem som 11 the flexible response" strategi. 

:Kauffmann hævder, at BNSP i Eisenhower-styrets otte år var grund
laget for amerikansk strategi2 ). Der er heller ingen tvivl om, at 

der er en forskel mellem de strategiske konceptioner, som følges af 
henholdsvis det republikanske og det demokratiske parti, omend mere 
i grad end i art. Eisenhower-regeringens hovedvægt på atomvåben hav-
de ført til en forsømmelse af de konventionelle styrker, som præsi
dent Kennedy, da han kom1 til magten i januar 1961, omgående begyndte 
at udbedre. Målet for den politik, der udformedes af hans forsvarsmi

nister McNamara, var at give USA en større skala af valgmuligheder, 
således at det kunne møde enhver situation med en "adækvat ripost''· 
Det var ikke nok at kunne vælge mellem massiv gengældelse og anven
delse af taktiske atomvåben. USA måtte også kunne udkæmpe en begræn
set krig med konventionelle våben og være i sta~d til at imødegå 
subversion ved "counterinsurgency" - forholdsregler. Det måtte altid 
kunne møde sine modstandere på lige våben for at forhindre, at en 

konflikt "escalerede" til ragnarok. Man måtte have andre valg end 
"humiliation or hollocaust" med Kennedys udtryk. Det amerikanske for
svarsbudget forøgedes fra 43,6 milliarder dollars i Eisenhowers sid
ste år til 51,6 i 1963. For det første intensificeredes raketoprust
ningen, således at man også på dette felt kunne opnå større valgfri
hed. Man ville ikke være bundet til en massiv atomgengældelse mod stor-

l) Kauffmann, op.cit., s. 26. 
2 ) Op.cit., s. 24. 
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byer, men have så store reserver, at man kunne anvende en "counter
force" strategi i tilfælde f.eks. af et sovjetisk ang~eb på Vest
europa og endda have våben nok til et "second strike", hvis Sovjet
unionen skulle gribe til sine strategiske atomvåben (McNamaras Ann 

Arbor-tale, juni 1962). Overhovedet måtte man basere atomstrategi
en på en "controlled response"1 >. 

samtidig søgte man at hæve tærsklen for anvendelse af takti
ske atomvåben i Europa ved at tilskynde de europæiske NATO-lande 
til at forøge deres konventionelle styrker, ved at forbedre USAs 
konventionelle beredskab og ved at forøge transportkapaciteten, så 
reserver hurtigt kunne føres frem til truede områder. Men man kon

staterede også, at en del af grundlaget for den republikanske a
tomvåben-strategi i Europa havde været urealistisk. Ved en fornyet 
analyse af den sovjetiske styrke i Europa kom Paul Nitze til det 
resultat, at den vurdering, Eisenhower-regeringen havde opereret 
med, havde været stærkt overdrevet. Det gjaldt både de sovjetiske 
landstyrker og det taktiske flyvevåben2 >. 

Endelig slog MeNarnara ind på en omlægning og udbygning af de 
såkaldte "Special Forces", der oprindelig var oprettet med henblik 
på guerilla i en atomkrig. MeNarnara forvandlede den nu til et coun
terinsurgency korps. Med direkte henvisning til Hru~~ovs erklæring 
af 6. jan. 1961 om, at "nationale befrielseskrigen støttedes "fuldt 
og uden forbehold af kommunister", erklærede MeNarnara i februar 1962: 

- we shall have to deal with the problems of "wars of li
beration". These wars are often not wars at all. In these con
flicts, the force of world communism operates in the twilight 
zone between political subversion and quasi-military action. 
Their military tactics are those of the sniper, the ambush, and 
the raid. Their political tactics are terror, extortion, and 
assassination 3). 

l) Mens man ved "flexible response" normalt forstår muligheden for at 
kunne vælge mellem forskellige former for konventionelle våben og 
kernevåben, bruges "controlled response" gerne om anvendelsen af 
atomvåben af forskellig kaliber og navnlig mod forskellige mål. 
Der ligger endvidere i denne strategi, at afgørelserne herom på 
hvert trin kontrolleres af politiske, ikke af militære myndighe
der. 

2
3

) Kauffmann, op.cit., ss. 83-87. 
) Samme, s. 77. I State Departrnent udnævnte Kennedy Walt Rostow, 

en økonom, der på en gang havde specialiseret sig i u-landenes 
"take-off" problem (Stages of Beonornic Growth) og counter-insur
gency, til chef for Policy Planning Council • 
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v v 
Ikke blot Hruscovs tale, men udviklingen i Cuba, Laos og Vi-

etnam havde rettet Kennedy-regeringens opmærksomhed mod denne type 
krig samtidig med, at Berlin-krisen i 1961 f~k den til at lægge 
endnu større vægt på de konventionelle styrker og Cuba-krisen i 
1962 på raketvåbnene. 

Atomalderens strategiske problematik er genstand for en me
get omfattende debat i USA. De,t er karakteristisk for den, at den 
ikke udelukkende, ikke engang primært føres af militære skriben
ter, men for en stor del af civile forfattere som Jerome Wiesner, 
Hermann Kahn, Kissinger, Schelling, Wohlstedter for blot at næv

ne nogle enkelte navne. Samtidig har politikerne eksperimenteret 
sig frem til nye metoder i .. krisedesarmering". Berlin-krisen i 

1948-49 var en styrkeprøve uden voldsanvendelse, Cuba-krisen i 
1962 ligeledes. I Korea anvendtes den begrænsede konventionelle 

kri~ I Vietnam forsøges en counter-insurgency-strategi, der be
tjener sig af den gradvise, men kontrollerede eskalation .. Efter 

amerikansk opfattelse er det fænomen, ·man her står overfor, "in
tern aggression". Dulles benyttede et "brink-of-war" diplomati, 
mens demokratiske re ger.iriger har været mere tilbøjelige til at anse 
denne metode for ineffektiv over for det, Kennedy kaldte "salami

taktikken", Beaufre 11 artiskoktaktikken". Denne imødegås efter de
res opfattelse bedst ved at møde enhver udfordring med lige våben. 

Nøgleordet . i den amerikanske strategi har siden slutningen af 

4o'erne været "deterrence", afskrækkelse af kommunistisk ekspansion. 
Det problem, man har søgt at møde, har skiftet karakter med den 
tekniske udvikling, men har i sin kerne hele tiden været, hvordan 
en amerikansk garanti for andre lande kunne gøres troværdig . . Man 
søgte at løse det i Vesteuropa i 1949 'med en formel alliance, hvis 

troværdighed understregedes ved en troppestationering. Kritikken 
mod den massive gengældelses strategi ·var , at den vil~e virke mindre og 

mindre troværdig. Man søgte at styrke troværdigheden ved den omlæg

ning af forsvarspolitikken, der er kendt som "flexible response". 
Men også den adfærd, man har valgt i konkrete konflikter, har gang 
på gang været domineret af troværdighedsproblemet. Ville USAs garan

tier virke troværdige, hvis man ikke tog udfordringen op i Korea? 
I Berlin?, Cuba?, I Vietnam? Gang på gang er dette argument blevet 
benyttet af USAs politiske ledere. 
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7. Frustrering og realisme. 
Verdenssituationen i 1945 var fundamentalt ny for Amerika. Den 

geografiske isolations tid var forbi . Det fik udefra påført proble
mer, som der ikke var nogen endelig og kortfristet løsning på. Det 

krav om betingelsesløs kapitulation, hvormed den anden verdenskrig 
var blevet afsluttet, var i overensstemmelse med traditionelle ame
rikanske fore~tillinger om, at problemer lader sig løse, definitivt, 

med den rnessianistiske tradition og med tendensen til at ville over
føre forestillinger om skyld og straf fra det interne retssamfund 
til den internat~o~ale politik. 

Over for den nye situ~tion opstod der to reaktionsstrømninger 
i USA, imellem hvilke den faktiske pol i tik svingede, to st·rømnin-· 
ger, som med vekslende indbyrdes styrke har gjort sig gældende siden. 

På den ·ene side en følelse af frustrering, som svingede mel l em iso
lationisme og ekstrem interventionisme, mellem ekspræsident Hocvers 
kampagne for at gøre Amerika til den "vestlise civilisations Gi
braltar" og anbefalinger af en storkrig med anvendelse af USAs atom
våben til løsning af det kommunistiske problem "en gang for alle", 

på den anden side en "realistisk" strømning, der modarbejdede den 
traditionelle tilbøjelighed til at lade ideologiske principper præge 
udenrigspolitikken og i stedet anbefalede en begrænset, konkret mål
sætning dikteret af "nationale interesser". 

Den engelske historiker Max Beloff taler om "the element of dis
illusion and frustration which bulks so large in the world outlook 
of conternporary Americans" og tilføjer: 

It is understandable how difficult it must have been for 
a people believing that it could command success to find how 
far removed from reality such beliefs might prove to be l). 

Forestillingen om, at problemer kunne løses, og at løsningen le

veredes af videnskab og teknik, havde en solid baggrund i den ameri
kanske civilisations historie. Som Alperovitz har vist, mente de ame
rikanske ledere også i 1945 i atombomben at have fundet en videnska
belig-teknisk løsning på de problemer, som den internationale politik 
stille~e dem overfor. Ved hjælp af bomben skulle USAs principmål om 
regeringer bygget på frie va~g trumfes igennem. Opnåede man ikke så
ledes at få tilpasset !verden efter sine ønsker, nægtede man at aner
kende den eksisarendetilstand. De første kontroqerser mellem Sov

jetunionen og USA gjaldt den diplornatiske anerkendelse af de østeu
ropæiske regeringer. Siden nægtede man diplomatisk anerkendelse af 
Peking-regeringen, ligesom man havde ventet 16 år med at optage di-

l) Op.cit., s. 11. 
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plomatiske forbindelser med den sovjetrussiske regering. 
Endnu i 1945-46 sigtede den amerikanske regering på at ændre 

forholdene i Østeuropa i overensstemmelse med sine principper. Det 
endte resultatløst, og den accepterede derpå den mere begrænsede 

målsætning at forhindre en yd~rligere ekspansion af den sovjetiske 
magtsfære. Hovedlinien for den politik, som USA i de følgende år 
skulle følge over for Sovjetunionen, blev formuleret som en "con

tainment" -politik i en artikel af "Mr. X" i juli-nummeret af "Fo
reign Affairs" 1947. Pseudonymet dækkede den første chef for den 
nyoprettede planlægningsstab i udenrigsministeriet, George F. Ken
nan, der som ung diplomat i 1933 havde ledsaget den første ameri
kanske ambassadør til Sovjetunionen og siden havde haft langvarige 

tjenesteperioder i Leningrad og Moskva. Kennan gjorde op med tenden
sen til at tro på en "definitiv løsning" af den sovjetisk-amerikan
ske antagonismes problem. Et grundtræk i den kommunistiske ideologi 
var, at der bestod en "innate antagonism between capitalism and so
cialism". På den anden · side var •'Kreml in under no ideological com
puls ion to accomplish its purposes in a hurryn. nLike the Church, it 
is dealing in ideological concepts which are of long-term validity, 
and it can afford to be patient". Han advarer derfor mod tilbøjelig
heden t il at sidestille konfrontationen med Sovjetunionen med 3o'er

nes konfr ontation med Hitler: 

There is no trace of any feeling in Soviet psychology that 
that goal must be reached at any given time. 

These considerations make Soviet diplomacy at once easier 
and more difficult to deal with than the diplomacy of individu
al aggressive leaders like Napoleon and Hitler. On the one hand 
i t i s more sensitive to contrary force, more ready to yield on 
individual sectors of the diplornatic front when that force is 
felt to be too strong, and thus more rational in the logic and 
rhetoric of power. On the other hand it eannot be easily defea
ted or discouraged by a single vtctory on the part of its oppo
nents. And the patient persistence by which it is anirnated means 
that it can be effectively countered not by sporadic acts · which 
represent the momentary whirn of democratic opinion but only by 
intelligent long-range policies on the part of Russia's adver
saries - policies no less steady in their purpose, and no less 
variegated and resourceful in their application, than those of 
the Soviet Union itself. 

In these circumstances it is clear that the main element 
of any United States policy toward the Soviet Union must be 
that of a long-term, patient but firm and vigilant containment 
(fremhævet her) of Russian expansive tendencies ... 

The Russians look forward to a duel of infinite durat.ion l). 

l) The Sources of Soviet Conduct. Optryft i American Diplornacy 19oo-195o 
udg. London 1952, ss. 115-118. 
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Andetsteds vender Kennan sig mod den messianistiske holdning 
til udenrigspolitikken. Som den største "deficiency", i amerikansk 
udenrigspolitik anføres: 

- the carrying-over into the affairs of states of the 
concepts of right and .wrong, the assumption that state be
havior is a fit subject for moral judgment. Whoever says 
there is a law must of course be indignant against the law
breaker and feel a moral superiority to him. And when such 
indignation spills over into military contest, it knows no 
bounds short of the reduction of the law-breaker to the point 
of complete submissiveness - namely unconditional surrender. 
It is a curi ous thi ng, but it is true, that the legalis t ic 
approach t o world affairs, rooted as it unquestionably is 
in a desire to do away with war and violence, makes violence 
more enduring, mor e t errible, and more destructive to politi
cal stabil i ty than did the older motives of nat i onal interest l) 

Vi finder den samme vægt på "national interest" hos en af de 
kendteste universitetseksperter i international politik, tysk-ame

rikaneren Hans J. Morgenthau, der slutter sin bog In Defence of Na
tional Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy 

i i 

(1951) således: 

Forget the senti mental notion that foreign policy is 
a struggle between virtue and vice, with virtue bound to win. 

Forget the utopian notion that a brave new world without 
power politics will follow the unconditional surrender of wic
ked nations. 

Forget the crusadi ng notion that any nation, however vir
tuous and powerful, can have the mission to make t he world over 
in its own image. 

Remember that t he golden age of isolated normalcy is gone 
forever and that no effort, however great, ~nd no action, however 
radical, will bri ng i t back. 

Remember t hat no nat ion's power is without limits, and hence 
that its policies must respect 'the power and interests of others. 

And, above all, remember always that it is not only a poli
tical necessity but also a moral duty for a nation to follow in 
its dealings with ether nations but one guiding star, one stan
dard for thought, ane role for. action: THE NATIONAL INTEREST 

Disse synspunkter fra universitetsmiljøet er politisk mere rele-
vante i USA end i nogen anden stat, fordi d'er her findes en stadig van
dring frem og tilbage mellem beslutningstager- og universitetsmiljø. 
Kennans karriere har bevæget s i g mellem betydningsfulde diplomatiske 
opgaver og forskningsperioder ved Princeton. Kennedy hentede en stor 
del af sin stab fra universitetsmil j øet, navnlig Harvard: McGeorge Bun
dy, John K. Galbraith, Walter Heller, Carl Kaysen, Henry Kissinger, Ri

chard Neustadt, Walt Rostow, Arthur Schlesinger, Jerome Wiesner. Præsi
dent Johnson tilkaldte i 1966 en af Columbias førende sovjetologer, 
Zbigniew K. Brzezinski t il Policy Planning Council. 

l) Samme, ss. loo f. 
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Men selvom eksperterne støttet af,indflydelsesrige kommentatorer 
som Walter Lippman har øvet er.. "realistisk" indflydelse på amerikansk 
udenrigspolitik, bidraget til at give den en langfristet målsætning 
som f.eks. i Atlantpagten og en begrænset målsætning som i Korea, er 
det langt fra lykkedes dem at besejre de holdninger, de bekæmper. Med 
John Foster Dulles overtagelse af ledelsen af den amerikanske uden
rigspolitik i 1953, genfinder man den manikæisme, som Morgenthau og 

j 
l 

Kennan advarer imod: Neutralismen betragtes som moralsk forkastelig, '.! 

kommunismen som et hele, noget, der præger Geneve-forhandlingerne i l 
1954, hvor USA afviser den franske hypotese om, at Ho Chi-minh kan bli-

1 

ve en asiatisk Tito og dermed sætter den udvikling i skred, der fører ; 
til direkte militær intervention i Vietnam. I det mindste på det verbal , 
plan genopstår også messianismen: der tales om befrielse af de østeu-
ropæiske lande ved en "roll-back". Man svinger mellem den massive gen
gældelses ekstreme interventionisme og en tilbagevenden til isolatio
nismen ved en "aggonizing reappraisal" af USAs strategi, hvis Frankrig 
ikke accepterer den tyske oprustning. I praksis går man dog ikke vide
re end til containment. Ved den ungarske opstand i 1956 forbliver USA 

passiv. 
Spændingen mellem realisme og manikæisme accentueres af det poli

tiske system. Det er gang på gang i Kongressen, der er uden direkte an
svar for udenrigspolitikken, de ekstreme holdninger kommer til orde. 
Det fører undertiden til, at USA har to forskellige slags udenrigspo
litik på en gang; Kennan skriver (1964): 

- it is not an exageration to say that we have today two 
wholly different and mutually contradietory foreign policies 
being pursued simultaneously, and you can find whichever of them 
you want, depending on whicp door you want to put your head in l) 

Som et eksempel på, hvordan kongressen.fører sin egen udenrigspo-
litik, nævner han, at et flertal af dens medlemmer i 19'9 skrev under 
på den såkaldte Captive Nations Resolution, der anbefaler USA at befri 
en række nationer under sovjetisk herredømme, skønt mange af medlemmer
ne kun havde "the dimmest idea~ of the places or peoples involved" 2 ). 

Kennan vender sig iøvrigt ved denne lejlighed navnlig mod tendensen 
til at behandle kommunismen som "a single conspiratorial force" og der
med afskære sig fra at udnytte de interne modsætninger inden for den 
kommunistiske verden. Tingene gror og, skriver han et andet sted: 

!f there is any great lesson we Arnericans need to learn with 
regard to methodology of foreign policy, it is that we must be 
gardeners and not mechanics i n our approach to world affairs 3). 

l) George F. Kennan, On Dealing with the Communist Warld, New York 
1964, s. 6. j 

2
3

) Samme, s. 12. 
) George F. Kennan, Realities of American Foreign Policy, udg. London 

1954, s. 93. 
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Men hans erfaringer har efterhånden gjort ham pessimistisk med 
hensyn til mulighederne for at skabe en konsekvent, realistisk og ef
fektiv udenrigspolitik med det givne politiske system i USA. I et 

interview i 1963 siger han: 

We need either to strengthen the Executive's freedom to 
in foreign affairs or quit. We lived for more than loo years 
principles of withdrawal from the mainstream, and maybe this 
should be done again l). 

aet 
o n 

Det kan dog også være fra kongresside kravet om realisme rejses. 
Eksempler herpå har formanden for senatets udenrigsudvalg Arkansas
senatoren William Fullbright leveret, således i sin store tale d. 

25. marts 1964, hvori han bl.a. sagde: 

- we are a people used to looking at the world, and indeed 
at ourselves, in moralistic rather than empirical terms. We 
are pre-disposed to regard any conflict as a clash between good 
and evil rather than as simply a clash between conflicting in
terests. We are inclined to confuse freedom and democracy, which 
we regard as moral principles, with capitalism, federalism, and 
the two-party system, which arenot moral principles .•. 

we are confronted with a complex and fluid world situation 
and are not adapting ourselves to it. We are clinging to old 
myths in the face of new realities, and are seeking to escape 
contradietions by narrewing the permissible bounds of public 
discussion, by relegating an increasing nurnber of ideas and view
points to a growing category of •unthinkable thoughts' 2 ) 

J 

1 

li 
<! 
:l 
l• 
!' 

l 
J 

Hvilken strømning, der stærkest præger amerikansk udenrigspolitik, l 
realismen eller mekanismen, svinger med præsidenterne. Tydeligs t knæ- j 
sættes realismen af Kennedy , der engang - utvivlsomt med b~de hjemlig 

1
~ 

og udenlandsk adresse erklærede: 
l 

- the great enemy of the truth is very often not the lie -
deliberate, contrived and dishonest - but the myth, persistent, 
persuasive and unrealistic. Too often we hold fast to the cli
ches of our forebears. We subject all facts to a prefabricated 
set of interpretations. We enjoy the comfort of opinion without 
the discomfort of tho~ght. 

Når han formulerer sin udenrigspolitiske målsætning, sker det i 

overensstemmelse med realisternes tankegang og undertiden i deres 

terminologi. Under sine samtaler med Hru~~ov i Wien i juni 1964 sag
de han således ifølge Schlesinger: 

Kennedy made once again the point about preserving the ex
isting balance of power. The entry of additional nations into 
the communist camp, the loss of Tawain - such development s 
would alter the equilibriurn. But Xhrushchev energetically re-

l) Look, 19/11 - 1963 
2) Udførligt referat i Keesing, 1964 ss. 2oo79-81. 

i 

l 
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jected this conception. 
Kennedy responded with equal force that. so far as Was

hington was concerned, countries with varied soci~l systems 
could pursue independent policies, like India, Burma, Yugosla
via. But changes which altered the balance of power were dif
ferent. 

I denne realisme er ·den fysiske magt dog ikke den eneste rea
litet, men også opinionen. Da han efter Cuba-krisen analyserer kri
sens forløb, sker det i følgende vendinger: 

The erisis had three distinctive features: it took pla
ce in an area where we enjoyed local conventional superiority, 
where Soviet national security was not directly engaged and 
where the Russians lacked a case which they could plausibly 
sustain before the vorld. Things would be different, if the 
situation were one where they had the local superiority, where 
their national security was directly engaged and where they 
could convince themselves and others they were in the right . 
'I think there is ·a law of equity in these disputes. When 
one party is clearly wrong, it will eventually give way ..• 
They had no business in putting those missiles in and lying 
to med about it. They were in the wrong and knew it. so. when 
we stood firm, they had to back down. But this doesn't mean 
at all that they would back down when they felt they were in 
the right and had vital interests involved l). 

8. 6o'ernes problemer. 

Trods den kontinuitet, der kan iagttages i amerikansk udenrigs
politik siden 1946-47, er de problemer, som USAs udenrigspolitik står 
over for i 6o'erne, i f l ere henseender anderledes end i 5o'erne og 
sidste halvdel af 4o'erne. NOgen brat overgang er der vel ikke tale 
om, heller ikke om radikale ændringer, men om nuancer. Dens proble
matik er stadig domineret af konfrontationen med de kommunistiske 
kontinentmagter, Men disse repræsenterer ikke længere en fælles front 
som i 5o'erne, Det skisma, der har udviklet sig mellem Kina og Sovjet
unionen siden 1959, har amerikansk udenrigspolitik dog kun i ringe om

fang formået at udnytte. Dels har den været hæmmet af sine egne ideo
logiske bindi nger og rnanikæiske tendenser, dels har det stærke ideo
l ogiske islæt i antagonisternes udenrigspolitik bevirket, at disse 
trods indbyrdes stridi gheder har iagttaget en vis solidaritet over for 
USA. I rnidt~n af 6o'erne var USA derfor i den situation. at det på 

en gang gennemførte et stadigt kostbarere teknologisk kapløb med Sov
jetunionen på kerne- og raketvåbnenes område og en stadig udvidelse af 
den konventionelle indsats i Vietnam. 

Vietnam-krigen, der på en gang opfattes som en fortsættelse af den 

l) Schlesinger, op.cit., ss. 56o, 33o & 711. 
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"contairunent"-politik, der indledtes over for kommunismen i 1947, 

som et led i bestræbelserne på at gøre USAs forpligtelser over for 

andre lande troværdige, som en kamp for amerikansk prestige og for 

et af grundprincipperne i amerikansk udenrigspolitik, folkenes selv

bestemmelsesret og som en indsats for beskyttelse af fundamentale 

strategiske interesser1 ), har samtidig været en belastning for USAs 

renomme i både Europa og "den tredie verden". Vietnam-krigen er her

ved blevet et eksempel på, hvordan prestige- og renomme-hensyn kan 
komme i indbyrdes konflikt2 ). 

Samtidig har den interne udvikling i USA i visse henseender væ

ret en belastning for USAs renomme. Det gælder dels den stigende 

spænding mellem racerne, der har ført til "the white backlash", som 

f.eks. gav sig politiske udslag ved kongresvalget i 1966, dels mor

det på præsident Kennedy i 1963 og navnlig uklarheden om dette at
tentat og opklaringen af det. 

Til gengæld har 6o'ernes interne udvikling medført en ny økono

misk ekspansion i USA, som har forbedret den amerikanske position 

over for den "produktionsudfordring" fra Sovjetunionen, som stagna

tionen i Eisenhower-tiden skabte grundlag for. Denne ekspansion har 

dog været ledsaget af en ugunstig betalingsbalance, bl.a. skabt af 

en betydelig amerikansk kapitaleksport til Europa, som er blevet en 

faktor med henblik på USAs militære engagementer i Europa. Andre fak

torer af betydning herfor er blevet de problemer, som subversionen har 

stillet USA overfor. 

l) Blandt de få konkrete kontinuerlige mål, som man kan identificere 
i amerikansk udenr1gspolitik, er bevarelsen af havenes frihed, 
gang på gang udformet som bestræbelser på at sikre den frie sej
lads gennem stræder, kanaler og floder. Blandt de tidligste mål 
for en interventionistisk udenrigspolitik er den amerikanske kon
trol med Panama-kanalzonen, sikret ved Hay-Paunceforte-traktaten 
af 19ol. Af \-Jilsons 14 punkter kræver II "Absolute freedom of 
navigation". XII, at 11 the nardanelles should be permanently ope-
ned as a free passage to ships''· På Potsdam-konferencen kræver 
Truman, at Kielerkanalen, Rhin-Donau-forbindelsen fra Nordsøen 
til Sortehavet, de tyrkiske stræder, Suez-kanalen og Panama-kana
len "be made free waterways for the passage of freight and pas
sengers o f all coun tries 11

• Det e2.' i smalle farvande landmagt kan -cruE 
2) Se Komp. III, lo om prestige- og renommepolitik. sømagt. 
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USA møder først dette problem i Lat1namerika med Fidel Castros 
magtovertagelse i 1959. Økonomiske interesser forenet med ideolo
giske hensyn fører her efterhånden til åbent fjendskab mellem USA 
og Cuba, der traditionelt har en fremtrædende plads i amerikansk u
denrigspolitisk optik. Bay of Pigs invasionen i 1961, organiseret af 
CIA som en gentagelse af Guatamala-invasionen i 1954, fører til pre
stigetab for Kennedy-regeri ngen, der under raket-krisen i 1962 ud

trykkeligt accepterer at afholde sig fra væbnet intervention i Cu
ba mod til gengæld at opnå tilbagetrækning af de sovjetiske raketter. 
I forbindelse med den domini kanske revolution i 1965 udformede præ
sident Johnson imidlertid en ny version af Monroe-doktrinen, somme

tider betegnet som Johnson-doktrinen: 

The American nations cannot, must not, and will not permit 
the establishment of another Communist government in the We
stern Hemisphere. 

Men "castrismen" er i 6o 'erne blevet et nyt problem i USAs for
hold til Latinamerika. Mere og mere bliver det dog i Asien, den re

volutionære krig skaber nye problemer for amerikansk udenrigspolitik. 
Præsident Kennedy stilledes første gang over for dem i Laos. Han tak
lede dem her ved på en gang at forberede en amerikansk væbnet inter
vention og indlede forhandlinger med Kina inden for rammen af 14-
magtskonferencen i Gen~ve 1961-621 ) . I Vietnam har konflikten fået 
et langt større omfang, og siden 1964-65 er der sket en stadig ud
videlse af den direkte amerikanske intervention. Siden oprettelsen 
af SEATO~pagten i 1954 har der været en tendens til at kopiere den 
as1atiske politik ef t er den europæiske, der var blevet formuleret i 

årene 1947-49; man har fra amerikansk side søgt at sikre "the Rimland 11 

mod den dominerende kontinentmagt. Forudsætningerne har dog i flere 
henseender været anderledes: bortset fra Grækenland har guerilla 
taktikken været uanvendelig i Europa, bortset fra Japan har USA i 
Asien haft vanskeligt ved at finde lokale "mellemmagter" at støtte 
sig til. Et vist omsving i så henseende er ganske vist sket i 6o'erne 
i Indiens holdning på grund af den indisk-kinesiske konflikt, men In
dien har dog støttet sin politik ikke bare til USA, men også til Sov
jetunionen. Mangelen på lokale støtter har ført ikke bare til den a
merikanske intervention i Vietnam, men også til et stigende engage

ment i Thailand. Bestræbelserne på at inddæmme den kommunistiske ind
flydelse har tilgengæld haft en vis succes i Nordkorea og Indonesien, 
hvor navnlig økonomiske midler har været taget i brug. 

I Mellemøsten har rivaliseringen om indflydelse primært været ret-

l) Se herom Arthur Schlesinger, op.cit. kap. XIII. 
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tet mod Sovjetunionen. Også her forsøgtes det at kalkere en politik 

efter den europæiske ved Bagdad-pagten i 1955. Mens denne har haft 
en vis. betydning for forbindelsen til Iran, har konflikterne med 
Indien ført Pakistan ind på en mere og mere neutralistisk kurs, og 
pagtens eneste arabiske led, Irak, brast ved den indre omvæltning i 
1958. Inden da havde USA ved Eisenhower-doktrinen (1957) formuleret 
sin mellemøstlige poligik som støtte til lande, der udsattes for 
"direkte" kommunistisk ·angreb og økonomisk bistand til lande, der 

accepterede løftet om en sådan støtte. Det gælder dog i Mellemøsten 
som i visse asiatiske lande - Cambodia, Ceylon, Burma, Indien - at 
en uforpligtet udenrigspolitik ofte har fristet regeringerne mere 
end tilslutning til den ene eller anden blok, og amerikansk uden
rigspolitik har i 6o'erne været mere tilbøjelig til at affinde sig 
med denne polit i k i stedet for at tilstræbe at knytte andre lande 
til USA ved bistandstraktater. Neutralisme anses ikke længere som 
af Dulles for umoralsk. 

Det samme gælder USAs holdning over for Afrika, hvor 6o'erne har 
skabt helt nye problemkomplekser ved oprettelsen af et stort antal 
nye stater. USA har derfor udvidet sin konfrontationspolitik med 

Sovjetunionen og Kina til også dette område og søgt at forhindre kom
munistisk-orienterede regeringers magtovertagelse, som f.eks. i Congo. 

Generelt kan det siges, at den amerikanske udenrigspolitiks pro
blematik i 6o'erne mere og mere er kommet til at bes.tå i at varetage 

USAs interesser i de indre magtkampe i navnlig det store antal u-lande 
i Latinamerika, Asien og Afrika. Den højere prioritet til "den tredie 
verden" kommer f.eks. til ud.tryk i, at Kennedy gør u-landseksperten 
Walt Roston til chef for Policy Pl~nning Council, opretter et særligt 
statssekretariat for Afrika, og i Alliance for Progress. snarere 
end at opbygge alliancesystemer med henblik på d~rekte aggressio~, 

ser man nu et problem i "indirekte aggression". USA er her ofte han
dicapped af, at de regimer, det er henvist til at støtte, er interesse

rede i at varetage eksisterende sociale strukturer, som er i opbrud på 
grund af en demografisk og økonomisk udvikling, der skaber sociale 
spændinger. Det har videre, navnlig .af· Kongressen, været 
hæmmet af en antisocialistisk ideologi, der har stillet sig afvisende 
over for de nye landes behov for statsinitiativer i den økonomiske 
udviklingspolitik. 

I Europa har endelig 6o'erne skabt nye problemer, men også nye 
muligheder i de polycentriske tendenser, som har gjort sig gældende i 
både øst og vest. I Vesteuropa har navnlig den franske "udfordring" til 
det amerikanske lederskab, som vil blive behandlet i kapitlet om Fran- · 

l 

l 
l 

Il 

l! 
'! 
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krig, skabt nye problemer for amerikanske sikkerhedspolitik og u
denrigsøkonomisk politik. Præsident Kennedys "Grand Design" (Phi
ladelphia-talen 1962) var en modernisering af den politik, der ind
ledtes med Marshall-planen. Med denne tilstræbte USA at hjælpe Eu
ropa på fode for at gøre det modstandsdygtigt mod en formodet kom
munistisk trussel. Man tilskyndede i denne forbindelse fra ameri
kansk side et europæisk samarbejde. Kennedy ønskede at føre dette 
videre, således at .et forenet Europa kunne blive en jævnbyrdig 

partner for USA i et atlantisk fællesskab, hvori han søgte at ud
vide det økonomiske samarbejde gennem den nedbrydning af toldskran
kerne, der banedes vej for gennemTrade Expansion Aet (1962), som 
igen førte til Kennedy-runden. Med sammenbruddet af de engelske 

forhandlinger med CEE i 1963 strandede dog foreløbig "The Grand 
Design". 

\.i~ 
Efter Kennedy-Hruscov mødet i Wien i 1961 kom det til en ny 

styrkekonfrontation mellem Sovjetunionen og USA, først over Berlin, 
dernæst over Cuba. De herunder opnåede ordninger synes at have ba-

net vej for en ny af fællesinteresserne præger politik i forholdet 
mellem USA og Sovjetunionen. konkretiseret i Moskva-traktaten af 
1963 om atomprøvestop. Fra 1964 bliver USA imidlertid mere og mere 
optaget af de asiatiske problemer, som samtidig skaber vanskelighe
der for en fortsættelse af afspændingspolitikken i forhold til Sov
jetunionen. Der sker dog en gradvis udvikling af den amerikanske 
Europa-politik, som efterhånden artikuleres i en ny målsætning, for

muleret af præsident Johnson i hans New York-tale den 7. oktober 
1966. Fra inddæmningspolitikken 1947-52 over "roll back" befriel
sespolitikken, der formuleres af Dulles, men bryder sammen under den 
ungarske opstand i 1956, hvor USA forholder sig totalt passivt, når 

man efterhånden frem til en politik, der måske kunne kaldes "erosions
politikken". Der satses på at fremme en indre udvikling i liberal 
retning i de kommunistiske stater, ikke ved styrkekonfrontation, men 

t~rtimod ved en aktiv afspændingspolitik, af Johnson betegnet som 
"peaceful engagement", omfattende på den ene side en udvidelse af 
det økonomiske samkvem med de kommunistisk regerede stater i Europa, 
på den anden side en sikkerhedspolitik baseret på øst-vestforhandLin

ger. 
Zbigniew Brzezinski, der i 1966 indtræder i Policy Planning Obunci 

formulerer sit syn på USAs udenrigspolitiske problematik i midten af 

6o'erne således: 

The West has long since abandoned whatever hopes it h~d of 

• < • 

:··-------------------------------------
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"rolling back" Communism ... Today, the predominant Western 
attitude is that Corr~unism will gradually moderate itself, 
eventually approximating social ·democracy ... 

The West does not expect to dismantle the existing so
cial-political organization of the Communist states, but ra
ther ~elies primarily on the erosive effects of time and the 
pressures for change within the Cornmunist states themselves ... 

Arnerica cannot, as some would wish, ignore the cold war 
or abandon the obligations it has undertaken. A sudden, pre
emptory restructuring of the international balance of power 
would be destabLlizing and dangerous. However it is imperative 
that the cold war be seen primarily as a means of refuting 
the dogmatic ideological concepts of the Communists while 
gradually creating conditions such that some Cornmunist na
tions - particularly the Soviet Union - begin to perceive the 
advantages of increased global cooperation among the more de
veloped states. 

I sin bog ~1 ternaL:iV';to Partition (1965) udviklede Brzezin
ski sin tankegang mere specifikt med henblik på USAs Europa-poli
tik. Nogle hovedpunkter kan anføres: 

Den europæiske deling vil kun kunne bringes til ophør, 
dersom den amer ikansk-sovjetiske konfrontation i Europa grad
vis omformes til et samarbejde ... 

En politik. der bygger på den antagelse, at de østeuro
pæiske stater enkeltvis kan opmuntres til at hoppe af til Ve
sten, vil næppe føre til det ønskede resultat ... 

Den tyske deling vil kun kunne bringes til ophør som føl
ge af en gradvis, men kvalitativ ændring af forholdet mellem 
både Rusland og Østeuropa og Vesten. 

Vesten må, hvis åen skal kunne underminere den østeuro
pæiske interesse i en opre1:holdelse af Østtyskland, skelne 
skarpt mellem sin holdning· til Østtyskland og til det øvrig-e 
Østeuropa. Over for Østtyskland må denne finde udtryk i en 
isolationspolitik; over for Østeuropa i en fredelig tilnærmel
se ... (Fremtiden, maj 1965). 

I præsident Johnsans New York tale (1966), der formulerer USAs 
Europa-politik, genfindes disse tanker: 

Our purposes is not to overturn other governments but to 
help the people of Europe to achieve together a continent in 
which the peoples of Eastern and Western Europe work shoulder
to-shoulder together for the common good - a continent in which 
alliances QO not confront each other in bitter h6stility but 
instead provide a framework in which the West and East can aet 
together in arder to ensure the security of us all. In a re
stored Europe, Germany can and will be united ... 

Selv om der således her lægges op til en ny "storeuropæisk" po
litik, fastholdes opretholdelsen af NATO som en grundpille i ameri
kansk politiks men der foreslås en modernisering: 

r 
i 
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our first concern is to keep NATO strong, to keep it modern ... Let 
no one doubt for a moment the American commitment ... 

But the Atlantic Alliance is a living organism. It mus t adapt it
self to changing conditions ... The alliance must become a forum- forum 
for increasingly close consultations. ' These should cover the full range 
of joint concerns from East-West relations to erisis management ... 

Han vender senere tilbage til østpolitikken: 

- one great goal of a united West is to heal t he wound in Europe 
which now cuts East from West ... That division must be healed peacefully; 
it must be healed with the consent of Eastern European countries and the 
consent of the Soviet Union ... 

We must improve the East-West environment in order to achieve the 
unification of Germany in the context of a larger, peaceful and prospe
rous Europe. Our task is to achieve a reconciliation with the East, a 
shift from the narrow concept of coexistence to the broader vision of 
peaceful engagement l). 

Men enhver udenrigspolitik er interaktion. Den amerikanske kan så lidt 
forstås isoleret fra den sovjetiske som omvendt. 

l) Keesing's Contemporary Archives, 1966, 21671 

Litteraturfor tegnelse. 

Det er vans~eligt at give et begrænset udvalg af den enorme litteratur , 

der findes om USAs udenrigspolitik . Med fortegnelsen her er dels søgt at gi
ve et indtryk af de forskel lige arter af materiale, der står til rådighed, 
dels at henvise til nogle betydeligere behandlinger. Fortegnelsen vedrører 
fortrinsvis USAs udenrigspolitik efter 1945 , og af pladsmæssige grunde er 

studier vedr. amerikansk udenrigspolitik i bestemte regioner (som f.ex. Vest
europa, Østasien) udeladt. Litteratur om dette sidste findes anført bl.a. i 
den nedenfor nævnte bog af C.V. Crabb: American Foreign Policy in the Nuclear 

Age, 2nd ed.~New York & London 1965 . .. 
l. Dokumentsamlinger og bibliografier. 

Et væsentligt - men meget svært tilgængeligt - materiale findes i offentlige 
publikationer, der registreres i Monthl~ Catalo[fe of United States Gavern
ment Publications. En vejledning i benyttelsen a dette materiale er L.F. 
Schmeckeb1er & R.B. Eastin: Government Publications and Their Use. Rev.ed. 
Washington 1961. 

Documents om American Foreign Relations. udg. årligt siden 1939 af World Pea- ~ 
ce Faundation og Council on Foreign Relations. Fn lethåndterlig samling af de l 

l vigtigs te dokumenter vedr. USAs udenrigspolitik. 
D.H. Mugridge & Bl.P.McCrum: A Guide to the Study of The United States of A
merica, Library of Congress, Washington l 96o. Annoteret bibliografi om prak
tisk talt dlle sider af amerikansk samfundsliv . 

Løbende bibliografisk orientering bl.a. i American Political Science Review 
og Foreign Affairs samt de i Kompendium I, s. lo nævnte bibliografier. 

2. Memoirer og lignende litteratur. 
Litteratur f orfattet af "aktørerne" selv (i f orm af memoirer) eller af "parti
cipant observers" flyder rigeligere i USA end i de fleste andre lande, og ud
gør et vigtigt materiale til bedømmelse af USAs udenrigspolitik. Af væsentli
gere væ~ker af denne art kan nævnes: 
Shermans Adams: First-Hand Report: The Story of the Eisenhower Administration. 
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New York 1961. 
Dwight D. Eisenhower: Mandate for Change, 1953-1956 . Garden City 1963. 

Waging Peace , 1956-1961, ibi d., 1965. " 
Arthur M. Schlesinger: A Thousand Days: John F'. Kennedy in t he White 

House . Boston 1965 . 
Rob. E. Sherwood : Roosevelt and Hopkins: An rntimate History. New York 1948 .1 
T. C. Sorensen : Kennedy. New York 1965 . 
Harry s . Truman: Year of Decisions ( 1945) . Garden City 1955 

- " - : Years of Tria l and Hope (1~,~6-1952) . ibid., 1956 . 
A.H. Vandenberg (ed.): The Pri va te Papers o.f S~nator Vandenberg. Boston 

1952. 

3. Fremstillinger. 
Dean G. Acheson: Power and Dip1omacy. Cambridge, Mass . l958 . Fire forelæs 

ninger af den t idligere udenrigsminister. 

G. Alperovitz: Atcmie Diplomacy : Hiroshima and Potsdam. New York 1965. En 
studie over konfrontationen med Sovjetunionen i månederne e fter april 
1945. 

E.E. Cornwell: Presidential. Leadership of Public Opinion . Bloomington 1965. 
Undersøgelse a f de måder, hvorpå en række præsidenter i det 2o. årh. har 
søgt at påvirke den offentlige mening . 

C.V. Crabb : Bipartisan Foreign Pol1cy: Myth of Reality? New York 1957. En 
kritisk insti1let redegørelse for bipartisan-poli tikkens virkemåde. 

C.V. Crabb: American Forei n Polic in the Nuclear A e . 2nd .ed. New York & 
London 19 5 . Overs1gtsmæss1g remst1ll1ng a u enr1gspolitikens udform
ning inden for det pol itiske sys tem og amerikansk udenrigspolitik i ver
dens forskel lige 1egioner . Omfattende bibliografi. 

Robert A. Dahl: Congress and Foreign Policy. New York 1964. Revideret udga-. 
ve af et værk fra l95o. Et af de betydeligste værker i den omfattende · 

litteratur, der findes om dette emne. 
H.M. Jackson (ed . ) : The National security Council: Jackson Subcommittee 

Pa pers on PolicT-Mak1ng at the Presidential Level . New York & London 
1965. samling a rapporter og afhør1nger vedrørende Rådets virksomhed. 

w.w. Kaufmann: The McNamara.S trate~. New York & London 1964. Omfattende 
fremsti lling af MeNarnara strateglen og dens forudsætninger . 

George F. Kennan: American Diplomacy 19oo-l95o. Chicago 1951. 
-

11 
- : Realities of American Foreign Policy. Princeton 1954. 

" : On Dealing with the Communist v/orld . New York 1964. 
Udfra en mangeårig erfaring, bade som forsker og som diplomat, analyse
rer forf. i disse bøger den amerikanske udenrigspolitik, først og frem
mest i forholdet til Sovj etunionen . 

Julius w. Pratt: A History of United States Foreign Polic~. Rev.ed. Engle
wood Cliffs 1964. Udmærket håndbog i den amerikanske u enrigspolitiks 
historie. 

Don K. Price (ed.): The Secretary of State. Englewood Cliffs 196o. En række 
forf. behandler udenrigsministerens betydning i formulering og udførelse 
af udenrigspolitiken, organisationen af udenrigsministeriet og udenrigs-
ministerens forhold til præsident og kongres. l 
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SOVJETUNIONEN 

9. Problematik. 

Når man beskæfti~;er sig m:~d Sovjetunionens -:ldenri.gspolitikp møder 

man et problem som i k1ce ~ksi sterer 

vedkonunende: vanske:!.. :i.gheci.en yed a t 

i n;:P!'' :.len ::>a.nm12 udstrækning for USAs 

:... motiverne.Man er henvist 

til de officiel t til!cendeg1.vne mot:Lver og ti1 slutni.r~ger fra den fakti

ske adfærd. Selve den udenr1.gspoli tis!(e t.es.lutniYlgsproces i det sovje

tiske sys t em lade:c sig· vanskelig·!: erke(ld.e ~ {;vv.:r der;. i USA 1:.æs ten fore

går i et glashus. Det lukkede .sam fu.Yl<i giver sov.! etledelsen mu1.igheder 

for en henuneligholdelse af sln ice.paci tet <)S .sine i~tenticmer, som ikke 

eksisterer i USA. DE:n sovjetiske 1.ldenrj.gspo U. tik 1'~-:'i.r.. m§. ske drage vis-

se fordele heraf. Men i a:r.dre til.fæ1.de har- hemmelighedskr-æ.mmeriet gi-., \ 

vet alvorlige bagslag-J. 

Når man indledni:r:.gsvis skal sø!f-2 at ko:r·tl.ægge Sovjetunionens pro

blematik, er det nærliggende at oetragte dett sum et spejlbillede af 

USAs. Den har siden 1945 været dominere-:-; a.f kc.nfrontaci.one:n med Amerika, 

____ , _________ _",_._...,_ ________ .. ~ .. , .... _-...c._,_,.H.ot=••···-··- i 
l 

l) Hitlers anqreb pA SOvJetunionen i 1941 ske:":e på baggrund af en gro- 1 

tesk under,n.n .... derin~ af Sovjetunic.nens fa}:tJ...ske mil:t tære og indu- j 
~ Lr'le.Ll.e s tyrke. Det tyske efterretningsvæsen rak te ikke ud over de 1J 

( u vestl~ge provinser, Andreas Hi l.lgruber, .!:U.;X . .:!:.~::S-B.E.2!e~ie, ~--ran~furt ij 
am Ivra1.n 1965,. s s. 212-14 & 546~ v.?.-nskel J.ghede rne viser s :i. g pany l 

efterkrigstiden~ f.eks. i Vl..:trderi.ngerl a.f Scvjet!J.ni.onen.s raketkapaci·- !l 
tet. I 1961 varierer vurderingen :!. USA mellem .fJ.yvev~bnets skøn på il 
6oo-8oo interkontinentalraketter og .flådens 2oo ( Schlesinger, op. c i t., il 
s. 438). Derefter kommer det amerika.nsire e:::ftl~rretningsvæsen til det :1 

re sul t a t, at Sov j etun:t.or .. en i heJ e perioden .L958-1961 praktisk tal t ~~ 
ingen operative interkontinentale raketter havde~ men at forestil- 1: 

l in gerne herom var skabt ved sys tema ti s k blv.f f på grundlag af s a te l- i. 
litpræstationerne, (se Arnold L, HC.'reJ.:l.Ck &_Hyron Rush, St.~ategic Po
wer and Soviet For:~- Po1 i.cz~ Ch1.Ca::.:JO 1966). Hen dette bluff gav 
bagslag ved på den E':Yle side a t s æ-c te tempoet op i den amerikanske ra
ketoprustning, på den an(.Jen sj_de at have b~.(1.r·aget til at uddybe kløf
ten mellem Noskva og Peking, der .!<".:c .i. tisere<l-:? Sovjet:. pas si ti vi tet i 
forhold til "lmperal~.ste~ne", vanskeL.gt forståe:i.ig, hvis Sovjetunio
r..en faktisk havde så s tort et .forsp:r-ing som ptlståeL Fra midten af 
5o' erne synes Vester. på sarrtine rnååe e:. t hav·::: fåE:t et overdrevet indtryk 
af Sovjets strategiske .flyvevåbeE~ baseret på eY.l flyveopvisning i 
Hoskva i juli 1955, hvor ru..sserr)e synes at have anvendt der: gamle 
trick med Tordenskj::>J.ds solda·te-r ved at ld.0.e dt? _sa_mme bombefly fly-v-e 
rundt i cirkler og vende ·r: i l bage over Hoskva .flere :;range r ( Horlick & 
Rush, op.cit., s. 28). 
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den globale magtkonfrontation og produktionskapløbet. Konfron

tationens tyngdepunkt ligger først i Europa og Mellemøsten (Tyr
kiet, Iran), derpå også i det fjerne Østen (Korea), men overalt 

ved "de direkte kontaktflader" . Samtidig med, at der her sker en 
stabilisering (i Korea i 19531 i Europa ved Tysklands optagelse 

i NATO og oprettelsen af Warzawa-pagten i 1955 , der institutio

naliserer en gennem kommunistiske regimer allerede eksisterende 

fakti sk kontrol med de østeuropæiske lande), forelægges konfron
tationen mere og mere til områder uden for de direkte kontakt

flader, i takt med, at den sovjetiske militære kapacitet kommer 
i besiddelse af "fjernmidler 11 

- .flåde, strategisk flyvevåben, 

først mellem- og derpå langdistanceraketter. Mens man i Europa 

søger vestmagternes formelle anerkendelse af de eksisterende for

hold symboliseret gennem en diplomatisk anerkendelse af DDR, gen

nemføres en "indirekte konfrontation" i "den tredie verden"; en 
ny politik indledes i Asien med handels~alen med Indien i 1953, 

økonomisk bistand og våbenhjælp til Indonesien fra 1954, i Mel

lemøsten med våbeneksporten til Ægypten .fra 1955 og en stadig in
teresse for Syrien1 ). Fra o. 196o udvides konfrontationen også 

lejlighedsvis til Afrika (Congo) og Latinamerika (Cuba) , men sam
tidig begynder en ny konfrontation at præge Sovjetunionens uden

rigspolitiske problematik, konfrontationen med Kina. 
Om virkningerne heraf skriver Marshall D. Shulman: 

l) For en gennemgang af den historiske udvikling i Sovjetunionens 
udenrigspolitik siden 1945 se J.M. Mackintosh, Strategy and Tac
tics of Soviet Foreign Polic~, London 1 963 , for en analyse af 
specielt Stalin-tidens polit1k Marshall D. Shulman, Stalin' s Fo
reign Policy, Cambridge, Mass. 1963. Fra 1953 til 196o stiger 
SovJetunionens u-landsimport .fra 52 til 6o3 mill. rubler, ekspor
ten fra 15 til 369 , med hovedvægten på fire lande: Ægypten, Cuba, 
Indi en og Malaya, (Nyboe Andersen, Det sovjetiske samfund, Køben
havn 1963, s. 155). 
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Any dealings with "the imperialists" are exploited by 
the Chinese as "capitu~ationism", and the Soviet leadership 
smarts ~nder, and is effectively inhibited by the charge ... 

Where the Chinese are active, or po.tentially active, 
the Soviet Union finqs restraint difficult.:. l). 

Om begge de dominerende kontinentmagter gælder de t, at de får 

påført deres globale problematik ved en ydre intervention, USA ved 
' . 

Pearl Harbor, Sovjetunionen ved det tyske angreb 1941, der fører til, 

at Sovjetunionens og USAs styrker mødtes midt i Tyskland. Det er Tysk
lands totale sammenbrud og Vesteuropas svækkelse, der medfører den di

rekte konfrontation mellem USA og Sovjetunionen. Man kan derfor sige, 

at Sovjetunionens ekspansiqnisme oprindelig har en reaktiv karakter. 

Men selve opretholdensen af de sovjetiske magtpositioner i Central

europa bliver i de følgende år en væsentl ig del af Sovjetunionens 

udenrigspolitiske problematik. Når det gælder motiverne til opret

holdelsen af disse magtpositoner, begynder erkendelsesvanskelighe

derne at melde sig. Da det er et helt fundamentalt spørgsmål, skal 
vi vende tilbage til det i flere s.ammenhænge, idet der kan være ta-

le om motiver af dels i deologisk, dels systematisk, dels traumatisk 

og dels sikkerhedspolitisk karakter. I denne omgang kan det forelø

big fastslås, at Sovjet siden 1939 har anset det for en del af sin 

problematik at skabe et kontrolleret forterræn mod Vesten ved at ud

nytte opståede internationAle situationer til at skyde sine posi

tioner frem. De første skridt toge9 med Hitler-Stalin-pagten i au

gust 1939, hvor den polsk-sovjetiske grænse flyttedes mod vest, sam
tidig med, at de baltiske stater gradvis lagdes under kontrol: ikke

angrebstraktater i efteråret 1939, opret telse af flåde og flyveba
ser, besættelse og inkorporering i sommeren 1940. Finland måtte ved 

martsfreden afs tå det karelske næs og Viborg og tillade oprettelse af 

en flådebase i Hango. Også grænsen til Rumænien, den enes te del af 

vestgrænsen, som aldrig var blevet officielt accepteret af sovjetre

geringen, flyttedes mod vest i sommeren 194o med inkorporering af Bes

sarabien og Nordbukovina i Sovjetunionen, den sidste provins i strid 

med de. sovjetisk-tyske aftaler om indflydelsessfærer. 

Med den røde hærs fremmarch i 1944-45 sker en yderligere frem

skydning af for terrænet ved oprettelse af "venligtsindede" regimer i 

de militært besatte lande. 

Man kan i denne sovjetiske politik i Østeuropa iagttage en slags 

geografisk gradueringsmøn~ter: . de nærmestliggende områder inkorporeres 

l) Shulmari, Beyond the Gold War, Newhaven, Conn. 1966, ss. 63 & 7o. 
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i sovjetstaten. D':rnæst komrr.ar stC~.ter med en lang fællesgrænse med 

Sovjetunionen : Polen og Rumænien. I disse lqnde insisterer Sovjet

unionen i konfrontat~onen med vestmagterne meget tidligt på venligt

sindede regimer. Som nævnt under USA bliver det pc-lske spørgsmål det 

første alvorlige konfliktemne mellem Moskva cg Wash~ngton . r Rumæni-

en besvaredes amerikanske krav cm frie valg i august 1945 med en 

demonstrativ SLøtte til Groza-regeringen. I lande uden fælles græn-

se med Sovjetunionen som Ungarn og Bulgarien eller med en ko~t græn-

se uden væsentlige trafiklinier som Czekoslovakiet vistes større til

bageholdenhed. I Bulgarien gjordes i før.:;te omgang visse indrømmelser 

til USAs krav om frie valg~ og i Ur:garn afholdtes i november 1945 

frie valg, som kun gav kommunisterne 17 pct. af sLemme~ne1 ) . 1 Cze

koslovakiet eksisterede et demokrati af vestlig type indtil 1948, 

hvor samtlige østeuropæiske stater ensrettedes pol~tisk. I Jugosla

vien stilledes Sovjetunione~ til gengæld over for et helt nyt pro

blem, idet der her fandtes et kommunistisk styre, som var kon~et til 

magten uden sovjetisk hjælp, og som samtidig med ensretningen af de 

øvrige østeuropæiske lande begyndte at. optræde uafhængigt af Moskva2 ). 

Sovjetiske forsøg på at få kontrol med regimet gennem infiltrat~on 

mislykkedes, og dermed var grunde"l lagt til en problematikt der spiJler 

en stigende rolle for sovjet1sk udenrigspolitik i de kommende år: 

kontrollen med andre kommunistiske regimer, specielt i Østeuropa. Det 

titoistiske, nationalkommunistiske oprør efter~ølges af en serie ud

rensninger i de østeuropæiske lande: Koci Xoxe henrettes i Albanien 

i efteråret 1948, Rajk i Ungarn i oktober 1949, Kcstov i Bulgarien i 

december 1949, Gomulka arresteres i Polen i l95o, Slansky og Clemen

tis henrettes i Czekoslovak~et i december 1952, Patrascanu i Rumænien 

i april 19543 ). Men kort efter forsøges en helt ny losning af kontrol

problemet fra sovjetisk side med en tilnærme~se til Tito~ dramatisereL 

l) Mackintosh, op.cit ., ss . 7 f . & Alperovitz, op.cit . , kap. VII. 

2) Om den jugcslav~sk-sovjetiske konflikt se Vladimir Dedijer, Tito, 
København 1953, Milovan Djilas, Conversat ions with Stalin , London 
1962 , Ernst Halperin, Der siecrreiche Ketzer, Ko1n-y957 og Fitzroy 
Maclean, Disputed Barricade . London 1957. 

3) Mackintosh, op . cit., ss. 27 f., Zb1gniew K. Brzezinski, The soviet 
Bloc , udg . New York 1962, ss. 94 f. 

. . \ 
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f \1 \1 • l) !· a Hruscovs og Bulgan~ns reJse til Beograd i 1955 . Vanskelighe- i; 

derne ved at finde en liQevægt mellem kontrol og frihed viser sig 

dog dramatisk i udviklingen i efteråret 1956 med "den polske ok

tober" og den ungarske opstand2 ). En ny ligevægt søges i de følgen- · 

de år med større held, men uden at genskabe den tot~le sovjetiske 

kontrol over forterrænet. En ny faktor foruden Jugoslavien kommer 

nu ind i problematikken, Kina, der støtter Gomulka i 1956-57, stil-

ler sig bag Albanien i dets konfrontation med det nu med Sovjet-

unionen udsonede Jugoslavien, og støtter ~umænien i ' en 

nationalt mere selvstændig politik fra o. 196o3 >. 
Sovjetunionens forterrænproblematik er nøje knyttet til et sæt 

geografiske faktorer, som er radikalt forskellige fra USAs, de sik

kerhedsgeografiske. Dep åbne vestgrænse over for potentielt fjendt-

1) Ved Transkriptionen af russiske navne anvendes det af slavister
ne almindeligt benyttede system: 
h = russ. x, der udtales som tysk ch. Den danske h-lyd findes ikke 

på russisk. 
z = det russiske st~mte s (3), hvorimod de russiske II, gengives ved t 
v eks. tsar. 
s = russ. III, udt. som eng. sh. vJ 
v c = det russ.iske bogstav, der udtales som eng. ch. se dækker da 

tilsarornen det russiske II~. 
z = det russiske bogs tav ]f f , der udtales som fransk j, f.eks. i 

jour. · 
y russ. bi, hvorimod det ikke anvendes tf.l gengivelse af mouille

ringer som i engelsk transskription, der har den skavank, at · 
den ikke-slavisk kyndige ikke kan se, hvornår y'et udtales på 
den ene eller den anden måde, eks. Vyshinski og Vyadislav. Mouil 
leringerne søges ikke systematisk gengivet her, da de til ikke
filologisk brug er uden større praktisk betydning og i øvrigt 
er meget vanskelige at dække fuldstændigt. Alle vesteuropæiske 
sprog kommer i øvrigt til kort over for en fuldstændig gengi
velse af nuancerne i russisk fonetik. 5l gengives dog som "ja" - Izvestija -, og e lejlighedsvis som 
"je". Det brudte e - · svarende til den nordiske brydning af f. 
eks. eartl).~Erde :>jord - gengives som "jo" og "o" efter hvisle
lyde: Hruscov. · 

Ellers er fonetiske kriterier ikke fulgtillgengives også i udlyd 
som 11V 11 ikke som "fu, o i tryksvag stilling som "o" ikke som "a" el
ler "æ". 
2) Om den polske udvikling se Brzezinski, op.cit., ss. 333-357, om Un

garn Report of the Special Committee on the Problem of Hungary, 
General Assembly, official records: Eleventh Session, Supplement 
No. 18 (A/3592), New York 1957, Melvin Lasky, The Hungarian Revolu
tion, London 1957, Georges Mikes, The Hungarian ~evolution, London 
1957, George Paloczi-Horvath, The undefeated, London 1959. 

3) Se Ghita Ionescu? The Break-up of the Soviet Empire in Eastern Eu
rope, Hammersmith 1965. 
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lige stormagter betyder på en gang landværts invasionsmuligheder 

vestfra, specielt over den nordeuropæiske slette og Ukraine, 
og muligheder for direkte intervention i Europa. Sov

jetunionens erhvervsgeografi understreger yderligere vestgrænsens 

sårbarhed, specielt i en teknologisk udviklingsfase med stærkt 

bevægelige krigsmidler: de ukrainske sværindustrielle centrer i 

Donbas begynder ca. loo km fra den tidligere sovjetisk-rumænske 

grænseflod Bug, i umiddelbar nærhed af den vigtigste Sortehavs
havn Odessa. Den vigtigste Østersøhavn og et af de betydeligste 

produktionscentre Leningrad lå på samme måde i kort afstand fra 

den finske og estiske grænse. Modsat den europæiske grænse går 

den asiatiske overalt gennem vanskeligt fremkommeligt terræn: Kau

kasus, Elburz-bjergene, Pamir-bjergene, Altai-bjergene, kun gennem

brudt af de fire historiske indfaldsveje fra det fjerne Østen: Sun
gari fra Manchuriet, Selanga fra den mongolske folkerepublik over 

Baikal-søen til Irkutsk, vejen fra Sinkiang over Kashgar til Samar
kand og fra Dzungariet til Alma Ata1 ). 

Både i det fjerne Østen og i Europa findes et andet sæt geo

grafiske determinanter, som gang på gang sætter deres præg på Rus

lands udenrigspolitiske problematik: vanskeligheden ved adgang til 

det åbne hav. Rusland er den eneste stormagt, der er geografisk in

despærret, dels fordi andre nationer kontrollerer dets udsejlings
farvande, dels af klimatiske grunde. Opnåelsen af fri udsejling og 
isfri havne er et stadigt problem for russisk udenrigspolitik. I det 

fjerne Østen ligger Vladivostok indelukket i det japanske hav. Kon

trol med de nordlige udsejlingsfarvande opnås ganske vist i 1945 med 

erhvervelsen af Sy~sakhalin og Kurilerne; men de langt bedre, isfri 

l) At det er Europa, der traditionelthar primatet i sovjetisk uden
rigspolitik, antydes af det sovjetiske udenrigsministeriums op
bygning. Af dets 12 regionalafdelinger er de 6 europæiske: l. 
europæiske afdeling Frankrig, Benelux og Italien, 2. europæiske 
Storbritanien og det hvide Commonwealth, 3. europæiske Tyskland, 
Østrig og Schweiz, 4. europæiske Czekoslovakiet, Polen, Ungarn, 
5. europæiske Balkanstaterne, 6. europæiske de skandinaviske lan
de inklusive Finland. Efter samme kriterium burde Mellemøsten komme 
næst i det sovjetiske interessehierarki, idet der her er to afde
linger: nærøstlige og mellemøstlige. Samtlige amerikanske lande er 
derimod s~tenfattet under en afdeling, Afrika ligeledes, mens A
sien er delt op i to: Sydøstasien - Pakistan, Indien, Burma, Viet
nam, Cambodia, Laos, Thailand, Ceylon og Indonesien - Det fjerne 
Østen: Kina, Japan, Nordkorea og det ydre Mongoli. (Vernon v. A
spaturians i flere henseender instruktive afhandling Soviet Foreign 
Policy i Macridis, op.cit., s. 181). 
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udsejlingsmuligheder gennem Tsushima-strædet forbliver efter 1953 

under amerikansk kontrol. De manchuriske havnefaciliteter i Port 

Arthur og Dairen går tilbage til Kina i 1955. I Europa er kontrollen 
med de tyrkiske stræder et stadig opdukkende mål i russisk udenrigs

politik. Den tilsLræbes igen under og efter den anden verdenskrig, men 
er en af anledningerne til~ at USA i 1947 engagerer sig i Tyrkiet for 

at opretholde Montreux-konventionen1 ). Spærringen forsøgesomgået ved 
oprettelse af en flådebase i Albanien, men den må opgives som følge 

ar·bruddet med Tirana. I nord er behovet for en isfri Østersøhavn den 

sovjetiske motivering til kravet om Konigsberg. Men udsejlingsfarvan
dene er stadig under de vestlige sømagters kontrol2 ). På den enorme 

arktiske kyst er k~n en strækning omkring Murmansk på ca. 2oo km reg-

net fra den norske grænse isfri året rundt, og om vinteren ligger is

randen kun et par hundrede kilometer fra kysten. Atomraketubådene 

og jagerubådenes stigende betydning gør dette område særlig vitalt 

for Sovjetunionen. 

lo. Traditioner og traumata . 

Det diskuteres ofte, om målsætningen i sovjetisk politik er præ

get af ideologi eller af statsinteresser. Det er tvivlsomt~ om en så

dan problemstilling er frugtbar. Dels kan man iQentificere begge de

terminanter, men tæt filtret sammen, dels ignorerer en sådan problem

stilling udenrigspolitikkens fundamentale karakter af interaktion mel

lem forskellige stater. Vi skal senere vende tilbage til både den sid
ste problemstilling (kap . 15) og til ideologiens rolle i målsætningen 
(kap. 12) og perceptionen af de enheder, hvormed Sovjetunionen står 

i interaktion (kap. 13). 
I denne omgang er det tanken at belyse traditioners og traumatas 

rolle i løsningen af den problematik, som geografien og den ydre ver

den stiller sovjetisk udenrigspolitik overfor. I denne forbindelse er 

det nok at konstatere, at et stærkt ideologisk islæt i udenrigspoli

tikken findes allerede i .tsartiden. 

Boris Nolde, der er forfatter til en af de fineste analyser af 

russisk udenrigspolitik i det 19. årh. karakteriserer denne således: 

l) Ifølge Montreux-konventionen (1936) opnåede Tyrkiet ret til at gen
befæste stræderne, til at lukke dem for alle fremmede krigsskibe, 
hvis det selv er i krig, og pligt til, hvis det ikke selv er krigs
førende, kun at tillade ge~~emsejling af krigsskibe, der tilhører 
stater, som havde indgået en gensidig bistandspagt med Tyrkiet, el
ler optrådte på Folkeforbundets vegne. (Se Renovin, Histcire des rela· 
tions internationales, VIII, s. 162.). 

2) Om Konigsberg se Truman, op.cit., I, s. 416. Østersøpolitikken behand· 
les nærmere i kap. 16. 
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Le diapaso.n de la polit.Lqu.e etrangere etait extraordinai
rement etendu: des conceptions abstrai.tes et idealist:es, sans 
fondement aucun dans les inter~ts nationaux immediats, pouvai
ent guider les chefs au m~me titre que des calculs politiques 
precis, egoistes et m~me tres terre-a-terre. Alexander I-er en
voyait ses troupes a l'autre bout de l'Europe pour pouvoir re
staurer les Bourbo.ns en France sans la moindre trace d'un in
ter~t rus se concret, ou creai t le I<.oyaume de Polagne en retro
cedant a l'Autriche la Galacie Orientale habitee par des pay
sans russes; Nicolas I-er luttait pour la sauvegarde des droits 
de l'empereur d'Autriche en Hangrie et fortifiait ainsi un Etat 
foncierement hostile a la Russie 1). 

R.S. Seton-Watson skriver om den tsaristiske udenrigspolitik: 

- from the very first it is possible to detect a strange 
blend of high idealism and self-seeking, of religion and im
perialism, in which the per.fectly genuine desire to liberate 
kinsfolk and co-religionists from a hateful yoke is offset by 
a tendency to regard them as useful tools in the long strugg
le for the expulsion of the Turks from Europe 2). 

Blandt de ideologiske hensyn, som påvirker den tsariske uden

rigspolitik, er der foruden det dynastiske princip grund til at frem

hæve panslavismen og "byzantismen", <len græsk-k.:;.tolske religion! der 

navnlig indvirker på den russiske politik i Balkanområdet og Mellem

østen. Den rus.siske interesse i "de hellige steder" i Pa.læstina spil

lede en rolle i stormagternes rivaliseringer. Taylor skriver herom: 

The Holy Places had been effective in keeping France out of 
Palestine so long as Russia was both Orthodox and an active bel
ligerent. When Russia became first a secular republic and then 
fell out of the war, the British needed some other instrwnent. 
They found it in Zionism. On 8 November (1917), one day after 
the Bolshevik Revolution, Balfour announced that 'His Majesty's 
Government view with favour the establishment in Paiestine of 
a national home for the jewish people' 3). 

Indholdet af det tsaristiske og det kommunistiske Ruslands mes
sianisme er naturligvis højst forskelligt. Men i to henseender er der 

en overensstemmelse, som kan ses i sammenhæng med den russiske stats 

struktur. Nolde er af denne opfattelse: 

l) Boris Nolde, !'Alliance franco-russe, Paris 1936, s. 167. 

2) Ivo J. Lederer, Russian Foreign Policy, Yale udg. 1964, s. 317. 

3) A.J.P. Taylor, Politics in Wartime, London 1964, s. 113. 
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Le luxe d'une politique de ce type est rarement permis 
a des Etats ayant une autre formation historique. On pourrait 
affirmer, a la lurniere de ce fait fondamental de l'histoire 
russe moderne, que l'Etat russe etait forme beaucoup plus 
comme une entite politique que comme une entite nationale, 
l'Empire n'etant, s'il est permis de le dire, qu'une enorme 
abstraction d'une multitude de realites nationales l) 

Vest for Sovjetunionen har statsartikuleringen principielt 
siden 1919 fulgt det nationale kriterium, selvom der i praksis 
er væsentlige afvigelser, navnlig i Jugoslavien, til dels i Rumæ
nien. Øst for Sovjetunionen er Kina siden 1949 blevet samlet i en 
vældig nationa~stat med en tusindårig nationalbevidsthed bag sig. 
Sovjetunionen er som tsartidens Rusland en multinational stat, 
hvori den statsbærende nationalitet, storrusserne kun har et kne
bent flertal- mellem 55 og 6o pct., der tilmed på grund af den 
respektive fødselsfrekvens er svindende·. Praktisk tal t hele Sov
jetunionens grænseområde er beboet af "fremmede" nationaliteter: 
I vest karelere, estere, letter, litauere, polakker, hviderussere, 
ukrainere, og rumænere (moldavere). I syd azerbaidjanere, armeni
ere og georgiere for kun at nævne de Kaukasus-rolkeslag, der har 
egne ledstater. I øst turkmenere, uzbekere, tadziker, kirgisere og 
kazhaker. Der findes desuden betydelige "øer" af ikke-russiske na
tionaliteter inde i land~t, navnlig tatarerne (5 mill.), cuvasere 
(1,5 mill.), tyskere (1,6 mill.) og mordvinere (1,3 mill.). Man reg
ner med, at der er over loo forskellige folkeslag i Sovjetunionen, 
selvom de fleste er smågrupper som de nordamerikans~e indianerstam
mer. 

Både den tsaristiske og den sov~etiske statsdannelse hviler 
imidlertid på, at nationalitetskriteriet ikke lægges til grund for 
statsartikuleringen og hermed heller ikke den nationale selvbestem
melsesret, der implicit anerkendes af ethvert liberalt-polyarkisk 
system. Fælles for det tsaristiske og det sovjetiske Rusland bliver 
derved. 

1. Ignorering af nationalitetsprincippet i den territoriale mål
sætning. 

2. Støtte til regimer, hvis legimitet hviler på samme grundlag 
som den russiske stats: først det dynastiske princip, derpå den kom-

l) Samme, SS. 167 f. 

fi 

l 
l 
l 
~ 

l 
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munistiske ideologi1 ). 

Men hvis ikke nationalitetsprincippet er kriteriet for en stats 

"ekspansionsret", hvad bestemmer da <len territoriale målsætning? Vi 
har set, at Sovjetunionen i Asien, hvor åen tsaristiske ekspausion ik

ke mødte nogen modstand, for en stor del har nået gunstige naturgræn
ser. Forsøg på at strække indflydelsen videre blev gjort, men mødte 

modstand, navnlig fra engelsk side, og langvarige styrkeprøver mellem 

England og Rusland endte med fastsættelse af indflydelsessfærer som 
i Persien og Manchuriet og opretholdelse af stødpudestater som Afgha

nistan, Tibet eller i sovjettiden lydstaten det ydre Mongoli. Natur
grænser og modstand har da her været de forhold~ der standsede den 
russiske ekspansion. I Europa var det vanskeligere at nå naturgræn-
ser, og her svingede de russiske statsgrænser stærkt med magtforhol
dene. 

George Kennan har fundet vagheden i den territoriale målsætning 
karakteristisk for russisk udenrigspolitik i både tsar- og sovjetti
den: 

The history of Russian statesmanship and diplomacy, inelu
ding that of the Soviet period, has been marked by some rather 
striking elements of continuity. There are first, the underlying 
attitudes toward the outside world: such things as the relatively 
high degree of hostility and jealousy and suspieion - the fear 
of intimacy, of Lontacts with foreigners, the tendency to what 
'Jie might call an ideological exclusiveness. Then there are the 
negotia ting techni·::r.ues and habit s. , . 

Finally there has been the steady, persistent tendency to 
expansion of the real boundaries of l(ussian power - and. parti
cularly to a type of expansion not generally related to any dis
cernable real and tangible needs of the country at large whether 

·• 
l 

l) Lenin går ganske vist teoretisk ind for den nationale selvbestem
melsesret (ex. Calleeted vlorl<s, XXII, ss. 321-24). I si t forslag til 
en erklæring om "arbejderklassens rettigheder" i jan. 1918 (Collec
ted Works, bind XXVI, s. 424) kræver han: "en demokratisk fred mel
lem nationerne, uden annektioner og erstatninger og på grWldlag af 
nationernes frie selvbestenunelsesret". Men han gentager her kun et 
populært slagord, som var blevet fremsat allerede af den proviso
riske regering d. lo/4 1917, (Se Georges Michon, L'alliance franco
russe 1891-1917, Paris 1927, s. 279), og skønt·han samtidig accep
terer Fl.nlands selvstændighed og 11 Armeniens ret til selvbestenunelse", 1l 
bliver Armenien senere erobret af den røde hær. I hele det lenini
stisk-marxistiske værdisystem er den nationale selvbestenunelsesret i 
noget sekundært i forhold til proletariatets sejr og internationale l 
solidaritet. Der gøres indrømmelser til nationalitetsprincippet ved 
den føderative struktur, sovjetstaten får, men på betingelse af, at 
det kon~unistiske styre bevares og afviser seperatisme. Det er endnu 
et åbent spørgsmål, om de enkelte "nationale" ledstater vil udvikle 
en seperatisme, eller om det er lykkedes at skabe en varig struktur. 
At etniske spændinger eksisterer, afslør2des f.eks. på den sovjetiske 
historikerkongres i 1962, refereret i Vsesojusnoe Sove~~anie istori
kov, Mol<va 1964, (Survey, London juli 196.5, s. 77). 
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economic or military- an expansion for expansion's sake
undertaken for arbitrary and abstracts reasons 1). 

Marskal Mannerheim udtrykker noget af det samme ved sin åndrighed: 
"En Russie, quand on n'atteint pas le but, on ledepasse toujours"2 ). 

Imidlertid må disse vurderinger for sovjetpolitikkens vedkommende 

modificeres derhen, at man gang på gang kan konstatere, at en udenrigs

politisk målsætning fastsættes ud fra et rent historisk kriterium, ef

ter statstraditionen. Det gælder just for Finlands vedkommende. Det, de 
russiske forhandlere forlanger af finnerne i 1939 og ved martsfreden er 

"Peter den Stores grænse", d.v.s. grænserne fra Nystad-freden (1721) , 

hvorved Rusland også erhvervede de baltiske provinser3 ). På samme måde 

foreslår Moletov i de tysk-sovjetiske forhandlinger i 194o San Stefano

fredens grænser for Bulgarien (1878), og da Sovjetunionen , i 1945 søger 

at opnå en ny statut for de tyrkiske stræder, henvises til den rus

sisk-tyrkiske traktat Unkiar-Skelessi-traktaten af 1833. Allerede på 
v' v 

Lausanne-konferencen (1923) henviser Gieerin til traditionen i stræde-

spørgsmålet4). I syd er det ligeledes allerede i begyndelsen af 2o'erne, 

tsarrigets grænser genoprettes ved generobringen af de ka~kasiske re
publikker, Armenien, Georgien og Azerbaijan 1918-21. Ved den tyrkisk

sovjetiske traktat af 1921 overlades provinserne Kars og Ardahan til 

Tyrkiet, men også her kræves i 1945 San Stefano-fredens grænser. 
Ved Irans opdeling i indflydelsessfærer i 1941 kopieres i store 

træk den engelsk-russiske aftale af 19o7 5 ). I det fjerne Østen er den 

sovjetiske målsætning i Jalta med hensyn til både Japan og Manchuriet 
en genoprettelse af positionerne inden Portsmouth-freden (19o5) 6 ). 

Hvad den centraleuropæiske politik angår, er de direkte referencer 

til traditionen ikke så tydelige, men man kan konstatere en nøje over

ensstemmelse mellem den russiske reger~ngs målsætning under den første 

verdenskrig og Sovjetunionens under den anden: 

1
2

) Ivo J. Lederer, op.cit. s. 595. 
) Marskal Mannerheim, Minnen, II, Stockholm 1952, s. 232. 

3) Jean-Baptiste Duroselle , La oliti ue etran ere et ses fondements, 
Paris 1954, s. 232, Manner e1m, op.c1t., s. lo4, J o Paas1 1v1, 
Minnen, I, Stockholm, s. 177 f. Da Paasikivi besvarer Moletovs krav 
om "Peter den Stores grænse" med, at Sverige dengang fik en erstat
ning for de mistede provinser, replicerede Molotov, at finnerne jo 
kunne skrive til Peter den Store. 

4) Ved San Stefano Freden fik Bulgarien adgang til Agæerhavet . Ifølge 
1833-traktaten skulle Tyrkiet lukke stræderne for krigsskibe. (Se 
Renouvin, Histoire, V, s. 118 & Duroselle, op.cit., s. 232). 

5) Renouvin, op.c1t ., VI, s. 2o5. 
6) Feis, op.cit., ss. 511-15 . 

' •l _, 
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Polen skulle ifølge Sazonov være en russisk lydstat omfattende 

Østposen , Schlesien indtil den vestligeNeisse og Vestgalicien1 ). 

Czekoslovakiet skulle oprett~s som en selvstændig stat, men "un
der ensidig russisk beskyttelse"2 ). 

Den allerede omtalte "geografiske graduering" er da et mønster 
allerede i tsartidens politik. Den omfatter et "indre sikkerheds

bælte" med fremmede nationaliteter, som indgår i den russiske stats
dannelse, og et ydre sikkerhedsbælte af stater med "venligtsindede 

regimer": Polen, Czekoslovakiet , Finland, Mongoliet, men med for- ~ 

mel uafhængighed. Dernæst kommer et "stødpudebæl te" omfattende alliance.:J 

frie stater: Afghanistan, Jugoslavien, Østrig, Sverige. Det tilstræ
bes stadig udvidet ved en systematisk bekæmpelse af alliancedannel

ser mellem stater, der er potentielle modstandere. Skønt regimerne 
i det osmanniske rige og Østrig-Ungarn hviler på samme legitimitets
princip som det tsaristiske1 går dettes politik i det 19. århundrede 

ud på en opløsning af denne statsdannelse i mindre enheder. Det sam
me tilstræbes over for Østrig-Ungarn under den først e krig. 

Sovjetregeringen bekæmper i 1948-49 en nordisk forsvarsunion , 
ligesom tsarregeringerne havde været fjendtlige over for det 19. år
hundredes skandinavisme. Under den anden verdenskrig viser sovjet

regeringen "kategorisk modstand mod enhver form for småstatssammen-· 

slutning". Den nedlægger veto mod planerne om en polsk-czekoslova
kisk føderation og siden (1948) mod Titos planer om en Balkanfødera
tion3). Forsøgene på en større europæisk sammenslutning bekæmpes 

konsekvent fra Eriands planer til det europæiske økonomiske fælles
skab4). Siden 1949 synes en opløsning af NATO simpelthen at være ble

vet hovedmålet for sovjetisk udenrigspolitik. 

Man kan også i den uafhængighed, der accepteres for "forpoststa

terne", kons tatere en gr~duering, hvis mønster er ensartet i tsar-
og sovjettiden: hllerede i tsartiden har Finland en mere selvstændig 
status end Polen: en fri forfatning, egen landdag, fra l9o7 udgået 

af almindelig inklusive kvindel ig valgret. Det bliver et åndehul og 
tilflugtssted for russiske revolutionære. Først i 9o'erne sløjfes told
grænsen mellem Finland o~ Rusland. Også Polen bevarede en vis selv-

l) A.J.P. Taylor, Politics in wartime, London 1964, s . 98. 
2) Lederer, op.cit., s. 31. 
3) Klaus Tornudd, Soviet At titudes towards non-militar re ional co

operation, Helsingfors 19 l, ss. 87 & 237 og Allan Jansson, Den 
svenska utrikespoli tikens historia 1844-1872, Stockholm 1961, s. 
115). 

4) Se min La Francedevant l'Europe, Kap. XI. 
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stændig statsindentitet i tsartiden: Kongrespolen var et konsti

tutionelt kongedømme med egen hær under en russisk general (jvf. 

marskal Rokossowskis stilling indtil 1956), men efter opstanden 

i 183o reduceres denne uafhængighed, og toldgrænsen sløjfes i 

185o; kadetten Miljukov, udenrigsminister i den første proviso

riske regering under februarrevolutionen 1917 accepterer tanken 

om et selvstændigt Polen, dog i "permanent alliance" med Rusland. 

Et ''interessehierarki", kan måske også konstateres i en kronolo
gisk graduering: før s. t Ukraine, der mis ter sin autonomi i 1764, 

derpå Polen, så Finland. 

Polens særstilling efter Wienerkongressen må historisk sæt

tes i forbindelse med et anO.et aspekt af den russiske statsdan
nelses multinationale struktur: den relative tolerance over for 

ikke-russiske nationaliteter, som ofte har ført til, at ikke-rus

sere har haft en betydelig politisk indflydelse. I 1815 var det 

polakken Czqrtoryski. Man finder på udenrigsministerposterne tysk

baltere som Nesselrode og Giers. Blandt sovjetlederne er polakken 
v 

Dzerzinski (første Ceka-che.f), geogieren Stalin, armenieren Mika-
jan, finnen Otto Kuusinen1). 

Det er nærliggende at sætte den udenrigspol itiske interesse i 

at skabe sikkerhedsbælter i forbindelse med et o.fte anvendt prin-

cip i russisk militærstrategi: at ofre rum for at v~nde tid, nær
liggende. i et land, hvis store udstrækning og svage forbindelses-

net på en gang vanskeliggør mobilisering o'g besværliggør erobring. 

Hen det er måske også rimeligt i denne forbindelse at nævne et an

det af de træk, som Kennan anså for kontinuerligt i Ruslands hold
ninger over for omverdenen: mistænksomheden. Man møder gang på gang 

denne holdning i tsartiden, selv i forholdet til de al+ierede2 ). Mis

tænksomheden over for Vesten har en gammel tradition i Rusland. Den 

er kraftigt artikuleret hos panslavisterne i det 19. århundrede, 

og mødes gang på gang hos sovjetlederne, artikuleret i og forstærket 

v 
1) Ceka = crezV'Jeajnaja komissija po borbe c kontrrevolutsiej sabo-

tazem i spekuljatsiej, fra 1922 GPU = gosudarstvennoje polities= 
koe upravljenie. 

2) F.eks. omkring Gallipoli-ekspeditionen og i den russiske vurdering 
af krigsindsatsen på vestfronten. 
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af den leninistisk-marxistiske ideologi1 ). 

Denne paranoide holdning kan være blevet forstærket af et t rau
ma, som går tilbage til tsartiden, et internt trauma så at s ige. De 

bolsjevikledere, der korn til magten i 1917 , stammede fra to miljøer, 

emigrationen, der altid er rig på intriger og bagtalelse , og den il

lega le kamp mod tsarens ohrana. Det var et system, som Vesten først 
lærte at kende med Gestapo . Men det tsaristiske Rusland havde over

hovedet flere træk af protofascisme, ikke blot i det hemmelige poli-
v 

ti, men også i de antisemitiske bander cornosotentsy, et SA før ti-
den2). En betingelse for at overleve i de tte miljø var mistænksomhed. 

For ohrana'en vigtigste metode var i nfiltration af de illegale bevæ

gelser ved stikkere og provokatører. Jevno Azeff , der en tid var chef 
for de socialrevolutionæres terroristorganisation og organiserede mor-

v 
dene på indenrigsminis ter Plehve og storhertug Serge j Alexandravie var 
samtidig poli tie ts vigtigste stikker3 ) . I Pravdas første redaktion var 

l) I en radiotale om Geneve-konferencen 1 1954 sagde Mendes France: 
"Entre les hammes qui , ici, chercent ensemble la paix, on constate 
une mefiance profonde, douloureuse , et dont on peut difficilement 
avoir une idee tant qti 'on n'en a pas fait directement l'experience. 
C'est le poids le plus lourd qui pese sur nos travaux, c'est la 
menace la plus grave, presente et future , pour le maintien de la 
paix. Bien sar, des arrieres-pensees existent. Autour d'une table 
de negociation, une vigilance constante et une cri tique permanente 
des a ffirmations de l'interlocuteur sont des precautions elementa
ires et justifiee s . Mais ce que je constate i ci, c'est bien autre 
chose. C' est une mefiance maladive et presque paralysante , c'est 
une tendance naturelle et presque irres istible a ne rien croire, 
a ne rien admettre et presque a ne plus esperer". (Dire la verite, 
Paris 1955 , s. 1 2). 
At denne mistænksomhed hos Stalin udvikledes til det sygelige har 
vi Hru~covs ord for: 
"Stalin var en meget mistroisk mand, sygeligt mistroisk. Denne syge
lige mistænksomhed s kabte i ham en almindelig mistillid mod selv 
de mest fremtrædende partimedlemmer". "Han havde fuldstændig tabt 
fors tåel sen af r eali teter; han gav udtryk for sin mistænksomhed -
ikke alene over for enkeltpersoner i USSR, men over for partier og 
lande". "Som følge af sin utrolige mis'tænksomhed legede Stalin og
så med den absurde og latterlige mistanke, at voro~ilov var engelsk 
spion". (Rapporten på 2o. partikongres, Fremt iden, nr. 5, København 
1956). 
Stalins mistænksomhed, som Gestapo forsøgte at udnytte gennem de 
fabr ikerede dokumenter, der anvendtes mod Tuha~evskij; synes at ha
ve medvirket til de store udrensninger i det sovjetiske officers
korps fra 1937, (Se Geoffrey Bailey, The Conspirators, London 196o). 

2) Ordet ~ornosotentsy har i de senere år fået en ny betydning i rus
sisk som betegnelse for stalinisterne i kulturlivet, (Max Hayward & 
Leopold Labedz, Li terature and Revolution in Soviet Russia 1917-
1962 c. Oxford 1963 , s. 225). 

3) Se R1chard Charques , The Twilight of Imperia1 Russia, London 1965, 
s . 161 og 186 . og Rias anovsky , op.cit . 9 s. 459. 

$ • 
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der to politiagenter, og i 1912 blev en politiagent, Roman Mali
novskiJindvalgt som bolsjevik i dumane, hvor han holdt taler ud
arbejdet af Lenin l). Stalin selv har muligvis været dobbeltagent. 

Den flittige brug af ordet "provokator" også i vor egen tids rus
siske propaga.!lda er et sprogligt levn fra denne tid. Men nok så 
betydningsfuldt er selve den paranoiske holdning, der f.eks. får 
Stalin til at afvise en række eksakte oplysninger om det fore
stående tyske angreb i 1941 som "provokationer"2 ), 

Holdningen er utvivlsomt blevet forstærket af visse ydre 
traumata som navnlig interventionskrigene i 1919, der spiller en 

stor rolle i det kommunistiske historiebillede, skønt det . 

fra vestlig side er blevet dokurnenteret, at vestmagter-
nes interesse i disse ekspeditioner var yderst valen3 ), den efter
følgende diplomatiske karantæne og angrebet på Sovjetunionen i 1941 

med de lidelser og enorme tab i menneskeliv, det påførte landet. 
Dette trauma er den dag i dag et centralt tema navnlig den sovje
tiske agitation over for Tyskland, skønt det må anses for muligt, 

at der bag· denne agitation også ligger visse forhold af systematisk 
karakter. Under alle omstændigheder har selve systemets struktur 

utvivlsomt bidraget til at bevare en traditions- og traumaskabt 
mistænksomhed. 

11. system. 
A t ville skildre den udenrigspol i tiske beslu tnin_gsgang i Sov

jetunionen er en frustrerende opgave. Aspaturian opregner nogle af 

vanskelighederne: 

The Absence of periodic or systematic pub1ication of docu
ments, the inaccessibility of arehives and officials, the vir
tual non existence of memoirs or diaries of retiring statesmen, 
the puzzling duplication of state and party institutions, the 
perplexing fluctuations, in their relationsbips, the ambigui ty of 

l 

l 

l 
l 

l) Charques, op.cit., s. 2o2. Brzezinski skriver: "The party continued ' 
to view itself as a conspiratorial movement, and this also helps to 
define the character ofthis relations with the society subject to 
it, and with the world at 1ar~e", (Ideology and Power in Soviet Po
litics, New York 1962, a. 115). 

2) Hru~govs rapport på den 2o. partikongres og L'Observateur nouvelle, 
Paris 1966, nr. lo9. 

3) Se herom f.eks. Lord Hankey, The Supreme Control at the Paris Peace 
Conference, London 1963. 
Det har naturligvis været i den sovjetiske historieskrivnings inte
resse at lægge størst mulig vægt på den vestlige intervention i bor-~ 
gerkrigene, da dens langvarighed og frygtelige konsekvenser - måske 
ligeså mange døde som følge af krigshandlinger og hungersnød som 1 

den 2. verdenskrig - ellers kun kan forklares ved stor modstand mod 
sovjetregimet i den russiske befolkning. 
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Soviet ideology and the wide di screpancy be tween theory and 
practice, the bewi ldering profusion of constitutional and 
institutional changes, the arbitrary tendency to ignore or 
short-circuit elaborately detailed institutional channels, and 
finally , the capricious and convulsive turnaver of personalities, 
are the more fami liar impedirnents t hat must be contended wi th ... 

In a totalitarian system like the Soviet Union , where the 
impermanently rooted institutions are subordinated to relative
ly permanent personalities, the institutional aspects of the 
decision-making process are little more than ceremonia l, in which 
case decision-making is essentially personal and bound to vary 
with the evolution of the ideological convic tions , character and 
judgement of the personalities in control of the levers of power, 
the nature of the rivalries •between them, and, finally their re
action to internal and external political and social pressures 
that bear upon them l). 

Af de to apparater , partiet og staten, har det første primatet. 
Partiet formulerer polit ikken, staten !ealiserer den. Hovedlinierne i 

i sovje tisk udenrigspolitik er da også ofte blevet formuleret på par
tikongresserne. På disse har forskellige synspunkter lejl ighedsvis 

stået over for hinanden. Det var tilfældet i Lenins tid og endnu på 

den 16. partikongres (193o) og påny på den 2o. (1956). Men for det 
meste har paritkongressen kun fungeret som en claque for rapportører

ne. Af særlig interesse er den politiske hovedrappor t fra centralkom
miteen, der normalt leveres af partiets generalsekretær . Den første 

del heraf er sædvanligvis helliget den internationale politik , og der 

findes heri lejlighedsvis antydninger om forestående ændringer i Sov

jetunionens udenrigspolitiske kurs. Omsvinget i 1939 var så l edes an

tydet i Stalins rapport på den 18 . partikongres( marts 1939) . Sædvan
ligvis er formuleringerne dog så generelle, at de først bliver tydel i
ge retrospektivt. Det er netop karak teristisk for det sovjetiske sy

stem, at det giver mulighed for den "hemmeligholdelse", som Tocqueville 

anså for væsentlig for en heldig udenrigspolitik, og derme d for bratte 

kursændringer: Hitler-Stalin-pagten, Bulganin-Hru~tovs Beograd-rej se. 

I Stalin-tiden blev partikongresserne desuden sjældne. Der gik 13 år 
mellem den 18. og 19. I takt med, at systemet har skiftet fra enmands

diktatur til et mere oligarisk system, er de blevet hyppigere: 2o . 

1956 , 21, 1959, 22. 1961, 23. 1966. 
Til dagligt er det høj este beslutningsorgan partipræsidiet. Men 

også dettes indflydelse har været stærkt svingende . Når systemet nær

mer sig e nmands diktaturet, mødes præsidiet kun sjældent, og de ts funk
tion bliver mere cerimoniel end reel. Sådan blev det i Stalin-tiden. 
Efter hans død blev præsidiet atter det centra l e organ . Det mødtes 

l) Op.cit., s . 152. 
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v v 
mindst en gang om ugen . I Hruscovs sidste tid mødtes det påny sjæld-

nere1). Der var i denne periode lejlighedsvis voldsomme opgør inden 

for præsidiet mellem forskellige retninger, og det førte undertiden 

til, at afgørelser (f.eks. i 1957) blev truffet af centralkommiteen, 

der ellers noramlt kun mødes et par gange om året2 ) . 

Det er sandsynligt , at det totalitære system forstærker de per

ceptions hæmninger, som vi allerede har set dispositioner for i tra

ditionerne3 ). Perceptionskanalerne besættes i et totalitært sys tem 

i særlig grad med "pålidelige" folk, og det fremmer den generelle 

forvrængningstendens i retning af at indberette , hvad der anses for 

"karrierefremmende". Tendensen er tydelig i den sovjetiske litteratur 

og presse. Den kan lejlighedsvis konstateres internt, n~r relevant 

materiale kommer frem4 ) . 

Imidlertid har sovjetsysteme ts grad af monisme været stærkt 

svingende mellem diktatur, "konsulatsstyre'', "kardinalsty::re", oli

garki. I visse perioder brydes forskellige gruppeinteresser. Wolf

gang Leonhard skriver herom: 

l) Aspaturian, op.cit., s. 159 og Survey, juli 1965, s. 19. 
2) Aspaturian, op.cit., s. 159 f. 
3) Robert Sherwood skriver om Roosevelt og russere: "!t was a cause of 

wonderment to the president that the Russian leaders appeared to be 
so inadequately informed as to conditions in the US or the charac
ter of public opinion" og kommenterer: "They had their full quota 
of diplornatic representatives and t he members of numerous wartime 
missions to furnish intelligence - in addition to which there was, 
presumably the entire mernhership of the Mnerican Communist party . 
It could only be assumed that, as was so aften the case with the 
most extensive intelligence systems , Mose~' believed and trusted 
those agents who reported what Moscov most wanted to hear - where
as those who sent in objective and sametimes discouraging reparts 
which approximated the tru.th were suspected of having been conta
minated by their capitalisti.c envirorunent and were transferred to 
less attractive posts, such as Siberia" (Roosevelt and Hopkins, s. 
796). 
Robert Byrnes skriver i Lederer, op.cit. (s. 132): "Because of the 
nature of the Soviet system , it is quite likely that Soviet agents 
both select materials they believe their leaders·wish to see and 
prepare their reparts to conform to whatever the line is at the 
momentn og tilføj er! "l.ndeed this may be at the center of the most 
serious problem the world now faces". 

4) Sovjetiske historikere (f.eks. professor G.A. Deborin) har hævdet , at 
visse folk indenfor efterretningsvæsenet redigerede deres rapporter, 
sådan at de passede Stallin , selvom det gik ud over sandfærdi gheden . 
Den række præcise indberetninger, som det sovjetiske efterretnings
væsen fremskaffede , om det forestående tyske angreb i 1941 , synes at 
være blevet forelagt Stalin med den kommentar, at der var tale om 
" provokationer" fra den tyske kontraspionage, (Se referat af.en de
bat mellem sovjetiske historikere og officerer om d. 22 . juni 1941 
i Le Nouve l Observateur, Paris 1966, m'. lo9). 
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Sovj etunionens herskende samfundsgruppe har en række fæl
les interesser ; at styrke systemet økonomisk, politisk, ideolo
gisk og militært og at opretholde og udvide sin egen magt. Dis
se fælles interesser udelukker dog ikke, at der inden for den 
ledende samfundsgruppe hersker alvorlig~ stridi~heder og interes
semodsætninger. Disse er af strukturel-funktionel natur; uaf
hængigt heraf resulterer de delvis også i modsætninger om den 
politiske holdning l). 

Leonhard opererer med fem søjler : 

Partiapparatet (1965 - 11 , 8 mill. medlemmer). 
Statsapparatet ink~usive sovjetterne. 

Det økonomiske apparat ifgl. Leonhard omfattende 2 milli oner 

teknokrater. 

Det militære apparat. 

Statspolitiet. 

Aspaturian tilføjer en sjette: den kulturelle og videnskabelige in
telligentsia2). 

I denne søjlestruktur har navnlig statspolitiets rolle været 
stærkt skiftende, hvilket bl.a. afspejler sig i den stadig skiftende 

v 
betegnelse for dette organ: Ceka, GPU, NKVD, MVD, MGB, KGB (fra l96o), 

siden sommeren 1966 påny et særligt ministerium for "opretholdelse af 
den offentlige orden" . Det er dog tvivlsomt , om politisøjlen udenrigs

politisk har spillet nogen selvstændig rolle: siden ~erijas fald i juni 

1953, hvor det øjensynlig stod bag en liberaliseringspolitik i Øst
tyskland, som blev forpurret af Berlin-opstanden3). Det tilsyneladende 

paradoksale i, at man har identificeret en liberal kurs i udenrigspo

litikken med det politiske politis indflydelse, forsvinder, når man 

nærmere analyserer det politiske politis funktion i et totalitært el
ler autoritært system. Det er det organ, der har det klareste billede 

af stemningen i befolkningen. I forbindelse med udrensningen af Ranko
vie i Jugoslavien skriver Mihajlo Mihajlov: 

l) Leonhard, Sovjetunionen efter Stalin, København 1959, ss . 2o9, 16f. 

L 

l~ 
i! 
'l 

•· ! : 

2) op.cit., s. 164. 
3) Leonhard, op.cit., s. 68 , Survey, London okt. 1962. Noget andet er, 

at KGB kan have været brugt som instrument i kampen mellem forskelli
ge retninger. Fra efteråret 1963 synes det således at have gennem
ført en række provokationer mod udlændinge vestfra, kulminerende i 
giftgasattentatet mod e~ vesttysk deplomat d. 12. sept. 1964 med det 
formå~ at sabotere Hru~covs afspændin~spolitik. Den tidl igere KGB
chef 0elepin og hans eFterfølger Semicastnij synes også at have bi
draget til hans fald, (Survey,London juli 1965, ss. 15, 24 & 26). 
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- der Sicherheitsapparat (ist) uber die wahre Situation i m 
Lande viel besser informiert als der Parteiapparat l). 

Berømt er Petrograd-politiets forudsigelse fra okt. 1916 af, at 

"en frygtelig krise" var forestående, at fredskravet voksede, at uro

ligheder, der ikke lod sig kontrollere, kunne ventes, at man måtte 

forudse "kaotisk, fundamentalt og katastrofalt anarki"2 ) 

I Østtyskland kunne ma~ på samme måde forudse en krise efter ind

førelse af det sovjetiske l~nsystem og kollektiviseringen i 1952. 

Politiets selvstændige rolle turde dog være blevet væsentligt 

reduceret siden da, og det ~r overhovedet diskutabelt, i hvor høj 

grad meningsbrydninger af relevans for udenrigspolitikken falder sam

men med søjlerne. Det forekommer således vanskeligt at skelne mellem 

en parti- og en statsinteresse, idet statsapparatet er gennemtrængt 

af partiet, der overhovedet hidtil synes at have bevaret primatet 

i den politiske beslutningsproces. Men brydninger inden for partiet 

mellem forskellige strømninger kan øjensynlig lejlighedsvis, m~ske 

endda konstant give den militære søjle og den "teknokratiske" mulig
hed for indflydelse, selvom der også inden for disse findes interne 

v 
brydninger. Da m~rskal Zukov var blevet afsat med en notits på bag-

siden af Pravda, blev han offentligt kritiseret af den altid mere 
partitro marskal Konjev3). 

Hvilke organisationsinteresser med udenrigspolitisk relevans 

kan da identificeres med disse to søjler? For militærets vedkommende 

kan man måske formode en konstant interesse i et højt militært be

redskab, der kan komme i konflikt med parti- og måske politi- og tek

nokratinteresser i en høj~re ailokering t il forbrugsgoder. Samtidig 
er der flere vidnesburd om, at man fra mil itær side indadtil har 

arbejdet for en rets~tat og her har vendt sig mod både po~iti- og 

"appara~ik"-vælde. Vi skal i kap. 14 se, at der også har været uover
ensstemmelse mellem partiledelse og militærledelse om strategien. Men 

igen vil man også konstatere, at søjlerne ikke er monolitiske enheder. 

Mellem militære indbyrdes er der i de senere år sket en livlig debat 
" 

om strategiens grundkoneeptioner. 

På samme måde har man kunnet iagttage brydninger i~den for den 
teknokratiske søjle med hensyn til den økonomiske politik, navnlig 

dramatiseret af 11 libermanisternes'' kritik af den hidtidige form for 
planøkonomi, men latent tilstede helt tilbage til Nikolaj Voznesen-

1) Mihajlo M~halov, Pur e~ne freie Stimme, Neues Forum, Wien aug.-sept. 
1966, s. 468. 

2) Charques, op.ci.t., s. 233. 
3) Leonhard, op.cit., s. 22o. 
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skijs kritik i 19471 ). Man har heri kunnet spore brydninger om funda

mentale allokeringsspørgsmål, som ikke er uden udenrigspolitisk rele

vans. Større hensyn til forbrugerinteresserne er betinget af en lave-

re prioritering af forsvarets behov, som igen vil forudsætte en af

spændingspolitik i forhold til Vesten. 

Man kan måske i den magtdeling, der blev gennemført efter Hr~
v 
covs fald i efteråret 1964, se et forsøg på at opretholde en ligevægt 

mellem sikkerhedspoli tikkens og forbrugerinteressernes modstridende 
hensyn. Kosygin, der har haft en karriere i forbrugerindustrien og 

blev fjernet fra politbureau i 1952, samtidig med kampagnen mod Voz

nesenskij, er det nærligg~nde at opfatte som repræsentant for tekno

kratsøjlen, mens der på den anden side er et vist grundlag for at 

b v d k . d . . . 2 ) etragte Breznev som væren e nærmere nyttet t~l en m111tære SØJle 
Visse fællesinteres ser turde dog næres af samtlige strømninger 

inden for det sovjetiske magtapparat: 

l . At undgå en tilbagevenden til Stalin-tidens metoder. Udrens

ninger af samme art har ikke fundet sted siden Berijas fald, og en 
' vis kritik af polititerrorsystemet er kommet til udtryk. 

2. At bevare de magthavendes magtponopol. 
Den sidste interesse kan have meget betydelige implikationer for 

l. Shulman, op.cit ., ss. 44 f. 
2) Brydningerne mellem forskellige retninger i Sovjetunionen afspejles 

undertiden i mere eller mindre fordækt polemik mellem de forskellige 
"søj),.eorganern. Uoverensste'm.rnelserne mellem den militære søile og 
Hru~cov har således fundet genklang i divergenser mellem Kraznaja 
Zvezda og Pravda (1957) . og i læserbreve i KraznaJa Zvesd~ (1962 , 
(Leonhard, op.cit., s. 219). Hans fald førte omgaende til en række 
"statusindrømme.lser tiJ. militær.;;:t: mc1rs1Cal Zaharov, U\:!.1.· VdJ.· v..L~vt:c 
afsat efter Cuoa-krisen, blev genindsat s om generalstabschef. Zu-
kov begyndte at deltage i debatten om 1941, den sovjetiske krigs
veteranorganisation afholdt sin første landskongres siden 1 956 . En 
række højtstående officerer, der var blevet udrenset i 2o ' erne blev 
+)2habiliteret, (survey, juli 1965, ss. 2o-23. Vojennoistori~eskij 
zurnal, nr. lo, Moskva 1966, Schlesinger, op.cit. , s. 712). 
To gange har divergenser mellem partiorganet Pravda og r egeringsor
ganet Izvestija antydet forestående opgør: i 1955 ved Malenkovs fald 
og i 1964 ved Hrustovs, hvor Pravda ignorerede Izvestijas forberedel
se af en afspændingspolittk i forhold til Bonn, mens Pravda gav pub
licity til Suslovs og Breznevs pris af Ulbricht-regim~ (Surve~, 
juli 1965 , s . 15 ) . Under Hru~~ovs besøg i Skandinayjen kor t in en 
tilkendegav hans svigersøn, Izvestija-reaktøren Adzubei i private 
samtaler, at der foregik en heftig kamp mellem "liberale" og "kon
servative" bag kulisserne i Moskva. 
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sovjetisk udenrigspolitik. For vil magtmonopolet ikke komme i skred, 
hvis det opgives i blot et af de lande, der har et kommunistisk regi
me? Der er her e~ fællesinteresse ikke blot på tværs af interne diver
genser i Sovjetunionen, men også på tværs af konflikter mellem de for
skellige kommunistiske regeringer, idet magtmonopolet er hjørnestenen 
i hele den ideologi, hvorpå deres legitimitet hviler. 

Er overhovedet en fundament al ændring af f.eks. Sovjetunionens 
l 

europæiske pol i tik mulig-., uden en ændri ng af sys ternet, som fører ud 
over det kommunistiske partis magtmonopol og den dermed sammenhængende 
ideologi? 

De to sæt fællesinter~$ser er imidlertid indbyrdes modstridende: 
kan interessen i at skabe et retssamfund forenes med de herskendes 
interesse i at bevare magt~onopolet? Siden Stalins død har sovjetle
delsen forsøgt at for~ne disse modgtridende interesser. På den ene 
side har der været muligheder for kritik af systemets funktion. På den 
anden side har man været på vagt mod kritik af dets legitimitetsgrund
lag. Det er navnlig i skønlitteraturen og de littexære tidsskrifter, 
kritikken er kommet til udtryk. Den har vendt sig mod bureaukratiet, 
men også mod polititerro~en, f.eks. i Solrenytsins og Viktor Nekrasovs 
skrifter. Men ogsA mod partipropagandaens forenklede opfattelse af Ve
sten og officerskastens magtmisbrug. faeks. hos Nekrasov og Vassilij 
Bykov. Det mest frisprogede organ h~r være t Tvardovskijs Novyj Mir. 

I det omfang systemet har undergAet forandringer, har det dog ikke 
bare været under internt pres, men også under "osmotisk indflydelse"l), 
f~a de østeuropæiske lande, hvori kravet om en ophævelse af magtmono
polet er blevet væsentligt tydeligere artikuleret2). 

12. Ideologi. 
Sovjetunionen udmærker sig ved at have en statsideologi, ligesom 

visse stater har en statsre~igion. Regimet er med Arons udtryk "ideokra-

l) Shulmans udtryk i B!XPn4 the pold War, New Haven 1966, s. 73 . 
2) I Jugoslavien trådte en ~ommunistisk regering i 1966 for første 

gang tilbage efter at være kommet i mindretal i parlamentet (re
geringens Smole i Sloveni~n ) . (Economist, 31/12 1966). Mihajlo Mi
hajlov-~ruppen har 4ir$kte rejst krav om et socialistisk oppositions
parti, (Neues For~, cit~nr.). Lignende tanker er i Polen blevet 
fremsat inaen for partiet af Karol Modzelewski og J acek Kuron, samt 
mindre eksplicit af Le$zek Kolakowski. · 
En Tass-korrespondents spontane kommentar til udviklingen i Jugo
slavien i en privatsamtale (1967) var: "Jugoslaverne eksperimente
rer for os 111 • 
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tisk 11
• Han tilføjer, at ethvert ideokratisk styre er imperialistisk 

i den forstand, når det forsøger at udbrede sine ideer og sit system1 ) 

Det må i særlig grad gælde et ideokrati, hvis ideologi som Sovjetuni

onen.~har en universel-messianistisk karakter. Spørgsmålet er imidler
tid, i hvor høj grad den faktiske politiske målsætning, navnlig hand

lingsmålene er præget af den marxistisk-leninistiske ideologi. Den un

ge sovjetstat opstillede klart en universalistisk målsætning: Sov

jetstaten opfattedes af Lenin om kernen i en kommende kommunistisk 
verdensstat. Dette gentoges påny i sovjetforfatningen af 1924, og 

Stalin lovede ved Lenins båre at "konsolidere og udvide unionen af 
republikker" 2 ). Men i 1917-18 måtte Lenin opstille en langt mere be

grænset målsætning for sin udenrigspolitik: at bevare magten ved at 

overleve for enhver pris. Dette mål ligger bag sovjetregimets første 
store udenrigspolitiske beslutning: at acceptere Brest-Litovsk-fre

den. Det er næppe uden betydning for forståelse af senere kommuni

stisk adfærd, at Lenin gennemtrumfede undertegnelsen af denne fred 
i hård strid med Trotski3 ). For Lenins udenrigspolitiske handlinger 

og begrundelsen for dem er i sig selv blevet en del af ideologien. 

Indledningen er da den store taktiske retræte. Han udformer dette 
mere generelt i Venstrekommunismen (foråret 192o), hvori han erklærer, 

at den mest uforbeholdne hengivenhed over for kommunismens ideer må 

forenes med evnen til at gå indpå alle nødvendige kompromiser, manøv

rer, overenskomster, zig-zag-bevægelser og retræter, alliere sig mid
lertidigt med ikke-kommunister og endda anti-kommunister4 ). 

Ideologien anviser da en stor smidighed i taktikken, hvilket kan 

være af betydning for forståelse af sovjetledelsens handlingsmål. Den

ne smidighed og navnlig den taktiske retræte legitimeres af den op
fattelse, som er grundlaget for hele den marxistisk-leninistiske ide

ologi: at socialismen d.v.s. en samfundsordning, hvo.ri den private e

jendomsret til produktionsmidlerne er afskaffet, er ikke bare den ret

færdigste, men også den udvikling, som er i overensstemmelse med hi-

l) Raymond Aron, Paix et guerre, p. 281. 
2) Aspaturian, op.cit., s. 14o . Endnu i 1953 formulerer Kommunist (nr.2) 

en universel ideologisk målsætning for sovjetisk politik som "den 
socialistiske revolutions sejr i alle lande", (Aspaturian, op . cit., 
s. 139). . 

3) Lenins komme~tarer til freden findes i bind XXVII i udg. Collected 
Works, Moskva 1965 (Instituttets). Ved Brest-Litovsk-freden var Sov
Jetstaten praktisk talt uden organiseret militærmagt. 

4) Op.cit., bind XXXI. 
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storiens love, som dog kun kommunisterne har forstAet. Da det for

holder sig sådan, er ethvert middel tilladt til at bevare magten, 

nAr den en gang er vundet. Det ville ikke bare være umoralsk, men 
absurd at give den fra sig. Umoralsk, fordi den da skal generobres 

under nye lidelser. Absurd, fordi det under .alle omstændigheder er 

historiens lov, at den skal tilfalde kommunisterne. Lenin udvikler 
disse synspunkter i s1ne kommentarer til opløsningen af den forfat

ningsgivende forsaml1.ng i januar 1918, som ha.n bl.a. forsvarer med, 

at sovjetmagten repræsenterer "en høJere form for demokrati end den 
sædvanlige borgerlige republik. med en grundlovgivende forsamling" 1

). 

Hermed er det argument leveret, hvorpA den arnerikanske prin

cippolitik, som tilstræber politiske systemer baseret pA frie valg, 
preller af. En kommunistisk magtovertagelse, i sovjetterminologi 

"overgangen til socialismen" er definitiv . Hvor spinkelt et grund
lag i befolkningen den end hviler pA, er den første opgave at bevare 

magten. Leni~ gennemførte dette ved en drast1.sk retræte i udenrigs

politikken og ved en borgerkrig, der efter nogle histor1.keres mening 

l) Op.cit., bind XXVI, s. 379. 
I den forfatningsgivende forsamling f der valgtes i efteråret 1917 
og trådte sammen 18. januar, havde bolsjev1.kkerne kun 17o af 7o7 
medlemmer. 37o var socialistiske revolutionære (KerenskiJ), 40 det 
socialistisk-revolutionære venstre, 34 mensjevikker v mens loo til
hørte forskellige andre grupper.Ved det eneste andet nogenlunde 
fr1e valg i russisk historie, duma-valget i l9o6 fordeltes de 497 
medlemmer sAledes~ højre 45, 32 forskellige religiøse og etniske 
mindretal, 184 kadet-partiet, 124 forskellige venstregrupper, 112 
partiløse. (Nicholas Riasanovsky, A His tory o .f l<ussia, New York 
1963, SS. 454 & 528). -
Der findes ingen sikre holdepunkter for at konstatere hvorledes 
befolkningens holdning til sovjetregimet er .. Ved den tyske ind
march i 1941 overgav de sovjetiske soldater sig en masse . Der blev 
ta~et over 3 millioner fanger i løbet aF krigens første halve Ar. 
Tyskernes m~shandling af .fangerne og c~vilbe.folkningen er forment
lig en afgørende årsag til det omslag, der sker siden. Ikke de-· 
sto mindre lykkedes det overløberen general VIassov at rekrutere 
8oo.ooo sovjetborgere til en russisk "befrielseshær< (Se Andreas 
Hillgruber, Hitlers Strat~g_ie~ Frank.furt am Main 19651 s. 55o og 
John Wheeler-Bennett, The Nemesis of Power! London 1953, s. 613). 
I Ny bo e Andersens op. c i t. :-s.· 2oE- cl. teres-flygtn1.ngeinterviews, som 
v1.ser tilfredshed med skole- og sociallovgivning, statsejendom af 
sværindustri og transport, men utilfredshed med kolhozer og ønsker 
om pr•esse- og foreningsfrihed. Mindr!? end halvdelen tog dog af
stand fra myndighedernes ret til at gribe 1.nd mod en forsamling, 
der havde til hensigt at "angribe" regeringen. 
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påførte sovj etbef olkningen ligeså store tab som den anden verdens
krig1). 

Men hvis "overgangen til sociali.smen" i alle lande e r en ge

nerel sovjetisk målsætning på samme måde som indførelse af regi

mer fremgåe t af frie valg er hovedmålet for amerikans k prJ.ncippo

li tik, sker der i de 5o år efter ok~oberrevolutionen en vis udvik

ling i den sovjetiske opfattelse af , hvorledes denne overgang kan 

finde sted . I den tidligs te fase, 1917-21 er hovedmålet at vinde 

tid for a t konsolide re ~~Jetmagt~. Det gælder om at vinde tid, 

indtil revolutionen sejrer i Vesteuropa, f or , som Lenin fremhæ
ver, var det ikke i overenss'temmelse med Marxs forventnJ.nger, at 

den skulle sejre først i Rusland. I en næste fase, der indledes af 

Lenin og fortsættes af Stalin, er målet aT konsolidere 2ovjetsta

t en . Lenin synes efter at være blevet skuffet af udviklingen i Eu

ropa a t have sat s1n lid ti l de ikke-europæiske lande . I 1923 skri

ver han således: 

Det, som gør de t muligt at forudsige kampens udfal d 1er 
til syvende og s idst den kendsgerning , at det e norme f ler-
tal af klodens befolkning J. sidste instans bliver uddannet og 
opdrage t til kampen a f kapitalismen selv. Kampens udfald af
hænger i den SJ.dste ende af, at Rusland~ Indien , Kina etc. dan
ner det umådelige flertal af JOrdens befolkning, som i de sene
r e år med en utrolig hurti.ghed er blevet inddraget i kampen for 
frigørelse . I så henseende kan der J.kke være skygge af t vivl om, 
den universelle kamps endelige udfald. l så henseende er soci
alismens endelige sejr absolut og f uldstændigt sikre t . (Pravda 
4/3 1923 ). 

Stalin s at te imidlertid , som han navnlig viste i s in kinesiske 

politik, hvor hatf bevids't - og imod Trotskis forslag - ofrede de ki

nesiske kommunister for et samarbejde med Chiang Kai-shek , ingen 
større lid ti l revolutionen i de underudviklede lande2 ). Det var op

bygningen af ~ociali ~men i Sovjetunionen, der f ik klar prioritet, og 

de kommunistiske partier forvandledes til redskaber for den sovjeti

ske udenrigspol~tik3,). Sovjetmagten gav ti l gengæld i l94o-48 mulig-

l) Riasanovsky, op . c i t. t s. 54o. Han opg~ver derudever t at landbefolk
ningen reduceres med c a. 24 millioner under kollektiviseringen, 
hvoraf halvdelen genfindes i byer nes stigende befolkningstal, mens 
man ikke har noget s por af rest en, der dog f or en dels vedkommende 
kan have fundet nye eksistensmuligheder i Sovjetasien, (s.555). 
Den grundigste s.kildring af SovJe tunionens tidligste historie er i 
øvrigt den engelske historiker E.H. Carr, A History of Soviet Rus
sia. 

2) Om Stalins k inesiske politik se Carr. op .cit . , bind III, kap. 4o. 
og.George Pa~oc zi-Horvath, ~a2.Tse-~~~~.L?ndon 1962, kap. VI . 

3) ErJ.k Ib Schm1dt, 3o års korronunJ.stJ. s.l< l'lOl.J.tlk, København 1948 . - ··'"" -
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heder for at gennemføre overgangen til socialismen i en række lande 

ved hjælp af den sovjetiske militærmagt, og Stalin forholdt sig am

bivalent til kommunistiske magtovertagelser, der ikke skete ad denne 
vej, men ved interne revolutioner som i Jugoslavien og Kina. Til det 
sidste opretholdt han diplomatiske forbindelser med Chiang-Kai-shek1 ) 
Interne revolutioner kunne bringe sovjetstatens primat i fare, og 

Stalins opfattelse af verden havde en udpræget manikæisk karakter: 
på den ene side Sovjetunionen, på den anden side en fjendtlig kapi
talistisk verden, hvortil han også regnede u-landene med deres bor

gerligt-nationalistiske regimer. 
Efter hans død sker imidlertid et omslag i sovjetisk politik 

ledsage t af en ændring i ideologien, uden at det er let at fastslå, 
hvad der er det primære2 ). Den jugoslaviske tese om umuligheden af 

forskellige veje til socialismen i forskellige lande " accepteres med 

den 2o. partikongres, en tese med overordentlig vidtgående udenrigs

politiske implikationer. Inden for den "socialistiske lejr" åbner den 
muligheder for polycentrisme. I "den tredje verden", som Tito havde 

udviklet et nært samarbejde med, specielt med Nehru og Nasser, åbner 
den mulighed for samarbejde med "borgerligt-nationalistiske" regi

mer3). I forholdet til Vesten åbner den muligheder for en afspændings-

12) Paloczi-Horvath, op.cit., s. 237. 
) Den sovjetiske ideologi har sine "dødehavsruller", som undertiden 

kan sikre en tilpasning af kirkefædrene til øjeblikkets tarv . Da 
det bliver sovjetisk politik at slå ind på en afskrækkelsesstrate
gi , finder man i mangel af et Lenin-citat en passende udtalelse 
som tillagdes Lenin af hans enke Krupskaja, (Zagoria, op.cit., s. 
3o3, Survival, jan. 1964 & Mackintosh. op.cit., s. 277), og da de 
store lagre af usolgte forbrugervarer tilsiger en ny økonomisk po
~itik, finder man et hidtil ukendt Lenin-dokument, der støtter den
ne, (Survey, London juli 1965, s. 13). 

3) Af særlig interesse 1for belysning af den sovjetiske politik i for
hold til de nationale regeringer i u-landene er Kommunist nr. 13, 
1962, hvori der advares mod at lancere revolutionære slagord i u
tide. Cuba nævnes nærmere som en undtagelse end som et forbillede. 
I en vis fors,rand er der tale om en tilbagevenden til Lenins "op
portunistiske politik fra o. l92o, hvor Sovjetunionen afsluttede 
en traktat med det kemalistiske Tyrki, der indebar økonomisk bi
stand til dette (1921) og indledte et nært samarbejde med Sun Yat
sen. 
At sovjetledelsen på den anden side stadig følte sig solidarisk med 
rev~~utionære bevægelser, fik Kennedy indtryk af under sit møde med 
Hruscov i Wien. Da Kennedy advarede H. om, at USA ikke ville tolere
re ændringer i den internationale magtbalance ved "entry of additio
nal nations into the communist camp", "Kchrushschev energetically 
rejected this conception. If some African country were to go commu
nist, he said, it might add a few drops to the bucket of communist 
power, were the balance conceived as a bucket on each side. But it 
would also be an expression of the popular will; and any attempt to 
stop it from outside would bring about a chain reaction and possib
ly war", (Schlesinger,op.cit., s . 33o). 
I overensstemmelse med revolutionær ideologi helt fra det 18.årh. 
kommer "folkeviljen" efter sovjetisk opfattelse ikke nødvendigvis 
til udtryk gennem det flertal, der fremgår' aE et valg, og internatio 
nal kontrol med frie valg afvises gerne som "indblanding i et lands 
indre anliggender". 
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politik, da overgangen til socialismen i disse lande , som det ud
trykkeligt siges i poststalin-tidens. teoretiske hovedværk Marxis

me-leninismens grundlag , red. af Otto Kuusinen, kan ske ad frede

lig vej . Det understreges tilmed, at "den fredelige overgang til 

social ismen har store fordel e ", fordi den muliggør "en radikal 
reorganisation af samfundslivet med den mindst mulige ødelæggelse 

af samfundets pr oduktionskræf ter" og "de mindste ofre for arbejder
klassen" 1) . En slags kommunistisk "erosionsteori" . Kuusinen har se
nere (196o) tilkendegivet, at man er indstillet på en langvarig pro
ces . Endnu år 2ooo ville kommunisterne kun have fåe t magten få ste
der i Vesten2 ) . 

Det, der skulle s ikre den fredelige overgang , skulle være den 

fredelige økonomiske kappestrid, der efterhånden ville bevise so
cialismens overlegenhed som produktionssys tem3 ) . Indtil da var den 

af den nye doktrin indicerede målsætning "fredelig sameksistens" 

med en gradvis overgang fra blokpolitik til neutralisme i de vest

lige lande. 
Opgøret med Moletov-gruppen i 1957 afslørede, at overgangen 

til den nye ideologiske konception af udenrigspolitikken ikke var 

sket uden indre brydninger. Det understregedes udtrykkeligt, at Mo
lotov havde modarbejdet doktrinen om "forskellige veje til socialismen" 

og saboteret tilnærmelsen til Jugoslavien. Han havde videre modsat 
sig den østrigske fredstraktat , der havde til formål at skabe afspæn

ding, og "normaliseringen af forholdet til Japan" samt "de personlige 
kontakter mellem sovjetlederne og statsmænd fra andre lande" og fort

sat betragtet de asiatiske og afrikanske lande som den kapitalist iske 
verdens påhæng4). 

\f V 
Den personlige stil, Hruscov indførte i sovjetdiplomatiet, stod 

i skarp kontrast til Stalin-tidens tilbageholdenhed , men var på en måde 
en genoptagelse af en metode, der lancerede allerede af Trotski på 

Brest-Litovsk-konferencen, og som kan ses i sammenhæng med den sovje
tiske ideologi. Ifølge denne repræsenterer andre regeringer ikke fol
ket, men bourgeoisiet, og man kan derfor fremme sine interesser ved 

l) Se analysen hos Donald s. Zagoria, The Sino-Soviet Conflict, Prince
ton 1962, ss. 225- 35 . 

2) Samme, ss. 3o2 f . 
3) Tanken om den økonomiske kappestrid går dog helt tilba~e til sov

jetstatens tidligste år. På den 15 . partikongres (1926) opstilles 
det mål at "overgå den industrielle udviklingsgrad i de førende ka
pitalistiske lande i løbet af et forholdsvis kort historisk tids
rum", (Lederer , op.cit., ss. loo f.). 

4) Aspaturian, op.cit ., ss. 149- 51. 



- 7 6-

et propagandadiplomati hen over hovedet på regeringerne. 
Men den radikale nrevisionisme", der prægede den sovjetiske 

ideologi i Hru~~ov-perioden (1954-64), bidrog til at skærpe den 
ideqlogiske konflikt med Peking og medførte et voksende skisma 

i den kommunistiske bevægelse. Dette synes at have bidraget til 
hans '.fald1 ). En diskretere stil mere end fundamentale ændringer 

i ideologien synes dog at have præget hans efterfølgere. 
De ideologiske uoverensstemmelser med Kina er det ikke lyk

kedes dem at overvinde. Men i en afgørende henseende er det ideo
logiske grundlag forblevet fælles for alle kommunistiske regimer: 
Doktrinen om, at den kommunistiske magtovertagelse er definitiv. 

Der findes eksempler på, at sovjetledelsen har affundet sig med en 

divergerende kurs hos andre kommunistiske regimer: Titos i Jugo
slavien, Gomulkas i Polen, Ceaurescus i Rumænien, men ingen ek
sempler på, at man, hvis man har kunnet 'forhindre det, har affun
det sig med et kommunistisk regimes fald. I Ungarn skete omslaget 

i den sovjetiske politik, da Imre Nagy accepterede det parlamenta-
-

riske demokrati. Under Cuba-krisen i 1962, var den sovjetiske be-
tingelse for tilbagetrækning et amerikansk løfte om ikke at styrte 

Castro. 
Hermed er også delvis svaret givet på spørgsmålet om, hvor "al

vorligt" sovjetregimet tager sin egen ideologi: Selve dets legitimi

tet er betinget af, at det tager den alvorligt. At det er tilfældet 
y v 

har sovjetlederne da også selv understreget. Hruscov i 1955: 

Hvis nogen tror, at vore smil betyder, at vi vil opgive 
Marxs, Engels' og Lenins lære, tager de alvorligt fejl. De, 
der venter det, kan vente, indtil påske og pinsemandag fal-
der sammen 2). -·~ 

Kosygin i 1965:. 

Vi r egner ikke med ændringer i den videnskabelige kommunis
me, som den er nedlagt i den marxistisk-leninistiske filosofi 3). 

l) Survey, London, okt. 1965, s. 15. 
2) cit. hos Acheson, op.cit., s. lo. Til Kennedys påstand om, at kom

munister forsøgte at eliminere frie systemer i området tilknyttet 
Vesten, svarede Hru~~ov, at det var umuligt for Sovjetunionen at 
11 implant its policy in ether states. All the Soviet Union claimed 
was that communism would triumph; this was not propaganda but a 
scientific analysis of social development. Communism was superseding 
capitalism today as capitalism had superseded feudalism in the past"~ 
(Schlesinger, op.cit., s. 325). (Referatet lyder usandsynligt på et 
punkt: efter gængs kommunistisk tankegang er det ikke kommunismen, 
men socialismen, der efterfølger kapit alismen, hvorpå kommunismen 
efterfølger socialismen) . 

3) Politiken, d. 12/9 1965. 
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Imidlertid vil man af ovenstående, meget flygtige analyse for

stå , at ideologien ikke i og for sig giver nogen nøgle til målsæt

ningen i sovjetisk udenrigspolitik, da den dels giver grundlag for 

en stor taktisk smidighed, dels står i uopløselig vekselvirkning med 

sovjetregimets og sovjetstatens magtinteresser. Den samme rolle spil

ler den i sovjetledelsens opfattelse af omverdenen og konfliktfor
ventninger, som skal behandles i det følgende. 

13. Optik. 

Mens det er diskutabelt, i hvor høj grad Sovjetunionens uden

rigspolitiske målsætning er direkte præget af ledelsens ideologiske 

doktriner, er en række sovjeteksperter enige om, at sovjetledernes 

opfattelse af omverdenen er præget af deres ideologi, som herved 
får en indirekte indvirkning på de udenrigspolitiske beslutninger. 

Marshall Shulman skriver om ideologiens rolle: 

One of the persistent elements of confusion ... has been the 
role of Communist ideology in determining Communists behavior. 
It would be as much of an error, I believe, to dismiss ideology 
altagether as it would be to take its pretentions literally. Nor 
is the truth to be found by splitting the difference, but ra
ther by distinguishing between the various functions that ideo
logy has performed in Soviet and other Communist behavior - par
ticularly between the ideological vision of a world proletarian 
revolution, the Marxist-Leninist analytical approach to eapita
lism, and the Leninist guide to tacties, for each of these has 
been changing at a different rate, and eaeh has had a different 
degree of operational significance. Moreover, it should be kept 
in mind that the validity of an ideologieal notion may be quite 
a seperate question from its operational signifieanee, sinee an 
idea, though wrong, may nevertheless be a political faet if peop
le aet upon it ... 

If the goal of vrorld revolution is operationally irrelevant, 
... the Marxist-Leninist analysis of WP.stern s0cieties with some 
modifieations retains an import.ant .function in shaping the per
cept~ons and expectations underlying Soviet diplomaey - for ex
ample, the Soviet expeetations that the "bourgeoisie" as a elass 
can be induced for reasons of short-term private profit to aet 
eontrary to its long-term politieal interests, or that "contra
dictions" are inherent in dornestic and intra-West relatiotis. 

Shulman finder, at den del af ideologien, der har en analytisk 

funktion, har forandret sig mindst1 ) 

l) Beyond the Gold War, ss. 51, 62 & 77 . 
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To hovedtræk dominerer det marxis tiske billede af den kapita-

listiske verden. Den er 

l. fjendt lig 
2 . selvødelæggende . 
Efter Lenins opfattelse skal den internationale politik ses un

der klassekampens optik, og dette synspunkt præger den dag l dag 
kommunistiske analyser af den1 ) 

Klassekampen er selve historiens lokomotiv. Konflikt er den na

turlige tilstand ifølge den kommunistiske ideologi, hvor den klas
siske liberale ideologi snarere har en vag forventning om, at harmo

ni er den naturlige følge af kræfternes frie spil og konflikt noget 

abnormt . 
Klassekampdoktrinen præger de sovjetiske internationale kon

fliktforventninger , som skal behandles mere indgående i det følgende 

kapitel . Men den har også en central plads i de forestillinger om ka

pitalismens selvødelæggende tendenser , som spiller så vigtig en rol 

le i den sovjetiske perception af omverdenen. Foruden den fundamen
tale modsætning mellem "den socialistiske lejr" og "den imperialisti

ske " domineres den internationale politi.k af fire. sæt indre modsæt

ninger i den kapitalistiske verden: 
l. Modsætningen mellem bourgeoisi og proletariat . 

2. Modsætningen mellem status quo - magter og utilfredse magter. 

3 . Modsætningen me l lem sejrherrer og besejrede . 
4. Modsætningen mellem imperialistiske magter og koloniområder. 

I Stalins verdensbillede synes 2. og 3 . at have været dominerende, 
hans efterfølgere navnlig har lagt vægt på 4 . 2 ) mens 
Efter den klass iske marxistiske opfattelse vil de indre klasse

modsætninger blive skærpet i takt med proletariatets pauperisering3). 

l) Dette kan illustreres med et par tilfældigt valgte eksempler . Vl. 
Prokofjev indleder s in bog om de nordiske lande Severnaja Evropa i 
mir, (Moskva 1966 , s. 3) med et Lenin-citat, der understreger, a t 
spørgsmål e t om krig og fred ikke kan stilles korrekt , hvis det ikke 
sker under klassekampens synsvinkel. Walter Ulbrich t kritiserer den 
rumænske udenrigspolitik med en henvisning til , at "det er at under
vurdere klassekampens love at tro, man kan nå til det mest moderne 
videnskabelige og tekniske niveau ved at udvikle forbindelserne med 
de kapitalistiske lande" (in casu Vesttyskland) , (Le Monde , 18.sept. 
1966). 

2) Aspaturian , op.cit., ss. 144-48. 
3) Denne hovedhjørnesten i den marxistiske lære går tilbage til Das 

Kapital, hvori 11 das Gesetz des tendenziellen Fall der Profitrate" 
udvikles (III , 3). 
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Denne vil føre kapitalismen fra ·krise til krise. Den vil ifølge 

Lenin søge kompensation .for t.abet af indre markeder (forårsaget af 

pauperiseringen) på ydre markeder, ved uimperialisme", men dette vil 
være kapitalismens sidste etape inden dens uundgåelige sammenbrud1 ). 

Men tages nu disse ideologiske forventninger om kapital ismens 

apokalypse virkelig alvorlig~ af de politiske lederer når de skal 
vurdere omverdenen? 

Igen er man hæmmet af mangelen på primære kilder. Imidlertid 

findes der visse holdepunkter for at antage~ at forventningerne om 

den store krise spillede en væsentlig rolle i Stalins opfattelse af 

omverdenen, og da ~ans efterfølgeres udenr~gspoli~iske problematik 

for en stor del er en arv efter den situation, han skabte , er dette 
værd at dvæle ved. 

Under de allerede under USA omtalte amerikansk-sovj etiske for

handlinger i 1944-45 om amerikanske efterkrigslån til Sovjetunionen 
synes Stalin at have været af den opfattelse p a. t USA mere eller min

dre var nødt ti.l at yde Sovjetunionen denne bistand, fordi det straks 

efter krigen ville blive stillet over for en stor arbejdsløshedskrise. 
Da den amerikanske repræsentant Johnston heroverfor gjorde gældende , 

at en sådan eventuel krise ville blive kortvarig, svarede Stalin, 
at den tværtimod ville blive langvarig2 ). 

Den spanske kommunistleder Jesus Hernandez beretter i sine erin-. '/ 

dringer en samtale, han i 1942 overværede ved en middag hvs Vy~inskij, 
hvorunder Ehrenburg lod sig henrive til begejstring over det alliere

de samarbejde, men blev korrigeret af Berija med følgende bemærkning : 

Kammerat Ehrenburg, jeg trorf De er ved at forfalde til 
opportunistiske og småborgerlige afvigelser. Vor skæbne er ene
stående og har ikke noget med vore a111eredes at gøre. Deres 
verden er en verden i forfald, en verden , der dør. Vor er en ver
den, der fødes, fuld af styrke og med høje mål at nå i alle ver
dens lande. For dem v~l krigen blive enden. De vil falde sammen 
snart efter vore fjender, fordi de er del af samme system. Men vi 
bliver den nye situations herrer. 

Sudoplatov (chefen for den sovjetiske spionage i Latinameri
ka): Ogvvil USA ikke genere vore planer? 

Vysinskij: Nej, USA vil ikke kunne overleve den frygtelige 
økonomiske krise, der -vil komme som følge af efterkrigstiden og 
vil lægge verden for fødderne af Sovjetunionen .. . 3) 

l) Lenin, Imperial ~smen, Coll. WorfS:~oind XXII. 
2) Feis, op.cit., ss. 644 f. 
3) Jesus Hernandez~ Yo fui un ministro d~Stalin, Mexico City 1953, 

s . 339. 
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Utvivlsomt er der tale om en parafrase, som har fået en pro

pagandistisk drejning. Men at kriseforventni,ngerne dominerede den 

sovjetiske opfattelse af omverdenen, bekræftes af den såkaldte Var

ga-strid i de første efterkrigsår. Den sovjetiske økonom Varga anty
dede i en bog fra 1946 , at krisen i den kapitalistiske verden måske 

ville lade vente så meget som ti år på sig på grund af statsindgreb 

i økonomien, men kritiseredes heftigt og gjorde i marts 1949 af
bigt i det vigtigste økonomiske tids skrift Voprosy ekonomiki1 ). End

nu i 1952 så Pravda tegn på den store krise i en katastrofal for
ringelse af arbejderklassens levestandard2 ). 

Har den faktiske udvikling siden bevæget sovjetlederne til at 

revidere deres opfattelse? Påny er det vanskeligt at konstatere, i 

hvor høj grad visse grunddoktriner opretholdes udadtil, fordi re

gimets legitimi tet hviler på den marxistisk-leninistiske læres u

fejlbarlighed, og i hvor høj grad sovjetlederne tror på deres egen 
propaganda. Kuusinens ovenfor citerede bemærkninger om, at kun få 

l ande i vesten år 2ooo vil være kommunistiske , tyder i det mindste 
på, at ledende ideologer ikke længere anser den apokalyptiske krise 

for umiddelbart forestående. 

På den anden side er krise-doktrinen blevet videreudviklet, så 
den stadig kan passe på den f aktiske udvikling. Prokofjev, der net

op fordi han er en tredierangs forfatter kan formodes at give ud

tryk for synspunkter, der er i overensstemmelse med den officielle 

linie, udvikler således en teori om en tretrinsudvikling i "kapita

lismens almindelige krise ". Første etape omfatter den udvikling, der 

fandt sted indtil den 2. verdenskrig. Anden etape udvikledes under 

og efter den anden verdenskrig. Den var præget af en skærpelse i 

kampen mellem "de to verdenssystemer, det kapitalistiske og det so

cialistiske". Men " i begyndelsen af 6o 'erne ... indtraf der en ny 
kvalitativ. forandring i styrkeforholdet mellem det socialistiske og 

det kapitalistiske system , på den ene side mellem de imperialistiske 

magter og kolonierne, på den anden side i det indbyrdes styrkefor

hold i den kapitalistiske verden" . Verdenskapitalismen undergik her

ved en svækkelse, som førte den ind i "tredie etape i den almindelige 

krise". "Det karakteristiske for denne nye etape er, at· den ikke er 

l) Striden analyseres af Shulman i Stalin 's Foreign PolicB, ss. 32 ff, 
og 287 , n. 5o , der antyder at Vargas kætteri kan være levet opfat
tet som trotskisme. 

2) Samme, s. 183 . 
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l) opstået i forbindelse med (en?) verdenskrig~ men i .form af en 

kappestrid og kamp mellem to systemer. der fører til en stigende 
forskydning i styrkeforholdet til gundst for socialismen, der er 

i færd med at ud.vikle sig til den nominerende faktor i verdens-· 
udviklingen" 2 ). 

Skønt .forfatteren placerer deJ'l.ne "kvalita tive ændringn til 

begyndelsen af Go 9 erne, går den ændrede opfattelse tilbage til 

den 20. partikongres, hvor forestillingen om den kapitalistiske 

omringelse af den socialistiske lejr afløstes af forestillingen 

om en "socialistisk omringelse" af USA som forberedelse til kom
munismens endelige SeJ r 3 ). Den kapitalistiske verden vil gradvis 

skrumpe sammen og miste si.ne markeder og ad den vej blive ført 

ud i en krise. 
Produktionsvæks ten i Vesteuropa synes at have relativt ringe 

virkning på den sovjetiske opfattelse af den kapita listiske verden , 
hvis man skal holde s ig r.:il de officielle tekster. I en indgående 

analyse af fællesmarkede t fra Instituttet for verdensøkonomi og 

internationale forbindelser siges således om fællesmarkedet. at det 

har "yderligere .forstærket udbytningen af arbeJ derklassen~ været et 
angreb på arbejdernes levestandard" og medført en forringelse af 

reallønnen. "Monopolernes angreb på a_rbe.jderklassens levestandard 

i Vesteuropa let tes af den store .fælleseuropæiske arbejdsløshedsre·

serve, i hovedsagen bestående af ital~enske arbejdere ". Det er "et 
bundt af indre selvmodsige lser"4 ). 

Påny er det dog værd at bemærke , at den faktiske politik ikke 

nødvendigvis følger doktri nerne. En tilpasning er altid mulig gen

nem den leninistiske lære om nde objekt:tve kræfters udvikling". Hvad 

speciel t fællesmarkedet angår, gjor·de italienske kommunistiske øko

nomer i forbindelse med den teoretiske diskussion i 1962 gældende, 

at skabe lsen af det europæiske økonomiske fæl les skab var en uobjekt ivl 

progressiv faktor" - l~_gesom kapitalismen er en objektiv• progressiv 

l) Der e r undertiden en vanskelighed af rent sproglig karakter ved 
fortolkning af de ru s siske tekster, fordi russisk ligesom latin sav
ner artikler. 

2) Op.cit., ss. 7-9. 
3) Aspaturian: s. 148. 
4) Pravda, 26/8 1962 . Det e r vel s andsynli gt , at den vestlige presses 

i b'oenae tendens til a t dramatisere interne divergenser modsat sov
jetunionens tendens til at skjule dem (se komp . I, kap. 3) bestyr
ker den sovjet iske opFattelse af den kapitalistiske verden som of
fer for indre selvmodsigelser. Den sovjetiske informationstjeneste 
bygger i meget høj grad på den vestlige "9resse, mens de personlige 
kontakter er meget begrænsede og desuden s elektive. 
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faktor i forhold til feudalismen - og derfor ikke burde bekæmpes, 

men søges ændret indefra. Trods alle omringelses-doktriner har da 

også enkelte østeuroæiske lande som .først Jugoslavien, derpå Cze

koslovakiet i.ndledt en økonomisk politikp der tilsigter i højere 
grad at udvikle forbindelserne med den kapitalistiske verden, en 

politik, som aTter synes at påvirke tænkningen i Sovjetunionen. 

Påny kan man her iagttage en osmot1.sk virkning, der går fra 

vest til øst, her fra det italienske kommunistparti via de øst

europæiske til Sovjetunionen. 

Hvor store pc·li tiske implikationer har de sovjetiske beslut

nings tageres ideologiske briller? Det f=r umul i.g1: at gi ve et præ

cist svar. Men man kan fastholde en dobbelttendens: på den 

ene side kapitalismens selvti1intetgørende tendenser, hvis poli
tiske implika"tion er, at det ikke har nogen hast med at få det 

ideologiske mål socialismens sejr. På den anden side den kapita

listiske verdens fundamentale fjend~lighed, som gør spændinger 

og konflikter til norma.l tilstande. 

14. Konflik"tforventni~g~. 
Klassekampens centrale placering i den korr:munistiske opfattelse 

af international politik betyder~ at den leninlstiske marxisme råder 

over en mere artikuleret. men også mere ensidig konfliktteorJ.~ end man 

sædvanligvis træffer i Ves1:en. Går vi tilbage til Lenin finder vi først 

den opfattelse - i .f~peri.alismen -, at krige er uundgåelige produkter 

af kapitalismen, dernæs~, da han har overtaget magten i Rusland, at 

et væbnet sammenstød mellem savjetrepublikken og imperialisterne er 

uundgåeligt. I 1919 erklærer han: 

Vi lever ikke bare i en stat, men i et system af stater, og 
savjetrepublikkens eksistens side om side med de imperialistiske 
stater over en længere periode er utænkelJ.g. Til sidst vil enten 
den ene eller den anden lejr sejre. Og indtil denne endelige af
gørelse kommer, er en række af de .frygteligste kollisioner mellem 
sovje"trepublikken og de borgerlige stater uundgåelig l). 

Vi finder den samme opfat1:else hos Stalin på den 15. partikongres 

( 1927): 

Vi kan ikke glemme Lenins udsagn~ at vor.opbygningsarbejde 
for en stor del afhænger a.f, om vi kan forhale krigen med de 

l) Leaerer. op.cit. s. 126. 
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kapitalistiske lande, der er uundgåelig, men som kan forhales , 
indtil enfen proletariatets revolution er moden i Europa, el
ler til kolonirevolutionerne kommer til fuld udfoldelse, el
ler endelig, indti l kapitalisterne kommer i krig med hinanden 
om opdelingen af kolonierne. Derfor er opretholdelsen af frede
lige forbindelser med de kapitalistiske lande en obligatorisk 
opgave for os. Grundlaget for vore forbindelser med de kapi
talistiske. lande består i at acceptere sameksistensen mellem ' 
de to modsatte systemer. 

Stalins udenrigspolitik i de følgende år og specielt hans pagt 

med Hitler i 1939 er i overensstemmelse med dette perspektiv. Ad
skilligt tyder på, at han i den grad har anse t Hitler-pagten for sit 

diplomatiske mesterstykke, at det gjorde ham døv over for advarsler
ne om det tyske angreb i 1941, der dog ellers mere end noget kunne 

opfattes som en opfyldelse af Lenins profeti om det uundgåelige im
perialistiske angreb1 ). Imidlertid synes han i efterkrigstiden at have 

opfattet den sammenslutning af vestmagterne, der til dels var et re
sultat af hans egen udenrigspolitik, som forberedelse til et angreb 

på Sovjetunionen. Den dag i dag betegnes NATO i den sovjetiske litur

gi uvægerligt som "aggressiv". Men i sit sidste teoretiske skrift 
Socialismens økonomiske problemer (1952 ) opterer han dog efter at 

have gennemgået to divergerende opfattelser: at et væbnet opgør mel

lem de to lejre var forestående, fordi krig mellem de kapitalistiske 

lande var ophørt at være uundgåelig, og at krig mellem de kapitali

stiske lande stadig var uundgåelig, ~~n krig mellem de to lejre u
sandsynli~for den sidste opfattelse. Han argumenterede, at det 
stadig mere sammenskrumpede kapitalistiske marked - indsnævret af det 

kommunistiske markeds vækst - ville føre til skarpere og skarpere kon
flikter mellem de kapitalistiske lande og til sidst til væbnede opgør 
imellem dem2 ). 

Siden Stalins død er disse konfliktforventninger dels blevet ud

viklet videre, del s blevet nuanceret. Forestillingen om det uundgåeli
ge væbnede opgør mellem de kapitalistiske lande indbyrdes er blevet 

nuanceret derhen, at krige stadig er uundgåelige, så længe det kapi
talistiske system eksisterer, men der tales mindre om det store ind

byrdes opgør end om mindre krige mellem de imperialistiske stater og 

tredielande, af typen Suez eller af typen "nationale befrielseskrige"3). 

l) Se Hru~covs hemmelige tale på den 2o. partikongres og Observateur, 
cit. nr. 

2) Aspaturian, ss. 146 f. 
3) Se f.eks. Hru~govs tale i det højeste sovjet, jan.l96l. 



- 84 -

Derimod er det direkte væbnede opgør mellem den kapitalistiske og den 

socialistiske lejr blevet undgåeligt på grund af a. den socialistiske 
lejrs styrke, b. den våbentekniske udvikling1 ). 

Den sidste faktor synes Stalin ikke at have tillagt nogen afgø

rende betydning . Han syn~s ganske vist at have været klar over atom

våbnenes enorme ødelæ~ge~seskapacitet og at have taget hensyn til den 
i både sit diplomati2 ) og sin forsvarsplanlægning. Til syvende og 

sidst blev de store .allokeringer til kerne- og raketvåben besluttet 
i Stalin-tiden3) . Men han synes nærmere . at have betragtet atomvåb

nene som en graduel ændring.end som et kvalitativt spring i udvik-
. ' 

lingen og at have baseret sin militærstrategiske opfattelse på de 
traditionelle "fem permanepte faktorer"4 ). 

Det kan dog have været udtryk for, at den sovjetiske atommagt 
~ 

endnu ved hans død ikke havde nået det operative stade. Under alle 

omstændigheder er det hans på den 19. partikongres (1952) designe
rede arvtager Malenkov, der i 1954 først bryder med den traditionelle 

kommunistiske opfattelse, at en storkrig vil betyde kapitalismens 
endeligt og erklærer, at den med den nye tekniske udvikling vil be
tyde civilisationens endeligt5). 

Der åbnes hermed en debat i Sovjetunionen om en væbnet konflikts 
karakter, der hænger nøje sammen med forestillingerne om dens sand

synlighed, og som kommer til at spille en betydelig rolle i de følgen

de år . To ting er karakteristiske for denne debat: l. at modstridende 
synspunkter bryd~s åbe~t, 2. at den strategiske tankegang med nogle 
års efterslæb følger udviklingen i USA. Hvad det første angår, gør 

marskal Malinovskij i en brochure fra 1962 udtrykkeligt opmærksom på, 

at russerne "nu om stunder åbent fremsæt t er den sovjetiske militær

doktrins grundteser , både i dens tekniske og i dens politiske aspek

ter uden at skjule detailler , som indtil for ganske nylig ansås for 

l) Horelick & Rush , op.cit ., ss. 54 f. 
2) Se Dj ilas , op . cit., s . 138. 
3) Se Shulman, Stalin ' s For~ign Policy, 198. Raketallokeringerne inde

holdtes i den 5. femårsplan (1951-55 ), vedtaget på den 19 . partikon
gres (august 1952). 

4).Hjemmefrontens stabilitet , 2. de væbnede styrkers moral , 3 . divisio
nernes kvantitet og kval i tet, 4. de væbnede styrkers udrustning og 
s. officerernes dygtighed. (Mackintosh, op.cit., ss. 9o f .) 

5) Horelick & Rush, op.cit., s. 19. 
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store statshemmeligheder"\). 

Der er tale om en debat, som skærer på tværs af søjlerne, mellem 

"modernister" og "traditionalister", men også lejlighedsvis sætter dem 
mod hinanden,, fordi den politiske ledelse når til andre konklusioner 
end den militære. Blandt politikerne er det først Malenkov, der gør 

sig til talsmand for modernisterne, mens Hru~~ov imødegår ham; men da 

Hru~iov efter i 1957 at have sat hæren på plads ved at afsætte marskal 
v 
Zukov, hvis krav om, at opgøret med stalinismen skulle føres til bunds, 

utvivlsomt kom den tidligere Stalin-håndlanger Hru~iov meget på tværs, 
endeligt får konsolideret sin magtstilling i 1958, begynder også han 
at hælde til modernisterne, hvis mest radikale talsmand har været ge
neral Talenskij, som allerede kort efter Stalins død drog den klassi

ske clausewitz-leninistiske tese om, at krigen var en fortsættelse af 

politikken med andre midler, i tvivl. Fra januar 196o gik Hru~t;v ind 
for at basere den sovjetiske sikkerhedspolitik primært på kernevåben 

og gennemføre 'en nedskæring af de stående styrker fra 3, 6 til 2,4 mil
lioner mand2 ) . Det var til en vis grad den arnerikanske "new look 11 stra

tegi, der nu slog igennem i Sovjet med 7 års efterslæb. Det var en 

strategisk opfattelse, der havde betydelige både økonomiske og uden
rigspolitiske impliationer. Den ville muliggøre allokationer til pro

duktionen af forbrugervarer - samme perspektiv fandtes allerede hos 
Malenkov. Den ville til en vis grad være betinget af en mere liberal 

politik over for de østeuropæiske lande, som kunne reducere behovet 
for konventionelle styrker til gendarmtjeneste i disse områder. Hrut
tovs linie blev kun tøvende accepteret af det sovjetiske Pentagon, hvis 

modstand mod en reduktion af de stående styrker korn til udtryk i Mali

novskijs tale på den 22. partikongres (okt. 1961) 3 ). I mellemtiden var 

Kennedy kommet til magten i USA og "massive retaliation" erstattet 
af "flexible response" med dens større vægt på konventionelle styrker. 

Det må imidler,tid bemærkes, at den sovjetiske militærledelses krav 

om større konvention~lle styrk~r, selvom der udtrykkeligt henvises til 

l) Bditelno stoiat na strate mira, cit. hos Thornas w. Wolfe, Soviet 
Strategy at the Crossroads, Cambridge, Mass. 1964, s. 28. For senere 
faser se Alf Edeen, Den strategiska debatten i Sovjetunionen, Stra
tegisk Bulletin, Stockholm marts 1965 og Strategi i vast og ost, 
Stockholm 1966. 

2) Wolfe, op.cit., s. 31. I 1955 var Sovjets stående styrke endda på 
5,76 millioner, (Horelick & Rush, op.cit., s. 192). 

3) Samme, s. 34. 
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den nye amerikanske doktrln , i denne fase ikKe har samme baggrund 
s om den amerikanskes. En af hovedlinierne i det i øvrigt meget 
konfn.se værk Militær Strategi, der udkommer under marskal Sokolov

skijs redaktion i 1962, det første om dette emne siden 1924s er, 
at de nye våbens store ødelæggende virkninger, gør det nødvendigt 
at have endnu større reserver end før, et synspunkt der ikke anfæg

tes af den kritik, bogen på forskellig måde udsættes for l sovjet-
. l) unlonen . 

v v 
Hruscov fortsætter imidlertid sin linie og forsøger med raket-

stationeringen på Cuba i 1962 at erhverve et teknlsk grundlag for 
den massive gengældelses strategi , efter at det på rumpræstatio

nerne baserede raket-bluff, som var grundla get for den fra 1958, 
var blevet afs løret i efteråret 1961~)Endnu i 1963 forsøger Hrus

cov dog trods Cuba-fiaskoen, at gennemføre neaskæringer i de mili
tære udgifter, navnlig på det konventionelle område. Konflikten 

med de militære ønsker synes at have bidraget til hans fald, må-

ske også fordi hans afspændingskurs i 1964 syntes dt nærme sig de t 
afgørende punkt, hvor han var indstillet på en ny ·rysk.landspolitik 3 ). 

Der synes imidler tid på dett~ tidspunkt at være sket en ud

vikling i den sovjetiske mil itærledelses opfattelse , som denne gang 
med et efterslæb på en tre-flre år har før t den til en flexible re

sponse .konception, der nærmer sig McNamara-strategien. Det viser sig 
dels i litteraturen, dels i de faktiske militære forholdsregler. I 

v 
februar 1965 skriver generaloberst S. Stemenke således~ 

Den sovje tiske militærdoktrin udelukker ikke muligheden af 
en krig med konventionel le våben el . kun med anvendelse af tak
tiske atomvåben i "lokale" el . "begrænsede" krige 4). 

Overgangen til flexible response bekræftes videre, da partisekre
; . 

tær Breznev l en tale 3/7 1965 lover forsvaret mere moderne konventio-
nel10 våben 5 ). 

l) Bedste vestlige adg. RAND-cooperations kommenterede Soko1ovskyt So
viet fvlilitary Stra t e gy, Eng l ewood Cllffs 1963. 

2) Indgående analyse ho s Hore11ck & Rush , op.cit. 
3) Se herom Horel ick & Rush, op.cit ., s. 156 og P.B. Reddaway, The 

Fall of Khrushchev i Survey, Londor1 juli 1965. Umlddelbart inden sit 
~ald havde Hru§cov sendt sin svigersøn Ad~ubei til Ves ttyskland for 
at forberede et besøg, mens Sulov og Bretnev samtidig demonstrativt 
støS,t,ede Ulbricht-regimet. Mange andre forhold indgik i øvrigt i 
Hruscovs fald . 

4) Nedelja, feb. 1965, cit. i Survlval , London maj 1965. 
5) Economist, London 17/7-1965. En uafgjort balance mellem den militære 

interesse i større forsvarsbevi1linger ~ for fægtet af Breinev og en 
politisk int eresse i mere smør antydes af , at Kosygin få dage senere 
(11/7) erklærer , at man "hellere end ge..cne vil),e overføre ressour
cer fra forsvaret til andre grene af økonomien. 
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Den sovjetiske konception afviger dog på et afgørende punkt, 

som navnlig t r æder frem i l øbet af 1966, fra den amerikanske~ be

hovet for moderniser~ng af de konventionelle styrker - snarere end 

en forøgelse af deres antal til det gamle n1veau - synes og$å at 
have sin baggrund i, at sovjetledelsen mener~ den atoma.re afskræk

kelsestrategi kun har en midlertid gyldighed~ da der på et eller an

det tidspunkt vil bl1ve udviklet effektive modvåben mod de interkon

ti~entale raketter. På denne baggrund synes modernister~~og tradi
tionalisterne at have fundet hinanden ved tiden for Hruscovs fald. 

Tale nskij skriver således i jan. 1965: "Hvert afgørende nyt angrebs

våben fører uundgåeligt til udvikling af et nyt forsvarsvåben" ; "jeg 

tror, det er teoretisk og t eknisk muligt at neutralisere de absolut

te angrebsvåben med ligeså absolut te forsvarsvåben"1 ). 

Fra sommeren 1966 rapportereramerikanske spionsatelitter anlæg
ge lse af antiraketforsvar omkring de store sovjetiske byer2 ). Et dyb

gående a llokeringsvalg for den 8. femårsplanen (1966-7o) synes at 

være truffet . 
Samtidig viser vlarszawa-pagtens mil i tærmanøvrer - Oktoberstorm 

1 1965 og Vltava i 1966 -, at man ~u i praksis eksperimenterer med 
også europæiske konflikte r på forskellige tekniske n1veauer: konven

t~onelle våben, taktiske atomvåben. For første gang accepteres også 

et andet aspekt af McNamara-strategien: betydningen af at tilkende

give sine hensigter klart over for modstanderen for at undgå mi sfor

ståelser. Den nye sovjetiske strategi indebærer vel derfor ikke i og 

for sig en skærpelse af den udenrigspolitiske kurs i forhold til ve

sten, men understreger påny et syns punkt, der har været gældende helt 

fra Stalin-tiden: at sikkerhed forudsætter et højt militært beredskab. 

"At spare på forsvaret under de nuværende forhold, ville betyde at 
handle mod sovjetstatens interesser", erklærer Kosygin i 1965p og i 

dece,nDer 1366 forøges forsvarsudgifterne med 8 % efter en forhøjelse 
på 5 % i 1965 3 ) 

l) Me~dunarodnaj a , ~izn, jan. 1965, cit . i survival, London maj 1965 . 
2) Economist, 17/12-=-1966. 
3) Talen ~ Valgagrad d. 11/7, cit. i Eecnornist 17/7 , Pol i tiken, 16/1 2 

1966. Derimod var der sket nedskæringer i 1963 og 1964, (Horelick & 
Rush, op. cit . , ss. 155 & 161 ). 
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15. Praktik. 
Hvis Sovjetledelsen er indstillet p~ at basere sin sikkerhedspa

litit orimært på styrke, har den samtidig i sin praktiske politik si
den 1945 gang på gang reageret nøgternt på styrke, fysisk styrke og 

viljestyrke, som har modsat sig deo.s politik. Forvridningstendenser 

i perceptionen har ikke forhindret den i at erkende internationale magt

forhold realistisk1 ). Desuden har den ideologiske perceptionsPorvrid

ning i retning af apriorisk at tillægge modparten fjendtlige holdnin
ger måske gjort sovjetledelsen særlig følsom over for styrkedemonstra

tioner. Der findes i efterkrigstidens politik en lang række eksempler 

på, at Sovjetunionen har bøjet a~ over for beslutsom modstand: Bul

garien og Manchuriet i efteråret 1945, Azzerbaidjan i foråret 1946, 
Berlin-blokaden i 1949, rømningen af Sinkiang 19492 ) 9 den østrigske 

fredstraktat og afspændingspolitikken i 1955 efter Tysklands optagel-

se i NATO, opgivelsen af 1958 Berlin-ultimatumet i 19593), Cuba 1962. 
Der er her for det meste tale om en konfrontation med stormagter som 

USA og Kina. Men selv i forholdet til mindre stater har den sovjetiske 

politik vist samme bøjelighed over for modstand. I Finland droppes i 

1939 Kuusinens Terijoki-regerins, da det viser sig, at den er baseret 
på urealistiske forudsætninger4 >. Kravene over for Tyrkiet i 1945 fra-

l) Sovjetledelsens muligheder for en realistisk erkendelse af modpar
tens styrke er naturligvis langt større end vestmagternes på grund 
af de vestlige samfunds åbne karakter. 
Over for et totalitært system som det nazistiske Tyskland synes sov
jetlederne derimod også at have haft informationsvanskeligheder. 
Det var ikke blot Hitlers hensigter, der fejlvurderes, men også den 
tyske styE}ce, der undervurderedes, (Observateur, nr. lo9, 1966 Vojen
no-Istoriceskij ~urnal, nr. lo, l966T. Ifølge Djilas havde Stalin 
en høj vurdering af Amerikas styrke; men det må huskes, at han henvi
ser til den i forbindelse med den græske borgerkrig, hvor det kunne 
være hans interesse at forhindre opkomsten af et nyt kommunistisk re
gime uden hans støtte,(conversations with Stalin, s. 163). 

2) Uaut.:::r den kinesiske borgerkrig gennemførte Sovjetunionen en omfatten
de infiltration af Sinkiang, som blev likvideret ved Mao Tse tungs 
erobring af provinsen. (se Klaus Mehnert, Peking und Moskau, Stutt
gart 1962, s. 342). 

3) Se Mackintosh , op.cit., 213 f. 
4) De sovjetiske proklamationer og flyveblade til Finland i 1939 inde

holder slående eksempler på urealistisk perception af omverdenen. 
Der lovedes de finske arbejdere indførelse af 8 timer arbejdsdag -
som havde eksisteret siden 1917. At man havde ventet en militær pa
rademarch, antydedes f.eks. af, at de sovjetiske officerer havde in
strukser om ikke at overskride den svenske grænse. (Max jakobson, 
The Diplomacy of the Winter war 1 Cambridge, Mass. 1961, s. 168 & Le
onhard Lundin, Finland och ~anara varldskr_iget, Ekenas 1958, s. 129). 
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faldes, da de afvises. I 1946 accepteres en persisk likvidering af 
det sovjetvenlige Tudeh-parti efter den sovjetiske rømning. I Fin

land affinder sovjetregeringen sig i 1948 med, at den kommunistiske 

infiltration af politiet likvideres og et kommunistisk kupforsøg for

purres. Trods en voldsom verbal kampagn~ økonomisk boykot og næsten 

daglige grænseepisoder afstår Sovjetunionen fra væbnet intervention 

mod Tito efter bruddet i 1948. Ved Israels angreb på Ægypten i 1956 

er Sovjetunionens første reaktion .at trække 45 Iljus j in-bombere til

bage til Syrien og fjerne de sovjetiske og czekiske rådgivere fra lan-
det1). · 

Er der et mønster i den sovjetiske adfærd? 

Kennan taler som nævnt om en tendens til ekspansion for ekspan

s i onens egen skyld. Andre har nærmere villet se en tendens til oppor

tunistisk, snarere end planlagt ekspansion, en tendens til at udfyl

de et magtvakuum omkring den sovj etiske perimeter - magt forstået 

som både fysisk styrke og viljestyrke - til at omsætte aspirationer 1 

handlingsmål, når si t uationen gør det muligt, men også til at bøje 

af for modstand. Adam Ulam skriver således om Sovjetunionens efter

krigspolitik: 

The Soviet Union simply moved in any direction where there 
appeared to be a vaccum or lack resistance. 

Han tilføjer: 

The apparently enigmatic character of Soviet behavior in 
the post-Wordl War II world was caused in faet by the erratic 
nature of the United States respenses to the Soviet challenge 2). 

Som eksempler på USAs uberegnelighed anfører han det ulogiske i, 

at det opgiver Østeuropa, men bider sig fast i Berlin, opgiver Kina, 

men reagerer ~ Korea. 

Der findes en række eksempler som bekræfter "vakuummønstret": Over 

for den polske modstand i 1921 opgives en generhvervelse af hviderussiske 

områder, mens de kaukasiske republikker Armenien, Georgien og Azzerbaid

jan generobres, da engelske tropper trækkes tilbage. Da det tyske sam

menbrud skaber e t magtvakuum i hele øst- og Mellemeuropa bringes det 

under Sovjetunionens politiske kontrol. Men netop Korea kan opfattes 

som eksempel på ikke en opportunistisk, men en nøje planlagt ekspansion: 

I august 1947 foreslår Sovjetunionen en tilbagetrækning af besættelses-

l) Mackintosh, op.cit., ss. 186-88. 

2) Lederer, op.cit., s. 57. 
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tropperne fra Korea, hvorved også USA blev tvunget til at rømme lan

det. Den 9. sept. 1948 dannedes den koreanske folkerepublik. Ved ud

gangen af december var de sovjetiske tropper trukket tilbage. Samtidig 

opbyggedes en slagkraftig hær i Nordkorea. Men denne planlægning skete 

netop over for et relativt vakuum: I et memorandum fra Joint Chiefs of 

Staff af 25/9 1947 hed det: 

- from the standpoint of military security, the United States
has little strategic interes t in maintaining the present troops 
and bases · in · Korea. 

Efter rømningen modtog Sydkorea kun ubetydeligt militært udstyr 

fra USA, og i februar l95o tilkendegav Dean Acheson udtrykkeligt, at 

USA ikke havde nogen vital interesse i Sydkorea1 ). 

Men vakuummønstret , der.ligger til grund for den amerikanske con

tainrnent-politik , kan nok suppleres med v1sse andre tendenser: 

l . Et kontinuitetsmønster. 
') , En interessegraduering. 

3 . Et globalt mønster . 

4. Et internt konfliktmønster . 

5. Et " tålmodighedsmønster 11
• 

Disse tendenser krydser til dels hinanden , og det betyder , at en en

kelt formel ikke er tilstrækkelig til at forstå den sovjetiske udenrigs

politik. 

Ved kontinuitetsmønstret forstås, at selv et drastisk indre opgør 

med fortiden som opgøret med St a l in-tiden ikke nødvendigvis betyder et 

brud med den udenrigspolitiske kurs. I en række henseender, det gælder 

navnlig den tyske politik
1
fo+holdet til NATO, men også den koreanske 

konflikt forsvares det på andre punkter forkastede regimes politik og 

videreføres2 ). Det mest slående eksempel er her, at Walter Ulbrichts 

regime, oprettet i Stalin-tiden, stadig eksisterer under Bre~nev og Ko-

sygin. 

l) Truman, op . cit . , II , kap. 21 , David Rees, op.cit . & George M. McCune, 
Korea Today, Cambridge , Mass. 195o, s. · 255. 

2) Der er f .eks. i Prokofjevs bog fra 1966 ingen antydning af, at op
rettel sen af NATO bl.a. kunne være et resultat af Stalins politik 
elle r at krigsudbruddet i Korea skul le være forårsaget af et nord
koreansk angreb. 
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Den større eller mindre kontinuitet kan hænge sammen med interes
segradueringen. Der findes områder, hvori Sovjetunionen har en høj 

konr·:-0linteresse, andre hvori den er lav. Et geografisk kriterium 

for interesseintensiteten har allerede været nævnt . Men det synes ikke 
at være udtømmende~ Det er svært herudfra at forstå, hvorfor Sovjet

unionen rømmer strategisk vigtige positoner som Bornholm og Nordnorge 

eller opgiver områder med etnisk beslægtede befolkninger som Azzer

baidjan og de armenske provinser af Tyrki~t eller Østrig. Vakuummøn

stret kan her naturligvis have spillet ind. idet sømagterne har vist 

aktiv interesse for disse områdero Men der synes også at .være en gra
duering af interesseintensiteten, som følger mulighederne for total 

eller partiel kontrol. Interessen for partielle territorialgevinster, 

som ikke muliggør total politisk kontrol gennem et "stedfortræderre

gime", synes begrænset . 

Både med hensyn til disse partielle retræter og i andre henseen

der kan ma.p lejlighedsvis konstatere et globalt mønster i den sovje

tiske politik . En retræte er ikke bare udslag af udviklir1g i det bi
laterale forhold mellem Sovjetunionen og en af de tilstødende statert 

men synes gang på gang at være udtryk for en generel beslutning om en 

kursændring, der enten kan være udtryk for en nyvurdering af de glo

bale magtforhold, eller for en nyvurdering a.f de virkninger, den sov

jetiske politik har haft. I september 1945 slØr Sovjetregeringen på 

en gang til retræte i Bulgarien og Manchuriet, øjensynlig under ind
tryk af den forskydning i magtforholdene, som den amerikanske atom

bombe har skabt. Retræten fra Bornholm og i Azzerbaidjan er tidsmæssigt 

nogenlunde sammenfaldende. Efter Stalins død synes der at ske en vis 
erkendelse af, at hans politik har givet bagslag ved at styrke mod

standen mod Sovjetunionen, og ved et globalt "gestusdiplomati" søger 

man at skabe et andet billede af de sovjet1ske intentioner: Våbens

tilstandsforhandlingerne i Korea afsluttes, de sOVJetiske positioner 

i Manchuriet opgives, strædekravene til Tyrkiet frafaldes udtrykkeligt. 

politikken over for Jugoslavien ændres drastisk~ Østrig rømmes, Porkka
la rømmes, der sker indrømmelser i nedrustnings- og FN-diplomatiet1 ). 

Kursændringer kan være udtryk for en nyvurdering foretaget af det sid

dende regime som i 1939, men de kan også være udtryk for interne kon

flikter mellem forskellige strømningj~' som det navnlig afsløredes i 
1957 i opgøret mellem Molotov og Hruscov, mere diskret i 1964 mellem 

" l) Aspaturian, s. 157, Diplomaticeskij Sl~~, Moskva 1961 bind II, s. 
6o4. 
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v "'V 
Breznev-Kosygin og Hruscov (forsøg på udsoning med Pekingi status quo 

LTyskland mod tilnærmelsespolitik over for Vesten). 

Ændringerne i den sovjetiske udenrigspolitik synes at være under 

påvirkning af både de internationale magtforhold - in~eraktionen med 
omverdenen - og af forskydninger i de indre præferencestrukturer med 

hensyn tilressourceallokeringen og militær strategi . De lettes u

tvivlsomt af leninismens konception af taktik, ifølge Shulman det 

tredie ideologiske element med udenrigspolitisk relevans. Udenrigs

politisk viste Lenin s in overordentlige taktiske smidighed allerede 

ved Brest-Litovsk, indenrigspolitisk i N.E.P.-politikken . Den sovje

tiske taktiske opportuni sme har her præcedensmønstre, som tillader 

en s tor smidighed. Den lettes af et deterministisk langtidsperspek

tiv, som giver "videnskabelig" sikkerhed for, at det i sidste in

stans er den sovjetiske politik , der vil sejre. Midlertidige retræ

ter behøver derfor ikke at hæmmes af prestigehensyn. Lenin har selv 

udformet dette ••tålmodighedsmønster" for sovjetisk politik i sin 

analyse af Clausewitz, hvori han formulerede følgende taktiske hoved

regel: 

holde de militære operationer tilbage, indtil fjendens moral
ske opløsning på en gang muliggør og letter det afgørende stød l) 

Det sovjetiske tålmodighedsmønster er ikke ensbetydende med pas

sivitet. Men det indebærer på den anden side, at man ikke ude~ videre 

kan slutte fra de tilkendegivne aspirationer, enten de er ideologisk
universelle eller nationalt-regionale, til dens udenrigspolitiske mål

sætning. Aspirationerne omsættes i handl ingsmål efter indre og ydre 

omstændigheder og kan i lange perioder være mere eller mindre slumren

de eller uden større praktisk-politisk relevans, som v i skal se, når 

vi beskæftiger os med Sovjetunionens regionale politik i Nordeuropa. 

Heri ~r intet usædvanligt. Det gælder ethvert lands udenrigspolitik. 

Det, der er værd at bemærke, er, at Sovjetunionen trods sin ideokrati

ske karakter i så henseende ikke synes at være aty,pisk. Det er værd 
a t bemærke , fordi den muligvis på dette punk t adskiller sig noget fra 

den anden kommunistiske stormagt, Kina med dets større vægt på den re

volutionære viljes "subjektive faktor" , der muligvis gør den mere ak

tivt-ekspansiv. På det centrale spørgsmål, om Sovjetunionen er ekspan

sionistisk, er det svært at svare med større præcision end, at den på 

den ene side har vist en tendens til opportunistisk "inertiekspansio

nisme", til at bevæge sig videre, da den først var kommet i bevægelse, 

l) Cit. af Andre Beaufre i Modern Strategi, Stockholm 196 6 , s. 23 . 
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og at den efter at være blevet bragt til standsni ng på den anden side 
viser en tilsvarende inerti med hensyn til at forlade erhvervede posi

tioner. 

16. Regionalpolitik i Norden. 
De sovjetiske interesser i den nordeuropæiske region knytter sig 

først og fre~nest til Finland, Norge og Danmark, mens Sverige, der hi

storisk har været Ruslands førende antagonist i Norden, i dag synes at 
være af sekundær interesse. Det er i denne forbinde-lse .først værd at 
bemærke, at Norden - Nordeuropa i sovjetisk terminologi - i den sovje
tiske optik udgør en regional enhed1 >. Finland behandles således ikke 

som tilhørende Østeuropa og Danmark ikke som tilhørende Mellemeuropa. 
Denne implicitte accept af. Norden som en enhed afspejles lejlighedsvis 
eksplicit i den sovjetiske politik, f.eks. da Sovjetunionen foreslår 
finsk-sovjetiske militærkonsultationer som reaktion på oprettelsen af 
den dansk-tyske enhedskommando. Overhovedet er det muligt, at hele den 
sovj<::·tiske pol i tik over for Finland skal ses på baggrund af, at dette 
anses for tilhørende Norden og ikke Østeuropa, således at der fra sov
jetisk side foreligger en i det mindste implicit anerkendelse af be
grebet "nordisk balance" i den forstand, at Finland er Sovjetunionens 
gidsel for, at Sverige fortsætter sin alliancefrie politik og Danmark
Norge holder deres NATO-medlemskab på et lavere niveau. At dette er 
tilfældet, erkendes trods al kritik fra sovjetisk side2 ). Omvendt kan 

det formodes, at sovjetisk mådehold· over for Finland hænger sammen med 
forventninger om de andre nordiske landes reaktioner, selvom dette 
er vanskeligt at dokumentere. Under alle omstændigheder anføres Fin

land fra sovjetisk side som et eksempel for de andre nordiske lande på 
"godt naboskabs" (dobrososedstvo) politik3 ). 

Bortset fra denne "{jernvirkning" i det finsk-sovjetiske forhold 
har Sovjetunionen i sit forhold til Finland navnlig vist en rent græn

sepolitisk interesse, som kom til udtryk i grænsedragningen i 194o og 

l) De nordiske lande sorterer således under samme regionale afdeling i 
det sovjetiske udenrigsministerium, og de behandles under et i Pro
kofjevs bog Severnaja Evropa i mir, Moskva 1966. 

2) Prokofjev fremhæver således, at Danmark-Norge har afvist "krav" om 
stationering af fremn1ede tropper og atomvåben, (op.cit., ss. 5o f & 
6o f). 

3) Se Prokofjev, op.cit., s. 161-?o. 
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1944, og en dermed sammenhængende sikkerhedsinteresse, som påny 

kommer frem i den lo-årige finsk-sovjetiske bistandspagt ·af 1948, 
fornyet på 2o år i 1955 samtidig med, at Finland indtrådte i nor
disk råd, hvorved Sovjetunionen atter tilkendegav, at det ansås 

for hørende til den nordiske region. 
Det må dog tilføjes, at selvom Norden er en enhed i sovjetisk 

optik, har Sovjetunionens politik også i dette område fulgt det 

globale mønster: politikken over for Finland i 1939 følger i tid 
og kurs initiativerne over for de baltiske stater. Den f i nsk-sov
jetiske bistandspagt af april 1948 følger efter tilsvarende pag

ter med Rumænien (4/2) og Ungarn (18/2). I 1955 rømmes Porkala 
efter en række andre afspændingsforholdsregler (Tyrkiet, Østrig, 

Geneve-mødet etc). 
Det er måske værd at bemærke, at de sovjetiske initiativer 

over for Norden ofte kommer efter tilsvarende initiativer andre 
steder, hvilket måske kan tages som tegn på en relativt lav in

teresseintensitet i Norden. Det samme kan måske ligge bag Sovjet
unionens affinden sig med, at et andet skridt, der ville have pas

set ind i et globalt mønster, forsøget på et kommunistisk kup i Fin
land i marts 1948, forpurres1 ). Årsagen kan dog også være, at Sov

jetunionen allerede med bistandspagten fik sine strategiske behov i 
Finland dækket, hvorimod en politisk kontrol kunne drive det endnu 

vægelsindede Danmark ind i en vestalliance, der ville berøre de sov
jetiske strategiske interesser i Østersøen. 

Den sovjetiske politik med hensyn til Østersøudløbet ligger i 

forlængelse af en russisk tradition, som går helt tilbage til det 18. 

århundrede og som viser en varig aspiration i retning af at gøre Ø

stersøen til et mare clausum, d.v.s. at lukke den for krigsskibe u
defra2). Skønt der findes antydninger straks efter revolutionen af, 

l) Enkelthederne i de kommunistiske planer i Fi nland i foråret 1948 er 
ret dårligt kendte, men ifølge Arvo Tuaminens erindringer, bind III, 
Haroli t ranks el å 'orden och under 'orden, Helsingfors 1958, s. 
23 -44 rø e e en ommun1st1s e 1n enr1gsm1nister Yrjo Leino (den
gang gift med Herrta Kuusinen) aftenen før den finske forhandlings
delegations afrejse til Moskva til forsvarschefen general Aarne Sih
vo kommunistiske kupplaner, hvilket gav hæren muligheder for at sik
re sig det kommunistisk infiltrered~våbendepoter. Leinos egne erin
dringer er aldrig blevet offentliggjort, men skal indeholde en lidt 
anden version, (se Ingemar Dorfer, Stalins nordiska balans i Inter
nasjonal Po~itikk, nr. 2, Oslo 1965 . 

2) I Dlplomati eskiJ Slovar, bind II, artik. "Prolivy" (stræder) Mosk
va 1961, s. 6o4) fremstilles "konventionerne" af 178o og l8oo som 
værende kommet i stand på russisk initiativ, mens initiativet i Axel 
Møllers Folkeret, København 1925, ss. 19-21 tillægges A.P. Bern
storff). 

l) ~ pol i tis 
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at disse aspirationer overtages1 ), selvom Sovjetunionen i 1924 

foreslog at gøre Østersøen til et lukket hav, og i 3o'erne viste 

interesse for de danske stræder2 ), er det dog først med den anden 

verdenskrig, der opstår muligheder for at omsætte aspirationerne 

i handlingsmål. Der sker herunder en forskydning i den sovjetiske 

politik, som falder ganske i tråd med det tidligere omtalte oppor

tunistiske ekspansionsmønster. I nov. 194o søger Moletov at opnå 
sovjetisk deltagelse i kontrollen med Østersøudløbet3). Under E

dens besøg i Moskva i december 1941 tilkendegav Stalin, at han ik

ke havde noget at indvende imod, at England opnåede militær ba

ser i Danmark og Norge4 ) . I en samtale med Døssing 17/1 1945 er
klærer den sovjetiske viceudenrigsminister Dekanozov if. Døssing: 

Der foreligger for os meddelser udefra, der tyder på, 
at politikerne i Danmark mener, at Danmark er engelsk inte
resseområde og engelsk-amerikansk militærområde. Herimod vil 
vi på det alvorligste protestere 5). 

Pålideligheden af Døssings referat sandsynliggøres af , at den 

sovjetiske repræsentant i European Advisory Commission i London, 

Fjodor Gusev i den samme periode krævede Fehmarn indlemmet i den 
sovjetiske besættelseszone i Tyskland~). Den militære udvikling 

giver imidlertid kun Sovjetunionen kontrol med Bornholm, som med 

henblik på Østersøudløbet er af sekundær betydning. I efterkrigs

tiden forfægter Sovjetunionen til .stadighed østersømagternes ret til 
at kontrollere indsejlingen7 ). 

l) Izvestija vil f.eks. d. 25/12 1918 gøre Østersøen til "den sociale 
revolutions hav". 

2) Diplomati~eski.i Slovar, bind II, s. pOS og P. Munch, Erindringer 
1933-1939, København 1966, s. 192, 

3) Georg Rauch, Geschichte des bolschewistischen Russlan~,Wiesbaden 
1955, s. 399. 

4) Feis, op.cit., s. 27. 
5) Jørgen Hæstrup, Hemmelig Alliance, II, København 1959, ss. 297 & 

263 f. 
6) William Strang, Home and Abroad, London 1956, ss. 
7) I FNs folkeretskommission går Sovjetunionen ind for, at stater, der 

ligger omkring et indhav, har ret til at kontrollere dets udsej-
lin~farvande. Den sovjetiske håndbog i folkeret F.I. Kozevnikov, 
Mezdunarodnoje Pravo, tysk udg. Hamburg 196o, kap. V. postulerer 
østersømagternes kontrolret til stræderne. Dette stan~unkt under
bygges i envafhandling af s.v. Molodtsov fra l95o, Mezdunarodnoje 
pravovo~ rezim Baltijskih prolivov i Sovetskeje Gosudårstvo ~ Pra
vo, Mos va l95o, nr . 5. Standpunktet imødegås af Georg Colin med 
henvisning til øresundstraktaten af 1857, der udtrykkeligt fast
slår fri passage gennem Sund og bælter og som anerkendtes af Rus
land. ·Et hav kan ifølge Cohn kun lukkes, hvis samtlige kyststater 
er enige om det, (se Bjarne Nørretranders , Internasjonal Politikk, 
Oslo 1964, nr.l). 
Det sovjetiske svar herpå, er at København-traktaten af 1957 "ikke 
afgjorde alle spørgsmål med hensyn til sejladsen i Østersøstræd~rne 

note 7 forts. 
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Diplomati~eskij Slovar skriver om den danske politik: 

En alvorligere indskrænkning (end i 1938) i krigsskibes 
sejlads gennem østersøstræderne indførte Danmark ved en ensi
dig handling i 1951, hvori der ikke gjordes nogen forskel mel
lem kyststaternes fartøjer og ikke-baltiske fartøjer. Den fo
reskrevne begrænsning af sejladsen for kyststaternes fartøjer 
er i modstrid med folkeretten, forsåvidt som Østersøstræderne 
for disse stater er den eneste og livsvigtige søvej, der for
binder Østersøen med verdenshavet. Begrænsningen berører ho
vedsagelig Sovjetunionens, Polens og DDRs skibe. 

Den frie indsejli ng i Østersøen for krigsskibe fra ikke
kyststater udnyttes af den nordatlantiske blok til at gennem
f øre sømilitære manøvrer i østersøfarvandene, til at oprette 
base~ til rekognosceringsaktivitet osv. Forsåvidt som den 
slags aktivitet er uforenelig med østersøstaternes sikkerhed 
og nationale interesser og farlige for den almindelige fred, 
har kyststaterne og først og fremmest den polske f olkerepublik 
fremsat i deen om at forvandle Østersøen til et fredens hav l). 

Den sovjetiske interesse er da dobbelt: dels at sikre ud- og 

indsejling for egne skibe, dels den traditionelle a t forhindre vest

magterne. ·i at trænge i nd i Østersøen. I det første tema afspejler 

sig Sovjetunionens nye stilling som flådemagt med interesse i adgang 

til verdenshave~e. Der sker ganske vist en gradvis forlægning af den 

oceangående ubådsflåde til Barentshavet i løbet af 6o'erne, hvor a

tomubådene får stigende betydning . Men værftkapaciteten er fortsa t 

i hoveds a gen koncentreret i Øs tersøen , hvorfor betydningen af at kun-

note 7 forts. fr a forrige side 
i krigstid, krigsskibes gennemsejling etcn. (Diplomaticeski j Slo
var, II, s. 6o4) . 
Også efter svensk opfatt~~?e er Østersøen dog åbent hav. Se f.eks. 
Os ten Undens svar på Hru~covs Riga-tale (26/6 1959): "Sedan lång 
tid tillbaka har det varit traditionell svensk politik att havda 
astersjons frihet, dess status som ett frit hav, oppet for alla, 
och sådan ar vår ståndpunkt aven i dag. Inloppen till Ostersjon 
betraktar vi i enlighet med rådande folksrattlig uppfattning som 
fardvagar mellan två fria hav. I fredstid har såval handelsfartyg 
SO~ Orlogsfartyg av Vilken nationali tet det vara må fritt till
trade till Ostersjon. I krigstid har samme princip havdats som 
den riktiga politiken". 

,At Sovjetunionen også i dette spørgsmål anlægger en global optik 
antydes af, at Østersøspørgsmålet i Ditlomaticeskij slovar behand
les sammen med de tyrkiske stræder, Gi r altarstrædet, Magellanstræ
det, Tsugarustrædet og Tsushimastrædet. 

l) Bind II, s. 6oS. Kampagnen for Østersøen som et "fredens hav" (more 
mira) lanceredes af Mikejan 9/8 1957 og blev derpå taget op af Ul
bricht og Gomulka,' (Se Fremtide n , København 1964, nr. 4 & Zeit

•schrift fur Politik, jan. 1964). 
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ne komme ind i Østersøen er stigende1 ). Den vægt, der lægges herpå, 

må naturligvis ses i sammenhæng med de sovjetiske konfliktforvent

ninger, eftersom gennemsejlingen kun kan have betydning i tilfæl

det af en langvarig konflikt med sømagterne . Herom henvises til 

kap. 14. 
Imidlertid opstår der en ny Østersøproblematik med Tysklands 

optagelse i NATO. Efter sovjetisk opfattelse synes det danske om

råde derved at have fået en betydning som en flanketrussel mod den 

lange sovjetkontrollerede tyske Østersøkyst2 ). Oprettelsen af COM

BALTAP udløser sovjetisk diplomatisk aktivitet med en protestnote 

til Danmark 31/8 1961 og en note til Finland Jo/lo med kopier ti·l 

andre nordiske regeringer. Ved forhandlingerne i Novosibirsk i nov. 

1961 synes præsident Kekkonen at have afværget det sovjetiske for

slag om finsk-sovje·tiske modforanstaltninger, men han går til gen

gæld i brechen for det sovjetiske forslag om Norden som en "atomfri 
zone"3 ). 

Den sovjetiske interesse i et atomfrit Norden må dog forment
lig nærmere være rettet mod Norge, da stationering af atomvåben på 

dansk område set fra et sovjetisk synspunkt næppe kan være af stør

re betydning, aldenstund de allerede findes på det tilgrænsende ty

ske område. Specielt med henblik på de sovjetiske sømilitære instal

lationer i Murroansk-området kan det i en periode, hvor Polaris-raket

ternes træfsikkerhed var uklar, have været en stærk sovjetisk inte

resse at forhindre landbaserede atomraketter i Nordnorge. At det for 
Norges vedkommende er aette område,- der i særlig grad interesserer 

Sovjetunionen, er klart nok4 ). Det er vanskeligere at få et nøjag

tigt billede af. hvorledes den konkrete sovjetiske målsætning er i 

dette område. En traditionel russisk stræben efter at erhverve is

frie norske havne synes snarere at have været en engelsk opfindelse 
end en historisk realitet~) Da Lie under forhandlinger med Roosevelt 

l) To kategorier af sovjetisKe fladeenheder har brug for at komme ud 
af Østersøen: oceangående ubåde (1967 ca. 5o) og ASW-enheder. 

2) Prokofjev citerer nogle udtalelser af den tyske admiral Ruge, som 
~an udlægges i denne retning, (op.cit., s. 66). 

3) Kekkonens tale 28/5 1963. Tanken om, at de nordiske lande trakt~t~~s
sigt skulle forpligte sig til at være atomfri, fremsættes af Hrus~ov 
i Riga-talen 11/6 1959, efter at Bulganin allerede i et brev i maj 
1957 har advaret Danmark og Norge imod at modtage raketter og atom
våben. Den gentages af Hru~~ov under hans besøg i 1964 og af Kosygin 
under Kra~s besøg i Sovjetunionen i oktober 1965 (se Information, 
8/lo 1965). 

4) Det behandles udførligt hos Prokofjev, op.cit., ss. 47-55 og 121-25. 
5) Se Jens Christophersen i Internasjonal Po~itikk, nr. 2-~, Oslo 1964. 
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i marts 1 943 bliver stillet over for et russisk ønske om adgang 

til Narvik og Skibo tn i Lyngen fjord , synes det ligeldes at have 

været udtryk for amerikanske formodninger om sovjetiske ønsker, 
idet det ikke lykkes normændene a t konstatere, at der faktisk fra 

sovjetisk side er blevet fremsat ønsker i denne r e tning. Da Trygve 

Lie i okt. 1944 forhandler med Moletov i Moskva , gælder de sovjeti
ske ønsker en revision af Svalbard-traktaten (l92o) i retning af 

et condominiurn, og Moletov minder om, at Bjørneøen indtil l92o an

sås for russisk. Det gentages i en note til Norge i jan. 1947, men 

da Stortinget - med henvisning til, at Sovje tunionen i 1935 har 

tiltrådt Sval bard-traktaten inklus i ve norsk suverænite t over Bjør

neøen - afviser forhandlinger , løber sagen ud i sande t. Endnu i 

1951 nævnes den dog i en russisk note, og endnu i 1966 er problemet 
ikke glemt1 ). Der er tværtimod tegn på en voksende sovjetisk in

teresse for Nordnorge. I sommeren 1966 iagttoges "ukendte ubåde" 

i nordnorske fjorde2 ). 

Det er en fra sovjetisk side bestandig tilkendegivet målsætning 

at få Danmark og Norge ti l at forlade NATO, og mens t anken om et nor

disk forsvarsforbund bekæmpes i 1947-48, synes der at ske en vis 

glidning i de følgende år3 ). Endnu i 1953 betragtes nordisk råd med 

mistænksomhed som et redskab til at inddrage Sverige i NATO~)Men i 

overenss temmelse med omslaget i den globale politik i 1955 sker der 

en ændring i den sovjetiske holdning. Det nordiske råd er ikke længere 

farligt , og 

Sovj etunionen billiger de nordiske landes ønske om at sam
arbejde indbyrdes og anser det for legitimt under forudsætning 
af, at et sådant samarbejde ikke udnyttes af aggressive elemen-

1) Trygve Lie, Hjemover , Oslo 1958 , ss. 85 & l6o. Prokofjev hævder, no
get uklart, ef ter at have nævnt, at Norge er forpligtet til ikke at 
lade Svalhard udnytte til militære formål , at ''NATO-kommandoen i 
stedet for i de senere år ikke har sluppet denne nordli ge øgruppe 
af syne",(op .cit . , s. 55). 

2) Die Weltwoche , zurich , 11/11 - 1966. Om Nordkalot-problemet se i øv
rigt Nils Ørvik, Nordkalot ten - Konflikt eller Sameksistens? , Inter-
nasjonal Pol i tikk, Oslo. . . 

3) Klaus Tornudd, op .cit ., s . loS , Dorfer, op.cit., ss. 137&148. 
4) Tornudd, op.cit ., s. l lo. Selv projektet om en Øresundsbro bliver 

af den sovjetiske kommentator Rysakov betragtet som et bevis for, 
at spørgsmål af strategisk interesse bliver behandlet! (Pod maska j 
"Severnogo Sovjeta"). 
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ter til formål, der er farlige for freden. (Novoje Vremja1 )). 

I 1966 fremkom der antydninger af, at endog et nordisk forsvars
forbund til nød kunne være et acceptabelt alternativ til NATO for Nor
ges og Danmarks vedkommende, selvom man tydeligt nok fra sovjetisk si
de foretrækker isoleret neutralitet for de nordiske lande efter svensk 
eller allerhelst efter finsk mønster2 ). 

På det økonomiske område tilstræber Sovjetunionen en udvidelse 

af samhandelen med de nordiske lande, og Finland holdes her påny op 

som mønster3 ). Faktisk er den finske samhandel med Sovjetunionen væ
sentligt højere end samhandelen med de øvrige nordiske lande, idet den 

' 
del af den finske industri, der blev opbygget med henblik på krigs-

skadeserstatningernge, har haft svært ved at konkurrere på verdensmar
kedet4). Finlands økonomiske afhængighed af Sovjetunionen synes lejlig

hedsvis at blive udpyttet politisk af Sovjetunionen, således ved rege

ringsdannelsen i foråret 1966, hvor der blev optaget kommunister i den 
finske regering for første gang siden 1948. Formålet med den klart 
tilkendegivne sovjetiske interesse heri var efter finsk opfattelse min
dre den lokalt finske end den globale interesse , Sovjetunionen havde 

i at få kommunisterne gjort "regeringsfahige" i et demokrati af vestlig 

type. Det globale mønster skulle således også præge den nordiske poli
tik i den forstand, at man har en interesse i Finland sorri en "model", 
der kan tjene sovjetiske interesser i den ikke-kommunistiske del af 
verden5 ). 

1
2

) Tonllldd, oo.cit~, s. 114 . . 
) Prokofjevs ' fremstilling af de nordiske forsvarsforhandlinger i 1948-

49 er blottet for enhver antydning af, at Sovjetuntonen var imod et 
nordisk forbund. I Izvestija 2o/lo-66 skriver Golosubov: 
"Progressive kræfter i Norge betragter det (et nordisk .forsvarsfor
bund) som et af mulige alternativer til deres lands og Danmarks del
tagelse i NATO". 

3) Se Prokofjev, op.cit., ss. 161-7o. 
4) Mens ca. 2o% af Finlands udenrigshandel er på Sovjetunionen, var det 

for Danmarks vedkommende i 1963 kun 2 % af eksporten og endnu mindre 
af importen. Ved den første ~angtidsaftale mellem Danmark og Sivjet
unionen i 1963 forudsås en årlig sti~ning på 5 %, mindre end forven
tet for den samlede danske eksport, (Fremtiden, København 1964, nr.4). 

5) De mundtlige finske kilder, hvorfra denne fortolkning stammer, kan 
ikke navngives . 

....... l • .. ·'·· ..... • i 
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