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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. 
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Indledning 

Nærværende bind er forsøgsvis blevet kaldt " den internationale poli

tiks økologi", fordi opmærksomheden rettes mod en række forhold, hvis samspil på

virker den internationale politik. De er sammenfattet i fem hovedkategorier: 

Geografiske parametre 

Teknologi 

Det økonomiske system 

Samfundsstrukturer 

Værdisystemer. 

Inden for disse hovedkategorier er igen udskilt en række underkate

gorier for den analytiske værdi, de kan have. 

Med udgangspunkt i hver af de fem hovedkategorier har der været ud

for met mere eller mindre systematiske og monoeausale teorier om den internatio

nale pol i ti:&s determinanter, som kort vil blive taget .op·;· til drøftelse. 

I en vis forstand bryder nærværende bind den i denne fremsti l ling 

fulgte hovedsystematik , hvis sigte er at anskue den i nternationale politi k på 

tre analytiske niveauer: det internationale systems, s tatsadfærdens og beslut

ningens. Årsagen hertil er, at de fænomener , som her berøres , i vi rkeligheden 

kan optræde på samtlige analytiske niveauer. Enten ville dette tilsløres , hvis 

de kun om tal tes under ~t af dem , eller også ville man blive henVis t til gentagel

ser. Udviklingen i de internationale politiske systemer, deres overgang fra en 

tilstand til en anden , fra en type til en anden, præges af staternes adfærd i 

forhold til hinanden, af de krav, de fremsætter, og de muligheder, de har. I 

sidste instans formuleres disse krav og vurderes disse muligheder af bestemte 

beslutningsmiljøer, der kan tillægge de hensyn, som indgår i den samme stats 

beslutningsparametre,forskellig vægt. Men som analytiske kategorier er en ræk-

ke af disse parametre konstante. De har endvidere gyldighe~ for samtlige kom

ponenter i det internationale system og kan dermed opfattes som kræfter , der 

virker på eller i systemet . . For visse kategoriers v~1~ommendc vi l de t være n~

turligt at betragte dem som impulser , der kommer fra de politiske systemers 

omgivelser. I andre tilfælde er der snarere tale om fænomener, der som nationa-

lismen er en del ar vekselvirkningen i selve det politiske system, men som igen 

er betinget af impulser fra omgivelserne. Raymond Aron har sammenfattet forhold 

af den type, der her beh.a.ndles, som den internationale politiks " determinanter" 

Begrebet forekommer vel dækkende, men ikke udtømmende. Det drejer sig om en del 

af den internationale politiks determinanter , ikke om dem alle . Pierre Renou-

l) Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris 1962, kap. VII-XII . 

l) 
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vin har anvendt begrebet " de dybe kræfter" l). Dette kan forekomme mere dækkende, 

men virker noget misvisende for de geografiske faktorers vedkommende , fordi der 

her til dels er tale om faktorer, der har en statisk karakter. Mere træffende 

ville det derfor nok være at tale om geografiske parametre og sociale kræfter. 

Heller ikke dette virker·dog helt tilfredsstillende , da disse to kategorier ikke 

er logisk ensartede. Ved at vælge " økologi" som fællesbetegnelse kommer man i 

det mindste uden om dette problem og understreger samtidig , at sondringen mellem 

de forskellige faktorer er et analytisk kunstgreb, som ikke bør tilsløre det sam

spil , der f1nder sted i me l lem dem. 

Det vil måske navnlig af eksemplificeringen fremgå , at de analytiske 
J 

begreber , der her præsenteres , mest hensi gtsmæssigt kan anvendes , når man vil 

anvende den historiske sociologi s metode på den internationale politik , d.v.s. 

komparationen mellem strukturelt anal oge fænomener uanset tid og sted. Det bør 

samtidig fremhæves, at denne metodes hovedproblem er den " tils trækkelige ligheds" 

problem . Er fænomenerne isomorfe? Eller er ceteris paribus forudsætningen brudt 

af den historiske eller geografiske specificitet? Ofte vil man konstatere , at 

svaghederne i de teoretiske systembygninger , der har taget den ene eller den 

anden af de her anvendte hovedkategor~er som grundlag , netop ligger i en util

strækkelig hensyntagen til komparationens problematik 2). 

På ny gælder det , at formålet med at præsentere de følgende katego

rier ikke er at levere forklar1ngssystemer , men kun at udmønte begreber , der kan 

have en værdi som heuristiske redskaber i en analyse. Determinanter er katego

rier af hensyn, der kan indgå i en kausalsammenhæng. Hermed er ikke sagt , at 

de nødvendigvis gør det , eller med hvilken relativ vægt. 

l) Renouvin & Duroselle , Introduetion a l ' his t oi re des relations internationales , 
Paris 1964 , kap. I -VIII ,• og Dur oselle, De l '"Histoire diplomatique' a l "'Hi
stoire des relations internationales", M~langes Pierre Renouvin , Paris 1966. 

2) Om anvendelsen af den historiske sociologis metode på i n ternational pol itik , 
se Raymond Aron , Conflict and War from the Viewpoint of Historical Sociology , 
Jessie Bernard o.a., The Nature of Conflict, Unesco , Paris 1957. 
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l~ Geografiske parametre. 

Blandt de "dybe kræfter", der påvirker aktørerne i international po

litik, er geografiske forhold dem, der har den største konstans. Ruslands mangel 

på isfri havne, Danmarks stræder er geografiske parametre, der igennem århundre

der .indgår i de to landes udenrigspolitiske problematik, uanset skiftende poli

tiske systemer. Dermed er hverken sagt, at den internationale politiks geogra

fiske parametre er uforanderlige, eller at de i deterministisk forstand bestemmer 

··.den udenrigspolitiske adfærd. Deres be'tydning skifter med teknologi og de inter

nationale politiske og økonomiske konstellationer. De dikterer ikke så meget , som 

indicerer en bestemt adfærd. De skaber problemer og muligheder; men få forfat

tere lægger en ren geografisk de·terininisme til grund for deres historiefortolk-

·.ning. Sker det, som i den amerikanske geograf Ellsworth Huntingtons omfattende 

forfatterskab, der navnlig beskæftiger sig med forholdet mellem klima, klimafor

andring og historisk udvikling, er det gerne· på et så høj t "makrohistorisk" plan, 

at man nærmest bevæger .sig i historiefilosofien, hvor det høje abstraktionsniveau 

vanskeliggør bekræftelse eller afkræftelse af teorierne l). 

Når det dr~jer sig om faget international politik, vil man også 

kunne finde determinister som Gumplowicz, der erklærer, at "enhver kontinental

stat graviterer mod havet" og en sømagt mod oversøiske erobringer 2), men hos 

den mest indflydelsesrige geografisk orienterede skole, de såkaldte geopoliti

kere, der ofte er blevet opfattet som determinister, finder man forbehold. Karl 

Haushofer skriver således: " Kun 25 pct. af historien kan forklares ud fra jord

bundne faktorer. Forklaringen på resten må søges i mennesket og dets initia

tiver" 3). Begrebet "geopossibilisme", der er blevet ført tilbage til "den fran

ske skole", og hvori ligger, at geografien skaber betingelser og muligheder, kan 

også med en vis ret anvendes om geopolitikerne 4) Det, der først og fremmest 

har bragt geopolitikken i vanry, er naturligvis- at dens geografiske fortolkning 

af_ den internationale politik har været kombineret med et politisk aktionspro

gram, som netop har lagt stærk vægt på viljen, viljen til magt og ekspansion 

forenet med en vis herrefolks- og racemetafysi~, som kan føres tilbage til den 

l) Det mest repræsentative af Ellsworth Huntingtons skrifter er Mainsprings of 
Civilization. 

· 2) Ludwig Gumplowicz, Soziologische ·Essays, Innsbruck 1~28, ss. 226 f. 

3). Ladis K.D. Kristof, The Origins and Evolution of Geopolitics, Journal of Con
flict Resolution, bind IV, Ann Arbor 1960, s. 31. 

4) Se Harold & Margaret Sprout, The Ecological Perspective on Human Affairs, 
Princeton 1965, ss. 81 f . og Explanation and Prediction in International Rela
tions, James N. Rosenau, International Politics and Foreign Policy, New York 
1961 og W. Gordon East, The Geography behind History, London 1965, s. 116. 
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mand, der opfandt udtrykkel geopolltlk , svenskeren Rudolf Kjell6n .L). Men et 

vist deterministisk' træk findes også naturligvis i de geopolitiske doktriner, 

der formulerer en lovmæssig sammenhæng mellem kontrollen med visse geografiske 

områder og verdensherredømmet, som Halford Mackinders berømte: "Deri , der beher

sker Østeuropa , behersker "the Heartland"; den, der behersker " the Heartland" , 

behersker verdensøen; den, der behersker verdensøen, behersker verden". Men de

terminismen er for så vidt sekundær , som det ikke af geografien er givet, ~Vil

ken stat der vil opnå kontrol med disse områder . Det er tværtimod et åbent 

spørgsmål, om det skal blive Tyskland eller Rusland . Hvad der navnlig må siges 

at gøre geopolitikken videnskabeligt angribelig, i ·øvrigt i nogen grad det samme , 

der har gjort den politisk eksplosiv , er dens ensidighed, dens monocausalisme. 

Ikke blot lægges hovedvægten på en enkelt faktor, den geografiske, men tilmed på 

en enkelt geografisk faktor, rummet. Den ville derfor være forvist til en lille 

niche som. en retning , hvis fortjeneste de~ var, at den havde henledt opmærksom

heden på en af mange faktorer, hvis ikke dens historiske indflydelse havde væ

ret så uoverskuelig. Geopolitikkens betydning for Hitlers udenrigspolitik er . 
bedst kendt. Men det fortjener også en nærmere udforskning, hvilken rolle den 

navnlig gennem Nicholas Spykmans indflydelse kan have spillet for amerikans k 

udenrigspolitik i efterkrigstiden, og i hvilket omfang den eventuelt har påvir

ket Stalin. 

Den mere eller mindre uforskyldte - Karl Haushofer blev sat i kon

centrationslejr under krigen og hans søn Albrecht henrettet efter 20 . juli at

tentatet - misbrug , geopolitikerne blev genstand for fra politisk side , bragte 

ikke alene deres forskning i miskredit , men synes også at have medført en ud

bredt utilbøjelighed til overhovedet at beskæftige sig med den internationale 

politiks geografiske dimensioner. Inden for den politiske videnskab i USA har 

der således siden krigen kun været ganske få, der har interesseret sig for sam

menhængene mellem geografi og international politik 2 ). I Frankrig, hvor man 

meget tidligt vendte sig mod den tyske geopolitik , på en måde allerede med 

V1dal de la Blaches opgør med Friedrich Ratzel før den første verdenskrig, har 

studiet af geografi og historie dog uanfægtet af de tyske udskejelser navnlig 

siden Lucien Febvres La terre et l'~volution humaine (1922) bevaret en intim 

sammenhæng , der ikke mindst har givet meget frugtbare resultater i studiet af 

den internationale politiks og økonomis ældre historie som hos strukturalhisto

rikerne eller " geohistorikerne" Fernand Braudel , Pierre Chaunu o . a . Også inden 

for faget international politik har man bevaret interessen for de geografiske 

l) Rudolf Kjell~n , Innledning till Sveriges Geografi, Geteborg 1900, Staten som 
lifsform , Stockholm 1916. 

2) Kristof, op.cit . , s . 37. Se også Arthus B. Dugan, Mackinde~ and his Critics 
Reconsidered, Journal of Politics , New York 1962. 
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d
. . l) 1mens1oner Om både det, man kan kalde den engelsk-ty.ske geopolitiske og 

den franske historisk-geografiske skole gælder det, at de har udvidet horison

terne til globale perspektiver i analysen af international politik, og dette 

har ofte åbnet vejen til banebrydende ny erkendelse, foreløbig må man nok sige 

først og .fremmest inden for historie.forskningen. Men mens geopolitikerne mest 

har været optaget af så elementære begreber som rum, hav-fastland, sømagt-landmagt 

og haft primitive autarkiforestillinger som udgangsgrundlag, har den franske 

skole , hvortil man også må regne belgiske historikere som dynastiet Pirenne og 

portugiseren Magalhaes Godinko, været optaget af mere subtile funKtianeile sam

menhænge mellem transportveje, ressourcer, teknisk udvikling, sam.fundsstrukturer, 

befolkningsudvikling, grænsegeografi og " vækstgeografi". Mens den tyske skole 

og til en vis grad den amerikanske har været stærkt orienteret i retning af mili

tær strategi , men taler også om geostrategi, har den franske i højere grad haft 

opmærksomheden henvendt på sammenhængen mellem geografi, økonomi og politik, 

mere været optaget af videnskabelig erkendelse end af politiske aktionsdoktriner. 

I det følgende vil det blive .forsøgt systematisk at gennemgå nogle 

af de geografiske faktorer, der er af særlig interesse for analyser a.f interna

tional politik. Den vil med andre ord blive betragtet under en økologisk syns

vinkel. Deri ligger, at de geografiske .forhold ses i vekselvirkning med dynami ske 

sociale kræfter som teknisk, økonomisk, befolkningsmæssig og politisk udvikling. 

Disse vil ganske vist blive behandlet efter de geografiske parametre . Dette sker 

kun af systematiske hensigtsmæssighedshensyn; i enhver analyse må opmærksomheden 

rettes mod vekselvirkningen. Set isoleret kan en del geografiske faktorer betrag

tes som statiske kræfter . Grænsegeogra.fi. Floder og have. Men deres betydning 

skifter i vekselvirkningen med de sociale kræfter. Naturressourcerne har kun 

en funktion set i sammenhæng med en given produktions- og transportteknik, men 

kan under dennes indflydelse komme til at spille en rolle for både målsætning 

og styrke. Når geografiske forhold her behandles isoleret, er det derfor ikke 

udtryk for, at de anses for uforanderlige og selvstændige parametre. Geogra

fiske determinanter opfattes først og fremmest som betingelser, der giver visse 

muligheder eller sætter visse begrænsninger for menneskelig adfærd, kan begun

stige eller hæmme en udvikling i den ene eller anden retning. Men allerede 

heri ligger dog, som Sprout har fremhævet, en vis sandsynlighed for, at et sam

fund vil udvikle sig på en bestemt måde, eller at en stat vil vælge den ene 

eller den anden ydre adfæ.rd. Mellem "possibilismen" og determinismen har Sprout 

placeret et begreb, som kaldes "probabilisme", den opfattelse, at visse .forhold 

uden nødvendigvis at føre til en bestemt adfærd gør den ikke bare mulig, men 

l) Se f.eks . Aron, Paix et guerre, kap . VII og Renouvin & Duroselle, Introdue
tion å l'histoire des relations internationales, kap. I. 
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mere sandsynlig end en anden l). Det er under denne synsvinkel , geografiske de

terminanter kan have deres værdi som analytiske redskaber. 

De geografiske faktorer , der her vil blive berørt, har deres funk

tioner på højst forskellige niveauer og i meget forskellige tidsdimensioner. 

Også deres påvirkelighed af menneskets indsats er meget forskellig . Der er al

tid tale om baggrundsfaktorer. Men dimensionerne er snart kulturkredse og år

hundreder , snart enkeltlande og årtier. Klima , morfologi , beliggenhed , ressourcer 

er alle geografiske faktorer. Men de virker i højst forskellige tids- og rumdi

mensioner , og deres vekselvirkning med de dynamiske sociale kræfter er forskellig. 

I denne oversigt vil opmærksomheden først blive rettet mod klimaet som den bag

grundsfaktor , der skønnes at have de største dimensioner . Dernæst følger en funk

tionel systematik, som bygger på samfundsvidenskabelige sæ.rere end geografiske 

kategorier: vækst, transport , grænseproblematik, sikkerhedsproblematik, idet an

vendelsen af en primært geografisk systematik , som det allerede vil ses under 

drøftelsen af klimaforhold, på den ene side fører til , at forskellige samfunds

fænomener berøres under ~t , på den anden side tilslører det samspil mellem for

skellige geografiske faktorer, som indgår i en politisk kategori. Når klimaet 

er valgt som første kategori, er det for at anskueliggøre , at to synsvinkler er 

mulige, en primært geografisk, der spørger : hvilke politiske virkninger har en 

bestemt geografisk faktor? og en primært politisk , der spørger: hvilke geogra

fiske baggrundsfaktorer indgår i en bestemt politisk problematik? Endvidere har 

klimaet måske mere end nogen anden geografisk faktor en primær karakter i den 

forstand, at den skaber fundamentalt forskellige betingelser for den menneske

lige civilisation p~ forskell i ge dele af jorden , skiftende med klimatiske for

andringer , hvis virkninger kan have været meget vidtrækkende. "Af alle de f~siske 

faktorer, der fastsætter grænserne for menneskets livsud.foldelse , er klimaet den 

vigtigste", skriver den engelske geograf Gor don East 2) 

l.l. Klima. 

Allerede de klassiske teoretikere som Bodin og Mont esquieu gjorde 

sig overvejelser om forholdet mellem klima og politik; de var tilbøjelige til at 

aflede politiske systemers særpræg af klimatiske forhold. Denne direkte forbin

delse mellem klima og politiske systemer er vel næppe en synsvinkel, mange ville 

anlægge i dag. Hvis man overhovedet beskæftiger sig med denne problematik , ville 

man indskyde forskellige mellemled: forholdet mellem klima og det økonomiske 

l) Harold & Margaret Sprout, The Ecological Perspective on Human Affairs with 
Special Reference to In ternational Pol i tics., Princeton 1965, kap. VI . 

2) Gordon East , op.cit. , s. 44. 
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system , mellem det økonomiske system og samfundsstrukturerne. Dette er dog 

spørgsm~l, der kun for s~ vidt ang~r disciplinen international politik, som 

der kan p~vises en sammenhæng mellem politiske systemer og udenrigspolitisk· 

adfærd. Men uanset politisk system kan man ogs~ konstatere en sammenhæng mel

lem klima og udenrigspolitik. Samtlige lande i det tropiske område og de fle

ste i det subtropiske er økonomisk svagt udviklede lande med deraf rindende 

følger for deres udenrigspolitik : Svagt militært pote.ntiel, afhængighed af 

monokulturer i udenrig~handelen, behov for kapitalimport, ofte bytte for so

ciale spændinger, der kan danne grobund for borgerkrigslignende tilstande, 

som atter ved partneres identifikation med den ene eller anden magtgruppe kan 

f~ internationale dimensioner. Guerilla er vel, som det kinesiske eksempel 

viser, ikke ukendt i den tempererede zone, men har dog været et mere udbredt 

fænomen i den subtropiske og tropiske. 

Det er ikke hermed p~st~et, at klimaet er den eneste ~rsag til 

forskellen i økonomisk udvikling. I s~ fald burde Israel have været et u-land 

og Kina et industriland. Kun , at en række klimatiske faktorer begunstiger el

ler hæmmer udviklingen af bysamfund1 ). Det er blevet foresl~et, at mangelen 

p~ stabelafgrøder i Afrika har hæmmet udviklingen af større samfund med vidt

g~ende arbejdsdeling 2 ) . Bevarelsen af stammen som social organisationsform 

er dog også blevet sat i forbindelse med tropeskoven og de vanskeligheder, 

den skaber for samfærdslen 3) . Begge forhold , der ligger bag et af den mo

derne afrikanske interne og internationale politiks hovedproblemer, at f~ skabt 

nationer og stater på et befolkningssubstrat, som .i Central- og Vestafrika 

skønnes at omfatte 15oo forskellige etniske grupper og 6oo sprog , er klimatisk 

betingede 4 ) 

I det tørre subtropiske bælte med ørken og busksteppe og i det 

regnfattige tem~nrleomr~de med græsstepper har kommunikationsmulighederne 

tværtimod lettet dannelsen af store sprogligt og kulturelt sammenhængende af

finitetsomr~der som de arabiske nationer 'og de tyrkisksprogede folkegrupper, 

der strækker sig fra Tyrkiet gennem Centralasien til Korea. Landbrugsproduktio

nen betinges ofte af kunstvan~ing og i konsekvens heraf optræder stridigheder 

om vandingsrettigheder i internationale konflikter f . eks. i Mellemøsten og p~ 

det indiske subkontinent. 

I n~leskovsbæltet hæmmes landbruget af podsoljord og beboelighe

den af permafrost. Der er permafrost i omkring halvdelen af Sovjetunionens 

l) Om specielt forholdet mellem geog~afiske faktore~ og underudvixling se Yves 
Lacoste, G~ographie du sousdeveloppement , Pa~is 1965. 

2) Marston Bates, Where Winter Never Comes, New York 1952, s. 162. 

3) Jacques Ancel, Geographie des frontieres , Paris 1938 , s . 53 . 

4) Lacoste, op . cit. , s. 117 . 
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areal. Frosten forringer flodernes anvendelighed som transportveje og lukker 

havnene b~de i den ferske Østersø, langs hele nordkysten bortset fra en ca. 

2oo km lang strækning øst for den norske grænse og i det fjerne Østen , bort

set fra Kamchatkas Stillehavskyst. Visse af Sovjetunionens interesser er s~

ledes klimatisk indicerede: Murmansk-omr·~det er den eneste isfrie kyst med 

direkte adgang til Atlanterhavet og gør dermed Nordkalotten til et s~ vigtigt 

militærstrategisk omr~de, at det norske forsvar helt er blevet koncentreret i 

Nordnorge med et deraf følgende følt.behov for en alliancepolitik l). I Øster

søen har isbesværet i den finske bugt været anvendt som sovjetisk motivering 

til at kræve isfri havne længere mod vest , inklusive Kaliningrad (som ganske 

vist ikke er det, men fremstilledes som s~dan over for Roosevelt og Churchill, 

der øjensynlig ikke vidste bedr~ 2). De russiske og senere sovjetiske ønsker 

om havnefaciliteter i Dairen og Port Arthur p~ Kwangtunghalvøen er blevet mo

tiveret med islukningen af Vladivostok. 

Foruden temperatur og nedbør har den tredie klimatologiske hoved

komponent vindforholdene en plads blandt den internationale politiks geografi

ske baggrundsfaktorer . P~ ny kan man dels henvise til sammenhængen mellem vind

systemer og produktionsbetingelser, dels til forbindelsen mellem vindsystemer 

og transportmuligheder. Europæernes oversøiske ekspansion muliggjordes ved 

sejlskippernes udnyttelse af Atlanterhavets og Det indiske Oceans regelmæssige 

vinde 3) 

Klimatiske forhold er p~ kort sigt stabile parametre. Men der kan 

i dem indg~ temperatur- og nedbørsudsving fra ~r til ~r, der undertiden f~r 

vidtg~ende politiske konsekvenser. Et d~rligt høst~ i 1788 indgik i forudsæt

ningerne for den store franske revolution. De strenge vintre i 1941-42 og 

1942-43 bidrog til at knække Hitlers Wehrmacht i Rusland. Den strenge vinter 

1946-47 blev det sidste str~, der knækkede den engelske økonomi og dermed bi

drog til det amerikanske engagement i Europa med Truman-doktrinen og Marshall

planen. Ja, udsving fra uge til uge kan i visse situationer f~ vidtrækkende 

historiske konsekvenser. Fjorten dages storm forhindrede et fransk ekspeditions

korps i at komme i land i Irland under oprøret i 1796, og året efter gjorde 

flere ugers vindstille det umuligt for den ho~landsk-franske fl~de at gennem

føre en invasion i Ulster på et tidspunkt, hvor den engelske flåde var lammet 

~ )_ Johan Jørgen Holst'· Norsk sikkerhetspoli tikk i strategisk perspektiv, Oslo 
1967 , Arne Olav Brundtland, . Sikkerhetspolitisk omprøvning?, Oslo 1968, 
Internasjonal Politikk, Oslo 19~6 nr . 5 og Nils Ørvik, Europe ' s Northern 
Cap and the Soviet Union: Cambridge, Mass. 1963. ' 

2) Kennan,Memoirs , s. 264 

3) Pierre Chaunu., L'Expansion europ~etllf; Paris 1969 , ss. lo9 & 129 og E. E. 
Rich & C.H . Wilson , The Cambridge Economic History of Europe , Garnbridge 
1967, bind IV, ss. 191 & 195 . 
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af' mytteri l) 

Men man har på den anden side .også kunnet konstatere vidnesbyrd 

om langfristede klimaforandringer , hvis økonomisk-politiske virkninger har væ

ret genstand for stor interesse og givet anl edning til megen vidtløftig teo

ribygning. De seneste års klimahistoriske forskning tyder dog på, at mange af 

disse konstruktioner er sket på et alt for løst og hastigt grundlag, og at 

man derfor indtil videre må nøj es med at betragte klimatiske forklaringer på 

historiske fænomener som hypoteser , der vil kræve en nøjere empirisk efter

prøvning , som på grund af de mangelfulde data vil blive behæftet med meget 

store vanskeligheder. 

I den nordlige marginalzone medførte en isotermforskydning i senmid

delalderen , at sejlruterne blev mere og mere ufarbare på grund af isbjerge , 

hvilket bl . a. førte til , at vikingernes vej til 'Amerika gik i glemme, og at 

eskimoerne fortrængte de nordiske kolonier på Grønland. En fortsat afkøling 

efter en midlertidig opvarmning i det 15 . og begyndelsen af det 16. århun-

drede kan have været årsag til , at Alpepas , der tidligere have været anvendt 

til handelsveje mellem Italien og Sydtyskland, blev lukket .af gletschere 2 ) . 

Rumforskningen vil muligvis i de kommende år kunne kaste yderli

gere lys over disse problemer , ligesom den måske vil kunne føre til et tek

nologisk gennembrud , der kan bevirke, at også klimaet eller i det mi ndste en 

for u-verdenen så betydningsfuld klimatisk faktor som nedbørsforholdene kom

mer under menneskelig kontrol. 

1 . 2 . Integr ationsbetingelser. 

Ved indtegrationsbetingelser forstås i denne sammenhæng geografi

ske baggrundfaktorer , der kan begunstige eller hæmme politisk integration , og 

ved politisk integration forstås dels ~ations- og statsdannelse , dels dannel

sen af internationa~ integrationssyst~mer. . 

I den politiske geografi har man ved studiet af dette problem ud

skilt to hovedbegreber: " core areas" , kerneområder , hvoromkring en samfunds

dannelse krystalliserer sig , og grænsezoner , der afskærmer samfundet , nationen 

eller staten mod integrationssystemets ydre miljø eller omgivelser 3). I den 

l ) R. R. Pal mer , 1789 , Paris 1968 , s. 249. 
~Cambridge Eecnornic History of Europe, I V, s. 186. 

3) Se f.eks . J. de Blij , Systematic Political Geography, New York 1967 og 
Norman Pounds , Political Geography , New York 1963 , kap. 3 & 7 , Jacques 
Ancel , op . cit. , J.V.R . Prescott , The Geography of Frontiers and Boundaries, 
London 1965 , Saul B. Cohen , Geography and Politics in a World Divided , 
New York 1963 og Jean Gottmann, La politique des Etats et leur g~ographie, 
Paris 1952. 
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politiske geografi er kerneområdet navnlig blevet brugt ved analyser af bi:dan

nelser, egnsudvikling , nations- og statsdannelse. Karl Deutsch har imidlertid 

også anvendt det på internationale integrationsprocesser om det land eller om

råde , der danner kernen i et statsfællesskab. 

Det er kun i de to sidste sammenhænge, nations- og statsdannelsen 

og den internationale integration , kerneområdets funktion og karakteristika 

her vil blive drøftet. I begge henseender kan man konstatere nogle geografisk

sociologiske fællestræk: 

l. Befolkningstæthed. 

2 . Intens intern ko~unikation . 

3. Høj produktionskapacitet sammenlignet med omgivelserne . 
l 

4. Homogen befolkning. 

Befolkningstætheden var inden industrialismens tidsalder betinget 

af geografiske forhold, der begunstigede en levnedsmiddelproduktion af stabel

afgrøder. Høj intern kommunika~ion var i en ligeledes teknologisk primitiv 

tidsalder først og fremmest betinget af van~transport på sejlbare floder, søer 

og have med gunstige naturhavne og vindforhold. Høj produktionskapacitet ville 

i første omgang sige med henblik på levnedsmidler , men som samfundet differen

tieredes ligeledes med henblik på håndvær~ og industri. En befolknings homo

genitet er afhængig både af de anførte 'betingelser og af grænsezonernes " gen

nemtrængelighed" , som skal drøftes senere. 

De allertidligste samfundsdannelser , hvis organisation og struk

turer var så udviklede, at de kan betegnes som stater, skete på et geogra

fisk substrat, der begunstigede både vandtransport og levnedsmiddelproduk

tion. Ægypten fik efter en klimaforandring, der forvandlede Sahara til Ørken 

og fjernede Nildalens tropevegetation, gunstige vækstbetingelser omkring en 

flod, der på en gang i flomtiden vander et produktionsareal og er ypperligt 

egnet til sejlads takket være et langt forløb gennem lavland, nordgående strøm 

og sydgående vind . Til gengæld er Ægypten det eneste område i' Åfrika med så 

gunstige geografiske integrationsbetingelser. De øvrige afrikanske floder -

Niger. Zambesi, Congo, Orange, Limpopo brydes af vandfald tæt ved kysten , så 

de med Mackinders formulering "til alle praktiske formål er ligeså afskåret 

fra have~ som Sibiriens floder" l). 

Sejlbare floder i forbindelse med havet og omgiNet af gunstige pro

duktionsbetingelser findes til gengæld så mange andre steder , at man kan tale 

om "flodsamfundet" som en særlig samfundstype . 

1) Halford Mackinder, Democratic Ideals and Reality, udg. New York 1962, 
ss . 77 f: 
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Men transportsubstratet kan ogs~ være et hav, der forbinder fli-

gede kyster og øer. Grækenland , Danmark og Indonesien er thalassokratier . El

ler kerneomr~det kan dannes omkring et flod-søsystem som Malaren i Sverige, 

eller hvor der m~ ske omladning fra et transportmiddel til et andet, ved et 

vandskel eller mellem flere sejlbare floder som Moskva, der er omgivet af Vol

ga, Don , Dneprs og Okas udspring, eller, hvor en landtransportvej krydser en 

vandtransportakse som ~ed Hedeby i Slesvig eller i London eller ved transport

flaskehalse som Øresund, Bosporus eller St. Gothard. "St. Gothard-vejen skabte 

Schweiz", hævder Jacques Pirenne l). Den franske geograf Jacques ·Ancel har skabt 

begrebet "vejstater" 2). 

Selv efter jernbanernes opkomst begunstiges et lands økonomiske 

vækst dog af vandtransport. Som en tommelfingerregel regner man med, at den 

for kul og malm kun koster l/7 af landtransport 3). I en fase, hvor kul og 

st~l har været grundlaget for den økonomiske vækst, har lande med bekvem 

adgang til vandtransport som USA og ~~sklandværet begunstiget af transport

geografiske forhold i sammenligning med Frankrig og Rusland. Et flodsystem, 

der i en økonomisk udviklingsfase kan være integrationsfremmende, kan i en 

anden virke hæmmende. En sl~ende illustration hetaf har man i henholdsvis 

Frankrigs og Tysklands udvikling . Renouvin mener s~ledes, at det franske 

flodsystem, der har været hæmmende for den sværindustrielle udvikling, begun

stigede landets samling, mens Tysklands enhed omvendt hæmmedes af de paral

lelle nordtyske floder, som medførte ringe øst-vest kommunikation 4). 

Frankrig-Tyskland illustrerer et andet forhold: den teknisk-økono

miske udvikling kan medføre, at kongruensen mellem økonomiske og politiske 

kerneomr~der forskydes, hvorved der skabes grundlag for en international in

tegration. Udviklingen siden l87o'erne har ført til, at der er opst~et et øko

nomisk kerneomr~de i Vesteuropa omfattende Alsace-Lorraine , Rhin-Ruhr-omr~det, 

Belgien og Holland. Inden for dette omr~de findes dels komplementære ressour

cer, dels et veludviklet naturligt og kunstigt transportsystem - floder, kana

ler, jernbaner. Men dette økonomiske kerneomr~de g~ ind over fem stater, som 

i tidligere faser er blevet dannet om kerneomr~der med hver sin homogene be

folkning, der identificerer sig med en bestemt statsdannelse. 

At den økonomisk-politiske integration først kom i gang efter 

den anden verdenskrig er i øvrigt et af utallige eksempler p~, hvor varsom 

l) Jacques Pirenne, Les Grands Courants de . l ' histoire universelle, Paris 1959, 
bind II, s . 22o . 

2) JacqUes Ancel, op.cit. 

3) Johannes Humlum , Kulturgeografisk Atlas, København 1955, s. 232. 

4) Renouvin & Duroselle, op.cit. , s . 12. 
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man skal være med at betragte den internationale politik under en monistisk 

geografisk synsvinkel. 

Problemet kan også give anledning til at se nærmere på spørgsmå

let om , hvad forholdet er mellem økonomisk kerneområde , samfundsdannelse og 

statsdannelse. I det mindste de tre første karaksteristika, der har været 

anført for et kerneområde, har en økonomisk karakter. Hvad er det politiske 

systems funktion i forhold til dette økonomiske substrat? Til dels gælder 

det fordelings- og reguleringsfunktioner ; men mere relevant med henblik på 

den internationale politik er det måske at se på beskyttelsesfunktioner . Det , 

der kendetegner et kerneområdes udvikling til en statsdannelse, er bl.a. 

statsmagters rolle som garant mod indre og ydre forstyrrelse af de økonomi

ske funktioner , mod intern uro og ydre overgreb. Den beskytter det økonomi

ske system , dets produktions- og transportfunktioner, og lukrerer til gen

gæld af det. Indtil nations- og statsdannelsen er så vidt fremskredet , at 

befolkningen er homogen i den forstand, at den accepterer en given statsdan

nelse, er statsmagtens interne sikkerhedsfunktion en fremtrædende opgave. 

Efter sammenslutningen mellem Nord- og Syditalien måtte den italienske hær 

i årevis bekrige syditalienske bander, der udgjorde en blanding af politisk 

guerrilla og røverbander. I mange af de nye afrikanske stater, der bl.a. på 

grund af geografiske baggrundsfaktorer , som har været antydet, ikke har ho

mogene befolkninger, anvender statsmagten fortrinsvis sine militære midler 

internt: i Sudan, Nigeria , Tchad etc. Overgangen fra interne gendarmeriop

gaver til internationale kan være nok så flydende. I det 16. århundrede holdt 

den danske flåde, som Peder Okse gjorde hollænderne opmærksomme på , da de en

gang klagede over en forhøjelse af Øresundstolden , Østersøen ryddelig for 

sørøvere, så hollænderne kunne besejle disse farvande med ubevæbnede handels

skibe, hvilket gav dem en betydelig økonomisk fordel l)_ Overgangen fra disse 

gendarmeriopgaver til militære sikkerhedsopgaver og derfra til ekspansions

politik er på ny flydende . Om den sker, afhænger bl.a. af grænsegeografiske 

forhold, af den relative styrke, som et kerneområde kan udvikle , og af de in

teresser , det udvikler uden for sine grænsezoner. 

1.3. Grænsegeografi . 

Grænsegeografi er et af den internationale politiks klassiske em

ner, al den stund interna tional politik først opstår, når mindst to kerneområ

der kommer i ko~takt med hinanden, og at en af to måder, denne kontakt kan e-

l) Troels- Lund, Peder Oxe, udg. København 19o6, s. 231 og Cambridge Economic 
History of Europe , bind IV , Cambridge 1967 , s. 213 .. 
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tableres på, er gennem en fælles grænsezone. Den anden er naturligvis søværts . 

Den første kartografisk klare grænselinie mellem to politiske en

heder blev draget i 1718 mellem Belgien og Frankrig. Men endnu ved slutningen 

af det 18. århundrede var de fleste europæiske grænser kartografisk set usik- : 

re . I de århundreder, hvor de europæiske nationer og stater udkrystalliserede 

sig om forskellige kerneområder, adskiltes de af zoner, der var ubeboede og 

ufremkommelige. Gordon East har talt om "negativtland", områder , hvis geogra

fiske karakteristika ·er de modsatte af kerneområdernes: uegnede til levneds

middelproduktion på det givne teknologiske udviklingstrin og kommunikations

hæmmende. I flere europæiske sprog er der levn fra denne tilstand. På fransk 

er "marche" betegnelsen for en øde og ufremkommelig grænsezone. Den genfindes 

i Danmark , Steiermark, Mark Brandenburg og i betegnelsen for det angelsaksi

ske kongedømme, der grænsede op til Wales, Mercia 1 ). Ubeboet og ufremkomme

lig er i øvrigt naturligvis ikke altid sammenfaldende. Det mest ubeboede 

geografiske område , have~ er samtidig det mest fremkommelige. Det samme gæl

der i nogen grad ørkener, stepper og heder. Til gengæld behøver ufremkomme

lige områder som bjerge, skove , sumpe og moser ikke at være helt ubeboede. 

Hermed e r nævnt de geografiske kategorier, der indgår i det, man 

kan kalde kerneområdernes naturgrænser, ikke at forveksle med de " naturlige 

grænser", et begreb , der lanceres i oplysningstiden i den almindelige hang 

til at "vende tilbage ti~ naturen", men som i hvert fald på et punkt adskilte 

sig afgørende og konfliktskabende fra de oprindelige naturgrænser: i de natur

lige grænser indgik også transportveje som floder, der tværtimod havde været 

hovedårer i kerneområder. 

Den klareste naturgrænse er havet, og i en række tilfælde bliver 

det et mål for staternes politi~ at gøre kysten til grænsen for kerneområ

dets vækst. Andre naturgrænser som skovene mellem Wal~~g England bliver 

sekundære i forhold hertil. Rene østater hel_t uden landgrænser er dog sjæld

ne: Japan , Ceylon, Cuba, Island, New Zealand, Cypern, Phillippinerne, Ma

dagascar og nogle ministater i Det caribiske hav og Det indiske Ocean. Selv 

Storbritannie~ , der tit betragtes som den klassiske østat, har en landgrænse 

på Irland , rndonesien har landgrænser på Borneo, New Guinea og Timer , Austra

lien på New Guinea. Irlands aspirationer i Ulster og Indonesiens på Borneo 

viser dog , at kystgrænsen stadig kan fornemmes som noget optimalt. 

Stater hel t uden kyster er på den anden side omtrent lige så ~æ~ son 

de rene østater. I de fleste tilfælde har aspirationen mod kystgrænsen sat 

sig igennem med større eller mindre held, -og denne aspiration har under alle 

l) East, op.cit., ss . lol-14. 
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omstændigheder i en række tilfælde skabt international-politiske problemer. Ofte 

har kerneområdet naturligvis netop ligget ved kysten, og ~ksten er blevet be

grænset af de forskellige typer landnaturgrænser. 

De gamle europæiske nationer og stater har udviklet sig bag sådanne 

naturgrænser, der har sat et dybt og varigt præg på Europas politiske geografi. 

I Belgien følger sproggrænsen mellem flamsk og fransk den dag i dag ret nøje 

den ødemarksgrænse, som la Foret Charbonniere dannede, for 15oo år side~ l). Po

len dannedes mellem Østersøkysten, et nåleskovsbælte i vest, Karpaternes gran

og bøgeskov~ i syd og de mausuriske sumpe med fyrre- og elleskove i øst og er 

således et klassisk eksempel på den samfundstype, Jacques Ancel har kaldt 

"Etats-clairieres", "lysningsstater" . Randbjergene skilte slavisk fra tysk . Al

perne tysk fra italiensk og tysk fra sydslavisk, de juliske Alper italiensk fra 

sydslavisk, Karpatherne ungarsk fra rumænsk , Pyrenæerne Frankrig fra Spanien, 

Vogeserne fransk fra tysk. I Asien finder mhn tilsvarende og endnu mere udtalte 

naturbarrierer mel lem de forskel l ige civilisationer, som afspejler sig i vor e

gen tids· statsdannelser . Kina dannes mellem en lang kystgrænse og de central

asiatiske bjerge og ørkener. Indien afgrænses i nord af Himalayakæden, der læn

gere østpå går over i de nord-syd-løbende bjergkæder, som omgiver de sydøstasia

tiske flodstater. Disses stærktaccentuerede relief har til gengæld medført van

skelige integrationsproblemer, fordi forskellige folkeslag holder til i de for

skellige højder . Kun mellem Tonking og Kina bliver grænselandet mere fremkomme

ligt . Det er for en stor del lavland, og Song-koi-floden er sejlbar til den ki

nesiske grænse. Det var grunden til den første franske interesse for Tonking 2) 

og de lette forbindelser fra Kina var en forudsætning for de forsyninger til 

Viet-minh, der førte til sejren ved Dien Bien Phu i 1954, som kontrollerede vej

en til Laos. Det var lettere for den vietnamesiske modstandbevægelse under kri

gen at søge kontakt med de kinesiske kommunister end for nogen anden gruppe i 

Sydøstasien. 

Men andre steder er de asiatiske naturbarrierer mere formidable end 

de europæiske, og skellene mellem de forskellige kulturkredse i overensstemmelse 

hermed blevet dybere . De asiatiske nationer , kulturer og stater har årtusinder 

bag sig. I den modsatte ende af spektret har man de afrikanske nationer, der i 

mange tilfælde søger deres identitet og konturer inden for helt nye statsdannel

ser , som går tilbage til de europæiske magters opdeling af Afrika i slutningen 

af det 19. århundrede, og ind imellem det latinamerikanske kontinent, hvor sta-

l) Ancel, op . cit., s. 53. 

2) D.G.E. Hall, A History of South-East Asia, London 1964, ss. 62o f. 
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terne er dannet af en indvandret magtelite. I begge disse områder har grænsegeo

grafien dog ogs! spillet en rolle for den mAde , kontinenterne er blevet artiku

leret i stater p!. 

I Sydamerika skiller .Andesbjergene Chile fra Argentina og Bolivia 

og urskoven Brasi~ien fra dets nabostater i vest og nord. Samfundsdannelserne 

er sket fra kysterne , som rimeligt er, nAr deJ har været bAret af en indvandret 

magtelite. I mange tilfælde følger grænsedragningen flodløb, naturlige grænser 

ved den administrative opdeling af et omr!de under fælles overhøjhed, som i 

flere tilfælde har været bestemmende for de latinamerikanske statsdannelser. 

Tilsvarende forhold kan findes · i Afrika, hvor man til gengæld kun 

i den sydafrikanske republik og Rhodesia finder statsdannelser baseret p! ind

vandrede magteliter. Det er et omdebatteret spørgsmål, i hvor høj grad de afri

kanske statsdannelser er præget af de europæiske kolonimagters vilk!rlighed, 

qg · i hvor høj grad allerede kolonimagternes opdeling har fulgt eksisterende et

niske forhold, som atter har været indiceret af naturgrænser l). Et fundamentalt 

geografisk bestemt skel g!r i hvert fald mellem de aråbiske folkeslag i Nord

afrika og de centralafrikanske folkeslag. Men undertiden g!r det p! tværs af 

de nye statsdannelser som i Sudan og Tchad og volder problemer for disses inte

grationsproces. I enkelte tilfælde har kolonimagternes grænsedragning til gen

gæld delt geografisk indicerede kerneomr!der, som nAr det folkerige Burundi 

blev adskilt fra Tanzania, eller nAr den bedste naturhavn i Vestafrika, Gambia, 

blev en enklave i Senegal . 

Man behøver dog ikke g! ret meget i dybden ved studiet af en række 

af de her nævnte grænseområder for at konstatere , at der indg!r mange andre 

faktorer i grænseproblematikken end den fysiske geografis-. Den humane geogra

fi følger ikke uden videre den fysiske. Det skal senere blive nærmere uddy

bet. I denne forbindelse kan der imidlertid være grund til at drøfte endnu to 

problemer: forholdet mellem naturgrænser og naturlige grænser og forholdet mel

lem grænsegeografi og samfundstyper. 

NAr det drej~r sig om have og bjergkæder, er der ingen modsætning 

mellem det begreb "naturlige grænser", som bl.a. brtnges p! moden af Rousseau, 

og de forhold, der her er blevet beskrevet som naturgrænser . Problemet opst!r, 

nAr floder defineres som naturlige grænser , fordi de i mange tilfælde gennem

skærer kerneområder med en homogen befolkning . Dette forhold sættes stærkt i 

relief i den lange tvist om Rhingrænsen. Allerede Ludvig XIV fik først den 

franske grænse frem til Rhinen i Alsace . Men mens Vergennes afviste en yder-

l) Ravi ·1. Kapil , On the Conflict Potential of Inherited Soundaries in Africa , 
World Politics, Vol. XVIII , Number l , Princeton 1966, ss. 656-673. 



- 16 -

ligere forlængelse af Rhingrænsen, gjorde Danton opnåelse af hele denne "natur

lige grænse" til et mål for fransk politik l). Det nåedes stort set under revo

lutionskrigene , men de nyerhver vede provinser gik tabt med Napoleons nederlag. 

På ny i 1919 fremførte marskal Foch kravet om Rhin-grænsen• men det afvistes af 

Clemenceau under henvisning til de etniske forhold 2). Det , der forstås ved na

turlige grænser, er i virkeligheden let forsvarlige grænser, strategisk fordel

agtige grænser- eller stundom måske bare grænser , der er lette at definere i 

landskabet. Gang på gang møder man i international politik konflikter, der har 

deres oprindelse i uroreneligheden mellem den sikkerhedspolitiske aspiration, 

der er knyttet til den fysiske geografi , og de forhold, der eksisterer i den 

humane geografi. 

Men grænsegeografiens sikkerhedsfunktion påvirker ikke blot stater

nes og de nationale enheders indbyrdes forhold., Den har også, mener flere for

skere, betydning for, hvilken struktur og hvilke politiske systemer de enkelte 

lande får. Man kan diskutere, om dette emne; hØrer hjemme i disciplinen inter

national politik. Men det forekommer vanskel1gt at forbigå, selv om det også 

har sin plads i komparativ pol i tik. Man har navnlig gjort opmærksom på sammen

hængen mellem grænsegeografien og den større eller mindre militarisering af 

et samfund. " Steppegrænsen , der var åben i århundreder , bidrog enormt til mi

litariseringen af det russiske samfund" , mener Riasanovsky 3). Man kunne på 

samme måde henvise til, at Preussens eller Israels åbne grænser har indiceret 

et garnisonssamfun~, hvis disse stater skulle overleve. Efter seksdages- kri

gen i 1967 formuleredes strategisk gunstige grænser som et israelsk mål. Om

vendt har man fremhævet, at Sveriges skovgrænser gjorde rytteri uanvendeligt 

og derfor overflødiggjorde den feudale sa~fundsstruktur , som udvikles andre 

steder i Europa efter indførelsen af sti gbøjlen 4). Den engelske østa.t kunne 

på samme måde undvære en militærmagt, som Frankrig havde brug for, og undgik 

derfor en militarisering. 

Men på ny kan det vær e værd at påpege, hvor varsom man skal være 

med· de geografiske determinat er. I en vis per iode blev Sverige simpel t :hen 

Europas på samme måde som østaten Japan blev Asiens før ende " garnisonsstat". 

Under alle omstændigheder er grænsegeografien kun den ene geografiske deter

minant i en stats adfærd . Den anden er kerneområdet , der kan begunstige højst 

l) Jean-Baptiste Duroselle, La politique ~trangere et ses fondaments , Paris 
1954 , SS . 57 f. 

2) Ibid . , SS . 159 f. 

3) Alexander Riasanovsky , A History of Russia, New York 1963, s. lo. 

4) Michael Roberts , Gustavus Adolphus , bind II, London 1958, s. 189. 
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forskellige samfundsstrukturer. Omkring Rhinområdet kunne opstå et borgerskab, 

som kun havde ringe udviklingsmuligheder øst for Elben, hvor økonomien baseredes 

på landbrugs- og tømmereksport. 'Men selv om også kerneområdet tages i betragt

ning, er geografien , som Braudel har fremhævet , kun en "partiel .fortolknings

faktor .. l) 

Endelig er grænsegeografien, skønt den kan være af stor betydning 

for, hvilken karakter et lands sikkerheds- og eksistensproblem antager, ikke 

hele dets sikkerhedsgeografi. 

1 . 4 . Sikkerhedsgeografi. 

· Et lands sikkerhedsproblem påvirkes ikke bare af dets grænsezones 

karakter, dens s-tørre eller mindre gennemtrængelighed. I dets sikkerhedsgeogra

fi indgår ogs! andre komponenter som beliggenhed, afstand, terræn og ressourcer . 

Beliggenheden er naturligvis i forhold til noget, til andre stater 

og deres interesser, til internationale transportveje. De omkringliggende lan

des interesse- og styrkekonfiguration kan være afgørende for, om et land over

hovedet f!r et sikkerhedsproblem. Som Troels Firik har fremhævet, har Danmark 

"næppe nogensinde i sin historie været i en s! lidet risika~l udenrigspolitisk 

stilling, som i årene efter 1918", hvor de to store østersømagter Rusland og 

Tyskland midlertidigt var uden militær styrke 2 ) . Omvendt var dets beliggenhed 

udsat i perioden op til 1918 , hvor Englands og Tysklands interesser krydsedes 

i det danske område og navnlig opfattedes således. Rent geografisk er et 

lands beliggenhed naturligvis noget konstant. Men sikkerhedsgeografisk set 

ændres den bestandig under den internationale politiks og den teknologiske ud

viklings dynamik . De danske stræder, der i 1914 ans!s for så strategisk betyd

ningsfulde, at Tyskland stillede ultimativt krav om , at de skulle spærres, 

havde med flyvevåbnets udvikling i 1939 mistet meget af deres betydning. Til 

gengæld betød denne p! det daværende trin, hvor det tyske luftvåbens effektive 

aktionsradius var begrænset til 500 km, at besiddelsen af Ålborg flyveplads 

blev anset for s! vital, at den er blevet betegnet som den vigtigste erikeltår

sag til besættelsen af Danmark 3). Bag besættelsen af Norge kan man til gengæld 

konstatere tre geografisk betingede hensyn: frygten for, at modparten ville 

foretage dette skridt - atls! beliggenheden i forhold til de rivaliserende mag

ter- , den norske kysts velegnethed som ub!dsbaseomr!de, d.v.s. beliggenhed i 

forhold -t il vitale internationale transportveje og kystens terræn, de dybe 

l) Renouvin & Duroselle, op . cit., s. 27. 

2) Troels Fink , Dansk udenri"gspolitik efter 1864, Århus 1958, s. 76. 

3) Bjørn Svensson, Derfor gik det sådan 9. april, København 1965, s. 188. 
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klippefjorde, og endelig ressourcer, in casu den nordsvenske jernmalm, der af 

begge parter ansås for vital for den tyske krigsførelse l). Alle disse forhold 

førte til, at Danmark og Norge i den givne situation fik en strategisk og sam

tidig, da afstanden til stormagterne var inden for den givne transportkapaci

tets rækkevidde , udsat beliggenhed . Udviklingen i foråret l94o illustrerer og

så , hvor hurtigt de sikkerhedsgeografiske forhold kan skifte i en krigssituation. 

Tre måneder efter angrebet på Norge og Danmark havde de tyske sejre i vest til

godeset alle de interesser, som havde motiveret operation Weserubung: vestmag

terne havde mistet kapaciteten til at intervenere i Skandinavien , og enhver 

trussel mod de svenske malmforsyninger var dermed faldet bort. Desuden havde 

Tyskland fået adgang til malmlejerne i Lorraine, der under den første verdens

krig havde været en forudsætning for dets rustningsproduktion, og med erobrin

gen af Bretagne havde det opnået operationsbaser , der af den tyske marinestab 

på forhånd var blevet anset for mere værdifulde end den norske kyst 2). 

Hvad der gjorde disse områder eftertragtelsesværdige set fra et 

tysk synspunkt var først og fremmest den kortere afstand til Atlanterhavet • 

dernæst beliggenheden uden for transportgeo~rafiske flaskehalse: Kanalen på 

den ene side, farvandet mellem Vesterhavet o,g No:Pdhavet på den anden. 

Udviklingen af konfrontationssystemet mellem USA og Sovjetunionen 

gav p! ny Danmark og Norge en strategisk beliggenhed. De eneste udsejlings

farvande til Atlanterhavet var Skagerrak og vejen nord om Norge. Gennem far

vandsovervågningen fik Danmark endvidere en varslingsfunktion, der gav det 

værdi for sømagterne også i fredstid, ikke mindst efter opbygningen af en be

tydelig sovjetisk handelsflåde og udviklingen af en sovjetisk global søstra

tegi, eftersom både værftskapaciteten og de havne, hvorfra forbindelserne med 

de oversøiske lande opretholdes , fortrinsvis befinder sig i Østersøen. 

Indsnævringer mellem to have , der underti4en bli~ så smalle, at 

man taler om stræder, er en af de geografiske faktorer, der gør et lands belig

genhed strategisk og dermed skaber en r isiko for, at det vil blive inddraget i 

en konfrontation mellem antagonistiske stormagter. En hel række af de væbnede 

konflikter og internationale kriser siden den anden verdenskrig har udspundet 

sig i områder, der har haft en strædeposition : Truman- doktrinen, det første 

skridt i det amerikanske engagement i Europa, ~ar bl.a. et modtræk mod de sov

jetiske bestræbelser på at opnå kontrol med de tyrkiske stræder. Koreakrigen 

l) Carl- Axel Gemzell, Raeder , Hitler und Sxandinavien, Lund 1965 og Walther 
Hubatsch, Weserubung, Gottingen l96o. 

2) Fritz Fischer , op.cit., s. 316 og Gemzell, op.cit., ss. 226 f. 
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var afgørende for, hvem der skulle kontrollere Tsushima-strædet. Den engelsk

franske Suez-ekspedition i 1956 gjaldt bl.a. kontrollen med Kanalen. Besættel

sen af Sydvietnam og Cambodia i sommeren 1941 blev japanernes udgangsgrundlag 

for kontrollen med Malakka- og Sunda- strædet, der i den europæiske ekspansions

periode havde en central placering i portugisernes og hollændernes krige og 
. . l) . . . be f . . d1plomat1 . Den amer1kanske 1nteresse 1 at vare et odfæste 1 Syd~etnam 

må formentlig ses på baggrund af områdets strategiske beliggenhed, i øvrigt 

ikke bare i forhold til stræderne og det råstofrige Malaysia, men også i for

hold til forbindelserne fra Thailand, Laos og ~ambodia til det sydkinesiske 

hav. 

Seksdageskrigen i 1967 havde som casus belli den ægyptiske luk-

ning af Tiranstrædet. I Oman ved udløbet af. den persiske havbugt rivaliserer 

England og Sovjetunionen om indflydelse. Hvad der forhøjer dette områdes strate

giske betydning,er naturligvis på nyr.e$ourcerne i form af store olieforekom

ster. 

Strædeposition anvendes om søveje . Men tilsvarende indsnævringer 

i landtransportruterne som bjergpas eller let gennemtrængeligt terræn kan og-

så give strategisk beliggenhed . Belgien havde under begge verdenskrige en stra

tegisk beliggenhed, fordi dets terræn er lettere gennemtrængeligt end Østfran

krig og derved gør det til et strategisk passage-område.Men strategisk beliggen

hed behøver ikke være ensbetydende med en "strædeposition". Set fra England 

har Belgien en strategisk beliggenhed , fordi de nederlandske flodmundinger er 

et ideelt farvand for samling af en invasionsflåde mod de flade østengelske 

kyster. Igennem århundreder har det været et konstant mål i engelsk politik 

at forhindre stormagtskontrol med Schelde-udløbet. 

Mere generelt kan det siges, at småstaters sikkerhedsgeografi i 

betydeligt omfang er en funktion af stormagternes strategiske interesser. 

Men stormagternes aktionsmuligheder er afhængige af et område~ 

"strategiske tilgængelighed", et nøglebegreb i mil i tærgeografien 2). I det 

indgår to dimensioner, afstanden og terrænet. Styrken aftager med afstanden. 

Det gælder både søværts og landværts . Både Napoleon og Hitler kom til at bøde 

for at have "forstrakt" deres forsyningslinier i Rusland. Men rum er ikke bare 

et sikkerhedsgeografisk aktiv. Det kan også være en ulempe. Rusland kom til 

kort over for Japan, da det s~lle føre krig med den transsibiriske jernbane 

l) Cambridge Eecnornic History of Europe, bind IV, s. 197. 

2) Louis Peltier & Etzel Pearcy, Military Geography, Princeton 1966, ss . 21, 
48, 139 & 163. 
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som eneste forsyningslinie og ville komme i en ti~svarende vanskelig situation 

i en væbnet konventionel konflikt med Kina i det fjerne Østen. Japan forstrakte 

til gengæld sine forsyningslinier i forsøget på at erobre Kina. Forsyningslini

er over land er detiaeellemål for partisankrig . Søværts forbindelseslinier er 

tilsvarende sårbare over for havets "partisankrig", ubådskrigen, hvis hoved

taktik også er bagholdsangrebet. Men selv hvor en magt har herredømmet på havet, 

reducerer afstanden dens styrke. England var tre år om at besejre afrikanerne 

i Boerkrigen. USA og Frankrig har haft tilsvarende vanskeligheder i Indokina. 

Makrogeografer har endog ved tillempn~ng af sociologiske målings

metoder ment at kunne beregne ret præcise grænser for et lands "indflydelses

radius" i fredstid med udgangsgrundlag i de enkelte landes sociale masse og 

hævdet, at man ad denne vej kan regne sig frem til, hvor meget der skal inve

steres i økonomisk bistand i et givet område for at opnå en bestemt indflydel

sesradius l) 

Under alle omstændigheder synes et lands muligheder for at påvirke 

et andet også i fredstid at være afhængigt af den strategiske tilgængelighed, 

der- også afhængigt af den forhåndenværende s trategiske mobilitet, d.v~ s. 

transportkapacitet- gør dets styrke mere eller mindre troværdig . Mens Polens , 

TjekkosloVakiets og Ungarns forsøg på at frigøre sig for afhængighedsforholdet 

til Sovjetunionen har været kortvarige, har både Albanien og Jugoslavien kunnet 

trodse Moskva. I begge tilfælde er landenes s trategiske utilgængelighed større. 

For Albaniens vedkommende er dette delvis betinget af afstandsdimensionen. I 

begge lande forhøjes den strategiske utilgængelighed af terrænet. Jugoslaviens 

eksempel understreger klart, at et lands sikkerhedsgeografi ikke bare er betin

get af dets grænsegeografi . Det jugoslaviske østgrænseområde, Vejvodina er 

let gennemtrængeligt. Men de skovklædte bjerge længere mod vest er ideelt 

guerrillaland, som det under den anden verdenskrig aldrig lykkedes tyskerne at 

bringe under kontrol. 

For mange lande gælder det, at de ligger for fjernt fra internatio

nale transportveje eller stormagternes sikkemedspolitiske interessekonfigura

tioner til at være berørt af det globale konfrontationssystem. De fleste sta

ter i Sydamerika og Afrika syd for Sahara er i denne situation. Selv lande, 

der ligger nær stormagterne, kan dog ligge uden for deres interessefelt. Både 

~yskland og Sovjetunionen kunne under 4en anden verdenskrig tilgodese deres 

strategiske interesser i Nordeuropa uden at skaffe sig kontrol over svensk om-

l) David S. Neft, Macrogeography and the Realms of Influence in As i a , The 
Journal of Conflict Resolution, bind V, 1961. ss. 254-273. 
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råde. Schweiz har på samme måde under to verdenskrige kunnet bevare sin neutra

litet , selv om det var omgivet af krigs førende stormagter. Landets strategiske 

utilgængelighed var her betinget ikke af a~stand , men udelukkende af terræn. 

Dersom stormagterne fatter interesse for marginalt beliggende lande, 

vil det gerne være betinget af tilstedeværelsen af visse ressourcer i form af 

strategisk vigtige råvarer. Olien er måske den mest iøjnefaldende. Men afhængigt 

af den tekniske udvikling kan en række andre råvarer bringe et l~d ind i stor

magternes· inte~essefelt og påvirke deres politik i forhold til det . USA er af

hængig af Philipinerne, Tyrkiet , Sydafrika og Rhodesie for kromforsyninger . 

Congo er hovedleverandør af cobalt . Nigeria af columbium, der anvendes til hærd

ning af stål. Raketindustrien bruger beryllium, der importeres fra Argentina , 

Brasilien og Mo~ambique, og lithium fra Rhodesia og Sydafrika l). Konkurrencen 

om den finske nikkel i 194o var et af de forhold, der bidrog til at forvandle 
2) . 

det tysk-sovjetiske samarbejde til en konfl ikt . Forekomsten af eftertragtede 

råvarer kan medføre s tormagtsinteresse i kontrol m2d et område og derme.d bl i ve 

e t sikkerhedsgeografisk minus . Den kan på den anden side også Nære et aktiv. Sydafri

kas internationale position styrkes af dets råvarer. Men råvarerne har ikke 

bare· en sikkerhespolitisk funktion. De spiller også en rolle som ekspansions

politi3ke determinanter. 

1.5. Ekspansionsbetingelser. 

Så mange forhold af humangeografisk, sociologisk og økonomisk karak

ter optræder som ekspansionsdeterminanter, at det kan virke søgt og marginalt at 

rette søgelyset mod den fysiske geografi. Kan den levere andet end svar, der 

er så elementære , at de bliver banale , fordi så mange andre forhold skal være 

til stede? Muligvis ikke. Men i så fal d kan dette prob~em måske bedre end noget 

illustrere geografiens possibilistiske karakter. 

Af de europæiske landes ekspansion er kun to imperier tilbage: det 

russiske og det portugisiske. Resten har en helt residual karakter eller er 

blevet opløst i selvs tændige statsdannelser . De to sidste imperier har også 

været blandt de førs te . Den russiske • erobrin~ af Sibirien begyndte i slutnin

gen af det 16. århundrede, og allerede i 1639 nåede de første kosakker frem til 

Stillehavet 3) :·Den portugisiske ekspansion begyndte med koloniseringen af 

l) Oxford Economic Atlas of the World, London 1965 og John M. Dunn, American 
Dependence on Material'S Imports, Journal of C.onflict Resolution, bind IV , " 
196o , ss. lo6- l22 . 

2) Andreas Hillgraber, Hitlers Strategie , Frankfurt 1965 , s. 111 f . 

3) Riasanovsky, op.cit., ss. 167 f . & 213-16. 
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Madeira og A~orerne i slutningen af det 14. , og koloniseringen af Brasilien tog 

fart fra slutningen af det 16 . århundrede . Et varigt resultat af den portugisi

ske ekspans1on er naturligvis, at der i dag er næsten lige så mange, der har 

portugisisk som modersmål som·(primær~russisk. 

Der er indlysende forskelle mellem de to ekspansioner, den ene er 

landværts, den anden søværts. Men der er også analogier. Begge lande er grænse

lande i forhold til den kristne kulturkreds. De ekspanderede i letgennemtrænge

lige tomrum. Men i en vis forstand var ekspansionen også en forlængelse af en 

forsvarskamp , som blev ført mod ikke-kristne folkeslag, der dels blev fordrevet , 

dels omgået. Hvor man mødte modstand, overvandte~ den ved hjælp af mere udvik

let organisations- og våbenteknik. Men det drejer sig her hovedsagelig om for

hold, som kun i en henseende er betinget af den fysiske geografi: beliggenhe

den. For begge landes vedkommende åbnede den muligheder. Portugal vender som 

Norge, hvorfra vikingeekspansionen i tidligere århundreder var udgået , ud mod 

havet. Tajo-floden giver Lissabon den gunstigste naturhavn på hele den europæiske 

vestkyst: et bredt udløb i havet og samtidig læ mod vestenvinden. Vindforhol

dene er ingen steder i Europa mere gunstige for sejlads mod Afrika og Amerika 

end på den iberiske vestkyst. Sommerpassaten begynder lige uden for Lissabon 

og bærer mod vest og syd. Vinterblæsten fører tilbage til Portugals kyst. 

Atlanterhavsfiskeriet havde længe inden ekspansionen givet portugiserne kend

skab til vind- og vejrforhold i de farvande, de siden skulle besejle. Det fug

tige galiciske klima gav skibstømmer. Efterhånden som disse ressourcer blev 

hugget op , fik portugiserne et handicap i konkurrencen med hollænderne l)~ 
Chaunu har på denne baggrund hævdet , at 

Un determinisme geographique contraignant preside, done, aux 
destinees maritimes du xve siecle et du xvre jusqu'aux ameliera
tions de la voilure et une plus grande certitude d~s le calcul 
du point, en gros, jusqu'au debut du xvrre siecle 2J. 

Men hans egen analyse af den portugisiske ekspansion viser også, 

hvor mange ikke-geografiske faktorer, der dels betinger, dels motiverer den por

tugisiske ekspansion, og noget lignende kunne anføres for den russiske . Belig

genheden med dens betydning for de klimatiske forhold - de anførte for Portugals 

vedkommende, det ubeboede Sibirien for russernes - havde skabt muligheder for 

en ekspansion , de nødvendige eller i det mindste fordelagtige, men ikke til

strækkelige betingelser. 

l) Cambridge Eecnornic History of Europe, bind. IV , s . 194. 

2) Chaunu , s. 109. 
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"L'Angleterre est une ile: vous savez autant que moi sur son histoi

re", skrev den franske historiker Jul es Michelet.RafJllond Aron vender sig mod 
. . l) 

denne form for determ~n~sme : 

Abstraitement, une collectivit~, maitresse de l ' ensemble d'une 
ile, peut etre tent~e soit par le repli (la rupture des relations 
avec le mande) soit par une diplornatie active. Celle-ci å son 
tour peut s'orienter dans trois directions: conquetes sur le 
continent, exp~ditions audel~ des mers, neutralit~ volontaire." 
Chacune de ces quatre politiques a ~t~ adopt~e, a un moment 
donn~ , par l'un ou l'autre des deux Etats insulaires, Grande
Bretagne et Japan. 

Aron kommer også ind på det spørgsmål , der har været berørt her i 

de to anførte eksempler, forskellen mellem maritim og kontinental ekspansion , 

en forskel , der jo må siges at være geografisk betinget. Han mene~ disse to 

geografiske grundtyper har forskellige karakteristika: 

Les raisons ne manquent pas de tenir pour fondamentale, a 
traver·s l ' histoire , l' opposition du continent et de la mer, 
de la puissance centinentale et de la puissance maritime. 
Les deUx ~l~ents , la terre et l'eau, semblent symboliser 
deux manieres d ' etre des hammes, les incitent a deux attitudes 
typiques. La terre appdr tient a quelqu'un , au propri~taire; 
individuel ou collectif; la mer appartient a tous parce qu'elle 
n'appartient a personne . L' empire des puissances centinentales 
s ' inspire de l'esprit de possession: l'empire des puissances 
maritimes s'inspire de l'esprit de commerce . 

Han mener også - her måske med henholdsvis fransk og engelsk poli

tik i tankerne -, at fastlandsstaten vil være mere præget af planlægning,sø

magten af improvisåtion: 

Le d~sir de reduire au m~n~mum les hasards de la bataille, 
l'effort du stratege pour rassembler ses forces sur un 
champ de bataille et pour opposer a l'ennemi un front continu 
n ' ont pas d'~quivalent sur l'immensit~ des oc~ans. Avant les 
d~couvertes techniques qui ont renouvel~ les mayens de 
communication, se lancer dans la carriere maritime, c ' ~tait 
accepter l'incertitude du sort , faire confiance a 
l'improvisatj,on, a la ma~trise de l'impr~visible grace a 
l' ini tiati ve de chacun 2) : . 

Det er et spørgsmål, om der ikke i begge Arons ræsonnementer mang-

ler et led . Er det sø- og landmagt i og for sig, der afføder disse karakter~sti-

l 
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kå? : Eller er det ikke snarere det forhold, at en søværts ekspansiol'l er mere "i 

økonomisk motiveret, i højere grad tjener 

l) Paix et guerre , s. 195. 

2) Ibid . , s . 198. 
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at vandstransport som nævnt er gunstigere for handelen end lan~transport? Heri 

ligger også, at der har været bedre vækstbe~ingelser for et handelsb9rgerskab 

i sømagter end i landmagter med den konsekvens fo~det politiske system, at 

det i det første" tilf'ælde i højere grad er ble'vet domineret af' "købmandens", 

i det andet af' "godsejerens" interesser . Men f'or godsejeren er ekspansion na

turligt " nye jorder", f'or købmanden nye markeder og nye f'erdelagtige indkøbs

muligheder. Portugiserne søgte ef'ter~ragtede varer som slaver, guld og krydde

rier , der kunne sælges med høj fortjeneste. 1 ). Endnu Hitler motiverede sit 

ekspansionsprogram med Tysklands behov for landbrugsjord. Baggrunden herf'er 

var bl. a. virl<ningeme ar blokaden under .første verdenskrig. Man mø.der her et 

andet træk , der flere gange f'år en f'astlandsmagts _sikkerhedspolitik ~il at 

slå over i ekspansionspoli~ik: .fornemmelsen af' at blive omringet og kvalt, 

"kiaustrof'obien", om man vil. Man .finder udtryk f'or den i det kejserlige Tysk

land. Den genlyder i den sovjetiske kamp mod den amerikanske basepolitik ef'ter 

den anden verdenskrig. George Kennan modsatte sig Grækenlands og Tyrkiets op

tagelse i NATO m~d en udtrykkelig henvisning til , at den ville f'erstærke rus

sernes .fornemmelse af' at blive omringet 2). 

Landmagtens tilbøjelighed til at se ekspansion under en autar

kisk synsvinkel af'spejler s ig i forskellen mellem fransk og engelsk koloni

politik, hvormed ikke er sagt, at der ikke indgår andre determinanter i den . 

Den .franske erobring af Tonking motiveredes bl.a. med kullejerne i Dong

Trieu 3). For sømagterne er det primære mål derimod at sikre støttepunkter, 

der kan sikre kontrollen med handelsvejene. Xampen mellem de europæiske sø

magter Portugal, Holland 9g England var i høj grad en kamp om stræde'r og baser. 

Både den franske interesse f'or Tonkings kUl og den portugisiske f'or 

Guldkystens guld og Insulindes krydderier viser , at behovet f'or visse ressour

cer kan indgå i motiveringen f'or en ekspansionspolitik, og man kan hævde , at 

man her i sidste instans står ved geografiske determinanter. Vesteuropas behov 
' f'or guld skyldte~ dets negative handelsbalance i f'orhold ·til Orienten, som igen 

var i nogen grad klimatisk beti~get. Pebberet gror nu en gang ikke i Europa. Da 

de af'rikanske karavaneveje, øjensynlig på grund af en klimaforandring, blev 

mindre og mindre .farbare , voksede behovet For at finde en sø-vej til guldprodu

centerne 4) . Krydderibehovet tog et stort opsving efter den sorte død , da folk, 

måske fordi mere landbrugsjord var blevet t il ·rådighed efter bef'olkningskata-

l) Chaunu, op.cit., ss . 35o-56. 

2) George Kennan , Memoirs , s. 411. 

3) Renouvin & Duroselle, op.cit. , ss. So f' . 

4) Chaunu, op.cit., s. 351. 
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strofen , gik over ti l et større kødforbrug l) . Chris tian IVs broder hertug Ulrik 

havde ikke mindre end 15 pund pebber med i bagagen, da·han i 1592 rejste til 

Rostock for at studere !2). Men da nye afgrøder sikrede vinterfoder, krakkede 

pebber- handelen , øjensynlig fordi konserveringsbehovet formindskedes. 

Den geografisk betingede forskel i ressourcer er blevet anført som 

en del af forklaringen på, at det blev europæerne , der trængte ind i Asien , og 

ikke kineserne, der havde opdaget Europa , før Europa opdagede Kina, som trængte 

ind i Europa 3) . ·· Europa havde dengang ikke noget , Ki na havde så strækt brug for , 

som det , Europa havde brug for i Orienten. 

Men mll'ske var det , Eur·opa til syvende og sidst føl te det stærkeste 

behov for , rum. Fernand Braudel har gjort gældende , at der i det 11. - 13. århun

drede skete en vægtforskydning i Kina , som førte til , at den økonomiske og be

folkningsmæssige overvægt kom til at ligge i Sydkina i forholdet 3 til l. Sam

fundet baseredes her på risproduktion, .. der dels er langt mere intensiv end 

korndyrkning , dels forudsætter en strammere samfundsdisciplin. Overgangen til 

kødforbrug fra det 15. århundr~de gjorde det europæiske landbrug endnu mere 

ekstensivt. Mens Europa og Kina havde omt~ent samme befolkning, betød forskel

len i produktionsstrukturer, at "Europa manglede rum , mens Kina manglede men

nesker" 4 ) 

Ress~urcer kan dog ikke bare virke som magneter , men også som grund

lag for en ekspansion. Når England besejrede den store Armada var det bl .a. 

takket være sine skibskananer , som Sussex-malmens fosforholdighed gav en sær

lig kvalitet. Når Sverige under Gustav Adolf blev Nordeuropas dominerende mili

t ærmagt , var det bl.a. betinget af det svenske _fel tartilleri fremstiliet på 

grundlag af landets kobber. Når de franske hære efter den store revolution 

kunne erobre Eur.opa , var det bl.a. , fordi det .var lykkedes at overvinde de 

vanskeligheder, som tidligere havde gjort den franske jernmalm lidet anvende

lig til kanonstøberi 5) 

Men både når det gælder behov og styrkegrundlag , er der en nøje 

sammenhæng mellem geografiske faktorer og den videnskabelig-tekniske udvikling. 

l) Ibid . , s. 354. 

2) Troels-Lund , ~agligt liv i Norden, bind V, udg. København 1914, s . 65. 

3) J os ep h Needham, Science and China ' s Influence on. the ·. World , Raymond 
Dawson o . a ., The Legacy of China, Oxford 1964 , s. 3o7 . 

4) Fernand ·araudel, Civilisation. materielle et capitalisme , Paris 1967 , ss . 113- 16 , 
Chaunu, op.cit. , s . 339. · ·· · • • 

5) Carlo C i pol la , 'Guns and Sails in the Early Phase of European Expansion 1400-1700 , 
London 1965 , ss . 40 & 71 , og Michael Roberts, op.cit. , bind II , ss. 224-35. 
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Jo mere man kommer ud over en primitiv teknologi, jo stærkere gør det menneske

lige "input" sig gældende i den vekselvirkning, som udgør den internationale 

politiks økologi. 
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2. Teknik og politik. 

Mens geografiens faktorer , når man ser bort fra de i øvrigt disku

table klimaforandringer, er statiske, er . teknologiens blandt de dynamiske kræf

ter, som bevirker, at enhver konjunktur trods strukturelle ligheder med andre 

situationer får sin originalitet. Uophørligt forandrer den teknologiske udvik

ling de geografiske parametres betydning og ændrer derved staternes indbyrdes 

styrkeforhold og målsætning. Aron har navnlig fæstet sig ved det første, når 

han skriver: 1) 

L'instabilite des relations internationales , depuis des 
siecles et des millenaires, tient precisement a la 
fluctuation des forces relatives des Etats. ' 

Hertil er dels at bemærke, at forandringerne i det indbyrdes styr

keforhold naturligvis ikke udelukkende er teknologisk betinget , dels, at tek

nologien ikke bare påvirker midlerne, men også målene. Inden det 2o. århundrede 

var olieforekomster uden større interesse for staterne. Udvikling af atomener

gi og en elektrisk bil kan påny reducere deres betydning. 

Den teknologiske udvikling er irreversibel; den ændrer bestandig de 

økologiske forhold . Visse sociologer tillægger den sA central en betydning som 

forklaringsfaktor, at man ved siden af en geografisk determinisme også kan tale 

om en teknologisk . Stephane Bernard skriver således: 2) 

Une fois la premiere machine implantee en Occident, tout le 
developpement sociologique ulterieur devenait necessaire. Ce 
" tout" implique evidemment du politique. Des que l ' on admet 
un certain determinisme sociologique, il n'y a aucune raison 
pour que les phenomenes d ' autorite lui echappent. Dans un 
systerne social qui se transforme necessairement et irrever
siblement sous l ' action de la technique et au sein duquel des 
mouvements politiques concurrents l ient leur sort aux forces 
de mouvements et <f' inertie · qui travåillent la collectivite, 
! ' evolution des situations doit constituer un avantage: 
irreversible pour le mouvement politique qui agit dans le sens 
des readaptations institutionelles appelees par !'evolution. 

Teknologien skaber bestandig nye betingelser. Den franske sociolog 

Gabriel Tarde så i "invention" og "imitation" den sociologiske forsknings nøgle

begreber.3) 

Den europæiske teknologi forvandlede i løbet af nogle århundreder 

l) Paix et guerre, s . 277. 

2) Stephane Bernprd, Maroc 1943-1956 , Bruxelles 1963 , bind II , s. 196. · 
Også Will iam Ogburn, Social Change , New York 1922. 

3) Gabriel Tarde, Les Lois de l'immitation , Paris 189o. 
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.det folketomme nordamerikanske kont~nent med dets enorme slumrende ressourcer 

til verdens stærkeste industrimagt. Men hvis den teknologiske udviklings virk

ninger er irreversible og de konjunkturer, de skaber, derfor originale, er der 

visse kategorier af teknologisk udvikling, der har konstant betydning for den 

internationale politik: kraftteknik , produktionsteknik, transportteknik, kom

munikationsteknik og våbenteknik. 

2.1. Kraft og styrke. 

S am.fundets kraftteknologiske underlag har fået tildel t en central 

rolle af en række historikere og politologer. Sprout skriver herom: 1) 

All the techni~ues of statecraft , dornestic as well as inter
national, involve expenditures of energy and consumption of 
ether resources ... 
... a discharge of energy in the milieu is the activating 
factor in the man-milieu relationships . 

På det fascinerende spørgsmål, hvorfor det blev Europa og ikke 

Kina, der udviklede en global ekspansion, henviser Bra~del og Chaunu også til 

. det forhold, at europæeren allerede i det 15. århundrede havde fem gange mere 

kraft til rådighed end kineseren, fordi Kinas "tyngdeforskydning" mod det ris

dyrkende Sydkina medførte , at samfundet fortrinsvis byggede på den menneske

lige muskelkraft , det mest primitive energigrundlag. 2) Det teknologiske grund

lag for "det europæiske gennembrud" er, har man hævdet , en række kraftteknolo

giske gennembrud i middelalderen: Bringestykket , der - i øvrigt måske indført 

fra Kina - kommer i brug i den tidlige middelalder og forøger hestens trækkraft 

en tre-fire gange. Hesteskoen , der gør dyret mere modstandsdygtigt i det fugtige 

nordeuropæiske klima. I det 11. århundrede har hesten fortrængt oksen som træk

dyr flere steder i Nordeuropa, en energiforøgelse , der er blevet anslået til 

loo pct. 3) Samtidig toges først vand- og derpå vindkraft i brug til klædevalk

ning, smedier og kornmøller. 4) I de følgende århundreder muliggjorde tekniske 

fremskridt som indførelse af stævnror, bovspryd og tremastet rigning en mere 

effektiv udnyttelse af vindkraften til søtransport. 5) 

Energi er også varme, der kan udnyttes til opvarmning eller omsættes 

i bevægelse. Her var et område ·lige til vor egen tid afhængigt af de råvarer, 

der fandtes inden for rækkevidde. Indtil det 18. århundrede hvilede jernproduk

tionen på trækul. Her var Nordeuropa favoriseret af rigelige skove, mens Middel

havslandene i løbet af det 16. århundrede udtømte deres ressourcer. I forvejen 

1) Sprout , The Ecological Perspective on Human Affairs , ss. 15 & 63. 

·' 2) Fernand Braudel, Civilisation materielle et capitalisme , Paris 1967, s. 282 
og Chaunu, op . cit., ss. 336-38. 

3) Lynn White, Medieval Technology and Social Change, Oxford udg . 1964, ss. 62 f. 
og Joseph Needham, op.cit ., ss. 271 ff. 

4) Lynn White, op.cit., ss . 83 ff & 78. 

5) Cipolla, op . cit ., Maurice Daumas , Historiegeneraledes techniques , bind II , 
Paris 1965 ss . 367-4o9 og Chaunu, op.cit., ss. 273- 288 . 



- 29 -

var Nordeuropa overhovedet blevet gjort egnet til civiliseret beboelse ved op

findelser som skorstenen og kaminen. 

Med opfindelsen af koks omkring 1735 i England blev kul et nyt kraft

underlag for industrialiseringen. Det tiltog i betydning med udviklingen af 

dampmaskinen fra slutningen af det 18. århundrede. Den styrkezorskydning, der 

· skete mellem de forskellige lande i løbet af det 19 . og begyndelsen af det 2o. 

århundrede , kan bl.a. ses på baggrund af kullejernes kvalitet , placering og til

gængelighed, som betingede en større el~er mindre konkurrenceevne . Aron frem

hæver de centralfranske kuls ringe kvalitet og transportgeografisk dårlige 

placering som medvirkende.årsager til , at Frankrig i løbet ax det 19. århun

drede mistede den dominerende plads i international politik, det havde haft 

indtil 1815. 1) Men det franske eksempel viser ikke bare , hvilken rolle kraft

ressourcerne kan spille for et lands styrke , men også for dets udenrigspoliti

ske målsætning. Tyskernes ødelæggelser af de geografisk udsatte nordfranske 

kulminer under den første verdenskrig førte til , at kulleverancer blev et af 

hovedmålene for den franske skadeserstatningspolitik og en del af anledningen 

til den franske besættelse af Ruhr-området i 1923 med de deraf rindende politi

ske konsekvenser. Den franske stålindustris afhængighed af Ruhr-kul blev efter 

den anden verdenskrig den økonomiske hoveddeterminant i den franske Europapoli

tik , der formuleredes i den såkaldte Schuman-plan om oprettelse af den eu~opæi

ske kul- og stålunion. 

England havde i den første industrialiseringsfase været favoriseret 

af de midtengelske kuls nære beliggenhed ved jernmalmen. Men Ruhr-kullejerne 

varrigere, omend langt fra så gunstige som de amerikanske kulfløtser i Appalacher

ne , der ligger i vandrette, ubrudte , tre meter tykke overfladelag, hvor Ruhr

kullene ligger 7oo- 8oo m nede i kun l m tykke lag. Der har været perioder i 

slutningen af 196o ' erne , hvor amerikanske kul har kunnet konkurrere med tyske 

i selve Ruhr-distriktet. 

Foruden af USAs gunstige erhvervsgeografi var dette betinget af en 

transportteknisk udvikling , der bevirkede, at et samfunds kraftunderlag ikke 

længere var bundet til dets egne ressourcer, men snarere af dets tilgængelighed 

fra søvejen . Lande som Japan og Italien kunne i 196o 1 erne udvikle en betydelig 

sværindustriel kapacitet. Rusland og navnlig Sovjetunionen har i en række henseen

der været defavoriseret. Det gælder navnlig ved industrialiseringen af Sibirien, 

der har været baseret på malmlejerne i Magnitogorsk og kullejerne i Kuznetsk 

med en indbyrdes afstand på - 2.ooo km, uden anvendelige vandveje som i Amerika 

eller Vesteuropa, hvilket bet~der, at l/3 af de transporterede kul går til selve 

transporten . 2 ) Det råder på d~ anden side ikke over havnefaciliteter, som 

l) Raymond Aron , Espoir et peur du siecle, Paris 1957 , s. 165. 

2) Ernst Haas & Allen S. Whiting , The pynamics of International Relations, 
New Yoik 19?6 , s. 93. 
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kan samnænlignes med Italiens og Japans . Udviklingen af den sovjetiske sværin

dustri har derfor måttet eller er i hvert fald blevet gennemført med tilside-· 

sættelse af rentab~litetshensyn, som har kunnet anlægges i Vesten, hvor navn

lig Amerika bl . a . af transport- og energigeografiske årsager har været attrak

tivt for private investeringer. Bl . a. energiunderlaget indicerer således i 

højere grad i Rusland end i andre industrilande en statsledet, autarkisk plan

økonomi , og dette har igen skabt økonomiske strukturer, som vanskeliggør en 

sammenkobling med verdensøkonomien. Den tjekkiske kris~ i 1968 havde bl . a. 

s~n baggrund i, at man havde udbygget den tjekkiske sværindustri på leverancer 

fra Sovj~tunionen og ignor;.ret rP.ntabilitetshensynene. En omstilling af den 

økonomiske politik efter rentabilitetskriterier måtte på den anden side føre 

til, at . landet gradvis degageredes fra Comecon-økonomien . l) _ 

Den tekniske udvikling i slutningen af det 19. og i det 2o . årh. 

har åbnet fire nye energikilder , som har reduceret kullenes centrale placering: 

elektricitet , olie , naturgas og atomenergi . Både med henblik på staternes øko

nomiske styrke og på deres målsætning har følgerne heraf været vidtgående for 

den internationale politik . El-kraften har gjort vandkraften til en energi

ressource , som f.eks. har haft betydning for Sveriges økonomiske opsving. Den 

har i nogen grad rettet op på det handicap,-' Frankrig havde i en kulbaseret 

økonomi . Den giver lande som Congo og Brasilien nye muligheder. Derimod er 

Sovjetunionen også her handicapped, fordi dens floder i lange perioder er til

frosne . 

Olien har navnlig forøget de mellemøstlige landes strategiske be

tydning. Naturgassen har måske mere end noget andet betinget Italiens økonomi

ske opsving efter den anden verdenskrig og i en senere fase stærkt forbedret 

Ho l lands energiunderlag. Atomkraften har foreløbig vist sig l idet konkurrence

dygtig i sammenligning med de øvr ige kraftkilder. Men forestillingen om , at 

man her stod overfor en betydningsfuld ny energikilde har haft en ikke ubetyde

lig indflydelse på den økonomiske udvikling . Den har stimuleret effektiviserin~ 

gen af udnyttelsen af de tradition~lle energikilder. 2) Den var i midten af 

5o'erne en af Frankrigs tilskyndelser til at gå med til oprettelsen af fælles

markedet , da energiforsyninger ansås for et af den franske økonomis centrale 

problemer , og en løsning mentes at kunne findes ved et europæisk samarbejde om 

udnyttelse af atomenergien. 3) 

Udviklingen i den europæ~ske politik er i øvrigt en udmærket illustra

tion af, hvilken rolle kraftteknologien kan spille i staternes udenrigspo l itiske 
.--

l) Om den tjekkiske krise se Philip Windsor & Adam Roberts , Ozechoslovakia 1968 , 
London 1968. 

2) Leonard Beaten, Must the Bomb Spread? Harmondsworth 1966, s. 89. 

3) Bjøl, La France devant l ' Europe, ss. 58 f . 
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interesseaggregation . CECA blev i begyndelsen af 5o'erne oprettet på grundlag 

af forventninger om kulknaphed . Den stimulerede derfor kulproduktionen . Men 

andre energikilder som navnlig olie og naturgas viste sig mere og mere kon

kurrencedygtige. Omkring 196o stod man over for en overproduktion af kul, der 

skabte en krise, som svækkede tilliden til de overstatslige løsninger. På 

tilsvarende vis viste det sig i løbet af 6o'erne, at atomenergien ilcke opfyld.:. 

te de forventninger, man havde stillet til den. To forhold , der oprindelig 

havde motiveret Frankrig til at gå ind for en stærkt integrationistisk euro

pæisk politik, ~ar blevet svækket. 

Foruden at ene~giteknikken kan være et af de felter, som det kan 

være op~ysende at se på ved en analyse af staternes udenrigspolitiske inter

esser, anvendes den ofte som en bekvem målestok for deres økonomiske udviklings

trin og dermed for den økonomiske og militære styrke , de kan mobilisere i den 

internationale politik. 

2.2. Produktionsteknik . 

Mens landenes energiproduktion er en målestok for deres økonomiske 

udviklingsniveau, anvendes sværindustrien ofte i kapacitetsanalyser som kri

terium for deres militære potentiel. Dette kan, navnlig når man beskæftiger sig 

med perioden fra midten af det 19. århundrede til 1945 , være berettiget. Det 

forskellige forløb , som det væbnede opgør mellem Rusland og Tyskland fik 1914-

17 og 1941-45, kan mppe forklares uden hensyntagen til den forskydning i for

holdet mellem de to landes sværindustrielle produktionskapacitet, som .fandt 

sted mellem de to krige, selvom der også var væsentlige forskelle i Ruslands 

forsyningsmuligheder udefra. Mens det caristiske Rusland stort set var overladt 

til" sine egne ressourcer- Murmansk-banen blev først Bærdig i 1917, den trans

persiske jernbane først i mellemkrigstiden - , modtog Sovjetunionen for $ 9 

milliarder låne- og lejehjælp fra USA1) . Men udtrykt i stålproduktion var der 

også sket en væsentlig udvikling af Ruslands egen kapacitet: 
.... 

Stålproduktion i millioner tons: 

1913 194o 

Rusland 4 , 8 1? , 3 

Tyskland 18,9 21,5 

Omend dette forhold i løbet af krigen forskød sig til fordel for 

Tyskland. 

I 1916 brød den store russiske offensiv mod Østrig-Ungarn, den så

kaldte Brusilev-offensiv sammen på grund af svigtende tilførsler af ammunition. 2) 

l) Feis , Churchill, Roosevelt , Stalin , s. 648. 

2) V.D. Sokolovskij , Veennaja Strategija, Moskva 1963 , s. 325. 
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Allerede fra 1915 blev op til 1/4 af de russiske soldater sendt til fronten 

uden v~ben med instruks om at samle dem op fra de faldne. 1) I slutningen af 

6o 1 erne var den sovjetiske stålproduktion, der i 1945 havde været 12,3 milli

oner tons sammenlignet med 72,3 millioner i USA, blevet den ·amerikanske jævn

byrdig. 

., 

Stålproduktionen i millioner tons: 2) . 

1913 194o 1945 1967 

USA 31,8 ·6o, 8 72,3 115,1 

Rusland· 4,8 18,3 12,3 lo2, 2 

England 7,8 13,4 12,3 24,3 

Tyskland 18,9 21,5 19,4 ( 1943) 36,7 (Vest) 

Frankrig 4,7 4,4 5,1 (1943) 19,7 

Japan o,2 6,8 2,o 62,2 

Indien 1,3 1,4 6,6 

(For Kina kan ikke gives noget tal, da den kinesiske folkerepublik siden 

1958 ikke har offentliggjort produktionsstatistik) . 

Den sværindustrielle produktionskapacitet kan dog ikke uden videre 

bruges som indikator for landenes strategiske styrke og bliver heller ikke 
:; 

uden forbehold anvendt som sådan ~f regeringerne . Det store forspring, USA 

i havde for Sovjet~ne~ i stålproduktion i 1945, forhindrede ikke, at Sovjet

unionen af de amerikanske beslutningstagere i de følgende år blev anset for 
i 
l 

l en trussel, mens omvendt den jævnbyrdighed, der var opnået i slutningen af 

6o'erne, ikke synes at være blevet opfattet som en alvorlig trussel. Bag dette 

forhold ligger vel dels, at en hensigtsbedømmelse, hvor meget man end forsikr,er 

det modsatte, sniger sig ind i styrkebedømmelsen, dels, at den våbentekniske 

udvikling har gjort den sværindustrielle produktionskapacitet mindre velegnet 

. 
l 

l 

som indikator·. Men i forvejen måtte der tages hensyn til, hvorledes sværindustri-.. 
ens produkter anvendtes. Japan, der er blevet verdens tredie stålproducent, 

bruger k·un i ringe omfang sin sværindustrielle produktion til militære formål, 

mens det omvendt var en ekspansiv militærmagt på et tidspunkt, hvor det kun 

havde en beskeden stålproduktion. I 1965 var den årlige bilproduktion i Sov-

jetunionen kun 2oo.ooo sammenlignet m~d 9,3 millioner i USA. En større del af · 

den sovjetiske stålproduktion var således til rådighed for andre formål. Navn-

1) Riasanovsky, op.cit., s. 464. · 

2) W.S . Woytinsky, World Population and Production, New York 1953, United 
Nations Statist~cal Yearbook og The Economist, London 16/11 1968. 

J 
l 

.l 
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lig jernbanerne har været en betydelig aftager, da den sovjetiske økonomi 

overvejende er bygget på togtransport , idet både vandtransport og vejbyggeri 

hæmmes af klimaet. I de senere år har man også lagt vægt på en udbygning af 

navnlig handelsflåden og til dels krigsmarinen. 

Men den våbentekniske udvikling siden 1945, der senere skal drøf

tes, har som nævnt medført ændringer i de industriel le styrkeindikatorer . 

Atomindustri, elektronteknik og metalbehandling, produktioner, hvori et lands 

udviklingstrin snarere bør måles i kvalitet end i kvantitet , har. fået en mere 

fremtrædende placering. 

Et lands produktionsteknik spiller dog ikke bare en rolle for dets 

militære styrkepotentiel, men også i rivaliseringen om indflydelse . Der-1 giver 

det muligheder for at yde økonomisk bistand, og dets produktionsudvikling kan 

have en modelværdi . Det sidste . spørgsmål hører dog snarere hjemme under be

handlingen af social organisation end af produktionsteknik. 

Endelig er industriproduktionen ikke eneafgørende for et lands 

styrke og indflydelsesmidler. Når man beskæftiger sig med tidligere historiske 

faser , indgår landbrugsproduktionen i styrkegrundlaget , og i vor egen tid kan 

den spille en rolle i rivaliseringen om indflydelse . 

Når man vender sig mod den europæiske ekspansions problematik , er 

det vanskeligt at komme uden om produktionsteknikken i landbruget . De forskel

lige samfundsstrukturelle konsekvenser af, om grundafgrøderne er korn, ris 

eller vanskeligere lagervarer som yamsrødde~ har været drøftet i andre sammen

hænge. Man kunne tilføje, at maniokdyrkningen på de tropiske østvendte mellem

amerikanske kystsletter muliggjorde et endnu mere intensivt landbrug end sy·i

kinas - 5o-6o centner pr. ha mod 3o centner ris og 5 centner hvede i ekspan

sionstidens europæiske landbrug - og således gav de præcolombianske civilisa

tioner endnu mindre ekspansionsincitamenter end den kinesiske , skønt en lige 

så stor befolkning synes at have været koncentr~ret på et endnu mindre område.
1

) 

Indianernes overlegne landbrugsteknik kom både Europa og Afrika til gode . 

Nu om stunder spiller landbrugsteknikken navnlig en rolle i den 

internationale politik ved de problemer, den skaber i industrilandene, med af

sætning af overskudsproduktion og beskyttelse mod mere effektive producenter . 

I ulandene medfører en mangelfuld landbrugsteknik til gengæld et stadigt træk på 

sparsomme valutareserver , som er hårdt tiltrængte i industrialiseringen . På 

UNGTAD-konferencen i New Delhi i 1968 ansloges det , at $4, 5 milliarder årligt 

brugtes af ulandene til fødevareimport , mens den samlede årlige kapitalimport i 

begyndelsen af 6o'erne lå på goqt $lo milliarder, 2) 

l) Chaunu, op.cit., ss . 339 f ., Marston Bates, op . cit., S$. 159-61. 

2) Le Monde, Paris lo/2 1968 . 
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2.3 . Transport- og kommunikationsteknik. 

International. politik forudsætter kontakt mellem autonome politi

ske enheder . Hvorledes denne kontakt formidles , er ikke uden betydning for ud

viklingen i .internationale politiske systemer . Der vil i denne fremstilling 

for oversigtens skyld blive skelnet mellem transport- og kommunikationstek

nik , skønt de to begreber i praksis ofte glider over i hinanden. Ved trans

portteknik forstå~ her midler til at flytte varer og personer fra et sted til 

et andet; . ved kommunikationsteknik midler til at overføre "signaler" fra den ene 

person til den anden . 

Et artikuleret sprog må formentlig siges at være den kommunikations

teknik, der klarest adskiller menneskene fra dyrene. Sproget er et vigtigt 

identifikationsinstrument for de grupper, der optræder som aktører i den inter

nationale politik, et elementært middel til at skelne mellem "udgruppe'' og 

"indgruppe". 

Skriften giver muligheder for at overføre signaler uden direkte 

kontakt og skaber dermed nye betingelser for større organiserede samfundsdan

nelser, hvis strukturer og omfang præges dels af skriftens karakter , dels af 

mulighederne for at transportere skriftlige budskaber fra det ene sted til 

det andet . Kommunikations- og transportteknik flyder her over i hi nanden . 

Romerrigets vækst og desintegration er blevet sat i forbindelse .med svingningerne 

i parpyrusforsyninger fra Ægypten. 1) I Kina blev papir muligvis opfundet så 

tidligt som i det 2. århundrede; men det nåede først frem til Europa i løbet 

af middelalderen, og en masseproduktion blev først rentabel , efter at folk i 

det 14. århundrede, måske som følge af en klimaafkø.ling , begyndte at gå med 

undertøj . Hermed skabtes til gengæld forudsætninger for at udnytte den trykke

teknik , der udvikles i det 15. århundrede til massefremstilling af bøger og 

pamfletter. Mens det samlede bogoplag i Europa i sidste halvdel af det l.S. år

hundrede anslås til l5-2o millioner , skønnes det i det 16 . at have nået 15o-

2oo millioner. 2) Dette kommunikationstekniske gennembrud ~ører med til forudsæt

ningerne for den udvikling af nation~lt bevidste eliter og national stater , som 

fandt sted fra renæssancen. 

Begge elementer i det - papiret og trykning med løse typer - stam

mer fra Kina . Men når Europa opløstes i stater, mens Kina for blev et samlet 

rige, k·an det måske hænge sammen med, at den kinesiske skrift i modsætningc til 

den europæiske er ideografisk. På den ene side gjorde de langt færre komponen

ter i den europæiske skrift den mere velegnet til løstypetryk end de 4o.ooo 

kinesiske skrifttegn. 3) På den anden side havde disse en integrerende funktion , 

l) Marshall McLuhan, Understanding Media, New York 1964, ss. 91 & 99 f. 

2) Daumas , op . cit., bind II, ss. 64o- 9o . 

3) Om skrifternes oprindelse I.J . Gelb , A. Study of Writing, Chicago 1952. 
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for så vidt som de udgjorde en kommunikationsteknik, der - som de arabisk

europæiske tal - var uafhængig af talesproglige forskelle mellem rigets 

forskellige dele. 

Transmission af signaler var afhængig af de hurtigste transport

midler indtil opfindelsen af den semaforiske telegraf , der gav Napoleon en 

fordel i sammenligning med hans modstandere , som ikke rådede over interne 

forbindelseslinier.
1

) Afhængigheden af visibilitet elimineredes med opfindel

sen af den elektriske telegraf. I den internationale politik kommer dette 

nye transmissionsmiddel første gang til at spille en rolle under optakten 

til Krimkrigen. Dets virkninge~ på den internationale politik er af 

Dureselle blevet bedømt således: 2) 

La consequence de ce phenomene est claire: 1 1 on aura de 
moins en moins tendance a fixer une politique gen~rale 

. 

et durable, de plus en plus la tentation de se laisser 
guider par les evenements. La politique ~trangere perd, 
du fait du telegraphe , une partie· de son serieux, surtout 
dans les gouvernements ou le pourvoir executif est . 
faible . 

En anden fransk historiker, Albert Sorel skriver om samme emne: 3) 

La telegraphie a bouleverse toutes les conditions de 
l'ancienne diplomatie. Elle a multiplie tout d 1 un coup , 
sans preparation et sans transit ion aucune, dans les 
rapports des Etats, un element que jusque- la tout l 1 art 
des chancelleries s •etait efforce d ' en bannir: la passion. 

Lidenskabernes indtog i diplomatiet kan dog nok ikke bare tilskrives 

telegrafen, m~ må vel på den ene side også sættes i forbindelse med det forhold , 

at udenrigspolitikken mere og mere blev et anliggende , som interesserede andre 

end kancellierne, på den anden side med den spredningsteknik , der udvikledes 

inden for pressen, dels takket være opfindelsen af hur~igpressen, dels og måske 

navnlig ved de nye distributionsmuligheder, som skabtes ved jernbanerne. Virk

ningerne af disse forhold mærkedes allerede , inden telegrafen blev taget i 

pressens tjeneste , således i 184o 1 erne, hvor det slesvig-holstenske s.pørgsmål , 

der tidligere kun havde haft lokal interesse, fangede opmærksomheden i hele 

Tyskland. 4) 

Dureselles og Screls betragtninger antyder, hvor varsom man skal 

være med uden videre at slutte , at tekniske fremskridt også indebærer "frem

skridt" i den internationale politik, hvis man vil definere dette værdiladede 

l) McLuhan, op . cit. , s. 28 . 

2) Duroselle, L·a politique etrangere, s. 34o. 

3) Ibid., s. 341. 

4) W. Carr, Schleswig-Holstein 1815-48 , Manchester 1963, ss. 17 & 8o . 
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begreb som en udvikling, der går i retning af afgørelse af konflikter med en 

mindre sum af menneskelige lidelser. Men på den anden side kan man også netop 

inden for kommunikationsteknikken anføre eksempler på, at anvendelsen af en 

ny teknik kunne virke konfliktbegrænsende. Var der blevet krig i 1914, hvis 

det moderne diplomatis vigtigste transmissionsmidler , telefonen og fjernskrive

ren , havde kunnet anvendes af aktørerne, således at meddelelsen om den russi

ske mobilisering ikke var blevet kendt ni timer tidligere i Berlin end i 

Paris?l) Den direkte fjernskriverlinie, der i 1963 blev etableret mellem 

Kreml og Det hvide Hus , muliggjorde en direkte og øjeblikkelig kommunikation 

under Seksdageskrigen i Mellemøsten i 1967. 

Navnlig under analysen af ~utte internationale kriser kan der væ

re grund til at være opmærksom på kommunikationsteknikken , selvom kommunika

tionsproblematikken naturligvis hermed langt fra er udtømt. Der er tre led i 

enhver kommunikationsproces: Afsendelse , transmission og modtagels~. 2) I det 

sidste indgår også spørgsmålet om, hvorledes signalet opfattes af modtageren. 

Men det er mindre et teknisk end et psykologisk spørgsmål, som vil blive berørt 

i anden sammenhæng . 

Drøftelsen af kommunikationsteknik kan ikke afsluttes uden et par 

bemærkninger om de seneste årtiers udvikling på dette område. Hvad der navnlig 

er relevant for den internationale politik , er dels efterretningsteknikken , 

dels massekommunikationerne. På det første område er der i løbet af 6o ' erne sket 

et gennembrud , som synes at have bidraget afgørende til at forbedre muligheder

ne for en realistisk vurdering af andre landes styrke og hensigter. Fra midten 

af 6o 'erne var de amerikanske SAMOS-sateDitter i stand til fra15omiles højde 

at tage ligeså gode billeder som det U-2 fly, der i 196o bl ev nedskudt over 

sovjetisk territorium, tog fra 12 miles højde, og sovjetisk og kinesisk terri

torium var under konstant satellitovervågning. 3) Udviklingen i elektronteknikken , 

navnlig den drastiske "minimalisering", der er blevet muliggjort ved LSI (Large 

Scale Integration) teknikken , har åbnet nye perspektiver for både raketforsvar, 

aflytning og analyse af modpartens interne kommunikation og reduktion af om

kostningerne ved avancerede v!bensystemer. 4) Disse eksempler viser i øvrigt, 

at den teknologiske udvikling ikke i alle tilfælde er en af de poiitiske be

slutningstag~re uafhængig proces , men tværtimod kan påvirkes af disses inter-

e <;; st-r. 

l) Jvf. Pierre Renouvin , Les erigines immediates de la guerre, Paris 1927 , 
ss. 181 f. 

2) Jvf. ·J .L. Aranguren , Sociologi e de l ' information, Paris 1967, s . ll. 

3) Survival, London august 1965 og Air Force/Space Digest , Washington oktober 
1965. 

4) Herman Kahn & Anthony Wiener, The Year 2ooo , New York 1967, ss. 87 & lo2 
og A1r Force/Space Digest, maj & juni 1965. 
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Inden for massekommunikationerne skete der nye gennembrud med 

radio , film og efter den anden verdenskrig fjernsynet . I den internationale 

politik skabes der herved en mulighed for direkte opinionspåvirkning på tværs 

af græns erne, som er uafhænglg af læsefærdighed. Den toges først systematisk 

i brug af Sovjetunionen, men er også senere blevet benyttet af andre lande, 

eftP.r den anden verdenskr1g navnlig af Ægypten. l) F1lmen blev ligeledes ud

nyttet til politiske formål af Sovjetunionen , men måske mest effektivt af 

den tyske nazisme . 2) En mere global virkning har den nok haft i den rolle , 

den har spillet i det , man har kaldt " the revolution o f ris in g expectations" . 

Fjernsynets virkning har man måske tydeligst kunnet konstatere 

i forbi~delse med den amerikanske fase af Vietnamkrigen, hvor det har givet 

guerrillakrigen en ny "teknisk dimension" i mulighederne for "ydre opinions

påvirkni ng" . 3) Ligesom filmen har fjernsynet formentlig forøget mulighederne 

for social spredning over landegrænserne. 

Sammenhængen mellem kommunikations- og transportteknik er allerede 

flere gange blevet berørt i det foregående, hvor det er blevet påvist, hvordan 

transmissionsrytmen har været betinget af den transporttekniske udvikling . 

Man kan omvendt anføre eksempler på, at transporttempoet kan være betinget af 

den kommunikationst~~niske udvikling, f . eks. i raketteknikken . Men . i tidligere 

faser har transportteknikken ogsl! haft en selvstændig udvikling, som har haft 

vidtgående betydning for den internationale politik . Mere end nogen anden tek

nologlsk kategori er det måske transportteknikken, der har ændret de geografi

ske parametre , De oceangående skibe nedbrød skillevæggene mellem regionalsyste

merne og skabte forudsætninger for et globalt økonomisk og politisk system. 

De interkontinentale raketter gjorde ende på Amerikas geografisk betingede usår

lighed. , 

Foruden af forbedringer i skibsbygningsteknikken, der muliggjorde en 

mere effektiv udnyttelse af vindkraften, skabte større manøvre- og sødygtighed, 

betingedes den europæiske ekspansion af en forbedret kartografi og navigations

teknik . 4) Med dampskibene blev skibsfarten uafhængig af vindkraften , med motor

skibene reduceredes behovet for flådebaser , og med atomubådene åbnedes nye di -

. mensioner i søkrigsførelsen . En betydelig fQrøgelse a.f fragtskibenes tonnage har 

på en gang åbnet nye industrielle udviklingsmuligheder for kyster med gode dyb

vru1dshavne og medført forskydninger i strædepositionernes betydning. Suez-kanalen , 

der var vital for den europæiske olieforsyning i 1956, var det ikke længere i 

1967, da den ikke kan passeres af loo. ooo tons tankskibe. Sunda- strædet , der 

1) Barghoorn , Frederick, Soviet Foreign Propaganda, Princeton 1964. 

2) Se f . eks. Z. A. B. Zeman , Nazi Propaganda, London 1964, ss . 28 ff. 

3) Jvf. Andre Beaufre , Modem Strategi, Stockholm 1966, ss . lo5-l o9. 

4) Chaunu, op.cit. , ss. 293-3o5 og Luis Albuquerque, Introdu~o a Hist6ria 
dos Descobrimentos, Coimbra 1962, kap . 2 & 3 . 
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kan passeres af skibe på 5oo.ooo tons, kan Få større betydning end Malakka

strædet, der høJSt kan tage sk1be på loo.ooo tons.
1

) 

Den udv1delse af den 1nt~rne vandtransport , som muliggjordes ved 

det engelske lt.analbyggP.ri 1. slutningen af det 17 . og det 18 . århundrede , var 

blandt Forudsætningerne for industrialiseringen i England på samme måde, som 

udbygningen af Rh1nsy~temet efter 1815 og kanalanlæggene i USA efter 1812 ba

nede vej For det 1ndustrielle "take oFF" i Tyskland og Amerika. 2) 

I Forvejen var også landevejene blevet udbygget i Europa i løbet 

af det 18. århundrede, hv1lket lettede rejseriet , spredningen af ideer og elite

integrationen , men også e~ter revolutionen de franske bæres lynmarcher fra 

Span~en. til Polen , fra Italien til Holland. Med grundlæggelsen af det franske 

Ponts et Chaussees korps i 1716 indledtes en systematisk udbygning af det eu

ropæiske vejnet, der medførte en halvering af rejsetiden i løbet af århundre

det . 3) I selve transportmidlet , den Firehjulede hestevogn med styring Fra 

bukken, der kom i brug 1 det 13. ~rhundrede og betød et gennembrud i sig selv, 

var der dog ikke sket Fundamentale forandringer. Men her opstod en revolut1on 

med jernbanen 1. det 19. århundrede. Den åbnede de store kontinentalstater Ame

rika og Rusland med dybtgå~nde kons~~venser for den internationale økonomi. 

M1.litært medførtP. rlen forandr1nger, som vel var større end konsekvenserne af 

nog~t andet transportt""krn :;le. gl?nn~·mbrud siden stigbøj len, der havde beting~ t 

det s være panserrytt~r1 og dermerl var blevet en af forudsætningerne for det 

europæiske feudalRamfunds opståen. 4) Tysklands opkomst som Europas dominerende 

magt er nøje knyttet til jernbanen. Den gjorde småstatsvæsenet økonomisk u

holdbart og muliggjorde det sværindustrielle Ruhr-Lothringen kombinat . Allerede 

i 183o ' erne var preussiske ingeniører og økonomer opmærksomme på jernbanens 

strategiske betydning For Tyskland. 5) I praksis toges den sporadisk i brug un

der krigen i Ita1iPn i 1859, mere systematisk under den amerikanske borgerkrig . 

I 187o gav den Tyskland en fordel over for Frankrig. Den "store Mol tke" var 

først og fremme .;t en jernbanestrateg. Op til 19!1..4 bestod krigsplanlægningen 

for Pn stor del af togtider. En hidtil ukendt masseindsats blev mulig. I august 

1914 førte Frankrig to millioner soldater til fronten med 4 . 278 tog, hvoraf 

kun 19 var forsinket. 6) Men dette præcisionskrav medførte en usmi?ighed i den 

1) OECD, Les t ransports maritimes en 1967, Paris 1968. 

2) Cambridge Eecnornic H1story, bind VI, ss . 144 & 224. 

3) Pierre Rousseau, Historie des tr·ansports, Paris 1961 , ss. 157 , 216- 222 & 238f. 

4) Marc Bloch , La societe feodale , udg. Paris 1968, ss . 22o & 4o5 , White , op.cit ., 
s. 38 og Curt Weibull, Historiska problem och utvecklingslinjer, Stockholm 
1962 , s. 12. 

5) J . C. F. Fulle:r, Armam~nt and History , cit. efter fr. udg., Paris 1948 , ss. 
132 f. 

6) AlisLair Horne, The Price of Glory , London 1962, s. 16. 
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militære planlægning, som blev politisk fatal. Schlieffen-planen , der helt 

var baseret p~ det russiske jernbanenets underudvikling i forhold til det 

tyske og franske , betød , at Frankrig skulle sl~s ned først, inden Ruslands 

vægt kunne gøre sig gældende p~ østfronten. Automatikken i den militære plan

lægning blev s~ stram , at den i de afgørende timer fratog de politiske be

slutningstagere deres handlefrihed . Da kejser Wilhelm II den l. august i h~b 

om fransk neutralitet ville afblæse opmarchen mod Frankrig for at koncentrere 

den tyske hær mod Rusland, svarede generalstabschefen, 1) 

- dass das unmoglich sei. Der Aufmarch eines 
Millionenheere~ lasse sich nicht imprpyisieren, 
es sei das Ergebnis einer vollen , muhsamen 
Jahresarbeit und konne, einmal festgelegt, nicht 
geandert werden. Wenn Se . Majestat darauf bestehen , 
das gesamte Heer nach dem Osten zu fuhren, so 
wrden dieselben kein schlagfertiges Heer, sondem 
einen wsten Hauf'en un.geordneter bewaffneter 
Menschen ohne Verpflegung haben ... 

Rusland var på samme måde bundet af sin militære planlægning , og 

det blev den russiske mobilisering, der fik beslutningstagerne i Berlin til 

helt at ændre optik. Mens de indtil da havde handlet ud fra en forventning om , 

at den østrigsk-serbiske krise ikke ville: føre til almindelig krig, handlede 

de efter den russiske mobilisering ud fra den modsatte forventing , hvorved 

krigen blev uundg~elig. 2) . 

Forholdet mellem militær planlægning og politisk handlefrihed er 

et af den internationale politiks centrale problemer. Aron formulerer det s~le

des:3) 

La diplornatie risque d ' etre prisonn~ere , au moment 
crucial, de mecanismes mi li taires qu ' il .faut monter 
a l'avance, que les gouvernants demeurent libres de 
mettre ou .non en mouvement , mais qu'i l s ne peuvent 
plus modi.fier. Durant la s~aine .fatale de juillet 
1914 qui preceda l ' explosion , par deux fois , les 
chefs d'etats-majors, en Russie et en Allemagne, 
expliquerent aux souverains et a leurs conseillers 
qu ' une certaine mesure etait techniquement impossible. 
Le tsar souhaitait une mobilisation partielle contre 
l ' Autriche, mais une telle mobilisation n'avait pas 
ete prevue, elle au~ait bouleverse tous les plans 
et' precipite le chaos. De meme, la seule strategie 
envisagee par le grand etat-major imp~rial etait 
celle d 1 une guerre sur deux .fronts avec une offensive 
initiale a l ' ouest ... . 

1) Moltke , ErinnerUngen, Briefe , Dokumente, Stuttgart 1922, s. 19. 

2) Robe~t North, Perception and Action in the 1914 Crisis , Journal of 
International Affairs , New York 1967 , nr. l . 

3) Aron, Paix et guerre , ss. 54 .f . 
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A un moment ou le destin hesitait encore , 
l ' automatisme des machines militaires , montees 
en fonction de plans de guerre , s'est declenche 
et les hommes ont ete entr aine presque malgre 
eux. 

Et mere smidigt transportmiddel kom dog i brug allerede nogle få 

uger senere, da Gallieni sendt e de. parisiske taxaer og busser med forstærk

ninger ti l Marne og hermed opnåede en overraskelseseffekt , som bidrog til 

den franske sejr. Den anden verdenskrig blev helt præget af de benzindrevne 

køretøjer , der var uafhængige af skinner, til dels endda af landeveje . Da 

Tysklands oprindelige angrebsplan mod Frankrig blev afsløret ved, at et stabs

fly måtte nødlande i Belgien i Januar 194o , således at offensiven måtte udsæt

tes , (hvorved der bl.a. blev tid til operation Weserubung)" , kunne man uden 

"mi.ihsame J ahresarbei t " skifte over til en radikalt ny plan , Manstein-planen , 

der kom fuldstændig bag på den franske generalstab, som troede tyskerne ville 

gøre, hvad de oprindelig havde planlagt . 1) 

Den store bevægelighed , kampvognene bragte ind i krigsførelsen , 

måtte få erhvervelsen af et bredt forterræn i Østeuropa til at synes et sær

lig attråværdigt sikkerhedspolitisk mål for Stalin. 

Den militære balance blev dog ret hurtigt efter den anden verdens

krig præget af strategiske våben , der var beregnet til lufttransport og er 

blevet mere og mere uafhængige af " forterræn" . For flyvemaskinen spillede 

dette endnu e~ vis rolle. Luftwaffe havde brug for Ålborg i 194o, de amerikan

ske bombefl y for baser på Grønland i 1949 , og det betingede en interesse for 

at få Danmark optaget i Atlantpagten , på samme måde som A~orerne gjorde Por

tugals medlemskab ønskværdigt . Siden fik flyene længere og længere aktions

radius,og behovet for baser blev tilsvarende mindre. Med indførelsen af langt

rækkende kæmpetransportfly af typen C 5 i slutningen af 6o ' erne skabtes der 

en så stor strategisk mobilitet, at også motiveringen for troppestationeringer 

i andre lande svækkedes . Udviklingen af V/STOL (vertical/short take off and 

landing) maskiner som Viggen formindskede behovet for udbyggede flyvepladser . 

Men navnlig var flyets betydning blevet reduceret af det nye transportmiddel , 

som Tyskland laricerede med sine V-2 bombardementer af London i 1944. Siden op

sendelsen af den f ørste sovjetiske sputnik i efteråret 1957 har rustningskap

løbet mere og mere været dominer~t af. udviklingen af strategiske og taktiske 

raketsystemer. Trods forestillinger indtil '1961 om en "raketkløft" til fordel 

for Sovjetunw~ bevarede USA det meste af 6o ' erne et forspring i antallet 

af ICBM (intercontinental ballistic missiles) raketter, mens Sovjet~onso lagde 

hnvedvægten på mellemdistanceraketter (IRBM = intermediate range ballistic 

1) A. Goutard, The Battle of France, London 1958 , ss. 92 f. 



- 41 -

missiles, radius ca . 3ooo km og MRBM - medium range ballistic missiles , 

radius looo-17oo km). Men ved slutningen af 6o ' erne skal der være opnået jævn

byrdighed. Den strategiske balance for 1969/7o opgjordes således af Strategic 

Institute i London, hvis vurderinger sædvanligvis lægges til grund for styr

kebedømmelsen i den åbne debat, såaedes på følgende måde: 1) 

Landbaserede ICBMs 

Flåderaketter 

IRBMs & MRBMs 

USA 

lo 54 

656 

Sov j etuilionen 

lo 5o 

16o 

7oo 

England 

48 

Det amerikanske forspring i ICBM og flåderaketter i 1962 - begge 

kategorier tilsammen USA 438, Sovjetunionen godt 75 , sammenlignet med den 

relative ligevægt året før - 159 mod godt So , i forbindelse med et amerikansk 

" efterretningsgennembrud" i 1961 , der afslørede, at Sovjetunionen ilde e var 

foran USA i ICBM' er , har formentlig været baggrunden for Xru~cevs forsøg 

på i efteråret 1962 at installere mell~distanceraketter på Cuba. Dette måtte 

fra amerikansk side opfattes som en så meget farligere udfordring, som den 

amerikanske sydkyst var uden raketvarslingssystem , 

Det behov, raketterne stiller til forterræn, har i 6o'erne først 

og fremmest ligget i fremskudte radarlinier som i Grønland og Norge; dette 

vil næppe blive mindre, hvis man i løbet af l97o ' erne forsøger at udvikle ef

.fektive raketforsvar i de s~aldte ABM-systemer. 2) 

Andre transporttekniske fornyelser, som muligvis.kan få militær 

betydning i 197o ' erne er amfibiefartøjer som de s~aldte luftpudebåde. 

2.4. Våbenteknik. 

Raketvåbnene er et eks~pel på, at et nyt trin i den våbentekniske 

udvikling består i en kombination a.f ny transportteknik med ny ødelæggelsestek

nik. En ødelæggelsesteknik, der blev udviklet i USA med atombomben og navnlig 

brintbomben, blev kombineret med et .fremføringsmiddel, som oprindelig var 

fremstillet i Tyskland. Denne forening af to teknologiske kategorier kan man 

også finde i tidligere historiske .faser . Stigbøjlen kombineredes med lansen 

i det svære kavalleri, sejlskibet med kanonen i det europæiske krigsskibe , bilen 

med kanonen i kampvognen. M·en i andre til.fælde er en ny våbenteknik ikke be

tinget a.f en sådan kombination. På landjorden ~edsagedes ildvåbnene ikke i 

første omgang af nogen ny transportteknik. I andre tilfælde ændres krigens tek~ 

ni ske forudsætninger uden nogen ændring i våben teknikken, som f. eks. med jern

banerne. 

1) The Military Balance , London 1969 , s. 55 . 

2) Herom Nikolaj Petersen, Afskrækkelse og forsvar, København 1969. 
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Det følger ~llerede heraf, at man i det mindste skdl være varsom 

med at anlægge en monistisk betragtning på forholdet mellem international 

politik og våbenteknisk udvikling. På den anden side er det en af de kræfter, 

som ikke kan ignoreres. Flere gange har man ment at kunne konstatere en kor

relation mellem våbenteknisk udvikling og strukturforandringer i de interna

tionale politiske systemer. Halvdan Koht finder allerede en sammenhæng mellem 

overgangen til jernvåben og de første norske statsdannelser under fylkeskon

gerne.1) Den frankiske statsdannelse havde som våbenteknisk grundlag den 

frankiske stridsøkse francisca'en . 2) Det svære rytteri bidrog til gengæld til 

middelalderens "suverænitetsatomisering". Men disse strukturer ændredes med . 
ildvåbnene , belejringsartilleriet , der gjorde det af med middelalderfæstninger-

ne, feltartilleriet og geværerne, der overmandede kavalleriet?)I den oversøi

ske ekspansion blev skibskanonerne europæernes vigtigste trumf. "Ultima ratio 

regum", kongernes sidste argument , lod Richelieu gravere på de franske kanoner. 

Hverken krudtet eller kanonen blev opfundet i Europa, men i Kina. 4) Når 

Europa alligevel på dette punkt fik et våbenteknisk forspring , kan det dels 

ses i sammenhæng med samfundsstrukturelle forhold , 'som skal behandles i anden 

sammenhæng , men dels også på baggrund af en metalbehandlingsteknik , der para

doksalt nok var blevet udviklet i klokkestøberiet.5) 

England3 førende stilling som sømagt grundlagdes fra 1588 på dets 

skibskanoner, og Sveriges stormagtsstilling i det 17 . århundrede på det mobile 

svenske .feltartilleri.G) Under konfrontationen med Sverige i begyndelsen af 

det 18. århundrede spredtes den svenske våb·enteknik til Rusland, hvor den 

senere i århundredet sikrede de russiske sejre over tyrkerne, som atter åbnede 

vejen for den russiske ekspansion i Centralasien . 7) Samtidig muliggjorde felt

artilleriet en europæisk ekspansion i Asien fra de brohoveder, der var etable

ret inden for skibskanonernes rækkevidde . 8) I Europa havde en forbedret fæst

ningsteknik i det 18 . århundrede elimineret den fordel, som artilleriet i det 

16 . og 17. havde givet angrebet over forsvaret . 9) Men ~ye former for krigs

førelse brød igennem efter den franske revol ution . Disse var vel delvis be

tinget af våbente~nik som det franske forspring , der opnåedes under Ludvig 

XVI ved en modernisering af artilleriet og en fordobling af infanteriets ild-

l) Halvdan Koht, Drivmakter i historia , Oslo 1959, ss. 68 f . 

2) C.W.C . Oman, The Art of War in the Middle Ages, udg. Cernell 196o, ss . 1 7- 21. 

3) Oman, op.cit., kap . V og Fuller, op.cit., s. lo5. 

4) Needham , op . cit. , ss . 246 f . & 251. 

5) Cipolla, op . cit ., s . 23. 

6) Cipolla, op . cit. , ss. 33-42 & 54 og Michael Roberts , op.cit ., ss. 233 f . 

7) Cipolla, op.cit ., s . 145. 

8) Ibid., s . 74. 

9) Quincy Wright, op . cit ., s. 142. 
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kraft, l) men ogsEt af samfundsstrukturellt; forandringer , som sk c:~l drøftr:;s· se-

nere. 

I løbet af det 19. århundrede skete vel en gradvis v~dereudvikling 

af de eksisterende våben, der f . e.ks . betød, at infanteriets ildkraft steg. 

Mens looo mand i 185o kun kunne skyde 5oo skud i ~inuttet med en skudvidde på 

3oo m, kunne de i 1913 affyre lo . ooo skud over 4ooo m. Men en ny våbentype 

opstod først med maskingeværet , der til gengæld påny forvandlede krigsførelsen 

til fordel for forsvaret og medførte den første verdenskrigs stillingskrig 

og hekatomber af faldne , et trauma, der fik meget vidtgående politiske konse

kvenser. Den anden verdens~rig var snarere præget af nye transportmldler som 

kampvogne og fly. Men et teknologisk spring i den egentlige våbenteknik fandt 

sted, da de første atombomber blev anvendt i 1945. Hiroshi ma-bomben var 2ooo 

gange kraftigere end den største bombe , der hidtil var blevet anvendt eller 

2o kilotons = 2o.ooo tons trotyl (TNT) . Et nyt spring skE-te med den .førstE• 

amerikanske brintbombe i 1952. Den var 2oo gange kraftigere end Hlroshima

bomben eller 4 megatons = 4.ooo.ooo tons TNT. 

Allerede i 1945 blev der anvendt to forskellige bombetyper , en 

såkaldt kanonbombe mod Hi roshima og en implosionsbombe mod Nagasaki. Den før

ste er så simpel at fremstille, at den kunne anvendes uden forudgåendP prøv~

sprængnin.g, men kræver til gengæld U235 som spr·ængladning. Implo~uonsbomben 

er mere kompliceret at konstruere, men som sprængledning kan benyttes Pu239 , 

der i modsætning til U235 er rel~tivt enkelt at fabrikere , når man råder over 

atomreaktorer. U235-våben er , sEt vidt vides, hidtil blevet anvendt som tænd

sats for brintbomber. Beriget uran er endvidere forudsætningen for fremstilling 

af mindre, såkaldt taktiske atomvåben. 

Efter USA var Sovjetun~onen den første magt, der sprængte kerne

våben , atombomben i september 1949, brintbomben i 1953 . England fulgte efter 

i 1955 og 1957, Frankrig i l96o og 1968 og Kina i . l964 og i 196 7. En række an

dre lande har givet afkald på at foretage.prøvesprængninger i atmosfæren og 

havet ved at skrive under på Moskva-traktaten af 1963 , men skønnes teknisk a t 

være eller blive i stand til at fremstille atomvåben: 

Canada siden 1965. 

Japan, Tyskland, Indien, 'Israel 1968- 72. 

Sverige , Italien, Tjekkoslovakiet, Australien og Schweiz 1973-77 . 2) 

De virkninger for international politik , som kernevåbnenes opkomst 

har haft , er blevet debatteret i en omfattende litteratur, som delvis skal be-

1) Charles de Gaulle, La France et son armee , Paris udg. 1945, ss . 44 f . 

2) Leonard Beaton , op.cit. 
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røres i det følgende , n~r opmærksomheden rettes mod forholdet mellem tekn1k 

og strategi . 

2 . 5. Teknik og militærstrategi . 

Den teknologiske udvikling optræder kun som uafhængig variabel i 

forhold til det politiske· system, når den præges af afgørelse i det økonomi

ske system. Disse kan føre til, at nye opfindelser omsættes i ny teknik, 

men ligeså vel til , at de ikke gør det. Om en opfindelse bliver en social 

kraft , afhænger af, i hvilken social situation den sker. ben .amerikanske so

ciolog William Fielding Ogburn, der særlig har interesseret sig for forholdet 

mellem teknologi og social forandring , skriver herom: 1
) 

Inventions are made relatively suddenly and are 
dropped, so to speak, into a social situation 
These social situations may vary though, from 
one country to another • .. The first stage of 
inventional 1nfluence is in its use. It should 
be observed, however , that not every invention 
is used. Probably more t~ 9o per cent of them 
arenot used . .• An invention is , then , like a 
seed which may fall on different kinds of soil. 
The soils that are too sandy , too wet , too dry, 
or too rocky may be said to offer resistances to 
the growth f rom the se~d . 

Afgørelser af, om en opfindelse skal udnyttes teknisk , kan blive 

truffet inden for det økonomiske system ud fra rent økonomiske hensyn , men 

ikke desto mindre f~ betydelige politiske konsekvenser . Aftalerne mellem I . G. 

Fa~b~ og Standard Oil om udveksling og udnyttelse af kunstgummiopfindelser 

mod ~etrokemiske opfindelser før krigen, førte til , at Tyskland blev uafhæn

gigt af naturgummiforsyninger , mens USAs krigsindsats blev hæmmet ved Japans 

erobring af Malakka og Indonesien. 2) 

Men når det drejer sig om "magtteknologi'" ligger afgørelserne pr. 

definition vel i højere grad hos de politiske besl utningstagere . Heller ikke 

på dette område er den teknologiske udvikling en af beslutninger uafhængig 

proces. Skal man udvikle et ABM-system eller ej? Det afgøres på den ene side 

af , om opfindelser gør et sådant systems effekt i vi t et sand'synlig inden for 

en acceptabel omkostningsramme, p~ den anden side af , hvilken strategi de poli

tiske beslutningstagere ønsker at anlægge. · 

Dette afgøres påny ved en vekselvirkning mellem de muligheder , 

teknologien byder på, de forestillinger, man gør sig om det ydre miljø, d . v.s. 

andre stater i det internationale system, de forventninger , man nærer til en 

l) William Fielding Ogburn, Technology and International Relations, Chicago 
1949, ss. 18-24. 

2) Jacques de Launay , Histcire COntemporaine de la Diplornatie secrete, Lausanne 
1965 , SS. 248 f . 
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eventuel væbnet konflikts sandtynlighed og karakter, og endelig af de interne 

pressioner, en regering er udsat for. Dette samspil møder man gang på gang, 

når man analyserer forholdet mellem teknik og strategi. 

Strategien påvirker teknikken og teknikken strategien; men dette 

i og for sig banale udsagn kan præciseres derhen, . at Clausewi tzs rege~ om, 

at det i international po~itik er andre, der foreskriver end loven, i særlig 

grad gælder på det magtteknologiske område. Rustningskapløbet efter den an

den verdenskrig•har været domineret af, at USA og Sovjetunionen i teknik og 

strategi har efterlignet og søgt at overgå hinanden. Strategien er her i høj 

grad blevet funktion af en teknologisk udvikling, som modparten har besluttet 

sig for, fordi den har været anset for mulig og effektiv. Der har været andre 

perioder, hvor strategien synes at have været helt primær i forhold til tekno

logien, tekn~ogien en funktion af strategien. I den store strategiske debat, 

der fandt sted i 178o'erne mellem tilhængere og modstandere af bevægelseskrig, 

angrebskrig og forsvarskrig, tot al krig og "tvekamp", kan man nok spore de 

forskellige våbengrenes organisationsinteresser; men der argumenteres kun i 

meget ringe grad ud fra teknologien, helt overvejende ud fra moral og forvent 

ninger om, hvprdan den internationale politik vil og bør udvikle sig. 1) 

Ofte kan man konstatere, at den strategiske debat står mellem folk, 

der argumenterer ud fra forskellige opfattelser af teknologiens betydning, _som 

igen bygger på, i ·hvor høj grad de har været i stand .til at frigøre sig fra 

forestillinger om en foregående væbnet konflikt i deres vurdering af en ny 

teknisk udviklings konsekvenser. I 1897 skrev den polske pacifist Ivan Bloch, 

der påvirkede tsar .Nikolaj II til indkaldelse af den første fredskonference 

i Haag, en bog, hvori han med stor præcision forudsagde, hvilken karakter et 

kommendevæbnet opgør ville få, og konkluderede, at krig ikke længere fra et ø

konomisk synspunkt var et middel, hvormed staterne kunne opnå fordele, som var 

omkostningerne værd: 2) 

Il est inutile de parler du passe lorsque vous etes aux 
prises avec des considerations d'un ordre tout nouveau ... 
Le s~ldat, par une evolution naturelle, a si bien 
perfectionne le roeeanisme du massacre qu'il a pratique-

~ ment assure sa- propre destruction ... 
Tout d'abord, une tueriebien plus grande- une tuerie 
a une echelle telle qu'il deviendra impossible pour les 
troupes d ' emporter la decision dans le combat. La 
guerre ••• deviendra une sorte de "partie nulle" .dans 
laquelle aucune de~ ~rm~es n'ayant la possibilite de 
prendre le dessus, elles resterens toutes deux face a 
face, se mena~ant, mais incapables de frapper le coup 
decisif et final . Voila l'avenir de la guerre, pas le 
combat, mais la famine; pas la tu~rie des hommes, mais 
la banqueroute des nations et l'ecroulement de tout le 

1) Marcel Reinhard, Le grand Carnot, Paris 195o, kap. IX. 

2) Quincy Wright, A Study of War, s. 83 og Fu~ler , op.cit . , s. 143. 
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systerne social •.• 
Chacun sera dans sa tranchee ~u cours de la 
prochaine guerre. Ce sera une grande guerre de 
tranchees. La beche sera aussi indispensable 
au soldat que son fusil. 

I de mi li tære stabe var do,g kun få i besiddelse af Blochs forud

seenhed. Trods Blochs advarsler førte caren en politik, der endte i den rus

sisk- japanske krig, hvori Rusland mistede 4oo . ooo mand. I Vesteuropa synes 

blandt de militære ledere kun oberst Philippe Petain at have været opmærksom 

på betydningen af denne massakre. F~rgæves modsatte han sig med argumentet : 

"Le feu tue" den officielle doktrin, som var bygget på "l'attaque, toujours 

l ' attaque", udviklet på grundlag af erfaringerne fra den passive strategi i 

187o, som atter havde været en reaktion på de første erfaringer, man havde 

haft med geværets. forøgede i~dkraft under d~ østrigsk-italienske krig. l ) 

Først efter den katastrofale Nivelle-offensiv i foråret 1917, der førte den 

franske hær til randen af sammenbrud, afpassedes strategien efter den våben

tekniske udvikling, som i denne fase var domineret af den stærke udvikl i ng i 

forsvarsvåbnenes ildkraft. 2) 

Konsekvenserne af de nye angrebsvåben , der blev udviklet i krigens 

sidste fase, kampvognen og flyvemaskinen , erkendtes til gengæld ikke af den 

militære ledelse i mellemkrigsåren~ , som hel t baserede sin politik på en for

svarsstrategi inspireret af skyttegravskrigen. De Gaulle forudsagde ganske 

vist med samme præcision som Bloch i sin tid den nye krigs karakter i sin 

bog Vers l ' armee de metier i 1934, men -opnåede ingen tilslutning i hverken 

den militære eller den politiske ledelse. 3) 

Er denne tendens til strategiens efterslæb· i forhold til teknolo

gien også karakteristisk , for den fase , der følger efter den anden verdenskrig? 

Kun en væbnet konflikt kan naturligvis give et definitivt svar på dette 

spørgsmål; men det må siges at indgå i præmisserne for en stor del af den 

strategiske debat i de senere år , at ingen , hvis de største våben blev brugt, 

ville overleve under sådanne forh~ld , at spørgsmålet kunne forventes at have 

nogen interesse. 

Karakteristisk for den strategiske debat siden den anden verdens

krig har været en udbredt forestilling om, at våbenteknologien nu havde nået et 

sådant udviklingstr.in, at den umuliggjorde krig med anvendelse af alle til rå

dighed stående midler. Men det må tilføjes dels, at denne opfattelse også er 

blevet gjort gældende i tidligere faser - den findes i det mindste implicit 

allerede hos Bloch, dels, at den ikke er almindeligt accepteret . I USA har bl.a. 

l) Horne, op. cit. , ss. 11 f f ., J .-R. Tournoux, Petain et de Gaulle , Paris 
1964, s. 45. 

2) John Williams , Mutiny 1917, London 1962, ss . 31- 52. 

3) Se Bjøl , De Gaulle, manden og epoken, ss. 43-52. 
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Hennan Kahn søgt at udforme en strategi for en postnuklear "broken back" 

krig, og i Sovjetlm:imlen udvikled~s en tilsvarende doktrin i bogen Vojenna~a 

.Strategija, som i 1962 udsendtes under redaktion af ~arskal Sokolovskij.i 

Også Mao Tse-tung har tilkendegivet, at en fortsat krig ville være mulig 

efter anvendelse af kernevåben. 2) Det er dog vanskeligt at afgøre, om disse 

skrifter og udtalelser er udtryk for de pågældendes virkelige opfattelse 

eller led i de bestræbelser på at gøre egen beslutsomhed troværdig, som er 

kommet til at spille en særlig rolle i den moderne strategi, netop på grund 

af den udbredte opfattelse af , at anvendelsen åf de største våben er blevet 

umulig, . fordi den ville være selvmorderisk. En af de førende franske strate

giske teoretikere Andre Beaufre konk~uderer, at "den store krig og den vir

kelige fred er afgået ved døden. samtidig". 3) 

Bag denne formulering ligger en forestilling om ikke bare, at 

anvendelsen af de strategiske kernevåben er blevet umulig på grund af deres 

ødelæggelseskraft, men også at deres tilstedeværelse på en gang vil umulig

gøre en storkrig på grund af optrapni ngs faren, og at denne på den anden si

de vil betyde, at andre former for væbnede konflikter - konventionelle eller 

guerrilla - vil blive almindeligere, fordi ~en tekniske optrapningsfare 

formindsker risikoen for en geografisk udvidelse af en væbnet konflikt. Dis

se synspunkter er også blevet forfægtet af Raymond Aron. 4) 

Staternes strategi kan udledes ikke bare af det deklaratoriske 

materiale, der altid kan være præget af taktiske hensyn, men også af deres 

tekniske prioriteringer. Fra begge disse udgangspunk t er kan man skitsere en 

korrelation mellem den strategiske og tekniske udvikling s iden den anden 

verdenskrig, mens det ~r vanskelig:t at sige andet om determinanterne heri 

end, at der har været tale om en vekselvirkning mellem teknologi og strategi 
l 

og mellem forskellige staters politik. Et hovedtræk har været, at USA som 

den teknologisk højst udviklede stat gennemgående har angivet udviklingens 

retning, mens andre staters adfærd mere eller mindre kan ses som en funktion 

af den amerikanske politik. 

I den første fase, der var præget af det amerikanske monopol på 

atomvåben, var den amerikanske strategi for så vidt en repressaliestrategi , 

som der lagdes vægt på at erhverve baser til det strategiske flyvevåben. 

l) Hennan Kahn, On Thennonuclear War, Pri~ceton l96o, ny udg. 1969 og. 
Sokolovskij o.a.; Vojennaja strategija, Moskva 1962, am.udg. Soviet 
Military Strategy, Engle\oTOOd Cliffs 1963. Om ,sovjetisk strategi i øvrigt 
Thomas W. Wolfe, Soviet Strategy at the Crossroads, Cambridge, Mass. 1964. 

2) Morton Halperin, Contemporary Military Strategy, Boston 1967, L.M. Chassin, 
La pensee militaire chinoise actuelle, Revue militaire generale, Paris 
marts 1962, Alice Langley Hsieh, Communist China's Strategyin the Nuclear 
~· Englewood Cliffs 1962 og Stuart Schram, Mao Tse-tung, Harmondsworth 
1966 , s. 291. 

3) Andre Beaufre, op.cit . s. lol. 

4) Paix et guerre og Kodernt strategiskt t~ande,Strategisk Bulletin,Stockholm 
1969 , nr. 4. 
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Men Koreakrigen afslørede både , at atomvåben ikke var nok til at 

hindre en konventionel krig, og at USA, selv hvor amerikanske tropper kæmpe

de og led store tab , havde vanskeligt ved at finde egnede mål for sine atom

v&ben og under alle omstændighede~ veg tilbage for at benytte dem. Den svæk

kede endvidere vægten i den argumentation, som f.eks . Kennan havde fremført, 

gående ud på, at den sovjetiske trussel ikke var en trussel om ekspansion ved 

militær vold. Krigen medførte i sig selv en udvidelse af de amerikanske kon-

ventionelle styrker. Desuden muliggjorde den en konventionel oprustning i 

Europa og forh~dlinger om et tysk forsvarsbidrag, idet man frygtede , at 

Sovjebzllonen ville benytte det ame~ikanske engagement i det fjerne Østen til 

et fremstød i Europa. På NATO-mødet i Lissabon opstilledes et styrkemål på 

75 divisioner på centralfronten. 

Den republikanske regering, der kom til magten i 1953 , kunne i

midlertid ikke acceptere en strategi , der praktisk talt så bort fra USAs 

stærkeste våben, men ville dels under indtry~ af de amerikanske tab i Korea, 

dels på baggrund af europæernes vanSkeligheder ved at møde de opstillede 

styrkemål, dels af økonomiske grunde påny basere amerikansk sikkerhedspolitik 

på kernevåbnene. Den ville anlægge et "new look" på den amerikanske strate

gi. Straks efter præsident Eisenhowers magtovertagelse i januar 1953 formu

leredes en ny strategi , der ville "place main but not sole reliance on 

nuclear weapons".l) Foster tull~s gav den året efter sin egen formulering 

ved at erklære , at USA i .fremtiden vi~le møde væbnede udfordringer "by means . 
• 

and in_places o.f our own choosing" og eventuelt med en "massiv gen~ældelse". 
A.fskrækkelse blev vigtigere end forsvarsmuligheder. 
Inden for NATO bemyndigedes den øverstkommanderende i Europa (SACEUR) til 

at tilrettelægge sin strategi ud fra den præmis, at taktiske atomvåben, som 
l 

nu begyndte at komme i produktion , vilil:e hlive anvendt i til.fælde a.f "la:;rge-

scale fighting" i Europa. Samtidig gennemfe rtes dog omsider Tysklands opta

gelse i NATO, idet man fra den tyske regerings side i denne .fase argumenterede 

med, at det var den eneste vej ·til at undgå risikoen for anvendelse af takti

ske atomvåben på tysk grund i tilfælde af krig , og under trusler fra udenrigs

minister Foster Dulles ' side om en "agonizing reappraisal" a.f amerikansk stra

tegi, som ville indebære en til~agetrækning til bastioner som England og 

Spanien, hvis ikke Frankrig accepterede den tyske oprustning. 
2
) 

Der var således allerede i denne .fase tale om ikke et enten- eller, 

men et både-og , både en atomstrateg~ og en konventionel strategi. I en vis 

forstand var den massive gengældelses strategi dog allerede blevet prøvet , in

den den blev proklameret , idet der i foråret 1953 blev ført atomvåben frem til 

Okinawa, samtidig med, at tulles gennem den indiske premierminister Nehru 

l) William W. Kauf.fmann, The MeNarnara Strategy, New York 1964, ss. 21 f. 

2) Halperin, op .cit . ss. 46-49 . 
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lod Peking vide, at atomvåben ville blive brugt, hvis våbenstilstandsforhand

lingerne i Korea brød sammen. 1) Om det var denne trussel, der førte til, at 

de to år lange forhandlinger endte ~ed en våbenstilstand, er vanskeligt at 

afgøre, bl.a. fordi den faldt samm~n ~ed.Stalins død; men Foster Dulles synes 

at have været af denne opfattelse, _og det følgende år toges atombombetruslen 

p!ny i brug i forbindelse med Geneve-forhandlingerne om Indokina. Under krisen 

omkring de kinesiske kystøer Quem0y og Matsu i 1958 truede Foster Dulles 

atter med "mas si v gengældelse" mod Kina, og krisen afblæstes derpå fra kine

sisk side.
2

) Heller ikke i disse tilfælde vides det dog med sikkerhed, om 

Dulles ' "brink:manship" har været afgørende • 

. I Europa blev atomtruslen brugt af .Sovjetunionen mod England og 

Frankrig under Suez-krisen i 1956, under den mellemøstlige krise i 1958 og på 

ny i 196o under den første Cuba-krise. Sovjetunionen havde i modsætning til 

Amerika, der under det fejlagtige indtryk, at russerne var i færd med a't: op

bygge et stort strategisk flyvevåben satsede på luftforsvar og videreudvikling 

af flyvevåbnet, i 5o'erne lagt hovedvægten dels på mellemdistanceraketter, dels 

på en væsentlig udvidelse af de konv~tionelle styrker 1953-55. 3) Begge dele 

synes led i en strategi, der var baseret på, at de anså Vesteuropa for gidsel 

i forhold til USA. 

De sovjetiske trusler affødte i forbindelse med USAs adfærd under 

Suez-krisen en omlægning af den engelske strategi i 1957 til afskrækkelse i hø

jere grad baseret på et nationalt atomvåben . Frankrig lagde i foråret 1958 

grundlaget til at følge efter med konseilspræsident Felix Gaillards beslutning 

om at træffe forberedelser til den første atomprøvesprængning. 

I mellemtiden havde Sovjetunionen med opsendelse af sin første 

sputnik. skabt en yderligere motivering for en europæisk atomoprustning. Demon

strationen af, at Sovjetunionen· havde interkontinentale raketter, mentes at 

svælclce troværdigheden i den amerikanske atomgaranti over for Europa. I USA be

styrkede Foster Dulles for så vidt dette indtryk, som han i en årtikel i 

Foreign Affairs i efteråret 1957 skrev, at den "massive gengældelses" strategi 

ganske vist havde gjort sin nytte, men at den tekniske udvikling nu muliggjorde 

anvendelse af kernevåben på et lavere niveau end storkrigens. Hans efterfølger 

Christian Herter gik endnu videre, ~a han i 1959 erklærede: "I eannot conceive 

of the President involving us in all-out nuclear war unless the facts showed 

clearly that we are in danger of devastating ourselves . .. 4) Man søgte at afbøde 

l) David Rees , Korea1 the Limited War, London 1964, SS • 418 f. . 
2) Donald S. Zagoria, The Sino- Soviet Conflict 1956-61, Princeton 1962, SS. 

2o7 f . 

3) Adam Ulam, op.cit., s . 4o4. 

4) Kauffmann, op . ci t. , s. 26 . 
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den situation, der var opst!et ved det formodede sovjetiske raketforspring, 

gennem den første plan om en europæisk atomraketstyrke, der skulle danne 

modvægt til de sovjetiske mellemdistanceraketter. I forskellige former skulle 

dette spørgsmAl dulclce op igen og igen i de følgende !r, men uden at finde nogen 

løsning. I forhold til England opn!edes dog en ny ordning ved atomaÆtalen i 

1958 , der betid, at England i nogen grad opgav sin nationale aÆskrækkelses

strategi og gik over til snarere at se den aiskrækkende virkning ai sin natio

nale atomstyrke deri, at den kunne 9pfattes som tændsats til den langt større 

amerikanske . 

Mens England opn!ede amerikansk støtte til sin atomoprustning, var 

dette ikke tilfældet for Frankrigs vedkommende; general de Gaulle foreslog i 

stedet i september 1958 oprettelsen af et tremagtsdirektorium best!ende ai USA, 

England og Frankrig til koordination af atomstrategien og den globale udenrigs

politik. Den negative reaktion, han modtog på dette forslag, er blevet tillagt 

en væsentli~ betydning for den selvstændige franske politik i forhold til NATO, 

der udvikledes i løbet af 6o'erne . 

I amerika var en lang række kritikere ai Dl.llles• .• strategi , navnlig 

med tilknytning til det demokratiske parti gået endnu videre end Herter og fo

reslog, at USA på baggrund ai den nye ~aketsituation skulle skaife sig et vi

dere spektrum af aktionsmuligheder. De taktiske atomv~ben gav ikke handlefri

hed nok. Der var brug for båd_e en konventionel oprustning og udvikling af anti

guerrillastyrker, således at USA ikke længere ville svare "p! steder og med 

midler", som det selv valgte, men p! det sted, udfordringen opstod, og med de 

midler, der svarede til den. I forvejen havde et andet af Foster Dulles' slag

ord, at "tilbagerulning" skulle erst,atte "inddæmning", mistet enhver troværdig

hed ved USAs passive holdning under Sovjetunionens nedkæmpelse ai den ungarske 

opstand i efteråret 1956. 

Den nye strategi, der qlev. ~sat af præsident Kennedy, fik beteg

nelsen "flexible response", fordi ~ss~sen i den var, at USA skulle have mulig

hed for "afpasset imødegåelse" efter :Konflikternes learakter og niveau. Når der 

i denne forbindelse satsedes ikke bare på større konventionelle styrker, som 

ville gøre anvendelsen af taktiske atomvåben mindre påkrævet, men også på anti

guerrillastrategi, hvilket fandt udtryk i oprettelsen af Special Forces og anti-

.guerrillaskolen i Panama i 1962, må det ses dels på baggrund af Fidel Castros 

succes på Cuba, men dels måske også på baggrund af det raketforspring, som Sov

jetunionen formodedes at have opnået fra 1957. Dette blev øjensynlig ai Mao Tse

tung opfattet således , at der nu var en mindre risiko for, at USA ville inter

venere i nationale befrielseskrige, således at man fra kommunistisk side kunne 

slå ind på en mere aktiv strategi. Quemoy-Matsu lerisen kan have været udtryk 

for denne nye linie, og den optrapning af guerrillaaktiviteten, som begyndte 
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i Sydvietnam i 1958 er blevet sat i . samme sammenhæng. Under alle omstændigheder 

gik Hanoi i 1959 ind for en befrielse af Sydvietnam samtidig med, at forsvars

minister Peng Teh-huai, der havde stået for opbygning af et konventionelt for

svar med støtte fra Sovjetunionen, ·i Kina blev udskiftet med Lin Piao, der i 

to henseender gik ind for en ukonventionel strategi: den revolutionære krigs og 
. l) 

atomo~n~ngens. 

I Sovjetunionen havde Xru~ev imidlertid draget andre konklusioner 

af den nye strategiske situation end M~o . Tse-tung og Kennedy. I januar 196o 

proklamerede han en nedskæring af Sovjetionens konventionelle styrker og til

kendegav, at den sovjetiske sikkerhedspolitik i højere grad ville blive baseret 

på atomvåben. 2) Mens Malenkov i 1955 var blevet kritiseret for at have erklæret, 

at en atomkrig ville betyde ikke bare kapitalismens, men civilisationens ende

ligt, fremsatte Xruscev nu det samme syn~unkt. Fra efteråret 1961 indstilledes 

imidlertid de sovjetiske styrkereduktioner. Krisen omkring Berlin-muren havde 

fremskyndet den amerikanske konventionelle ~prustning, og fra Warszawa-pagtens 

side svaredes med en forøgelse af det konventionelle beredskab. Desuden var det 

som nævnt i 1961 blevet .klart for amerikanerne, at det sovjetiske raketforspring 

ikke eksisterede. Da det var mislykkedes at skabe ligevægt ved hjælp af mellem

distanceraketter på Cuba, indledtes ~ ~ntensivering af både ICBM-oprustningen 

og flådeoprustningen og en modernisering af de konventionelle styrker, en ud

vikling, der navnlig blev tydelig efter Xruscevs fald i efteråret 1964. Den 

ledsagedes i slutningen af 6o'erne af en modificering af sovjetisk strategi i 

overensstemmelse med den tekniske udvikling, dels i retning af "afpasset imøde

gåelse", dels af en global flådestrategi. 3) 

På grundlag af den nye opfattelse af styrkeforholdet, som amerika

nerne var kommet til i 1961, og på baggrund af det forhold, at USA i denne fase 

havde opnået et teknologisk forspring med henblik på tørstofraketter, som er 

mere velegnede til anbringelse i besky~tede siloer, udviklede forsvarsminister 

MeNarnara i sonuneren 1962 en ny strategisk doktrin om "controlled-response", kon

trolleret imødegåelse, der forsøgte at udvide optionsskalaen til også at offiiatte 

de strategiske kernevåben, ikke bare valgmuligheder mellem konventionel og 

nuklear og guerrilla-krig. I sin tale i Ann Arbor i juni 1962 erklærede McNamara, 

at USA var kommet til den konklusion, at 

1) Roger Hilsman, ToMove a Nation, New York . 1967, s. 419 og Edward Crankshaw, 
The New Cold Var, Harmondsworth 19'63, kap. 9. 

2) Volfe, op.cit., s. 31. 

3) Volfe, The Projection of Soviet Power, Survival, London maj 1968. 
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basic military strategy in a possible general 
nuclear war should be approached in much the 
same way that more conventional military 
operations have been regarded in the past. That 
is to say , principal ~ilitary objectives , in 
the event of a nuclear war stemming from a 
major attack on the Alliance, should be the 
destruetion of the enerny's milit~ forces, 
not of its civilian population.l) 

MeNarnaras kontrollerede imø.degåelse var på en gang et forsøg på at 

give det amerikanske strategiske raketvåben .fornyet troværdighed som "paraply" 

over Vesteuropa ved at nævne angreb på modstanderens militære mål som svar på 

et angreb "på alliancen", og at give modparten et incitament til at tænke i 

andre baner end massemord på civilbefolkningen i tilfælde a.f en storkonflikt. 

Både i Tyskland og i SovjetUrtionen fik MeNarnaras strategi dog i .første omgang 

en negativ modtagelse. På grund af tysk ino'dstand blev den afpassede imødegåel

se først i 1967 offici elt knæsat som NA~O-strategi. 2) 
Betingelsen for den kontrollerede imødegåelse var en amerikansk 

overlegenhed i det såkaldte "second strike" arsenal, d.v.s. atomvÅben, der var 

i stand til at overleve et første angreb. Dette opnåedes dels ved de silobe

skyttede Minuteman-raketter, dels ved de ubådsbaserede Polaris-raketter. Men 

MeNarnara-doktrinen synes -at have fungeret som et inci t ament for Sovjettinionen . 
til i løbet af 6o •·erne at skabe en bedre beskyttet "returslagstyrke". Endvidere 

synes man i SovjetUnionen en tid at .have været a.f den opfattelse, at et for

svar mod de strategiske rakett·er kunne udvikles. Dette vanskeliggjordes imid

lertid påny a.f en ny generation ang-rebsvåben, de såkaldte MIRV (Multiple Indivi

dually-Targetabel Re-entry vehicles) raketter, hvo~i hver interkontinental 

raket udstyredes med flere sprænghoveder, som kunne udløses langt inden målene 

og uafhængigt af hinanden styres .frem mod dem. I slutningen a.f 6o 1 erne lagdes 

der påny fra sovjetisk side vægt p! at forøge den offensive kapacitet, og da 

Sovje~anen og USA i efteråret 1969 e~~er flere års forberedelser omsider ind

ledte forhandlinger om en begrænsni~g ~ det strategiske rustningskapløb, de 

såkaltlte SALT (Strategic Arms Limitation Talks), var det p! grundlag af en til

nærmelsesvis numerisk jævnbyrdighed i strategiske kernevåben. 

Hvad er konsekvensen af denne v!bentekniske remissituation for 

den internationale politik? Gene~al de Gaulle .formulerede den således, at "når 

alt ·p! et øjeblik kunne ødelægges til grundvolden, var det ikke længere muligt 

at løse de store international e problemer "d€!lib€!rerrunent'" ', forsætligt eller 

frontalt; om man vil. 3) Under all e omstændigheder havde det ved udgangen . af 

6o ' erne ikke været muligt at nå til nogen forhandlingsløsning a.f det centrale 

l) Halperin, op.cit., ss. 77 .f. 

2) Richardson, op.cit., s. 85, og Halperin, op.cit., ss. 78-85. 

3) Pressekonferencen, d. 4/5 1962, Le Figaro, Paris 5/5 1962. 
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øst- vest mellemværende, det tyske spørgsmål, og der havde vist sig en tendens 

til a~ PorElytte konErontationen til sekundære arenaer og til at gennemEere 

rivaliseringen på et lavere niveau, gennem stedEortrædere , enten i lokale krige 

eller i magtkampe inden for de enkelte lande. 

På denne baggrund har guerrilla-krigen Eået en ny funktion . Guerril

la er, som selve ordet siger, . ikke nogen ny foreteelse. Det stammer Era Napole

onskrigene, hvor det anvendtes om spaniernes småkrig mod den franske besættel

sesmagt. Men man kan finde .fortilEælde langt tidligere. Jugurtha Eørte guerrilla 

mod romerne, snaphanerne i Skl!ne mod svenskerne , marathaerne i Indien mod mo

gulerne . Der er så slående fællestræk i guerrilla-taktik og guerrillabekæmpelse 

på tværs af. århundrederne , at man kan Pinde ensartede fænomener i de mindste 

detailler. I den svenske bekæmpelse af snaphanerne indgik en ordre om at Ejerne 

buskads i et bøsseskud bredt bælte langs vejene på samme måde, som amerikanerne 

i Vietnam har betjent sig aE løvEældende midler i junglen. 1) Disse Perholdsreg

ler må naturligvis ses i sammenhæng med visse Pundamentale træk i guerrilla

talctilcken. I sin første Ease er det en bagholds- og udt rætningskrig, hvori 

det . største pr oblem Eor de konventionel l e tropper er at Pinde guerril l astyrker

ne . Dette har i den ene konErontation mellem regul ær e styrleer og guerrilla

styrker efter den anden ført til en række Eællestrælc , Ecruden det nævnte: tor

turPerhør og fangemishandling , repressalier mod områder, hvori der har været 

guerrilla-aktivitet , som i blinde rammer aktivister og sagesløse. Netop at 

Eremprovokere denne type modEorholdsreg~er er et led i guerrilla-taktikken , da 

den forøger solidariteten mellem befolkningen og guerrilla-styrkerne , og en 

forudsætning for en fremgangsrig guer rilla er med Mao Tse-tungs berømte formule

ring , at guerrillero ' en "kan svømme i befolkningen som fisken i vandet ". Dette 

er både betingelsen for , at han kan undgå at blive afsløret og skaffe sig forsy

ninger. Man kan sammenligne guerrilla med jiu-jitsu, hvis hemmelighed er , at mod

standerens styrke udnyttes mod ham selv. Det er netop , hvad der sker, når det 

lykkes at f remprovokere repressalier. Det er således blevet anført , at flyve

maskinen er det me st uhensigtsmæssi ge våben i guer rillabekæmpelse , fordi luft

angreb Per t r insvis rammer sages l øse og derved bidrager til at skabe solidaritet 

mod de konventionelle styrker. 2) 

GuerrillA' en er ikke så meget en krig om terræn som om sindelag . Den 

kan føres med meget primitive våben , selvom den våbentekniske udvikling også her 

har skabt nye muligheder navnlig i maskinpistolen. Når denne taktik har kunnet 

tages i brug i revolutionær kr ig og af nationale Erihedsbevægelser så mange ste

der efter den anden verdenskrig, hænger det også sammen med det elementære for-

l) Knud Fabricius , Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige , III , København 
1955, s . 25 . 

2) Hilsman, op.cit ., ss. 425 & 443. 
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hold, at betydelige mængder af våben var blevet spr edt under krigen. De kine

siske kommunister skal til dels være blevet bevæbnet fra de erobrede japanske 

depoter i Manchuriet. 1) I Indokina, Indonesien og på Philippinerne opstod der 

ligeledes guerrilla-bevægelser i tidligere japansk besatte områder, delvis 

- som i Grækenland - på grundlag af modstandsbevægelser , som var blevet bevæb

net af de al lierede i kampen mod Japan. I Nordafrika skaffede den arabiske fel

laga-bevægelse sig de første våben fra gamle tyske depoter. Men dertil kom, 

at de europæiske kolonimagters forsøg på at bevare det våbentekniske forspring 

i forhold til de indfødte befolkninger, der oprindelig havde sikret deres over

herredømme, ved våbenembargokonventionew~) , efter den anden verdenskrig blev 

brudt af nye våbenleverandører som først Sovjetun~onen, derpå Kina, der ikke 

følte sig bundet af solidaritet med vestmagterne, men tværtimod som et klart 

led i deres politik havde støtte til nationale befrielsesbevægelser . 

Men i en krig om sindelaget er militære våben trods alt noget se

kundært. Hvis ikke en guerrilla-bevægelse skal degenerere til røverbander , 

der mister befolkningens solidaritet , må den stå for et politisk program og i 

sine politiske aktioner imødekomme væsentlige befolkningsgruppers interesser, 

det være sig socialt eller nationalt . 3) Omvendt har en effektiv guerrilla-be

kæmpelse kun vist sig mulig, hvor modstanderen har lagt sin strategi an på 

primært at føre psykologisk krig med isolering af guerrilla-styrkerne fra be

folkningen som det egentlige mål og en begrænset anvendelse af væbnet magt . 

Eksempler på en sådan effektiv "counter-insurgency" strategi har man i den 

svenske bekæmpelse af snaphanebevægelsen og Magsaysays af Hukbalahap-bevægel

sen på Philippinerne. 4) Et eksempel på, hvorledes en fantasiløs anvendelse af 

den konventionelle krigs metoder giver bagslag, har man i den amerikanske indsats 

i Vietnam siden midten af 6o ' erne. 

Men selv om en sammenligning af disse konflikter antyder , hvordan 

komparativ metode kan anvendes med abstraktion fra de historiske dimensioner , 

når man koncentrerer sig om sociologiske træk , gør der sig naturligvis også . 
her historisk betingede forskelle gældende. Den brutalitet - tortur, fangemord , 

repressalier, deportationer -, der indgik i de svenske metoder side om side med 

en langfristet , tolerant og vidtskuende kulturel , social og økon.omisk politik 

over for befolkningen, kan vanskeligt gennemføres af en magt, som giver demo- 

derne massernedier lejlighed til .at dække konflikten i felten og ydermere søger 

at gennemføre guerrillabekæmpelsen med værnepligtige , hvilket giver et helt 

l) Dean Acheson, Present at the Creation, New York 1969, s . 2o3 . 

2) Renouvin & Duroselle, op.cit. , s. 97 f. 

3) Om moderne guerrilla-teori se navnlig Mao Tse-tung , Militarpolitiska skrifter , 
I-II , udg. 9to~holm 1969, Lin Piad , Long Live The Vietory of People ' s War, 
udg. Doak B~ett, China after Mao, Princeton 1967, Vo Nguyen Giap , People•s 
War People ' s Army, Bantam-udgave New York 1968, Che Guevara, On Guerrilla 
Warfare , New York 1961 og Robert Thompson , Revol utionary War in World Strategy 
1945- 1969, London 197o. 

4) Samuel P. Huntington, Changing Pattems of Military Politics, New York ~2, s. 28. 
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andet grundlag for at mobilisere en stemning mod krigen, end der f.eks . eksi

sterede i Frankrig under krigen i Indokina, der udkæmpedes med fremmedlegionæ

rer og andre hvervede korps.
1

) 

Der indg~r s~ledes i guerrilla-problematikken langt flere dimensio

ner end de tekniske: samfundsstrukturelle, massepsyk~logiske, politisk-system

strukturelle, økonomiske, ideologiske. Et land kan, med Arons formulering, i 

længden ikke have b~de borger og unders~tter. Portugal har med et autoritært 

system hjemme kunnet fortsætte kampen mod en guerrillabevægelse, Frankrig måt-
l 

te opgive den, bl.a. fordi antiguerrillaens metoder str.ed mod dets eget poli-

tiske værdisystem. 

l) Om den svenske politik i Sk~e se foruden Fabricius, op.cit. Alf Åberg, 
Nar Sk~e blev svenskt, Halmstad 1965. 
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3. Politik og økonomi. 

Forholdet mellem det politiske og det økonomiske system kan anskues 

under flere synsvinkler. Hvilken virkning har· udvjklingen i det politiske sy

stem på det økonomiske? I hvilket omf~g påvirkes de internationale politiske 

systemer af udviklingen i det økonomiske verdenssystem? Hvilke konsekvenser 

har den økonomiske udvikling for de enkelte samfund og deres deraf følgende 

adfærd i forhold til andre samfund? Hvordan anvendes økonomiske midler til frem

me af politiske mål? 

Nogle af disse synsvinkler er mere relevante for faget i nternatio

nal politik end andre. I denne forbindelse, hvor opmærksomheden er rettet mod 

adfærdsdeterminanter, vil spørgsmålet om , i hvilket omfang økonomiske hensyn 

bestemmer ~ørernes krav tiltrle internationale politiske systeme~ stå i for

grunden. Det m! dog dels tilføjes, at sammenhængen med and~e synsVinkler er 

nær, dels at "økonomiske hensyn" kan forstås på flere måder. De kan dels for

stås som stræben efter økonomiske fordele, dels som de muligheder eller begræns

ninger, et samfundsøkonomisk potentiel giver et land i den internationale po-

li tik.' 

Hvad det første angår, kan anføres nogle enkelte eksempler på, hvor-
• 

dan forskellige synsvinkler kan gribe ind i hinanden eller efterfølge hinanden 

i forskellige faser. Det må nok accepteres , at søgen efter guld, altså et øko

nomisk hensyn, har været et af de kons tante mål i den europæiske oversøiske 

ekspansionspolitik. Det optræder ikke i alle faser, men jævnligt. Når denne 

søgen krones med held, kan man konstatere eftervirkninger i det europæiske 

økonomiske system i form af en voksende aktivitet. 

Mens den europæiske økonomi i periode~l85o-1873 stimuleredes af 

guldfUndene : i Californien og Australien, indtrådte der derpå en langvarig 

stagnation med prisfald, som først brø~es i slutningen af 9o'erne af en ny 

guldproduktion 1 i Sydafrika og Alaska 1 ). Den europæiske stagnationsperiode 

ledsagedes af en betydelig navnlig engelsk kapitaleksport til de oversøiske 

lande. Mellem 1883 og 188~ voksede Englands oversøiske investeringer fra 

95 til 393 millioner pund 2). Sammenhængen mellem disse tendenser og en ny 

fase i den oversøiske ekspansion skal drøftes senere. 

Endelig kan som eksempel på den komplicerede vekselvirkning mel

lem økonomi og international politik anføres verdenskrisen i 1929. Baggrunden 

1) Fr.ede:ric :t:taur.o, L'expansion·.e'fl'oPeenne, l'aris 19~4, . ss .•. 31.4,:& 318, Mi.lz.a, op.cit., 
s .. ·94 og Maurice :Flamant & ·Jeanne ·· si:rtger~Ierel; Crises et recessions .~conomiques, 
Paris 196&~.ss. 16 & 42. · · · · · · · · 

2) Fl ~ant & Singer-Kerel, op.cit., s . 42. 
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for denne krise var naturligvis for så vidt internationalpolitisk, som der i den 

indgik økonomiske strukturforsk~~forårsaget af stormagtskrigen 1914-18 l). 

Man kan her tale om utilsigtede økonomiske virkninger af et politisk opgør . Men 

der indgik også i krisens forudsætninger tilsigtede Økonomiske virkninger af en 

bestemt politik. Den amerikanske långivning til Tyskland fra midten af 192o'~~e 

var til dels politisk inspireret of Dawes-planen. 2). Derimod havde den tilbage-
' 

trækning af de kortfristede lån, som var en af de direkte -årsager til krisen i 

Tyskland , en rent økonomisk baggrund ; det var dispositioner inden for det øko

nomiske system , som fik vidtgående politiske konsekvenser, idet de skabte for

udsætninger for nazismens sejr i Tyskland og dermed for en ændret tysk adfærd 

i den internationale politik med nye krav og nye metoder. Imødegåelsen af den 

økonomiske krise i Tyskland ved en økonomisk vækstpolitik som planlagt af Bru

ning hindredes på den anden side af de politis~e forpligtelser , som var blevet 

pålagt Tyskland af sejrherrerne 3). Man kunne endelig tilføje , at krisen fik 

lange eftervirkninger også i den forstand, at den· indgik i den referenceramme, 

i hvilken aktørerne efter den anden v~rdenskrig traf deres beslutninger. Både 
l 

i Sovjetunionen og USA handlede beslutningstagerne i de sidste· krigs~ og de 

første efterkrigsår , som siden skal vises, ud fra en forventning om en genta

gelse af den store krise , og Arnerikas adfærd i den internationale politik kan 

til en vis grad forklares ud fra et forsæt om at undgå en gentagelse af den. 

Det er navnlig tydeligt i den argumentation , hvormed Marshall-planen forbere

des 4) 

Men var det det egentlige elle~ eneste motiv til Marshall- planen, 

som man ofte vil se påstået? Man kan rejse det samme spørgsmål, når man ser 

på sammenhænge~ mellem økonomi og international politik i hele efterkrigs

tiden. Man kan først konstatere , at de økonomiske kriser har været kortere 

og mindre ~averende end i nogen tidligere fåse i de foregående loo år . Der

næst- kan man påvise en vis korrelation mellem udviklingen i den internatio

nale politik og i den økonomiske ekspansion. I de første efterkrigsår modtog 

den amerikanske økonomi en stimulans fra den forudg~ende krig i form af op

sparet købekraft og behov. I slutningen af 1949 syntes denne stimulans at 

have udtømt sin kraft, og der indtrådte et vist tilbageslag. Dette afbrødes 

af Koreakrigen med den såkaldte "Korea-boom", der medførte en livlig økonomisk 

aktivitet og stigende råvarepriser 5) . Men kan man deraf slutte, at interven-

l) Jacques N~r~ , La crise de 1929, Paris 1968. 

2) 

3) 

4) 

Renouvin , Histcire des relations internationales, bind VII , s . 257 . . 
Arnold Brecht, Mit der Kraft des Geistes, Stuttgart 1967, s . 136. 

William Appleman Williams , The Tragedy of Arnerican Diplomacy , New York 
1962, ss. 235 f. 

5) Flamant & Singer-Kerel, op.cit. , s . lol & lo4. 
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tianen -i Xorea var økonomisk motiveret? 

Fra foråret 196o til begyndelsen af 1961 voksede arbejdsløshedstal

let fra 3,4 til 5,7 millioner . Med Kennedys magtovertagelse indledtes en ny øko

nomisk ekspansion, der med mindre tilbageslag varede gennem 6o'erne, den længste 

krisefri ekspansionsperiode i amerikansk økonomisk historie. Det vil ikke være 

svært at påvise, at først de stigende rustningsudgifter under Kennedys omrust

ning, derpå udgifterne ·til krigen i Vietnam stimulerede den økonomiske aktivi

tet. Xeynes anførte, at selv bygning af noget så uproduktivt som pyramider var 

en omend absurd måde at sikre en fortsat økonomisk ekspansion på l). Det vil. 

næppe være vanskeligt at påvise en samme~ mellem den forsk~ der er i ame

rikansk økonomisk udvikling i mellemkrigstiden og i efterkrigstiden og for

skellen i udenrigs- og forsvarspol itik. 2oarnes og 3oernes isolationisme og 

lave forsvarsbudget var ledsaget af økonomisk stagnation. Efterkri~stidens 

aktive udenrigspolitik og høje militærudgifter har været ledsaget af en Øko

nomisk ekspansion. Kan man deraf slutte, at udenrigs- og rorsvarspolitikken 

har været økonomisk motiveret? 

Galbraith svarer både ja og nej: 2). 

The industrial system requires .•.• a large public sector for 
the stabilizati on of aggregate demand. And ·the systern's planning ... 
reaches its highest state of development in conjunction with 
modern military procurement. The latter is supported by large 
sums of money. These are easily obtained by a process that is 
routine; it would require far more e~fort by a President to 
reduce military spending by twenty per cent than to increase it 
by a like amount. To hold a given le.vel or, better, to allow 
modest i ncreases from year to year, is the easiest of all. It 
is necessary, however, that there be an image of the world 
which ·ustifies or rationalizes the militar e enditures that 
the arrangement requires~ vet 

Men han tilføjer: 

For nearly twenty years, as this is written, the requisite image 
has been that of the Cold War. That this image owes its existence 
only to the needs of the industrial system is not suggested for a 
second. The revolutionary and national aspirations of the Soviets, 
and more recently of the Chinese, and the compulsive vigor of 
their assertion, were the undoubte~ historical source. 

Kennedys økonomiske rådgivere erkendte, at en forøgelse af forsvars

udgifterne kunne være et. middel at bryde den sidste Eisenhower-tids økonomiske 

stagnation 3). Man turde i det mindste kunne fastslå, at den traditionelle, 

l) John M. Keynes, The General Theory of Money, Interest and .Employment, udg. 
London .l967, ss. 131 & 22o. 

. ' · 
2) John Kenneth Galbraith, The New Industrial State, Boston 1967, s. 328. 

3) Halperin, op.cit., s. 53. 
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"før-Xeyneske" frygt for, at høje rustningsudgifter skulle ødelægge et lands . . 
økonomi, ikke, i hvert fald under demokratisk styre i USA, har været et hen

syn, som har hæmmet beslutningstagernes udenrigspolitiske dispositioner. Om 

man kan gå skridtet videre og hævde, at økonomiske ekspansionshensyn direkte 

har affødt en antiisolationistisk udenrigspoliti~, er et mere kompliceret 

problem, som i det mindste vil kræve en nærmere analyse af de forskellige in

teressegruppers indflydelse , og under alle omstændigheder vanskeliggøres af 

det forhold, at en ydre stimulans i form af andre landes udenrigspolitik hele 
l 

tiden har foreligget. Ville man sætte sagen på spidsen kunne man hævde , at Sov

jetunionen ved sin udenrigspolitik har bidraget til at forhindre den store øko

nomiske krise i Amerika, som den i det mindste på det teoretiske og i et vist 

omfang også på det politiske plan havde bygget sin strategi på. Stalin forven

tede, som siden skal vises, en stor efterkrigskrise . Xru~cev baserede sin frede

lige sameksistens på en forventning, øjensynlig baseret på stagnationen i Ei

senhower-tiden, om , at den ·Sovjetiske økonomi ville overflyve den amerikan-

ske, således~m det udtrykkeligt siges i partiprogrammet af 1961 . Men samtidig 

bidrog han selv til at skabe den forestilling om en "raketkløft", der moti

verede Xennedys oprustning,og leverede dermed en bekræftelse på Bertrand de 

Jouvenels maxime: "Comme si les hammes savaient ce qu'ils font et faisaient 

ce qu' il s croient" 1 ) 

For at forstå den sovjetiske adfærd og de sovjetiske forventninge~, 
\ 

der - som det dgså fremgår af partipr~grammet - bygger kriseforventningerne på 

det kapital is tiske verdensmarkeds æeaktioht''t , er det nødvendigt at se nærmere 

på en debat om forholdet mellem økonomi og international politik, som g~r i det 

mindste tilbage til århundredskiftet. 

3.1. Teorier om imperialismen. 

Ordet imperialisme har ikke noget alment accepteret begrebsindhold. 

Men i den teoretiske debat har det navnlig været anvendt som betegnelse for de 

europæiske staters ekspansionspolitik i perioden lS~o-1914. De værker, der kla

rest markerer standpunkterne i denne debat, ·kom i eller umiddelbart efter denne 

periode: Hobsans Imperialism, a Study (19o2), Lenins Imperialismen (1917) og 

Josef Schumpeters Zur Soziologie der Imperialismen (1919). Det ligger i krono

logien, at mens Hobson kun beskæftiger sig med den oversøiske ekspansion, ind

drager Lenin~ og Schumpeter den første verdenskrig, der for Schumpeter er det 

vigtigste fænomen,og af Lenin kobles sammen med den forudgående oversøiske eks

pansion i en generel verdenspolitisk konfliktteori. Historisk må man n~ til-

l) Bertrand de J ouvenel , Du pouvoir , Geneve 194 7, s. 264. 
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lægge Lenins skrift den største betydning, dels :.for4,j, det::den .. dåg 

i dag er grundlaget for den kommunistiske fortolkning af verdensøkonomi og 

international politik, dels fordi dets :td:esystem 'hat .funde·t' Udbredt ' tilsll.!tning og

så uden for egentlig kommunistiske kredse, navnlig i den tredie verden l). Man 

har sammenlignet dets indflydelse i dette område med den rolle, Det kommuni~ · 

~iske manifest og Kapitalen har spillet i Europa 2) 

Hobson er måske navnlig bdevet kendt ved Lenins anvendelse af ham; 

men også Xeynes så i ham en forløber 3) . Schumpeters synspunkter genfinder man 
1 

delvis hos flere samtidige internationalpolitiske teoretikere. 

Både Hobson og Lenin~ så i de europæiske staters oversøiske ekspan

sion et udslag af kapitalens søgen efter fordelagtige investeringsmuligheder 

og markeder. Da disse ikke kunne findes hjemme, søgte den til andre, fortrins

vis mindre udviklede områder, og for at beskytte dem søgte staterne at etable

re politisk kontrol med de pågældende områder. Men mens Hobson så denne kapi

taleksport og søgen efter nye marleeder som resultat af et "underfor brug" på 

hjemmemarkedet, der kunne afhjælpes gennem statens økonomiske politik, men-

te Lenin:, at denne imperå.alistislce tendens var selve det lcapi tal i stiske sy

stem iboende i dets sidste etape. Gående ud fra Marxt lov om profitratens 

faldende tendens kom han til det resultat, at kapitalen for at modvirke den-

ne tendens var nødt til at søge billigere råvarer, nye marleeder og mere for

delagtige investeringsmuligheder uden for sit ·egentlige lcerneområde. Dette 

førte til en rivalisering om indflydelseszoner mellem de forskellige kapita

listiske stater og, når jorden var opdelt_, til krige imellem dem. Denne riva-' 

lisering om jordens opdeling var baggrunden for lerigen 1914. " I denne bog 

er €~rt bevis for, at krigen 1914-1918 fra begge sider var en imperialistisk 

lcrig(4v.s. en ~erobrings·.:., ro-v- - og plyndringskrig), en krig om opdeling af ver

den, om deling og nydeling~'kolonierne, finanska~italens indflydelsessfærer 

o.s.v.", skrev Lenin· i forordet til sin bog fra 192o. 

Mens Lenin· betragtede krigen som udslag af' kapitalismen, opfat

tede Schumpeter tværtimod imperialismen som et residualfænomen fra en tidli

gere periode, hvori samfundet var domineret ·af en krigarlcaste, mens kapita

lismen ved sin økonomiske sammenfletning af ~andene var· en krigshæmmende 

l) Se f . eks. moderne sovjetiske fremstillinger som A.N. Malafeev og.Ju. v. 
Jakovec, Politi~eskaja ækonomija dlja partianej u~eby , Moskva 1967 
og V.A. Maslenikov, Mirovaja ækonomika, Moskva 1969. 

2) Tom Kemp, Theories of Imperialism, London 1967, s. 6?. 
3) Xeynes, op . cit., ss. 364-71. 
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kraft. Staternes ekspansive politikmåtte f~res tilbage til selvhævdelses- og 

magtdrift. Man har fremhævet, at Schumpeter øjensynlig på dette punkt var 

påvirket af den samtidige psykoanalytiske Wienerskole l), Det må formentlig 

her navnlig være Adler, der tænkes på. Mere eksplicit var hans forhold til 

en anden del af den tids intellektuelle Wienermiljø, det østrigske socialdemo

krati. Ligesom Lenin gik han ind på Rudolf Hilferd±ngs drøftelse åf fin~s

kapitalen; men mens Lenin drog den konklusion, at finanskapitalens voksende 

indflydelse netop var en af dri~kræfterne i imperialismen, gjorde Schumpeter 

gældende, at en sådan udvikling ikke var uundgåelig. I øvrigt polemiserede 

han ikke direkte mod Lenin ,, hvis bog han øjensynlig ikke kendte; men til 

gengæld polemiserede Lenin så at sige pr. ste.dfortræder mod Schumpeters syns

punkter, da de på det centrale punkt om kapitalismens pacificerende virkning 

faldt sammen med Karl Xautskys 2). 

En hel række fænomener fJl:' )<ruttet,,sammen i denne debat: .flen europæi

ske kapitaleksport i årene op til 1914, rivaliseringen om ~onopolstillinger 

på overs~ske markeden om koncessioner, krigene uden for Europa og krigsud

bruddet i 1914, kapitalismens "hjeml ige" udviklingstendenser. Deres sammen

fatning i en generel teori er formentlig det, der har gjort Lenins skrift 

intellektuelt attraktivt. 

Men hvor berettiget er denne sammenhæng? Og i hvilket omfang be

kræftes eller afkræftes de forskellige teorier af empiriske undersøgelser? 

Hvad for det første den økonomiske motivering bag den europæi-

ske ekspansion angår, må den siges at være meget ældre end 187o. Den har en 

helt central placering i den portugisiske og hollandske ekspansion såvel som 

i den engelske . I de tidlige,handelskapital:istiske faser i ekspansionen i . 

Asien er ·det ligefrem handelskompagnier, der optræder på staternes vegne -

for Portugals vedkommende ganske vist nøje sammenknyttet med staten - med 

suveræne rettigheder som jurisdiktion og retten til at afslutte traktater, 

føre diplomatiske forhandlinger og krig 3) . De indbyrdes krige mellem c;le vest

europæiske stater var ofte rene handelskrige eller havde i det mindste et 

islæt af kamp om handelsprivilegier. Målsætningen.var i denne fase først og 

fremmest monopol på forsyninger af guld og visse eftertragtede oversøiske pro

dukter. Xampen om markeder var for så vidt noget sekundært , som den udsprång 

af europæernes vanskeligheder ved at præstere en modydelse mod de ting, de 

l) Kemp, op.cit., s. 88. 
2) Adam Ulam, Expansion and Coexistence, s. 13 f . 

3) The Cambridge Economic History of Europe, bind IV, ss. 248-251. 
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eftertragtede l)_ Kapitaleksport spillede i denne fase ingen rolle, da Europa 

selv havde brug for al den kapital, der kunne akkumuleres, til industrialise

ringen. Man fik ligefrem en lang pause i den europæiske ekspansion fra indu

strialismens gennembrud i slutningen af det 18. århundrede til omkring l87o. 

Navnlig fra England skete der dog også i denne fase en vis kapitaleksport, ·og al

lerede i slutningen af l83orerne mente Oxford-økonomen Herman .Merivale, senere 

statssekretær for Indien, at kunne konstatere en vis sammenhæng mellem kapi

taleksport og kolonipolitik 2). Men kapitalbevægelserne gik dog mest i ret-

ning af områder, der enten var politisk selvstændige som USA og Latinamerika 

eller på vej til selvstændighed som Canada 3). En ny fase indtrådte i sidste 

trediedel af det 19. århundrede, hvor der dels -skete en stærk forøgelse af 

kapitaleksporten, dels opstod en ny interesse for at bringe oversøiske områ-

der ~·der politisk kontrol , enten som protektorater eller ved kolonistatus. 

Men er der en sammenhæng? 

Den marxistiske analyse har kun i meget ringe grad interesseret 

sig for at eftervise dette på mikroplanet ved at rette opmærksomheden mod 

beslutningsmiljøet. Havde den gjort det , ville _den næppe have haft vanske

lighed ved at påvise , at en ·række af beslutningstagerne faktisk opfattede 

den koloniale ekspansion som en nødvendig følge af industrialiseringen, 

og som når det gælder magtbalancen, kan man si~e , at en kausalteori bekræf

tes, når man kan påvise , at den optræder som værditeori hos aktørerne. Til 

illustration skal blot anføres et citat a~ Jules Ferry, der gennemdrev den 

franske erobring af Indokina: ~) 

La politique coloniale est la fille de la politique industrielle 
Est-il permis de dire que cette politique coloniale est un 

luxe pour les nations modernes2 Non, . Messieurs , cette politique . 
est, pour elles toutes, une necessit~, comme le d~bouch~ meme. 

Det må dog tilføjes, at denne teori ikke står uimodsagt, alts~ 

ikke er almindeligt accepteret i "bourgeoisiet". Olemeneeau foregreb således 

allerede i 1885 Hobsens "underforbrugsteori", da han motiverede sin kamp mod 

kolonialismen med følgende argumenter: B) 

Si _vous voulez des d~bouch~s, cherchez-les dans cette voie du 
bon march~ de la fabrication et d~s bas prix de transports. 
Mais quand vous d~pensez une centaine de millions en exp~di
tions guerrieres, que faites-vous? Vous ne faites que charger 
le budget, grever le travail et diminuer le pouvoir d'achat 
du salaire; vous augmentez les prix de fabrication! 

l) Ibid., SS. 196 & 368 . 

2) Herman Merivale, . Lectures on Colonization· ånd Colonies (1839-41), udg. 
London 1928 . 

3) Aron, Paix et guerre, ss. 265-271. 

4) Renouvin & Duroselle, op.cit., s . 334. 
5) Georges Wormser, La R~publique de Clemenceau, Paris 1961, s. 247 . 
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Denne konflikt om den koloniale ekspansions Ønskværdighed findes 

også i tidligere faser. I det 18. århundrede kan man finde den i Adam Smiths, 

Bentharns og fysiokraternes opgør med merkantilismen. "Kolonier er som pærer; 

når de bliver modne, falder de af" , sagde Turgot l) . Den unge Disraeli talte 

om " these wretched colonies", der "will be independent in a few years, and 

are a millstone round our neck" 2). Men hvorfor da den senere overgang til en 

ekspansiv politik? For så vidt den skal ses på baggrund af et behov for nye 

markeder og nye investeringsmuligheder, har man påpeget ; . en sammenhæng 

mellem depressionsperioder i Europa og oversøisk ekspansion. Depressionen 

1825-49 ledsagedes af engelsk kapitalek~port til Indien 3). Den afløstes af 

opgangstiden 185o- 73 , navnlig præget af omfattende jernbaneinvesteringer. 

Men med udbygningen af jernbanenettet i Europa aftog disse inv€.steri.ngers rentabili

tet , og i den følgende periode blev jernbanebyggeri uden for Vesteuropa et af 

de store investeringsobjekter. Det forandrede g~dlaget for verdenshandelen, 

åbnede nye markeder og nye råvarekilder. Også dampskibsrederierne gav gode 

investeringsmuligheder og blev gode kunder for den nye sværindustri. 

Bl.a. Aron har imidlertid påpeget, at den store europæiske kapi

taleksport i tiden op til 1914 kun i ringe omfang gik til kolonierne . Den 

franske kaPitaleksport, der gennemsnitligt var på 4% af nationalproduktet 

om året og i 1913 endda nåede 6%, gik for størstedelen til . Rusland, den en

gelske, der i 1913 nåede rekordtallet 9%, til USA, dominions, Sydamerika, 

Indien og Sydafrika, hvorimod de nyerhvervede koloniområder i Afrika ikke var 

særlig attraktive 4). 

Fra marxistisk side er dette blevet imødegået med en henvisning 

til, at den engelske ekspansion i Afrika dels var underordnet hensynene til 

Indien og således alligevel tjente sikring af et engelskkontrolleret inve

sterings- og markedsområde, dels at imperialisme og kolonialisme ikke er i

dentiske S) . Det sidste er nok vigtigt at fastholde med henblik på forståel

se af den rolle, som begrebet imperialisme spiller i den moderne debat . Im

perialismen forudsætter ikke erhvervelse af kolon~er, kun etablering af en 

økonomisk dominans , som ikke er uforenelig med, at de dominerede ; lande be

varer deres politiske selvstændighed, men til gengæld skaber interesser hos 

eller måske mere præcist~de kapitaleksporterende industrilande i at bevare 

politiske systemer, som sikrer investeringer og koncessioner. 

l) Thorkil Kristensen, Har Vesten en pol i tik overfor u-landene?, København ... 
1965. 

2) Iemp, op~cit ., s. 89. 

3) Mauro , op.cit., s. 3o7. 

4) Paix et guerre, s . 268 og Renouvin & Duroselle , s . 127. 

5) Kem p , kap. 9. 
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Imidlertid må det tilføjes , at det i perioden op til 1914 var en 

udbredt opf'attelse , langt uden f'or marxistiske kredse , at "kapitalen" stod 

bag ikke bare den koloniale ekspansion , men også bag internationale kriser 

og krige om jordens opdeling . Man f'inder dette synspunkt udtrykt hos så lidt 

socialistiske aktører som den ældre Moltke , der erklærede, at " børsen i vore 

dage har en sådan indflydelse , at den kan kalde hære til kamp f'er at varetage 

sine intereser" , og Foch, der om Fashoda- episoden sagde , at det , der lå bag 

den var " en handel , ·der søgte afsætningsmuligheder , og en industri, der produ

cerede mere, end den kunne af'sætte" l). Han tilføjede , at det var City , der 

stod bag Boerkrigen. Netop Boerkrigen var Hobsons primære referenceramme , og 

man kunne · tilføje , at denne epokes andet store væbnede opgør , den russisk

japanske krig blandt sine rorudsætninger havde en russisk ekspansion , som 

bl . a . var dikteret af helt elementære økonomiske spekulationsinteresser i kred

sen omkring csaren 2) , selv om Lenin mærkeligt nok ikke henregner netop denne 

krig til de imperialistiske , måske fordi Rusl and ikke tilhørte de højt udvik

lede kapitalistiske lande. 

Når man vender sig til krigsudbruddet i 1914 , bliver tingene endnu 

mere komplicerede . Det er svært i Lenins skrift at finde det " beVis" for , at 

krigen var en imperialistisk krig om " en deling af' kolonier" og "finanskapi- · 

talens indf'lydelsessfærer", som han hævder at have leveret . Hverken Østrig 

eller Rusland var højt udviklede kapitalistiske lande, men domineredes af' 

Schumpeters residualeliter. For Frankrigs vedkommende havde den oversøiske 

ekspansion, hvilket i øvrigt ligger bag Clemenceaus kritik af' den, været 

et alternativ til en konf'rontationspolitik over for Tyskland . Rivaliseringen 

om markeder og investeringsmuligheder kan højst påvises i f'orholdet mellem 

England og Tyskland. Men de to lande var samtidig hinandens bedste kunder , 

og det økonomiske samkvem mellem dem voksede , den ty?ke eksport til England 

endda hurtigere end Tysklands globale eksport. Den væsentlige f'or~kydning i 

f'orholdet mellem deres globale eksport skete mellem l87o og 1898 , hvor den 

tyske eksport steg f'ra 122 millioner pund til 2oo millioner , den engelske 

dalede fra 256 til 233 , ikke mellem 1898 og 1914, idet de to landes globale 

eksport i 1913 var henholdsvis 525 millioner og 5o9 millioner. Men i den 

første periode var forholdet imellem dem venligt , mens det var i den anden, 

modsætningsforholdet udviklede sig 3) . I 1913 havde de netop indgået et for

lig om indflydelsessfærer i det område , hvori deres økonomiske interesser 

l) Fuller, op.cit., s . 142. 

2) Milza, op . cit. s. 172. 

3) Paul Bastin , La rivalit~ commerciale anglo- allemande et les origines de 
la premier guerre mondiale , Bruxelles 1959. · · 
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var tørnet klarest sammen, Mesopotamien , og dette var , som Fritz Fischer har 

fremhævet , baggrunden for , at Bethman- Holweg i sommeren 1914 kunne handle ud 

fra en forventning om engelsk neutralitet og derved fremkalde krigsudbruddet l) 

Renouvin opsummer er resultater ne af sin forskn ing omkring krigsudbruddet såle

des: 2) 

Les int~rets ~conomiques , n'excercent nulle part , semble- t-il, 
une impulsion qui soit de nature a aggraver le risque de con
flit : ni en Autriche- Hohgrie ni en Russie les documents et les 
t~moignages ne font la moindr e allusion a une action des milieux 
d'affaires en Allemagne, ou l'ambassadeur de France avait not~ , 
en 1913, l'~tat d ' esprit "agressif" de certainsgrands industri
els, d~sireux d'obtenir , au besoin par la force , l'acces a des 
march~s ext~rieur~, rien n 'endique que ces milieux aient pouss~ 
a la guerre en juillet 1914; en Grande- Bretagne , inquiete de la 
concurrence allemande sur tous les march~s du monde , nul n ' a '. · 
exprim~ l ' avis qu ' une guerre pouvait etre le moyen de brisser 
cette concurrence , et les milieux bancaires ont ~t~ , en juillet 
1914, undes foyers de r~sistance les plus actif s a la politique 
d ' intervention . •.. 
En fait , ce son t les· int~rets de s~curi t~ , de puissance et de 
prestige qui ont d~termin~ les d~cisions des gouvernements . 

Denne form for argumentation fejes af bordet som overfladisk og 

"eklektisk" af den mest nuancerede af de moderne marxistiske teoretikere· på 

dette felt , Tom Kemp 3) . Hvem der opfattes som overfladisk , afgøres nok i 

sidste instans af ens værdipræmisser·. Renouvin afviser ikke de økonomi ske 

kræfters rolle i konfrontationssystemets oprindel se , påviser den tuærtimod , 

men i selve konfliktudbruddet 4). Mere generelt formulerer han sin teori 

om forholdet mellem økonomi og politik således: 5) 

Est- ce done aux int~rets mat~riels et financiers , ou aux 
desseins politiques que l ' historien doit accorder la pr~~minence 
lorsqu' il cher che ~ ~tablir une explication? • ... .• 
Dans certaines occasions , i l es~ ineentestable que la pression 
exerc~e par les int~r~ts f inancier s pr ivl!s a d~terminl! l ' action 
politique; dans d 'autres occasions , il est non rnoins certain 
que les int~rets financiers ont servi d ' arme ~ un dessein politi
que . Il est done impossible , dans ce j eu d ' i nfluences r~ciproques 
d'l!tablir une explicat i on dont la valeur puisse etre permanente , 
ou meme d ' essayer de dessiner, entre ces explicat i ons , une sorte 
de hi~rarchie: ni l a finance , ni la politique ne peuvent pr~tendre 
~ unerelative primaut~ ••• 
Est- ce qu ' il faille se borner ~ renvoyer dos ~ dos les "finan
ciers" et les " politiques", et affirmer qu ' il serait artificiel 
d ' ~tablir une distinction entre int~rets financi ers et int~rets 

l) Fritz Fischer , Griff 
2) Pierre Renouvin , Les 

24/7 1964 . . 

. . 
nach der Weltmacht , DUs~eldorf 1962 , ss. 53 ff . 

erigines !fe ·la guerre de 1914, Le Monde , P·aris 

3) Iemp , op . cit. , ss . 134 f . 

4) Se f . elcs . Pierre Renouvin , .:;:L~a~c:-::r~i;..;;s;..;;e;...-.;e;....;u;..;;r;...;o-..p._~;;.;eaE=;;;;.._e..;...;..t .....;;.l.-a......,p.-r..;ern=i;..;;~;..;;r...;e~gu~.";";";e;..;;r;..;;r~e 
Mondi ale , Paris 1969 , ss . 1 31- 37 . · 

5) Renouvin & Duroselle , op. c i t ., ss . 168. f . & lo2 f . 
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politiques parce quc ce sont "deux aspects de la politique de 
la classe dirigeante"? Ce serai t e:squiver la difficul t~ .. . 
Il n'est pas indiff~rent de savoir comment, dans telles cireen
stances de temps et de lieu, les pr~occupations financi~res ont 
orient~ l 'action politique ou inversement. Dans l'~tude critique 
de . l ' imp~rialisme, il reste encore beaucoup ~faire~ cet ~gard. 
Ces recherches permettront de m.ieux comprendre ·le comportement 
des groupes humains .. . 
Dans toutes les occasions ob les questions ~conomiques vierment 
au premier plan dans les rivalit~s entre les Etats .•. il est 
possible de constater, ou au mo.ins d'apercevoir, le jeux de deux 
forces . L ' une est la pression qu ' excercent sur l'action des Etat s 
les groupements d'int~rets priv~s ... 
L'autre est la conscience de l ' int~ret collectif , qui incite la 
nation~ assurer dans les conditions les plus favorables~ satis
faetion de ses besoins mat~riels. Ces deux forces sont souvent 
convergentes; parfois, elles agissent en sens oppos~s. Dans l ' un 
et l'autre cas, leur ~tude est presque toujours ins~parable de 
celle du contexte politique, c'est-~-dire des pr~occupations de 
s~curit~, de puissance ou de prestige. 

Det centrale spørgsm!l bliver da, hvorn!r, under hvilke omstændig

heder og i hvilken grad regeringen gør gruppeinteresser til stat sinteresser . 

En besvarelse af det kræver vanskelige beslutningsanalyser med søgelyset ret

tet mod lobby- og interessegruppeindflydelse , og der vil blive lejlighed til 

at vende tilbage til problemet p! beslutningsniveauet , da det berører ikke 

bare økonomiske, men ogs! andre gruppers indflydelse på udenrigspolitikken. 

I forbindelse med 1914 og Lenin kan der dog være grund til at dvæle nærmere 

ved et bestemt forhold, fordi det kan tjene til belysning af et metodisk pro

blem, forholdet mellem tilgængelige data og teoridannelse . Det har ogs! in

teresse , n!r man vender tilbage til spørgsm!let om økonomi og politik i sam

tiden. 

Lenins skrift var jo i overvejende grad samtidsanalyse i den for

stand, at han ikke havde adgang til hverken dokumenter , der kunne belyse den 

interne beslutningsgang, eller til aktørerne. Han sad p! et bibliotek i 
'• 

Schweiz og skrev p! grundlag af bøger , tidsskrifter og aviser. I det omfang , 

han ikke byggede p! Marx og Hobson , var hans referenceramme først og frem

mest det kejserlige Tyskland. Dette Tyskland var i de 2o år, der gik forud 

for 1914, skueplads for en livlig udenrigspolitisk pressionsgruppevirksom

hed, som dels foregik ad lobbyvejen, d.v. s. skjult for offentligheden , dels 

i fuld offentlighed i form af agitation og debatindlæg . Det var den sidste 

aktivitet , Lenin - som enhver samtidsanalytiker - havde lejlighed til at 

følge. Det har sat sig klare spor i hans skrift . Han omtaler således " den 

tyske professor Schul:ze-Gaevernitz" som " en forkæmper for tysk imperialis

me, en autoritet for imperialister i alle lande" og skriver, at "repræsen

tanter for tysk ... borgerlig videnskab som Riesser , Schulze-Gaevernitz, 



- 67 -

LiePmann m.fl . uden undtagelse er imper ialismens og finanskapitalens forsva

rere" l). Lenin har her f at i det mindste i to navne, som vitterligt spil;te

de en fremtrædende rolle i økonomiske gruppers udenrigspolitiske pressions

virksomhed i Tyskland. Man træffer i 1916- det år , hvor~enin . skrev sin bog 

- Schulze-Gaevernitz som talsmand for følgende program: 2)" 

Baltikum. 

Eingeklemmt zwischen Weltmachte im Westen und Osten sehen wir 
nur einen Aus·weg: Mitteleuropa ... Dieses Mitteleuropa im engen 
Bund mit dem Balkan und der TUrkei-Griechenland, seine Mitte~e~ 
:mach t :1"1: --Ware pol i tische und wirtschaftliche W el tmacht, welche 
uber Suez auch vom Lande her Druck auf Afrika ausUben konnte. 
Helen wir dieses Ergebnis aus dem !riege heraus, so ist ..• 
dieser Krieg fUr uns nicht verloren, sondern gewonnen . 

Samtidig gjorde han sig til talsmand for en tysk kolonisering af 

Nok så interessant er måske Riesser, skønt det virker lidt ejen

dommeligt at se Lenin placere ham som repr.æsentant for tysk videnskab . Han 

var direktør for Dannstadter Bank , en af de famøse fire "D-banker •; og præ

sident for den tyske "Banlåertag", finanskapitalens lobbyorganisation , om 
' 

man vil. Han var medstifter af den i 19o4 grundlagte Mitteleuropaischer 

Wirt schaftsverein , der som modtræk mod den amerikanske beskyttelsestold 

arbejdede for en fastlandseuropæisk toldunion, og ifølge Fritz Fischer den , 

som gav denne interesseorganisation egentlig vægt 3). Organisationen drev 

en l ivlig propagandaaktivitet , og dens målsætning var derfor let tilgænge

lig . Det samme gælder andre udenrigspolitiske pressionsgrupper som All

deutscher Verband, Der Flottenverein og den som. modvægt i 1912 stiftede 

Wehrverein. Den s ammenfletning mellem højfinans, storindustri og politisk 

beslutningsmil jø, som Lenin nærmest måtte postulere, har også uden van

skelighed kunnet empirisk eftervises 4 ) . Men er det ensbetydende med, at 

de politiske beslutningstagere havde gjort pressionsgruppernes ekspansive 

politiske målsætning til deres? Og - det s pringende punkt - med, at krigen 

udløstes for at virkeliggøre ·denne målsætning? Den retrospektive beslutnings

analyse viser, at de tyske beslutningstagere ganske vist var villige til at 

tage en vis krigsrisiko, men at de ikke ans! den for høj, før de allerede 
... 

var blevet fanget af den proces, de selv havde sat i gang, at målet med at 

tage denne risiko var at stive Østrig af mod den slaviske nationalisme , og 

at det først var over en måned efter ~rigsudbruddet, den tyske regering 

udformede et krigsmål spr ogram på grundlag af de ekspansive ideer, som de 

l) Lenin, Imperialismen, udg. København 1929, ss . 42 &.52 . 

2) Fischer, op.cit., s . 186. 

3) Ibid., ss . 2o f . 

4) Ibid., kap. I. 
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forskellige imperialistiske pressionsgrupper havde forfægtet i årevis l). 

Man kan på tilsvarende måde konstatere, hvordan krigsm~lene hos en række af 

de øvrige krigsførende stater optrappede·s · efter fjendtlighedernes udbr~d og 

med krigens omkostninger , og hvordan dette i sig selv vanskeliggjorde en 

forhandlingsfred 2) 

3. 4. Imperialisme og antiimperialisme. 

Den bolsjevikiske magtovertagelse i 1917 blev skelsættende i in

ternational politik. Der vil blive lejlighed til at konstatere dette i fle

re sammenhænge. I spørgs~let om forholdet mellem politik og økonomi kan 

der være ' grund til at hæfte sig ved det forhold, at en af verdens største 

stater i marxistisk terminologi "udgik af det kap i t alistiske verdensmarked", 

og at dette efterhånden medførte en ophævelse af alle udenlandske gælds

forpligtelser samt nationalisering af fremmed ejendom. Det var vel ikke 

noget i verdenshistorien helt enestående. De kontinentale enevoldskonger 

havde ikke været særlig nøjeregnende med deres gældsforpligtelser, hvilket 

var en af de historiske årsager til, at der ikke p~ kontinentet, bortset 

fra Holland , en " søstat", udviklede sig et ydedygtigt kreditvæsen som i 

England 3). Heller ikke de:latinamerikanske stater og USA havde været helt 

pålidelige debitorer i det 19. århundrede 4). Men i Rusland var foran

staltningerne langt mere vidtg~ende end hidtil set , brød med fundamenta-

le principper som successionsforpligtelser og den private ejendomsret til 

produktionsmidlerne, og de udenlandske investeringer var betydelige, omfat

tede i alt 39 milliarder guldfrancs,hvoraf 17 kom fra Frankrig S). Gældstvi

sten kom til at belaste det politiske forhold mellem Frankrig og Sovjetunio

nen i hele mellemkrigstiden og blev en af ~rsagerne til, at det ikke lykke

des at genetablere det tidligere fransk- russiske alliances:ystem. 

Rusland var inden krigen verdensstørste olieproducent, og Henry 

Deterdings politiske aktivitet for at sikre erstatning for Royal Dutch. 

Shells tab af sin andel i den kaukasiske olie, der gik fra støtte til Wran

gel og Kol~ak over lobbyvirksomhed hos Lloyd George i forbindelse med Genc

va-konferencen til finansiel støtte til Hitler fra 1927, kunne kun bekræfte 

den leninistiske opfattelse af forholdet mellem kapitalinteresser og i~ · 

l) Ibid. , kap. III og Renouvin , Lå crise europ~enne, ss. 132 f . 
. ' 

2) Jvf. Raymond Aron, Nationalisme og imperialisme, København 1962, ss. 21 f. 
og A.J.P. ~aylor, Politics in Wartime , London 1964, ss . 98 f. 

3) Lisbeth Broch, Fra de store oppdagelser til 1789, Oslo 1954, ss. 
138 & 179. 

4) Schlesinger, A Thousand Days, s. 7o og Flamant & Singer-Kerel, op.cit. 
s. 43. 

5) Renouvin & Duroselle, op.cit., ss. 139 f. 
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pe:i-ialistislc politik l). I den sovjeti.slce for tolkning bliver nazismen konsekvent 

fremstillet som et redskab for monopolkapitalen, hvorved man ofte synes at over

se de massepsykologiske kræfter, den formåede at mobilisere. En forklaring, der 

lægger hovedvægten på kapitalinteresserne bag nazismen, besvarer ikke spørgsmå

let om, hvorfor det blev Hitler og 'ikke de tysk-nationale, som modt~g langt stør

re midler, der fik magten 2). · 

Den sovjetiske oiienationalisering kan derfor kun blive et af en 

række elementer i det årsagskompleks, der ligger bag Tysklands ekspansive poli

tik i 3o' rne. ·'Men det ·præcedens, som skabtes, · har næp_pe været uden smi ttevirk

ninger, noget der dog kun kan fastslås ved nærmere empiriske undersøgelser. Men 

i det minds~e har en ræklce internationale kriser i de følgende år netop været 

"nationaliseringslcriser". Meksiko, der allerede i maj 1917 som det første land 

havde ophævet visse udenlandske undergrUndsleoncessioner uden erstatning og der

ved var blevet udsat for en krigstrussel fr·a USA, gik i 1938 langt videre med 

en olienationalisering 3). Persien tog samme skridt i 1951 med nationaliserin

gen af Anglo-Irani'an Oil Co., der ·siden 19o9 havde haft koncession på olieudvin

ding i Ab ad an 4) . 

Oliekoncessioner havde været et vi·gtigt mål for de. store vestlige 

koncerner siden århundredskiftet, mens man tidligere havde eftertragtet jern

bane:_ , kanål.bygnings-, min~koncessioner og toldpræ'ferencer. I den antiimperia

listiske be~gelse bliver modsat ophævelse af disse koncessioner en fremtræden

de målsætnl.ng: · 

"Antiirnperialismen" eksisterede altså allerede inden den russiske re

volution. Det· nye, ·revolutioheil ·bragte, · var· deri radikalisme, hvormed den ·brød si

ne økonomiske forpligtel-s'er,pg et: det stort set skete ustraffet . I tidligere faser 

navde industrimagtertie kunnet praktisere "kanonbådsdiplomati", når økonomiske 

forpligtelser ikke resPekteredes . I 1917-18 var vestmagternes kræfter optaget 

af det indbyrdes 'opgør,' og i l~h9 havde de ikke 'længere styrke eller vilje til 

at gribe ind med·miiitære midl.er i :Rusland i et sådant omfæ1g, at situationen 

kunne ændres S). 

To spørgsmål af gerierel karakter rejser sig i denne sammenhæng. Hvor 

ligger og hvad bestemmer den tærskel,· hvor økonomiske interesser gøres til stats-
. .. · 

l) de La~~y, op.cit., ss. _l86- 88 og Sti11mann & Pfaff, op.cit., s. 73. 

2). ·Ernst Nol te , Der Fasohismus in seiner , Epoche, Mimehen 1963, s • . 413. 

3) Peter Wi1es, Yower without Influence, Toynbee o.a., The Impact of the 
Russian Revolution, London 1967, s . 255 og David Thomsen, The Era · · 
6f Violence, The New Cambridge Modem History, Cambridge 1964, s . 1.98 

• .. ' l f ' 

4) Calvocoressi, op·~ ·cl.F., ss. 167-71 og Renouvin & Dusorelle, op~ocit. s. 83. 
5) Om interv~ntionsbe.s1utningen ·se Ar~o J . M~yer, Bolitics and Diplomacy o.f 

Deacemalcin~, London 1968, George F~ Xennan, The Decision to Intervene.,. 
ew York ~ 58 & 1'967· og Lord Hallkey, The Supreme Cmtro~, London 1963. 
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interesser, som fører til væbnet intervention? Og hvilken betydning har det sov

jetiske eksempel og senere af det mere eller mindre inspirerede nationaliserings

kriser haft for det meget væsentlige fald , der er sket i kapitaleksporten til ud

viklingslande i sammenligning med situationen inden 1914? 

I 1918 faldt sovjetregeringens opsigelse af tidligere regeringers 

gældsforpligtelser sammen med , at den trods vestmagternes protester begyndte at 

fjerne de meget betydelige forsyninger af krigsmateriel (162.495 tons) , der var 

oplagret i Arxangelsk , leveret Rusland p! kredit l) . Hvis der var økonomiske in

teresser involveret , var det staternes . Men det fremg!r tydeligt af Kennans minu

tiøse analyse af beslutningen om at intervenere , at det afgørende var sikkerheds

interesser . Om Lenins regering havde den ene eller anden interne politik , var 

underordnet i forhold til dens udenrigspolitik. Den havde sluttet separatfred 

med Tyskland, og i for!ret 1918 mærkedes følgerne heraf p! vestfronten . Hvidfin

nernes operationer i nærheden af Murmansk- banen skabte endvidere en - overdrevet 

- forestilling om en tysk trussel mod Murmansk . OVerhovedet kan man som i s! 

mange andre konflikter konstatere, at mangelfulde informationer og bristfældig 

kommunikation spillede en stor rolle . Men da en gang vestmagtsstyrker var en

gageret på russisk territorium, udviklede konflikten sin egen optrapningsdyna

mik , der førte den ud over den oprindelige situation, s! interventionen fort

satte efter Tysklands sammenbrud. Noget stort omfang fik den ganske vist aldrig. 

P! højdepunktet var der mindre end loo . ooo allierede soldater på russisk terri

torium, hvoraf 6o . ooo japanere i det østlige Sibirien (sml . med over 5oo . ooo 

amerikanere i Vietnam i slutningen af 6o ' erne) 2) . Hvad der fra vestmagterne var 

famlende og t øvende improvisation , blev i midlertid af sovjetregimet opfattet 

og i hvert fald senere fremstillet som et bourgeoisiets komplot med det form!l 

at kvæle revolutionen 3) . 

Borgerkrigenei Finl and og Rusland blev de første af en række mere 

eller mindre internationaliserede borgerkri ge mellem " røde" og "hvide", hvori . 
de hvide sejrede : Ungarn , fascismen i Italien , Dolfuss i Østrig , nazismen i 

Tyskland, Franco i Spanien. I disse opgør indgik utvivlsomt i ndbyrdes modstri

dende opfattelser af det økonomiske system , men ogs! andre forhold . 

Efter den anden verdenskrig har denne type krige navnlig hærget 

Asien. Den mest langvarige har været kampen om Indokina.. Også her vil man i 

den kommunistiske fortolkning møde "monopolerne" som de egentlige bagmænd for 

interventionen , og p! ny vil man i det mindste i den franske fase kunne identi

ficere visse økonomiske interesser : de franske kolonister i Cochinchine, den 

l) Kennan, The Decision, ss. 17 & 2o. 

2) Arno Mayer , op . cit ., s. 321 og Riasanovsky , op . cit., s. 535. 
3) Se f.eks. P .N. Sobolev o . a., Istori·a velikoj oktjabrskoj socialisti~eskoj 

revolucii , Moskva 1967 , ss . 5 og o e 1n o. a ., storlJa 1p omatii , 
Moskva 1945 , ss . 377- 394 . 
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franske hovedforhandler p! Fontainebleau-konferencen,Max Andr~s forbindelse med 

oversøiske kapitalinte~esser l). Men i de Gaulles afvisning af i 1945 at aner

kende et selvstændigt Vietnam synes først og fremmest nationale prestigeinter

esser at have været af~ørende, og den efterfølgende konfliktoptrapning i Indo

kina er ligesom interventionen i Rusland i 1918 for!rsaget af det militære mil-
. . . t. 2) 

JØS ~mprov~sa 1.oner . 

Hvad den amerikanske in~rvention i Korea ang!r, er det lettere at 

øjne den rolle, strategiske interesser, magtbalancehensyn og beslutningens 

præcedensreference har spillet,end direkte økonomiske interesser. Derimod ind

g!r der naturligvis i selve kon~rontationen ~ellem Sovjetunionen og USA en fun

damental :uoverensstemmelse med_henblik på det økonomiske system. Men det spørgs

mål, der her søges belyst , er de økonomiske interessers indflydelse på m!lsæt

ningen i den specifikke konflikt. Findes der konflikter, hvor man kan konsta-
; 

tere, at staten direkte går over til vænnet intervention for at forsvare en-

keltgruppers ø~nomis~e interesser? Mest nærliggende er det måske at søge dem 

i Latinamerika. I Guatemala- konflikten i 1954 havde United Fruit Co. store in-, . 
teresser, som true~es af præsident Arbenz'reformpolitik. Men den af CIA finan

sierede stedfortræderinte~vention fandt)først sted, da der med de tjekkiske 

våb~ever~cer kom en sikkerhedsdimension ind i k~nflikten 3). På Cuba stod 
~ . . .. 

ligeleqes "monopolinteresser" på spil, men også efter amerikansk opfattel s e 
·' , ~ . . . . . " . 

på grund af øens strategiske beliggenhed visse sikkerhedsinteresser. Noget . . ·. .. . . : .. ... 

lignende kan man anføre for den do,ninikanske republik. Overhovedet synes " in-. . . . .~ . .. ·. . -. ' ' .. . . 

terventionstærsk~lens højde", ~els at væ~e bestemt af, hvor vidtgående konse-

kvenser ~ interven~ion kan få, dels af'· om sikkerhedsinteresser står på 

spil, dels af den strategiske tilgængelighed. Det caribiske område er set fra 

USA, dels på grund af sin nærhed, dels på grund af Panama-kanalen øjensynlig . . . . 
højere prioriteret end det sydamerikanske. Tinmin~nationaliseringen i Boli

via i 1952 medførte ingen form for væbnet intervention så lidt som olienatio

nalisering:en i Peru i . 1968 4) •· . 

Den s~rategiske u~ilgængelighed var et af beslutningstagernes hoved

argumenter for ikke at indladt-:; sig på en interv~tion i Rusland i stor skal a i 

1918, o~ den talte også mod e~ s~ørre engagement i Kina i 1946-47 $) .Omvendt 

v~ bå~e Korea og Vietnam ~~rategisk let tilgængelige områder af ringe udstræk

ning. 

l) Eigey, op.cit., s. 163 og Bjøl, La Francedevant l'Europe, s . 141. 

2) Elgey, op.cit., 'ss. 148-69. 

3) Jean-Bapti7t7 Duroselle, Histcire diplomatique, Paris 1962 , s. 688. 

4) C al vocoressi , op:. ~it. , s. 44'5. 

5) Arno Mayer, op.ci't;., s.· 321.-. 
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Den engelsk-franske Suez-Ekspedition i 1956 efter Nassers nationa

lisering af kanalen kunne virke som et eksempel på ren "økonomisk" imperialisme 

- der i øvrigt hurtigt blev standset. Men i det mindste for Frankrigs vedkom

mende var nationaliseringen nærmest et påskud; mens man primært håbede på gunsti

ge virkninger i Algeriet, et område, hvori Frankrig nok havde økonomiske, men 

også beskyttelses- og prestigeinteresser at varetage. 

Men hvis den rene økonomiske ttkanonbådsimperialisme" har været vi

gende, kan på den ene side økonomiske interesser søges varetaget med andre mid

ler, navnlig økonomiske, og på den anden side findes der eksempler på, at "mo

nopolerne" optræder som selvstændige aktører i den internationale politik. De

terding fr~ Royal Shell har været nævnt. Man kunne også nævne Union Miniere i 

Congo, Firestone Rubber i Liberia, Unilever i Vestafrika, Anglo-American i 

Rhodesia, de store olieselskaber i Mellemøsten og Latinamerika l) . 

I den sovjetiske teori om international politik har Lenins model 

stadig en central placering: den-kapitalistiske ekspansion er betinget af en 

imperialistisk politik, af kapitaleksport, vareeksport og råvarekoncessioner 

i de øversøiske udviklingslande. · Efterhånden som det kapitalistiske verdens

marked skrumper ind, først ved dannelsen af det socialistiske verdensmarked, 

derpå ved udviklingslandenes gradvise frigørelse fra industrilandenes politiske 

og økonomiske formynderskab, uddybes kapitalismens krise. Når kapitalismens 

vækst er blevet mere stabil i takt med, at markedet er " skrumpet ind", anfø-

res som forklaring dels de voksende statsindgreb, dels rustningsudgifterne, 

dels den fortsatte udbytning af de oversøiske lande. Adam Ulam hævder, at 

Lenins Imperialismen "has remained,· though of· la te wi th diminishing effect, 

the prism through which Soviet policy-makers have viewed the outside world and 

one of the basic premises of their foreign policy" _2). Men det bør dog tilfø

jes, at den sovjetiske . adfærd i den periode, hvori konfront~tionssystemet udvik

ledes, også har haft en baggrund af kontante økonomiske interesser. Et af de 

sovjetiske mål i 1945 og de følgende år var præcis det samme som Frankrigs 

efter 1918, genopbygni~g af en krigshærget økonomi. Det søgtes dels nået ved 

kreditansøgningen til USA i januar 1945, dels ved skadeserstatningskravene 

over for Tyskland, der på Potsdamkonferencen førte til opdelingen af Europa 

i økonomiske interessesfærer 3). Fra sovjetisk side er krigsødelæggelserne 

blevet opgjort til $128 milliarder 4). På baggrund heraf virker både anmodnin

gen om en amerikansk kredit på S6 milliar.der og kravet om skadeserstatninger på 

l) Kell\P, op~.cit., s. 168. 

2) Ulam, OP · -~~ t. , s. 30. 

3) Herbert Feis, Between War and Peace, Princeton, N.J. 1960, ss. 265 f. og 
Alexander Fischer, Teheran, Jalta, POtsdam, bie sowjetischen Protakolle von 
den Kriegskonferenzen, Koln 1968, ss. 397 f. 

4) P.A. Nikolaev, Politika Sovetskogo Sojuza v germanskom voprose, Moskva 
1966, s. 75. 
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S 2o milliarder beskedne l). Men selv disse beløb førte til leonflikter mellem 

Sovjetunionen og vestmagterne, og i forholdet til de østeuropæiske stater og 

Østtyskland viste · Sovjetunionen i de følgende år, at bestræbelser på at udnytte 

et politisk kontrolforhold til at opnå Økonomislee fordele ikke var noget speci-

filet for kåpitalistislce stater. Det er ikke hermed sagt, at den sovjetiske lcon

trolpolitik ' i Østeuropa har været dikteret af økonomiske interesser. Som når 

det drejer sig om kapitalistiske staters ekspansionspolitilc, kan man også bag 

den sovjetiske politik identificere andre interesser end de økonomiske : sikker

hed5interesser, regimets interesser i intern magtbevarelse og hermed sammen

hængen ideologiske interesser og prestigehensyn_ 

. Dette har dog næppe i udviklingslandene svækket troværdigheden af 

Lenins teori om imperialismen. At de kapitalistiske landes velstand er bygget 

på den merværdi, der hentes ud af udviklingslandene, må virke sandsynligt på 

baggrund af visse træk i den verdensøkonomiske udvikling: For det første for

ringelsen af bytteforholdet mellem udviklingslande og industrilande. For ·det 

andet udviklingslandenes stigende gældsbyrde. For det tredie det forhold , at i 

det mindste private investeringer ledes af investorernes interesser og der

med har bidraget til en strukturering af udviklingslandenes økonomi, som præ

ges af industrilandenes interesser. Dertil kommer , at den statsdirigerede sov

jetiske økonomi i en række tilfælde, hvor det har tjent politiske interesser, 

har været i st·and til at aftage ulandsråvarer til priser over verdensmarkedets 

uden at bekymre sig om de rent~ili tetshensyn, der behersker den kapi talisti

ske økonomi • 

Imidlertid gælder det for både Sovjetunionersog de kapitalistiske 

landes vedkommende, at de økonomiske interesser ikke er entydige, men inden 

for den enkelte stat kan være indbyrdes modstridende. Samtidig med, at Sov

jetunionen har opkøbt råvarer til for eksportørerne fordelagtige priser , har 

den i andre tilfælde reeksporteret dem til priser, der har forringet ekspor

tørlandets muligheder på andre markeder og derved forøget dets økonomiske 

afhængighed af Sovjetunionen. Det gælder f.eks. Ægyptens bomuld. På den an

den side har der i de senere år vist sig en stigende tendens hos kapitaleks-

porterende lande til at investere i forbrugsindustrier i udviklingslandene 

med henblik på det lokale marked, ftVorved der skabes interesser i en forbed-

ring af levestandarden , som går på tværs af de traditionelle råvareinvesteringers 

interesser. i . at. bevåre ··lave u~vi»Øi .. åo~stninger,, . ·Dette :]Can på.vises .. 

i USAs forhold til Brasilien og visse andre latinamerikanske lande 2) 

l) Feis, 'Churchill , Roosevelt , Stalin, s. 646. 

2) Silas Cerqueira, Sur la crise br~silienne, Revue francaise de Science 
politique , Paris 1968, nr. l. 
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Den økonomiske problematik har en Eremtrædende placering i ulande

nes udenrigspolitik. Men heller ikke denne type landes adfærd i den interna

tionale politik synes tilfredsstillende Eorklaret under en monistisk økonomisk 

synsvinkel. Man kan identificere en række andre determinanter som værdisyste

mer , preSOgehensyn, grænseproblemer , sikkerhedshensyn . Men i en række tilfælde 

kan " imperialisme" og "neokolonialisme" være hensigtsmæssige slagord for regi

mer , der kæmper med Udviklingsproblematikkens store samfundsstrukturelle van

skeligheder . Den ydre fjendes integrerende virkning er et Eænomen, som kan 

påvises på alle integrationssociologiens niveauer . 

·. 
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4. Samfundsstrukturer. 

Krav til det internationale system kommer fra samfund organise~et 

som stater eller nationale grupper. Hvorledes påvirkes kravene af strukturfor

andringer i disse samfund• af ændringer i befolkningsstrukturer , økonomiske 

strukturer, magtstrukturer? Det er ikke meningen her at beskæftige sig med, 

hvad der foråvsager sådanne strukturændringer. Denne problematik hører under 

andre discipliner som statistik. samfundsbeskrivelse, økonomi og komparativ 

politik. Her skal kun rejses spørgsmålet om disse forholds betydning for den 

internationale politik. 

4 .1. Befol-kningsparametre. 

Vorherre holder med de store bataljoner, sagde man før i tiden. Be

folkningens størrelse ansås for at være afgørende for et lands styrke, i det 

mindste på samme teknologiske udviklingsniveau. En håndfuld spaniere med ild

våben og heste kunne underlægge sig de præcolumbianske indianerstater, hvis 

samlede befolkning er blevet anslået til omkring 8o millioner1). Efter den 

teknologiske civilisationsspredning til hele kloden afhænger folkemængdens 

betydning som styrkefaktor af økonomisk udviklingstrin og social organisa

tion. Israel har med en befolkning på godt to millioner kunnet holde de om

kringliggende arabiske lande med en mange gange større befolkning i skak. Men 

på et jæ'V'libyrdigt udvl.kiingst'rin har befolkningstailet været en anvendelig 

styrkeindikator . Frankrigs dominereride rolle i det 18. århundrede og under 

Napoleon havde en del af sin baggrund i det forhold , at det "'lar Europas folkeri

geste stat. Kun Rusland var i så henseende dets jævnbyrdige 2). Den foran

dring i dets udenrigspolitik, der skete · i løbet af de følgende loo år fra en 

ekspansiv adfærd til en. høj prior'i tering af sikkerheden, kan ses på baggrund 

af den forskydning i befolkningsforholdenet som finder sted i denne periode . 
. . 

Mens Frankrig endnu i 185o var Tyskland overlegent med en befolkning på 36 ,5 

millione-r mod 3i , 7 i 'et endnu ikke samlet Tyskland, havde forholdet i 19oo 

forskudt sig ti'! 4o,7/56 , 4, en del af baggrunden for behovet for den russiske 

alliance. Den tyske overl egenhed var endnu større, når man tager aldersfor-. 
delingen i betragtning. En forholdsvis større andel af den tyske befolkning 

var i de værnepligtige årgange, et forhold, d7r i 194o yderligere bavde for~ 

skudt sig til tysk fordel . ·Af en samlet tysk 1;1efol kning på 7o millioner var 

15 millioner i de værnepligtige aldersklasser mod kun 5 millioner i en fransk 

l) Chaunu, op.cit., s. 6o. 

2) Alfred Sauv.y, Europe et s a population, Paris 1953, s . 21. 
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befolkning på 42 millioner. 

I Sovjetunionen sank antallet af værnepligtige fra 2,2 millioner 

i 1959-årgangen til 9oo.ooo i 1962, en følge af det bratte fald i fødselstal

let under den anden verdenskrig og måske ~et af Xru~~evs motiver til i begyn

delsen af 196o at proklamere en nedskæring af de væbnede styrker~). I 1968-7o 

kunne man på baggrund af de på ny stigende årgange- 2,2 mil lioner i 1969 -

gradvis nedsætte tjenestetiden fra tre til to år i landstyrkerne og fra fire 

til tre år i søværnet. 

Mobiliseringsmulighederne er dog ikke bare afhængige af aldersfor

delingen i en befolkning , men ogs å af uddannelsesniveauet. Rusland havde i 

1914 en befolkning , der var dobbelt så stor som Tysklands; men selv om hærr~

men 1 af 1913 var blevet. ført ud i livet , ville dets hær kun være blevet 5o% 

større , da befolkningens uddannelsesniveau satte græns er for, hvor mange reser

veofficerer der kunne fremskaffes . Den samme flaskehals betød, at Østrig-Ungarn 

med en 2o% større befolkning end Frankrig kun kunne mobiliser e en hær , der v ar 

45% af den franske 2). Forskellen er naturligvis endnu mere grel i forholdet 

mellem Israel og de arabiske lande eller mellem Ki na og Sovj et unionen. Mens 

Sovjetunionen i 1963/64 havd~ stående styrker på 3, 3 millioner mand , havde 

Kina med en mindst tre ~ange så s tor befolkning kun en hær på 2, 5 mil lioner 

og Indien med en befolkning på 462 millioner kun godt 1/2 million i de væb

nede styrker 3). I dis se tal afspejler sig dog formentlig ikke bare uddan

nelsesbegrænsningen, men også dels landenes forskelli ge økonomiske bæreevne, 

dels deres forskellige prioritering af de militære bevillinger , afhængi g af 

hvor akut sikkerhedsproblemet føles, hvilken udenrigspolitisk målsætning der 

forfølges , og hvilkenkohæsionsgrad de pågældende samfund har. 

Indtil et vist trin i samfundsudviklingen er befolkningstilvækst 

snarere at betragte som en svaghed end som en styrke, f ordi den begrænser de 

ressourcer , der kan stilles til rådighed for økonomisk udvikling. KaTakteri s

tisk for det 2o . århundrede er en befolkningsvækstrate i udviklingslandene u

den historisk fortilfælde. Mens jordens befolkning L 19oo er blevet anslået 

til l. 55o millioner, har FN s .. sekretariat således opstillet en prognose på 

over 6 milliarder for år 2000 mod 2 , S milliarder i 195o. 

Med forbehold for den, usikkerhed, befolkningsprognoser er behæf

tet med, kan anføres følgende oversigt: 4) 

l) Bjøl o.a., Danmark og NATO , København 1968, s. So. 

2) Renouvin & Duroselle, op.cit ., s. 32. 

3) Military Balance, London 1963. 

4) Poul Chr·.: .Matthiessen, Befolkningens vækst, årsager og konsekvenser, 
København 1965, s . lol. · 
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Verdens befolkning i millioner 

19oo 196o 2ooo 

Europa inkl. Sovj~t1.mioneh ' 423 641 987 

Nordamerika 81 199 326 

Afrika 12o 254 663 

Oceanien 6 17 3o 

Latinamerika 63 2o6 651 

Asien 857 1'679 425o 

Hele verden 155o 2995 69o7 

. Virkningerne af deruie befolkningseksplo'sion pli den internationale 
. . 

politik er genstand for ' en debat, hvori synspunkterne spænder fra apokalypti-

ske forestillinger om en verdensrevolution, hvori de forarmede og fors~tne 

masser fra den tredie verden oversvømmeroe rige lande, til mere optimistiske 

forventninger om, at en forøgelse ; af :fødevareproduktionen i forbindelse med 

en standsning af befolkningsvæksten ved hjælp af P-Pille, spiral etc. vil 

afværge en katastrofe. 

Der er næppe nogen tvivl 'om, at det er teknisk muligt at forøge 

fadevareforsyningerne ganske betydeligt i ulandene ved hjælp af ret enkle 

midler som forØget anvendelse af kuris·tgøcfuing, ·sygdomsbekæmpende midler, .for

bedrede' iagefforhold o. s. v·.·· e1..ler at bremse befblkningstilVælcsten ved masse

produl<tio'n· af antiibnc'ep'tione~l.le midler. Japart er· et af de mest slliende ek-
•• • • • l • l ' ' • ' 

sempler på, . at det kan gøres. Men Japan var et land, der allerede var indu-

strialiseret , ·o~(~hi' ·Eiri· ·række udviklingsproblemer gælder det, at anvende l sen 

af ·a~ mode'rne . telåiik hærlUnes ae samf'uridets svage organisation, befolkningens 

uddånnelsestrin o~ :Væ~disyste~er. Hvor befoikningsvæksten er blevet bremset, 

har det snarere været et· resultat af udvikling· end en forudsætning for den . 

Fører .~befollaiingstiivækst i ·'sig selv ' til en ekspansiv udenrigs

pol i tik? "Befolkningspte·sset" er i det mindste' blevet brugt som motivering · 

for ~n ekspansi,; ~denrigst>olitik Åf lande· som Japan, +talien og T-Yskland, der 

sø'gt~ "Lebens råum•·,- tii . ~:t "Volk · ohne Raum" ( 'em alle disse s t a t 'er gælder det 
" . Jt' . . ... • . • . 

dog, at denne politik er blevet efterfulgt af en befolkningskoncentration på 

e~ mindre territo~i~ ledsaget af en rekordagtig velstandsvækst. I alle tre 

tilfælde er dette sket ...,på baggnirld ·af et st.ort inili tæft s'ammenbruds· trauma; · 

men i øvrigt er de ille helt analoge: Mens der i ' Italien 'og Japan vitterligt 
. . .. 

i · ekspansio~sf~en var t ale om +ande med en hurtig befofkningstilvækst og 
'· • ~ .J : • • • . ' • # 

en høj befolkn~gstæthed, var· den 'tyske ·befoikli:ing ikh! 'i stærk vækst i lire-

ne inden ~itlers magtovertagelse, og aldersgruppen 14-18 var særlig svag, de 

''hule" årgange fra de.n første verdenskrig, som den franske demograf Alfred 

i c 

il 
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Sauvy har fremhævet l). I anden sammenhæng har Sauvy dog selv hævdet: 2) 

Le vieiDissement a de profondes r~percussions mat~rielles et 
morales et a conduit notamment ~remplacer pe~ ~· peu l'esprit 
de piennier par l'esprit de s~curit~. 

Det s;ynes dog al'ts! ikke at have været tilfældet i Tyskland i 

193o'erne, og eksemplet viser, hvor usikker videnskaben endnu st!r over for 

sammenhængene titellem befolkningsudvikling og udenrigspolitisk adfærd. S! me

get turde man dog kunne faStslå., at ,.befolkningspresset" først kan konverteres 

til en territorialt ekspans iv udenrigspolitik, n!r et samfund har opn!et et 

vist industrielt udviklingsniveau, som kan danne grundlag for militær styrke, 

og et uddannelsestrin, som kan "muliggøre en ·vis mobiliseringsgrad. Konfronta

tionen mellem Israel og de arabiske lande er et eksempel herpå.. Men kan man 

otnvendt slutte , at et samfund t ·ræder ind i en ekspansiv eller "rastløsi• ·fase 

i sin udenrigspolitik, n!r det er n!et fra take off- fasen ind i den førs te 

industrialiseringsfase? Rostow og Kahn er tilbøjelige til at opstille dette 

som en regel. Inden dennes nærmere udformning og holdbarhed behandles, m! dog 

endnu nogle demogtafiske forhold fremdrages, da en drøftelse af befolknin~s

faktorernes indflydelse p! international politik ikke kan anses for dækken

de, med mindre de tages i betragtning. 

Foruden befolkningsvæksten må befoikningsbevægelser overvejes . 

Det gælder b!de internationalt og inden . for den enkelte stats omr!de. N!r 

"befolkningspre·sset" i Italien og Jap~ opfattedes som s! graverende , at 

det kunne retf~rdiggØ~e en territorieekspansion, m! det bl.a. ses p! bag-

grund af de hindringer, der var blevet lagt i vejen for udvandringen. For 

Italiens vedkommende er de amerikanske indvandringsrestriktioner direkte blevet 

arl.f'ørt som" en ax· forudsætningerne :R:>r fascismen 3). [ndVandringen fra Japan til 

USA blev gradvis begrænset fra 19o7 og endelig helt standset i "l924; i den sam

me periode ~educeredes den stærkt i Canada; i forvejen havde Australien og 
' 

New Zealand praktisk tal t lukket for "gul" indvandring, og i 1934 fulgte Bra-

silien efter. Formentlig har den psykologiske virkning af denne racediskrimi

nation været større end. den økonomiske. 4). Men n!r det gælder at belyse spørgs

målet om, hvorvidt befolkningspresset afføder en exspansiv udenrigspoli~ik., tur

de hin være vigtigere end denne. ' 

I det 19 • . århundrede, hvor· Europa havde en befolkningseksplosion, 

som kan "sammenlignes med vor egen tids i udviklingslandene, omend rytmen var 

l) Alfred Sauvy, Les · jeunes sont-ils trop nombreux, Le Monde, Paris , l/9 1969. 

2) Sauvy, Europe, s . 34. 

3) Vochting, op.cit. 

4) Renouvin & Duroselle, op.cit., ss. 61-63. 
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langsommere, skete historiens største folkevandring i udvandrerstrømmen til de . . . ~ 

over~øiske lande, navnl~g USA, Latinamerika, C~ada, Sydafrika, Austra+ien og 

New-Zealand. I perioden 184o-196o forlod i alt 56 millione! udv~drere Eur9pa, 

37 millioner for at tag~ til USA og langt d~ f~~ste inden 1914 l). Denne folke-
' vandring har_ sat et dybt præg på den internationale politiks befol~ingspara-

metre. Når man beskæftiger sig med USAs udenrigspolitik, vil man gang på gang 
~ . . . .· .. . . 

finde spor af Amerikas særegne befolkningshistorie og de holdninger af solida-

ritet og animositet i :f'~r.hold til andre nationer, som indvandringsstrukturen 
' '·· • t 

har skabt. I forsk~llig grad og på ~orskellig .måde kan det samme konstateres 

i andre oversøiske områder, som har modtaget den europæiske indvandring. I 
~ .. •. . . 

forhold til lokale befolkninger har indvandringen til gengæld stedvis skabt 

varige konfliktkild~r. Det .gælder n~~lig i Sydafrikas og Rhodesias forhold 

til de afrikanske stater og i afkoloniserin~sfasen i l ande som Alge~iet, 
. . 

Xenya og endnu flere. 

I mindre skala kan man konstatere lignende fænomener i o~råder, 
'.· . 

der har modtaget så store indvandrergrupper, at de udgør betydelige mindre-

tal: Kineserne i Indonesien og Sydøstasien, inderne i Østafrika, på Ceylon, 
> 

i Burma og Malaysia . . .. 
Det er ikke bare de internationale, men også de interne vandringer, 

som kan have betydning ~or d~n internationale politik. Den amerikanske befolk-
j • • • • 

ningsforskydnin~ ~g derm7d politisk~ _vækstfor~kydning til vestkysten - i 196o 

valgtes en ny-englænder, i 1964 en texaner, i 1968 en californier til præsi-

dent - kan have medført en øget politisk interesse for Stillehavsområdet. Men 

ellers er det særli~ vandr~~en fra land til by, der kan ~re g~und ~il at un

dersøge navnlig i lande med en sprogligt blandet befolkning . . I Finland var . . 
bybefolkningen o. 183o 'nogenlunde 5o/5o s~ensk-f~sk. I l~oo var den 3/l i 

finsk favør. En tilsvarende udvikling skete i Bøhmen. Mens omkring halvdelen 
.. . . ·. ~~ . . . ~ ·. 

af bybefolkningen o. 182o var tysk, havde forholdet o. 19oo forskudt sig til . . . ... .... .. . . .. ... . . . . 
2/3 tj~ere. I begge lande s~rpedes samt;d~g de etniske spændinge~ . . I Nor-. . 
den blev de internationale ko~sekven~er heraf vel beg~sede til en ~is . - ... -~. ·:· 

b e-

~astn_i?g af forholdet melle~ Finland _og . Sv~rige. I Bøhm~ blev de langt mere 
.. 

vidtrækkende. På den ene side blev den ~jekkislce nationalisme en af de ... 
kræfter, der truede det østrig-ungarske riges kohæsion og dermed bidrog til - . . . . " . ' 

• • ' .: i' . • • 

den ekspansive østrigske politik over f~r Serbien. På den anden side kan man 
~ . . . . . . 

i den lokale tysksprogede befolknings hol~inger i d~e sociåle situation 

finde rødder til nazismen. Deutsch fr~ver i qenne forl?.indelse, at "den 

eneste udvej" for den tyske gruppe til at bevare ·sin hidtil priviligerede 

1) Oscar Handlin, ' 'I'he ·uprooi:ed., Boston· i951, s. 3, Aron, Paix et guerre, 
ss. 227 & 242 og Renouvin & Duroselle, op.cit., s. 42. 
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position var at søge området integreret i en større tysk domineret enhed som 

del af et tyskstyret Mitteleuropa 1 ~ Det skal senere vises, at en meget bety-

9elig gruppe østrigere faktisk øjnede en anden løsning på nationalitetsproble

met. Men Deutsch har i ·det mindste ·ret i, at <fen stortyske ne.tional isme blev 

en af bøhmertyskernes reaktione·r. Kombineret med eh aritislavisk racisme kom 

den klart . til tudtryk i det i 19o4 g~dlpgte første, bøhmertyske, "national

socialistiske'' tyske arbejderparti, hvis doktriner · i mangt og meget fore-

greb østrigeren Adolf Hi t 'lers NSDAP .2). 

En tils~atende udvikling fandt sted i A1geriet, hvor den lokale 

europæisksprogede racistiske befolkning i slutning~ af .l95o'erne så . "l'Alg~rie 

fr~~ai?.e", Algeriet s pol i tiske sammen: .. •:;mel tning med Frankrig som svaret på den 
l • 

lokale muh&n.me.danske nationalisme. Internationale konsekvenser får denne type 

etniske konfrontationer lettest, når der uden for det pågældende område fin

des beslægtede nationer, som solidariserer sig med den ene af eller begge de 

antagDnistiske grupper som tyskerne· med sudetertyskerne, araberne med algie

rerne, franskmændene til dels med "les pieds noirs", svenskerne· med svensk

finnerne, afrikanerne med den farvede befoikning i Sydafrika. 
• ;, • J , • • 

En etnisk forskel mellem land- og bybefolkning, i sig selv udslag 
•• • .• , t ... Jl l • ... • • l ' • 

af en tJ.deligere indvandr1ng, har eksisteret flere steder i E\U'opa: i Sønder-. 
jylland, i Østpolen, i de b'al tisice stater. Modsætningsforholdet kan skærpes 

• l • 

ved·, at vækstraten samtidig er forskellig i by- og landbefolkning. Det er i 

vore dage tilfilildet i det mest multinationale eksisterende rige Sovjetunio

nen. Århundredets stør~te våndring fra land tii by turde være sket netop 

h&r, idet 'den' sovjetiske bybefolkning siden revolutionen er vokset fra 3o 

til over loo millioner. Da det samtidig er sket under forhold, hvor bybefolk-. . 

ningens boligbehov fik en iav prioritering, h.ar den' tendens til fald-i fød

selstallet , de~ normalt fØlger med urbanisering~, fået en ekst~a impuls, 

og da .urbaniseringen fort~insvis er sket i de· russiske omr!der, er der op-
. - . . 

stået en betydelig forskel i befolkningstilvækst'en mellem de forslceilige na-

tionaliteter. Mens fødselstallet i Moskva-regionen i 1965 var 12,8 pr. looo, 

var det f.eks. i den turkmenske republik 37,2~ i den aserb~djanske 36,4, 

i den tadzikiske 36,5 3). Hvorvidt etniske spæhdi~ger af samme type, som har 

udviklet sig i andre· polyetniske samfUnd, ·eksisterer i Sqvjetunionen, skal 

drøftes i anden sammenhæng, da problemet ilcke bare kan ses som en .funktion 

af befolkningsstrukturelle forandringer. At disse sker, er i sig· selv et 

udtryk for en udvikling, der fører til, at landbrugssektorens betydning i 

1). Karl De~~sch, Nationalism and Social Communication, Cambridge Mass; 1962, 
ss . lo4-o8. 

. - . 
2) Nolte, op.cit.,, ss. 366-69. 

3) Narodnoe Ho~aistvo · SSSR, Mosleva 1965. 
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l 

samfundsøkonomien formindskes. Det er, mener Deutsch, når "indvandrerne" be-

gynder at søge beskæftigelse i den tertiære sektor, sprogproblemet og der

med de etniske spændinger begynder at gøre sig gældende: 1 ) 

Language similarities or differences may be unimportant in 
the lives of two peasant villages isolated from each other; 
they may become more important when the sons of their pea
s:ents· go to Compete for jobs in the same industrial or min
ing area; and very important when their grandsens begin to 
compete with ea~h other as shopkeepers or. as eandidates for 
white- collar jobs. 

Måske ville det være mere præcist at . p;lacere den nationaJe be

vidstgørelse på det trin i samfundsudviklingen , hvor almindelig skolegang 

bliver aktuel, men med en tilføjelse om , at den kan s~e på et tidligere 

stadium , når kirke- og retssprog føles som fremmet. 

4.2. Samfundsudvikling. 

Hat. samfundsudviklingen i anden forstand betydning for den in

ternationa;t_e pol i t~k? De_t har ,været berørt ,_ at ind~stral.iseringe~ naturlig

vis ændrer et lands stYrfegrundlag og .d~rmed dets muligheder for at fremme 

sine interesser ~ed milit~re eller øk9nomiske midler. Men ,påvirker et sam-
, • ! l 

funds udviklingstrin også dets ~ i forhold til andre samfupd? Den skaber 

en ~e nye i n teresser af økonomisk art. M~ de~ud~ har ~o~l~ ment at 

kunne kqnstatere en sammenhæng mellem udvikling~trin og mere ,eller mindre 

agressiv adfærd. Både Wal.t .Rostow og Herman Iahn har været inde på denne 

tankegang. 

Rostow og Iahn ops_tiller ,fem s_~funds-t;yp~r ,svarende, til .fem ud-

viklingstri n . Deres betegnelser for d~m er lidt forskellige , kriterierne 

ligeledes sammenhængende med, at Rostow beskæftiger sig .. med historien , . -
Kahn med fremtiden; men til dels dækker 

gende typer: 2) 

de hinanden . . Rostow opstiller føl-

l . Det t r aditionelle samfund - landbrugsproduktion . 

2. OvergangsPasen - investeringsraten højere end befolknings

tilvæksten, -beg;yndende industrialisering , de t:tadi tionelle 

samfundsstrukturer begynder at opløses. 

3. T·ake df·E- .fåsen - i nvesteringsraten bevæger sig fra under 

5 til over lo% af BNP. 

4. Madningsfasen - størstedelen af befolkningen i byerhverv. 

l) Deutsch, Nat i onal.ism, · ss. 12o & 148. 

2) Wal.t w. Rostow, The Stages of Eecnornic Growth, Cambridge 196o. 
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5. Masseforbrugsfasen - økonomiens tyngdepunkt flyttet fra føde

varer , boliger og bekl ædning til varige forbrugsgoder og tje

nesteydelser. 

Kahn bruger et BNP pr. indbygger kriterium og kommer til følgende 

trinfølge: l) 

l . Det præindustrielle samfund - $5o - S2oo pr . indb. 

2. OvergangssamfUnd - S2oo - $6oo. 

3. Industr isamfund - $6oo - Sl5oo . 

4 . MasseforbrugssamfUrid - Sl5oo - $4ooo. 

5. Det postindustrielle samfund - S4ooo - S2o.ooo. 

J. 

l 

l 
l 

l 
l 

Rostow mener at kunne konstatere en tendens til agressiv ydre j 

adfærd i slutningen af overgangsfasen og· begyndelsen af take off-fasen,sammenhæn- l 
gende med de sociale · spændinger , der følger med den første industrialisering og etl 

deraf følgende behov for at styrke samfundets kohæsion ved konfrontationer med na-1 

bosamfund . Det er de " regionale agressioners" fase. Den efterfølges normalt 

af en indadvendt ko~~entration om udvikling af økonomien og modernisering af 

samfundet. Den _næste " farlige fase" er _ved afslutningen af modningsprocessen , .. . 
hvor det ,nye in~~str!samf~ds ressourcer k~ benyttes til vi rkeliggørelse af 

en mere ambitiøs ekspansiv udenr~gspolitik. Som illustrationer anvender . . ': 

Rostow Tyskland , Japan og ~usland , d~r . efter ~~s opfattelse gik ind i den 

indadvendte fase efter h~nholdsvis 1873, 19o5 9g 192o , men derpå efter den 

industriel!~ ~odning slog ind på en ambitiøs ekspansiv udenrigspolitik. Han 

fremhæver dog selv, at han ikke tror på nogen m?nistisk økonomisk forklaring 

på samfundenes ydre adfærd , men at der kun er tale om visse tendenser , der 

kan fremmes eller hæmmes af andre forhold , ikke mindst af de muligheder el

ler skr~er , der sættes af den omkringliggende verden, som kan føre direk-

te over i massefo~brugsfasen, der efter hans opfattelse på ny er præget af 

" in~advendthed". McClelland ,når til en lignende konklusion på lidt andre 

præmisser , ide_\; han øjensynlig med . ud~ang i Max Webers . bureaukratiserings

teori mener at kunne konstatere en " progressive self- concentration of advanc

ed modernizing societies", hvori forholdet til o~verdenen mere og mere bureau

kratiseres , og målsætningen mere og mere bliver konsoli~ering i stedet for 

ekspansion 2) 

Kahn fremhæver , at hans egne kriterier ikke dækker Rostows , da 

der ikke er nog~n nødvendig korrelation mellem investeringsr ate og BNP ; men 

l) Iahn & Wiener , The Year 2ooo, s. 58. 

2) Inorr & Verba , op.cit., s. 198. 
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også han hælder til den ansku~lse , at de " farlige" ekspansive faser kan væ

re den tidlige industrialisering og afslutningen af modningsfasen,og henvi

ser ligesom Rostow til Rusland, Tyskiand og Japan plus Italien, men med en 

tilføjelse: det var ikke bare de lande, der var nærmest ved at indhente de 

mest fremskr~dne industr1.lande, der "provided the serious instability ot the 

first half of this century", (han fremhæver, at Ruslands årlige økonomiske 

vækstrate i perioden 189o-1914, når man ser bort fra den russisk-japanske 

krig , var 8% om året), men også lande , der udsattes for frustrationer i for

hold til andre lande. Han tilføjer: l) 

This may turn out to be the prototype of some possibilities 
in the next sixty-six years as well. tiertainly a better urtder
standing of the dynamics of the situation is provided by avoid
i ng the._clich~s that the major source of international unrest 
is poverty and that the process of industrialization cures un
rest. Unfortunately there ~e many c~ses to the contrary. 

Det delvis industrialiserede samfund, som endnu ikke har nået 

masseforbrugsfasen, kan have strukturer, der er præget af en dobbeltøkono

mi , hvori det præindustrielle samfund eksisterer side om side med det højt 

industrialiserede. Som eksempel,~vner han Italien, men fremhæver , at lig-' 

nende tendenser kan iagttages i en række samf'und, · som er trådt ind i indu

strialiseringsfasen, mest graverende måske i Latinamerika , men undervejs 

i en række af de folkerigeste udviklingSlande som Kina, Indien, Pakistan, 

Indonesien, Brasilien og Nigeria, og antyder, at det er herfra,fremtidens 

ustabilitet kan forventes. 

Rostows og Kahns teorier kan vel på en måde siges at være fore

grebet allerede af' Durkheim, der forventede, at utilfredsheden ville udvik

le sig i en hurtigere rytme end mulighederne for behovstilfredsstillelse , 

med mindre den tøjledes af et trossystem l) . 

Kahn står af gode grunde usikker over for det postindustrielle 

samfund. Men også her forventer han en voksende fremmedgørelse og følelse 

af formålsløshed, som kan slå over i ydre agressioner eller indre opløs

ning , der svælclcer den ydre mods tandskraft. ·· 

Netop manglende modstandskraft var karakteristisk for en række 

traditionel-le samfund i der es konfrontation med europæerne i den europæiske 

ekspansionsfase. Det var .ikke bare , måske ikke engang først og fremmest vis

se teknologiske forspri:q.g, der åbnede vejen for den europæiske ekspansion , 

1)' ~ahn & Wiener , op.cit. , s. 19. · 

2) Aron, La pens~e sociologigue, Paris 1967, s . 379. 
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men også forskellen i social organisation mellem de grupper, der stod over 

for hinanden. I de tre folkerigeste områder, hvo~ europæerne fik fodfæste: 

Mexico-Peru, Indonesien ·og Indien, stødte de på internationale politiske 

systemer præget af konflikter mellem forskellige enheder og samfund, hvori 

visse grupper kunne spilles ud mod andre, d.v.s ., at der var mUligheder 

ikke blot for væbnede fremstød, men for diplomati og subversion l). I In

donesien sikrede hollænderne deres fodfæste ved gennem alliancer at drage 

fordel af lokale konflikter mellem de forskellige lokale stater 2) Samme 

politik fulgtes af englænderne i Indien. i det 18. århundrede. I det berøm-

te "slag" ved Plassey i 1757, der åbnede vejen til engelsk kontrol med f ørst 

Bengalen og derfra hele J)idien, havde Clive 18 faldne ·, hvoraf· 1cun .fire vår 

europæere. Utvivlsomt :spillede den overlegne europæiske våbenteknik en rol

le. Men mogulernes magt var for længst undermineret af indre dynastiske stri

digheder, indfald fra Afghanistan og opstande fra hindufolk 3). 

Så længe stormogulerne sikrede dere.s hegemonistilling på det in

diske subkontinent ved en blanding af religiøs tolerance og fasthed, var 

den europæiske tilstedeværelse begrænset til handelsstationer ved kysten. 

Japan, hvor leyasu Tokugawa fra 1615 som Shogun havde gjort ende på feudal

fyrsternes indbyrdes stridigheder, som navnlig portugiserne havde forsøgt 

at udnytte, og etableret en effektiv enhedsstat, lykkedes det aldrig euro

pæerne at bringe under kontrol 4 ). Her udvikledes sammen med en stærk cen

tralmagt·, der ·khækkede feudalvældet, et be~ydeligt handelsbourgeoisi, der 

samttdig med, at •det beskyttedes fra den europæiske konkurrence ved, at 

landet lige til ·Meiji restaurationen i 1868 var lukket, fra det 18. århun

drede be~træbte sig på at tilegne sig europæisk teknik. 

Ved siden af våben- eg eksportteknik var .det, der havde sikret 

den europæiske ekspansion og dominans måske først og fremmest organisations

teknikken, som .den kom til udfoldelse på det militære, administrative og 

handelsmæssige område. Da europæerne indledte Europas oversøiske ekspan

sion havde de foruden sødygtige skibe og ildvåben fordelen .af bele den ud

vikling i handelsorganisation, som ·var sket i Europa, navnlig i Italien i 

de foregående årtier. Pierre Ohaunu kalder skabelsen af "handelskapitalis

mens instrumenter" en "teknisk ~utation" og til.føjer: 5) 

1) J.H. Parry, The New World, The New . C~bridg~ Modern 
History, bind I, Cambridge 1957, '439-43 og 567~75. 

2) E.E. Rich; Colonial Settlement and its Labou.r Probiems, The Cambridge 
Eecnornic History, bind IV, Cambridge 1967, ss. 367 ff. 

3) C.C. Davies, Rivalries· in India , The New Cambridge Modern History, bind 
VII, Cambridge 1957, ss. 541-65 og Stillman & Pfaf.f, s. 52. 

4) Jacques Pirenne, Les ~ands courants de l'histoire universelle, bind II, 
Neuchåtel 1969, ss. 5 -64, Raymond Aron, Pa1x et ~erre, s. 195 og 
Edwin Reischauer , Japan, Past and Present, Tokyo i o. . . 

5) Chaunu, op.cit., s. 311. 
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Cette mutation technique, plus importante, sans doute , . quer~: r . · 
mutation de l~ caravelle, de la boMsolle et du quadrant , 

• l • l . •• ' 

s 'appelle la banque du d~pot, la lettre de change, les reseåtiX 
des · marchands cambistes, les grandes compagnies a succursales, , • 
le cap~talisme d'Etat por~gais. 

Denne organisationsteknik udvikledes i den befolkningsgruppe, 

der er blevet kaldt bourgeoisiet, og netop handelsborgerskabet er, som fle

re histori~~r~ Qg geo·gr~e~ har fremhævet, en gruppe, som savnes i en række 

af de oversøiske landes santt:undsstrukturer. Yves Laco.ste skriver s~edes : 1 ) 

Poul les Europ·~ens, la pr~sence au se in de la soci~t~ de cette 
classe sociale dont le Pele a ~t~ si essentiel est un fait a 
tel point ~viderit et n~ce~sa.ire qu 1 il . leu±:. paraft . banal. Cepen
dant l'existence s~culaire· de· la bourgeo±sie, son role d~cisif 
daD$ l '~volution historique ~e. s~ retrouvent pas dans laplupart 
des pays qui forment aujourd'hui le Tiers Monde. 

Han tilføjer, at .!rsagen til d~tte f~9men ~~dn~ ifke er tilstræk

keligt udforsket, til ~t m~ kan give en tilfredsstillende forklaring på det. . . . ·. . . 
Han fremhæver dog betydningen .af, a~ feudalsamfund~~ i Europa, fordi det 

grundlagdes i de !r hundreder, hvor pengeøkonomien var hensygnende'· blev byg

get på en decentraliseret. ejendomsret til jorden, men? det i andre traditio

nelle samfund basere~es på en brugsret. Dette ~~~dl atter, ~~ e~opæerne i 

ekspansions~asen lqmn~ knytte el\ del ~ overkla~sen ti.l sig mod den lokale 

statsmagt ved at belønne .den med eje~~omsret til jorden 2). Herved bidrog . . ~ .• . 
de til at grundlægge de samfundsstrukturer, der i dag er karakteristiske 

for de fleste ulande og kan anses far en af de st.ørste hæmninger for deres ·, . . 
økonomiske udvikling, fæste~trukturer., .de~ ~r baseret på en meget høj land-. . . . . ' . . 
gilde, som berøver j?rdens dyrkere der.es driftskap.i tal og_ <?verfø~er udbyt

tet af landb~get. til e.t ,parasi tær.t aristol;rati og borgerskab, som i stort 

· omfang, navnlig i Latinam~~ika eksporterer denne kap~ tal til. i!'ldustrilande

ne i . s.te4et for at i~.ve~-~~r:e den l~k~ t ~ 3). 

Udviklingen i ~~etnam side~ Gen~ve-aftal~rne i 1954 kan ~~·~· 

ses på baggrund. af sådanne sociale strukturforhold. Da fjendtlighederne . _.- . . . . . . 

indstilledes,~ontrol~erede Viet-~inh Omkring halvdelen af territoriet syd 
. . . .. . •. 
fo'l;'. den 17. breddegrac:L Fz:-~ dette .område . var 'jordejerne flygtet, og bønder-

• • • • • • ..t • 

. ~~ haydl!! ikke bare været fritaget for landgilden, men var i vidt omfang ble-

vet selvejere, selv om de havde måttet bet~e skat ~il Viet-minh. I februar . ' 

1955 ~sluttede Saigon-regeringen gånske- vist en nedsættelse af landgilden 

med 25%,' og . · år~t efter vedtoges en udseykni~g.' Me~: begge dele saboteredes 

l) Lacoste, op. ci t., ~ · 224. 

2) Ibid .. , s . 221. 

3) Ibid., s. 81. 
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af den jordejende klasse, der . bl.a. omfattede en betydelig del aE de embeds

mænd, der skulle administrere reformerne l) . Enhver landgildereduktion yan

skeliggøres desuden af den kon.lcurrence om jorden, ·soin.den af' europæisk t .eknik 

og medicin betingede befoikningseksplosion stimulerer. Mange steder har 

fæstesystemet tilmed bredt sig på selvejerbrugets bekostning. 

4. 3.' Revolutionære strukturændringer. · 

Når disse Forhold, der som hele spørgsmålet om sammenhængen 
l • 

mellem økonomisk og politisk udvikling pp~mært må stges .at høre hjemme 

under andre discipliner, er blevet stre~~et her, er det på grund af den 

betydning, de kan have som "social t -s~bstrat" for revolutionære bevægel

ser, der igen kan få inter~ationale fOnsekvenser. 
,., 

Som et klassisk . eksempel til belysning af forholdet mellem 

revolution og international politik ~an aqføres den s~ore franske revolu

tio~ i 1789. Den medførte en vidtgående fornyelse af magtelit~rne ved en 

ændring af det politiske . ~ystem, aE .4e sociale strukt~er og af ejendoms

strukturerne, og den efterfulgtes af omfattende og langv~ige internatio~ 
' ' . 

nale konE~ikter. På den enT s~de sk~bte den et nyt , styrkegrundlag for Fran-

krigs udenrigspolitik . På gen anden s~4e og sammenhængende hermed medførte . . . . 

den en ekspansiv ændring af landets ~<;iel'}I'igspoliti;$ke m~sætning og i vek-
. : l • •, ' 

sel virkning hermed P_Oli t~sk. isolation .. <?g .4ø;melsen af _fjentlige ko~.~i tio- . 

ner. 

"s-~yrk~~tationer" beroede dels på inqførels~n af værneplig-_ 

ten i 1793, dels på afskaffelsen af de f~vori~eri~ger ~?dele~ i officers-
• . . .. , i . 

avancementerne, enevælden havde indført'· og som bl~v skæb~esvanger for den 
2) . ' .. . -

selv . Værnepligten, der var mu+iggjort åf det nye natiqnale ~qyalitets-

grundlag, revolutiqnen skabte, f~Z~rte de.ls til en stærk nU!,I\erisk forø~else 

af de f~anske hære, d,er indtil 1.~9.9. var' talmæssigt overle.gne i alle slag, 

dels banede den vej for en ny takt;ik. Da en "indr.e" lpyali tetsmoti vering .. ., • •t ' . 

afløste en. "ydre" , kunne man ~prede solP,.aterne und~r ~lag, mens .enevældens 
_. • • • o 

hvervede hære ·måtte holdes s.~lede af frygt for desert.ation og derved blev 

ypperlige . mål .for det . nye f.r~sfe artille~i 3). . 

l) Jean Lacouti.tre 8r Philippe _Devil:q.ers, La F.in d'une guerre, Paris l96o, 
ss. 3o7E.og Bernard Fall·~ The Two Vietnams·;New York 1967, ss. 3o9-312. 
Se · dog Edward . J. Mitchell, Ineq\lhli ty: and ' Insergency, World Pol i tics, 
1967-68 for en anden fortolkning. 

2) Marcel Reinhard, Carnåt , ss. 65 f. 
' . 

3) Bertrand de Jouvenel, Du Pouvoir, Geneve 1947, s. 177 og Gordon Craig, 
The Politics of the Prussian Army, Oxford 1955 , s. 27. 
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Det effektive militære apparat, der efterhånden tog magten i staten 

og under Napoleon sprængte alle traditioner for Frankrigs udenrigspolitiske mål

sætning, var imidlertid svar på dn udfordring. I sin første fase havde de revo

lutionære taget det sidste skridt i det 18. århundredes pacifistiske udvikling, 

da nationalforsamlingen højtid~ligt gav ~kald på erobringskrige l). Den mand, 

der kom til at m~bilise~e Fr~rig m~d udlåndet, ·Lazare Carnot, havde endnu 
. r· 1 

nogle få måneder inden revolutionen energisk vendt sig mod Guiberts tanker 

om den totale krig ·og erklæret, at i•Frankrig kun kunne svækkes ved at blive 

større" og burde "begrænse sig til at fo'rsvare, hvad det allerede havde" 2). 

Når det revolutionære Frankrigs 'oprindelige pacifisme vendtes til en ekspansiv 

politik , må det ses på baggrund af to processer. Den ene det , . man den. gang 

kaldte den revolutionære smittevirkning 3). Den . anden de traditionelle magt

~lit~rs reaktion på denne smitt~virkning. Hvad :det første angår, kan det først 

anføres, at det' der er blevet kaldt .det sociale substrat for en revolution, 

eksisterede i en række andre lande end Frankrig og i de foregående år ·havde givet 

anledning til forskellige mislykkede revolutionære forsøg. Tu?inder af revolu-
. . . 

ticnære fra Holland og Belgien søgte derfor tilflugt i ·Frarikrig, hvor de prø-

vede at opnå støtte hos ae franske revolutionære. Men desuden opstod i en række 

lande politiske clubber eft~r fransk forbillede. ' Den sociale spredning havde sær

lige gunstige forudsætninger i det kulturelle hegemoni, som Frankrig udøvede i 

Europa igennem det meste af det 18. århundrede, og den dermed sammenhængende 

franskprægede k·~:srnopolisme 4). . ' 

I revolutionens første fase havde de fleste europæiske regeringer 
. . . 

fulgt udviklingen i Frankrig med sindsr~, til dels endda med sympati. Leopold II 

af Øst~ig, ·~er sel~ i sin tid som hertug af Toscana h~~e g~nnemført så omfat-.,. . . . . '• 

tende reformer, at Toscana i modsætning til nabostaten Milano skulle vise sig 

immun over for "den franske smitte", tilrådede si~ sØster Marie-Antoinette en 

pos i ti~ hol~in~· 'o ve~ for "revolutionen 5). Et vendepunkt indtraf, da Ludvig XVI 
. ' 

- i strid med udtrykkelige råd fra Mirabeau, som dengang var blevet hans råd-
. . . '.. :' - 'l, . : . . . . . . . 

giver - d. 20. juni 1791 forsøgte at flygte ud af landet, men blev standset i 

Varennes - ~g fø~t tilbage til Paris 6 ) Efter de udenlandske monarkers opfat-
: l . 

telse var kongen nu fange i sit eget land, efter de revolutionæres en forræder. 

l) Refnhara, Histcire de· France, bind 'r r, ·s. 106. 

2) Marcel Reinhard, Carnot, Paris 1950, bind I, s. ~30. 

3 )· Palmer, op. c i t. , s. 18. · 

4) Ibid., SS. 103 f'f & 109. 

5) Ibid., SS. 92 & 106. 

6) ~bid,. , s. 9~, Pierre Dominique, Mirabeau, Paris 1947, s. 255. 
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De franske kontrarevolutionære emigranter fandt nu gehør for deres forslag om 

en væbnet intervention. Selv Leopold II .gik tøvende med til ved et møde med den 

preussiske konge i Pilnitz i Bøhmen d. 27. august 1791 at udstede en erklæring 
o 

om, at de to m~gter ville intervenere for at genindsætte Ludvig XVI i hans oprin-

delige rettigheder, d.v.s. for at føre de politiske strukturer tilbage til 1789, 

hvis andre magter ville slutte sig til dem. Leopold var temmelig sikker pA, at 

.England ikke var parat l). Pilnitz-erklæringen opfattedes imidlertid af de re-

volutionære i Frankrig som en trussel} og de fleste jakobinere begyndte nu at 

agitere for en befrielseskrig, hvorved Frankrig ville hjæ~pe andre europæiske 

lande til at styrte de traditionelle magteliter. Krigsmodstandere som Robespierre 
' 

mistede terræn. En polarisering kom i gang mellem den nye revolutionære magt

elite i Frankrig og de traditionelle i de øvrige eUJ·opæiske lande, som førte til 

en optrapning af de fjendtlige holdninger, en proces, der fremskyndedes af Leo

polds død. Det blev Frankrig, der erklærede krig den 20. april 1792, og krigen 

medførte en yderligere radikalisering af revolutionen, indførelse af republikken 

samtidig med sejren ved Valmy i september 1792, den store terror og henrettelsen 

af Ludvig XVI, en udvikling, der atter forstærkede de traditionelle magteliters 

fjendskab. Mens Frankrig i kraft af sin beliggenhed og militære styrke kunne slå 

interventionen tilbage , sejrede den hurtigt i Polen, hvor "den franske smitte" 

i april 1792 affødte en russisk intervention med kontrarevolutionære emigranter 

i spidsen 2) 

Der var her tydeligt tale om en socialt inspireret krig med " hori

sontale" fronter. De omgivende autoritære regimer Rusland, Preussen og Østrig 

frygtede smittefaren fra Polen. Det var endnu tydeligere ved Polens tredie de-
. 3) 

ling i 1794 efter Kosciuszkos opstand . Men den franske revolution indeholdt 

i højere grad end den polske en trussei, ikke bare mod de eksisterende sociale, 

men også mod de internationale strukturer. I Belgien, Irland og Italien var de 

r 'evolutionære bevægelser ikke bare sociale , men også og til dels mere nationale 

rejsninger, der truede engelske og østrigske interesser. En revolution i Holland, 

der gjorde dette land til en fransk lydstat, opfattedes i England som en trussel 

mod vitale sikkerhedsinteresser. 

En hel række fænomener, som man kan finde i senere konfrontationer mel

lem revolutionære lande og deres omgivelser, kan pApeges i Frankrigs forhold til 

Europa: den inter- eller transnationale vekselvirknings dynamiske ' optrapnings

virkning. Revolutionære og kontrarevolutionære emigrantgruppers indflydelse. Kom

munikationsvanskelighederne mellem heterogene magteliter og en formentlig dermed 

l) Palmer, op.cit . s. 93. 

2) Ibid,, SS. 108 ff. 

3) (bid. , SS. 156-63. 
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sammenhængende tilbøjelighed til at "dæmonisere" modparten og overdrive hans 

fjendtlige hensigter, til at overreager~ Smittevirkningen og angsten for smitte

virkning. Tendensen til at opfatte en adfærd, der hovedsagelig har været præget 

af improvisation, for det meste på et usikkert informationsgrundlag, som udslag 

af en international konspiration l). Rygtedannelsens betydning, et fænomen, der 

i sig selv kunne fortjene en sociologisk udforskning. 

Hele denne proces accellererede, .efter at en vis tolerancetærskel var 

overskredet: Kongens flugt til Varennes, der i sig selv - Ludvig XVIs politiske 

talentløshed og grev Fersens charme ·ufortalt- var udslag af, at en vis tole

rancetærskel var nået indådtil. Pilnitz-erklæringen, der styrkede krigsfrygten 

i Frankrig. 

I mange henseender er den russiske revolution i 1917 ikke sammen

lignelig med den franske. Den skete under og som følge af en stor krig, der ud

tømte alle deltageres styrke, ikke efter en lang periode uden store væbnede op

gør som den franske. Den skete i et i forhold til Europa perifert land, men på 

den anden side ligesom den franske i en stormagt, og en række fænomener genfin

des i forholdet mellem sovjetmagten og de europæiske stater, som kendes fra 

1790'erne. Februarrevolutionen mødtes med udbredt sympati i vestmagterne. Endnu 

i foråret 1918 håbede vestmagterne på en modus vivendi med bolsjevikstyret og 

i en vis forstand skete den .første intervention i Murmansk i forståel-se med det, 

eftersom Trockijs famøse telegram den l. marts 1918, afsendt på baggrund af et 

midlertidigt afbrud i Brest-Litovsk forhandlingerne, anbefalede samarbejde med 

de allierede 2 ). Men efter at man havde nået en vis tolerancet~rskel, der i 

dette forhold hænger sammen med sovjetstyrets holdning til Tyskland, altså med 

sikkerhedshensyn, begyndte den proces af "mistillidsoptrapning", som man også 

kunne konstatere i forholdet Frankrig-Europa, formentlig i øvrigt stimuleret 

af selve det franske præcedens, der i nogen grad tjente som referenceramme for 

Lenin og Trockij og bestyrkede deres opfattelse af vestmagternes adfærd som et 

komplot fra de kapitalistiske .magteliter. 

Også Mao Tse~tungs revolutionære bevægelse i . Kina mødtes i en førs t e 

fase .med en vis -sympati i den amerikanske magtelite:. I vinteren 1949-50 var en 

amerikansk accept af en kommunistisk erobring af Taiwan endnu en mulighed, trods 

energisk modstand fra en lobby, der arbejdede for Chiang Kai-shek 3). Med Korea

krigen indledtes imidlertid en proces, som uddybede mistilliden og fjendskabet 

mellem USA og Kina. 

Fidel Castros revolution i Cuba fik i den første fase en sympatisk 

modtagelse i USA, der omgående anerkendte hans regering og i foråret 1959 er-

l) Se f.eks. ibid., ss. 110, 112 ff., 172, 237, 264 & 280 

2) George Kennan, The Decision to Intervene, New York 1967, s. 46. 

3) icheson, Present, ss. 350 ff. 
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klærede sig rede til at yde den økonomisk støtte . Men p~ den ene side skærpedes 

Castros mistænksomhed over for 'Yanki- imperialismen" af de cubanske emigranters 

akt i vi te t, på den anden side r 'eagerede den arnerikanske opinion p~ Castros hen

rettelse af politiske modstandere og konfiskation af prnerikansk ejendom l). 

Mens en række af de faktorer, der indg~ i mistillidsoptrapningen 

mellem revolutionære regimer og deres omgivelser lader sig identificere og fæ

nomenet tolerancetærskel konstatere, er det dog vanskeligt p~ forskningens nu

værende stade at præcisere denne nærmere end til et punkt, h~or antagonistiske 

og heterogene regimer kommer til at opfatte hinanden som en trus%el mod deres 

egen indre eller ydre sikkerhed. 

4.4 . Magteliter. 

Det stade, hvor st~~turændringer i et samfund' f~ følger for et lands 

udenrigspolitiske adfærd, vil ikke nødvendigyis , men ofte være , . n~r der sker en 

udskiftning af magteliterne . Den karakteristiske af~oloniseringsproces har væ

ret: et traditionel t s,amfunds afhængighed af ~t mere udviklet > indførelse af et 

vist omfang ~ yestlig organisations-, produktionsteknik og uddannelse > dan

nelse af nye ~ationalt bevid~te el~ter , som rejser krav om politisk uafhængig

hed og økonomisk s~ver.ænitet 2) P~ den anden side kan eliteskifter naturligvis 

meg_et vel !inde st~d ud~:~· at . ~re ,teds~get ~ ændringer i samf\.\l}dets økonomiske 

strukturer , som f.eks . i lys~~~~ i ~~33. 

I teoridannelsen om international politik har man forsøgt at opstille 

en sammenhæng .mellem r:n4gtelitety,p,er _og udenrigspoli.ti~k adfærd . I debatten om 

imp~rialismen er allered~ nævnt , at Schumpeter. ars! imperialistisk politik for 

at have sin oprin,delse i ••mar_tialske e~i ter" fra feudale og dynastiske samfund. 

I industrisamfundet var den et residualfænomen, hvis ~ksi~t~~s dels skyldtes , 

at nye borgerll,_ge magteliter havde overtaget visse værdier fra tidligere sam

funds magt~liter , dels pt de traditionelle magteliter. stadig-_ eksisterede i et 

vist omf~g,. 

Forestill~ngen o~ feudale og dynastiske magteliter, som krigens op

havsmænd indg~r ~ det- 18. ~hundredes revo~utiopære idekompleks , som. det f.eks . 

finder ud~ryk };los Rousseau 3)' 

Med henolik p~ indust~isamfundet fermuleres d~n. foruden af Schumpeter 

af Thorstei~ .Veblen , specielt med henblik på det kejserlige Tyskland 4 ). Netop 

i Preussen var der ved Wienerkongre$sens be~lutning om landudvidelser i Vesttysk

land sk~bt forudsætninger for et samfund , h~s magteliter tilhørte ·både den 

feudalt-martialske type og et moder ne industrisamfund. Tilsvarende strukturer 

l) Schlesinger, A Thousand Days , ss. 199 f,' · 

2) Bernard, op.cit. · 

3) Cit. udg. , bind III, ss. 592 f. 

4) ThorsteirrVeblen , Imperial . Germany and the Industrial Revolution, New York 1915. 
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udvikledes i Japan. I begge tilfælde kan man i forskellige historiske faser kon

statere , at de "martialske" eliter arbejder for en ekspansiv udenrigspolitik. Al

lerede Bismarck havde besvær med at begrænse kongens og officerskastens appetit l) 

Omvendt findes der eksempler på, at "borgerlige" a i ter har en paci

fistisk målsætning. Renouvins omtale af deres rolle i 1914 er anført. Arthur 

Salter , der som engelsk og international embedsmand havde en lang erfaring med 

international politik, skriver: 2 ) 

- ho~ fantastic were the th~n current fictions about financiers, 
that they plotted ~ar or that, ~ith something approaching omni
science and omnipotence, they pulled the strings . of human ac
tion·. . . I never knew a leading financier who did not fear war more 
than anything, and more than other men did. Caution was the first 
of their virtues. . . Appeasement ~as a faul t much more congenial to 
their temperame~t. 

På den anden side finder man i det kejserlige Tyskland sværindustriel

le kredse og til dels bankkredse energisk engageret i Flottenverein og andre eks

pansionistiske pressionsgrupper. Det rejser spørgsmålet om, hvor megen nytte man 

har af 'begrebet magteliter som analytisk instrument. Hvor meget siger en gruppes 

placering i den ene eller anden sociale kategori om dens v.ærdisystem? I katego

rien borgerlige eliter kan man finde paciFister og imperialister, varierende med, 

hvilke konkrete interesser eller :i:'deer de pågældende repræsenterer, bg hvilken 

konkret situation det pågældende land befinder sig i. Selv "militærkasten" kan 

ikke ude.n videre, som Veblen og Schumpeter gør, karakteriseres som imperiali

stisk eller. martialsk~ 

Men det samme kan vanskeligt påstås om den .franske øverstkommande

rende i 30 'erne general Gamelin eller den tyske generalstabschef indtil 1938 , 

generaloberst Beclc. Det gælder i Tyskland og Japan· i en række situationer. Det 

gjaldt i det kejserlige Østrig; generalstabschef Conrad von Hotzendor.f.f var på

viseligt en af de mest energiske talsmænd for en krigspolitik mod Serbien 3). 

I det caristiske Rusland var general Skobelev talsmand for en militant ekspan

sionspolitik 4 ) I en række overgangssamfund vil man ofte konstatere, at offi

cerskorpsets målsætning - som i Kemal Ataturks Tyrki - er en indadvendt udvik

lings- og integrationspolitik, selv om den kan være kombineret med en udadvendt 

pres.tigepoli tik . . 

En betydning~fuld magtelite: som embedsmandskorpset eller bureaulera

tiet forekommer endnu vanskeligere at placere med henblik på en karakteristisk 

udenrigspol i tisk måls.ætning. ·:Det Jean dog skyldes forskningens utilstrælclcelighed 

mere end selve spørgsmålets substans. McClelland har foreslået, at bureaukratiets 

l) Otto Becker, op.cit., ss. 824-28 og A.J.P. . Taylor, Bismarck, ss. 116 & 86 f. 

2) Lord Salter, Memoirs of a Pubiic Servant, London 1961, s. 190. 

3) Fritz Fischer, op.cit., s. 57. 
4) Waltz., Man; the State and War, New York "196.5, s . 82. 

l 
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karakteristiske interesse skulle være konsolidering snarere end ekspansion l) . 

Adskillige eksempler kunne _anføres til støtte for denne teori . Man kan måske 

også formode , at ,embedsm~ds~liten i sammenligning med andre kategorier er re

lativt indifferent over for prestigehensyn, al den stund dens magtstilling er 

mere stabil end politikernes. Men på grundlag af vor nuværende viden viger man 

tilbage for generaliseringer . 

Er. der bedre· muligheder for generaliserende udsagn om revolutionære 

magteliter? Udviklingen under den franske revolution viser , hvor stærkt og hvor 

hurtigt deres målsætning kan ændres efter den interne og internationale situa

tion. Lignende iagttagelser kan gøres efter den russiske revolution, hvor en elite , 

der er kommet til magten som det mest radikale. fredsparti , i løbet af få år giver 

forsvaret højeste prioritering. Både i Frankrig og Rusland kan denne udvikling 

ses som funktion af den interne og internatio~e situation, der føles som en 

trussel mod regimets eksistens. Men hvad der generelt kan siges om revolutio-

nære magteliter er formentlig, at der~s kommunikationsmuligheder med magt eliter 

~andre kategorier .er ringe . D~tte er dog næppe noget specifikt for revolut i o

nære magteliter. Gene~elt er kommunikat~onsmulighederne mellem forskellige lan

des magteli t er formentlig afhængige ~' om de tilhører samme eller forskellige 

kategorier. Zbigniew ~rzezins~i ser udviklingen af homogene eliter som en afspæn

dings-, d.v.s. tillidsfremmende proces 2). Flere fremtrædende amerikanske ak

tører har fremhæ~t varr~~e~igÅed~rne ved at etab~ere en egentlig kontakt med 

deres sov~etiske forhandlingsP.~-tnere ~).Det ~r . ikke hermed s~gt , at interna

tionale .konfl~ter kan reducer-es t4 1 et problem om kommunikationsmuligheder mel

lem magteliterne, som om der ikke eksisterede ·substant~elle interessemodsætnin

ger, kun, at opmærksomheden i en analyse også må rettes mod dette problem. 

Men ågen: hvor megen ·værdi har begrebet revolutionære magteliter 

som ren social kategori uden hensyntagen til de p!gældende eliters værdisyste

mev? Det forekommev i det !'linds te. ~ anvendeli·gt , når det bruges til at ka

rakterisere :en magtelites stilling i en bestemt type politisk system og deraf 

.flydende konsekvenser .for dens ~.færd . · Med henblik på det 20 . . århundrede kan man 

vel påvise ·en sammenhæng mellem de revolutionære teorier om mindretalseliten 

som Len~n formulerer i Cto delat? (Hvad skal .der gøres?), hvori han igen som i 

Imperialismen omsætter kurant tankegods - man kan tænke på Nietzsche , Mosca, 

Pareto og Sorel - i en handlingsteori, og udviklingen af det mere eller mindre 

totalitære etpartisystem 4). Men igen kan man spørge, hvor meget man kan slutte 

fra en magtelites magtmonopolstilling til dens adfærd , uden at inddrage dens 

l) McClerland, The Acute International Crisis , Knorr & Verba , op.cit. 

2) Z9i~iew Brzezinski & Samuel' P . ·Huntington; Soziale und politi sche Gleich.formig
keit als Voraussetzung des Friedens , Nehrlich, Krieg und Frieden im i ndustri
ellen :zei talter, Gutersl~h J.99~ . . 

3) Se f.eks. · Dean Acheson, Present at the Creation , New York 1969, s. 78 og George 
Kenn~_, Memo i r s , s s . 195 ff. 

4) Se f.eks. Richard Loewental, TheModel of the Totalitarian State, Toynbee , op. cit . 
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værdisystem. Er det koJI'Inunistisk? Eller "kemalistisk"? Eller fascistisk? Derfor 

vil det næste emne blive rorholdet mellem værdisystemer og international politik. 

Men inden dette ~handles, kan det som afslutning på overvejelserne om 

samfundsstrukture~le . rorandringer måske. være påkrævet .~t stille spørgsmålet , om 

Forbrugersamfundet og det~ efterfølger det postindustrielle s~und udvikler nye 

sociale kategor~er af magt~lit~r, ~om ~~ ~l bety~ing ~or de~ internationale po

liti~. Galbraith har forepllet d~t videnskabelige miljø,: og når man beskæftiger 

sig med i det mindste ameri~apsk udenrigspolitik, kan man da også konstatere en 

in~lydelse på udenrigspolitikken fra uni~rsitets- og Forskningsmiljøet, hvis 

karakter dog endnu ikke kan s~ges a~ være systemati?k udforsket. Hvad der fore

løbig kan fastslås er, at forsknings- og udd~e~sesekspansionen navnli.g i løbet 

af 1990'erne har medført ~trukturændringer i ~e højst industrialise~ede samFund. 

Allerede når det gælder styrkeanalysen, er ugdann~s~sniveauet formentlig i det 

modern~ industrisamfun~ et mere relevant kriterium end de traditionelle demo-
• • • ~ t 

grafiske og økonomiske indikatorer. Tro4s den Forsinkelse, krigen og den deraf 

afFødte revolution medrørte i udviklingen af det russiske uddannelsessystem 

- den caristiske lovgivning fra 1908 forberedte almindeli~ skolepligt fra 1922 , 

et m~, s~m sovjetregeringen først kunne tage op i 1930 
1 

- har Sovjetunionen 

siden den anden verdenskrig investeret så kraftigt i uddannelsessystemet, at den 

også på dette felt er placeret umiddelbart efter USA , mens de europæiske lande 

først noget senere er fulgt eFter 2). Japan har placeret sig på trediepladsen, 

i øvrigt i fo~længelse af en tradition, der går helt tilbage til Tukugawa 

shogunatets tid 3). Uddannelses- og forskningssektorens Styrkerelevans fremgår 

af, at ikke mindre end 60% af alle forskningsbevillinger i USA skønnes at have 

Forbindelse med rumforskning og militære progranuner, en andel, der menes at 

være endnu højere i Sovjetunionen 4 ). 

Men også forsknings- og uddannelsesmiljøet er en mangfoldig kategori . 

I hvor høj grad kan f.eks. den teknisk-naturvidenskabelige sektors interesser og 

holdninger sidestilles med f.eks. den samfundsvidenskabelige? Den første kate

gori har kunnet udvikle sig nogenlunde lige effektivt i total i tære og po~yar

kiske politiske systemer, måske med den forskel, at forskningen i totalitære 

systemer i højere grad har været politisk styret, hvorimod det er diskutabelt , 

om samfundsvidenskabelig metode - til forskel fra forskningsteknik - overhovedet 

kan anvendes i totalitære systemer , i hvis legitimationsgrundlag der indgår aksio

matiske samFundsteoretiske doktriner. 

l) Hugh Seton-Watson, Neither Peace nor War, udg. London 1963, ss~ 169-73 og 
Riasanovsky, op.cit.; s. 486. 

2) &e f.eks. Svennilson, Resour.ces or Scientific and Technical Personnel in the 
OECD Area, Paris 1963. - . 

3) R.P. Dore, Education in Tokugawa Japan, London 1965 og Seton-Watson, op . cit., 
SS . 169 f. 

4) Economist, London 18/2 1965 & 14/5 1966. 
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I en henseende kan man dog formentlig tale om et fællestræk for det 

videnskabelige miljø, en homogenitet, som beror p! en række videnskabsgrenes 

klart transnationale karakter . 

Om der her virkelig vil blive tale om en ny kategori af magteliter, 

som Galbraith formoder , vil formentlig ilclce kunne udforskes på nuværende tids

punkt , fordi denne samfundsstrukturelle ændring endnu er i sin begyndelse. For 

s! vidt det vil blive tilfældet, er den metode, der forudses af Galbraith hver

ken revolution eller kup el~er valg, men snarere infiltration, en tankegang, der 

øjens~ig også findes i det videnskabelige miljø i Sovjetunionen l). 

En relevant sammenligning ville måske være encyklopædisternes ind

flydelse -~ det 18 . århundrede. Men ellers har virkningerne af ændringer i ud

dannelsesstrukturerne navnlig kunnet konstateres i forbindelse med indførelse 

af almindelig skolepligt og afskaffelse af analfabetismen , der skaber nye for

udsætninger for massedeltagelse i den internationale politik og nye betingelser · 

for national bevidstgørelse.og nationalisme . 

l) Galbraith, op.cit., kap . 33 & 34 og Leonid Vladimirov, The Russians, New York 
1968, SS . 213-23. 
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5. Værdisystemer. 

Kontroversen om forholdet mellem samfundsstrukturer og værdisyste

mer er gammel i soqiologisk t~ori. To poler i den er Iarl Marx. pg Max Weber, 

idet den .første betragter værdisystemerne som en funk~ion af samfunds-- 99 

specielt ejendomsstrukturerne, den anden omvendt opfatter samfundss~rukturer-

ne som. en funktion af værdi systemerne. For Max Weber .var "kapitalismens ånd", 

"præstationsværdisy.stemet", om man vil, udsprunget af den protestantiske, 

navnlig d~ asketiske calvinistiske og metodistiske ·etilc. 1) En tilsvarende 

sammenhæng er sener·e blevet påpeget m~llem Tolcugawa-religionen og samfunds

udviklingen i Jap?m. 2) For en marxistisk· ·betragtning er den calvinistiske etik 

snarer.e udsprunget af handelskapi.talismens behov. For så vidt denne kontrovers 

overhovedet kan løses empirisk, kan man sige, at svaret ilclce bare ikke er en

tydigt, men at det. til dels synes at ligge ved siden af problemformuleringen. 

Den "kapi talisti.ske ånd", hvis man hertil vil regne kapitalistisk organisations

teknik, udvikler sig først i Italien, til dels. i øvrigt med lån fra Byzants. 3) 

Ingen af hande~skapitalismens første miljøer ·er protestantiske, og hvorvidt 

de. er asketiske, kan i det mindste diskuteres. Der findes. eksempler på, at det 

kapitalistiske miljø i et land er c;;alvinistisk. Det gælder navnlig Frankrig; 

tilbagekaldelsen af Nantes-ediktet i 1685 og den· deraf fremkaldte udvandring 

af huguenotter til Holland, Brandenburg, England, Amerika og Danmark fik så al

vorlige økonomiske følger for landet, at man heri kan se en af de fjernere 

årsilger til. den store· ·revolution loo' . år senere.·4! Men dette giver i og for sig 

intet svar på den Marx-Web.erske problemstilling, og i Holland har sen.ere 

forskning vist, ·at det egentlige calvinistiske. miljø i "den gyldne tid" var 

håndværkerne, der ofte følte sig i skarp modsætning til "kapi ta+isterne", 5) 

Dette spørgsmål skal i øvrigt ilclce uddybes nærmere, da det primært 

hører hjemme under andre fag. Det nævnes kun her for at ~derstrege, hvor varsom 

man også -på dette område skal være med alt·· :for vidtgående generaliseringer. 

Også selve behandlingen af værdisystemernes indhold og opståen hører hjemme an

detsteds,. naVnlig under id~- og teorihistorien. Det, der vedrører faget inter

national pol'itik-,. er, hvillen relevans værdisystemerne har for samfundene,s ad

færd i forhold til• hinanden, og hvilke værdier d'er bør tages i betragtning i 

denne forbindelse~ 

l) Max Weber, Asketischer Protestantismus und kapitalistiseher Geist og Aron, 
Les ~tapes· de la pehsee sociologique, ss. 529-56. 
. ·- -

2) Rob~.rt B~llah, Tokugawa Religion, .Glencoe, Ill. 1957 .• . .. . . . . . . 
3) Gunnar Mi~witz, Un probleroe d'influence, Byzance et 1 1 ~conomie .de 1 1 occident 

medH~v'a:l, Annales a 'Histoire· Economi9,ue, Paris 1956. ' . . . .. ~ . . . 
4) Marce~ Reinhard, Historie de France, Paris 1954, bind I, s. 494. 

5) O.H. Wilson, Trade, Society and the State, Cambridge Eecnornic History of 
Europe, bind IV, kap. 8. 
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I det nævnte eksempel , det kapitalistiske værdisystem , kan man, 

hvordan det så end .forholder sig til protestantisk etik, konstatere, .. at det er 

relevant i to henseender. Det har haft en funktion i den økonomiske udvikling 

og dermed .for landenes styrke, og, som det allerede har været fremhævet under 

drø-ftelsen af forholdet mellem økonomi og poli-tik og mellem samfundsstrukturer 

og international politik, spi·llet en rolle .for samfundenes .interesser og .mål

sætning i forhold til hinanden. Man vil, når man beskæftiger sig med f. eks . 

amerikansk udenrigspolitik, kunne konstatere, .at det kapitalistiske :værdisystem 

den dag i dag optræder som en a.f determinanterne i international politik . 

I foregående kapitel berørtes diskussionen om forholdet mellem for

skellige typer magteliter. Det kan også anskues som ·et forhold mellem forskel

lige værdisystemer, hvoraf nogle er karakteristiske for bestemte sociale grup

per, andre kan tjene til en yderligere differentiering af sociale grupper. Over 
.. .. . ' 

for de kapi talisti.ske magteliter stilledes de "feudalt-dynastiske", som man 

tilskrev et Værdisystem, der førte ti~ en aggressiv adfærd over for andre sam

fund. I det mindste kan man konstatere ,. at "martialske dyder" som dødsforagt, 
. ,,. . 

ubetinget lydighed og loya_li tet over for den overordnede, æresbegreber, der 

kræver væbnet oprejsning Æor krænkelser og opfatter rang og territorialudvidel

ser som prestigeskabende, men på den anden. side kræver en vis hensyntagen til 

den besejrede, det, der er blevet sammenfattet som det feudale værdisystem, 

spiller en betydelig rolle i visse samfund i visse perioder.
1

) Det er dog måske 

mere dækkende at tale om det martialske værdis~stem end om det feudale . For 

det _er ikke speci~l,t ~yttet til feudal,._sc;unfundet, selvom det findes hos en af 

de dominerende magt~liter i både det europæiske og det japans~e feudalsamfund . 

·r andre stater som det kejserlige Kina og det byzantinske rige var det martial-
- J ~· ' 

ske værdisystem derimod i relativt ringe anseelse . Den militære metier ansås 

for et instrument for politi~ken ~den særlig merit i sig selv. 2) Inden for et 

fælles kulturområde som det indiske find~s der et bredt spekt~, der går fra 
' . '.. . 

martialske folk og sekter som sikherne, mar·athaerne, ra~putterne og gurkhaerne 

til grupper, hvis· etik er præget af pacifistiske værdis~stemer som guj aratterne 

og den helt ekstreme ikkevoldssekt jainisterne. 
- . 

Indiens enestående mangfoldighed illustrerer også den forskel, varie-
. ' 

rende værdisystemer skaber for et samfunds udviklingsmuligheder. Mens en moder-

nisering af landbruget ikke har voldt vanskeligheder i områder af Andhra, hvor 

kapuskasten d9mi~~rer , ~r d_en i Bihar blevet bremset af sekter, hvori der er tra

dition--for, at dE;t· er tabu at røre ploven for jordejere. 3) Mere generelt illustre-

l) Om det feudale værdisystem Marc Bloch, op.cit., ss. 4o9-44. 

2) Cipolla~ op . cit., s's . 117- 21, Renouvin -& 
Runeiman, bp~. ci t. , s. lo9 . 

3) Le Monde , Pari's 7/1 & lo/l 1968. 

Duroselle, op.cit ., s . 33 og 
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rer hinduismen et problem, som flere statskundskabsforfattere har berørt, betyd

ningen af, om et samfunds værdisystem er præget af forestillinger om, at foran

dringer er forbedringer eller ej. Mens ·det indgår i hinduismens kosmologi, at 

verden i millioner af år stadig er gået tilbage, at denne tendens vil fortsætte 

·i endnu 432.ooo år, og at menneskets plads i samfundet er givet fra fødselen, 

har det europæiske værdisystem siden slutningen af middelalderen været præget 

af forestillinger om, at mennesket kan forbedre sine kår ved at forandre sine 

omgivelser, en forestilling, der vinder terræn i løbet af renæssancen og de 

følg~de århundred~r. l) Dette værdisyst.ems øp.rindelse og baggrund ligger uden 
: . . ) · 

for nærværende disciplin; men dets betydning for den internationale politiske 

udvikling er blevet fremhævet af flere forfattere. Kenneth Boulding skriver 

således: 2) . 

1n a society in which the image of progress 
does not exist, even if technological improve
ments aremade accidentally ••• they 'will be 
suppressed and not imitated. 
The ·history of the technological revolution 
must be written largely in terms of the 
dyn~ics of the image - the image of change as 
a good and desirable thing. 

Bertx;and .de ~ouvenel_ finder, at forestillingen om forandring som 

noget i og f~J;' sig _ ønskværdigt er specifik for den vestlige .civilisation. 3) 

Talcott Parson mener, at den globale udbredelse af dette værd,isystem er et af 

vor egen tids karakteristisk~ tr.:ælc.·-4) Modsætnipgsvis er det blevet foreslået, 

at den væsentligste forklaring på, at J;:.ina, _der , på en lang række områder havde 

gjort de opfindelser, som blev g~dl~~~~ for den europæiske ekspansion, ikke 

udviklede dem, må søges i det. dominerende værdisystem med den placering, det 

gav status S\lO .• ~~ Når <3:et i . - ~~-qsætning til Japan også i et stade, hvor omverde

nen havde forandret sig, var afvisende over for at tilegne sig en ny teknik, er 

det blevet sat i forbindelse med den forskelli,ge. plads, som efterligningen 

havde i de to landes værdisystemer.
6) Dette e~ naturligvis ikke ret meget mere 

~d en tautologisk kon?tate~ing. Det ~ld~r i _ de~ hele taget dr~ftelsen af vær

disysteJ'I}~, _d~r næmnest .definere,s ud fra den adfærd, de skal forkl.ai;'e, med min

d.re man efterforsker deres opr,i.ndelse., et spørgsmål, der skønn.~s at ligge uden 

for dette fags område. Men o~~å de ~er.e artikulere~e og ~trukturerede værdisy-

1) Joh~ Huizinga, Ur Medeltidens . h3~t, Stockho~ 1927, ss. 47 f., Paul Hazard, 
La cl"ise ·de la conscience europ~erme,· Paris 1935,-· s. 465 og Raymond Aron, 
Progress .and Disillusion, ~ondon 1968 ,. s. 197. 

. . . .. ~· . . ~ . 
2) Kenneth Boulding, Th~. Imag~, s. 122. 

3) Bertrand qe Jouvenel, La fonction sociale de l' autorit~ publique,. P.olitique 
et techr1ique, Paris· i958, s. 71. 

4) Talcott Parsons, Order ·and Community in the International Social System, 
Rosenau, International Poli tics and Foreign Policy. ·· 

5) Needham,' op.cit., ss.' 3o5 ff. 

6) Cipolla, op.cit., s. 126. 
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stemer, der kan betegnes som trossystemer, id~komplekser og id~systemer må tages 

i betragtning ved analyser af international politik. 

5.1. Religioner. 

De store religioners rolle i den internationale politik kan mest 

håndgribeligt konstateres i den betydning, de har haft for struktureringen af 

det globale internationale politiske system. De har skabt affinitets- og animo

sitetss~rukturer, som farve~ den politiske globus og præger konflikter og sam

arb~jd~. I mange tilfælde er religionen et nationalt identifikationskriterium. 

Pakistan identificerer sig i forhold til Indien primært ved religionen. Irland 

og Ulster adskilles af religionen. På Balkan har serbereog bulgarere i et vist 

omfang identificeret sig i forhold til hinanden, efter om de tilhørte den bul

garske eller serbiske gren af den ortodokse kirke; skeilet mellem serbere og 

kroater er et skel mellem katolikker og. ortodokse . Internationale solidaritets

grupper som den islamiske statsgruppe eller de katolske stater har et religiøst 

grundlag. 

Forholdet 'mellem religion og politik har mange aspekter af indirekte 
... 

relevans for international politik: religionens indflydelse på de politiske sy-

stemers strukturer, dens betydning for den økonomiske udvikling etc. Det vi l føre 

for vidt at behandle dem her, hvor det mest relevante spørgsmål må være sammen

hængen mellem religion og international adfærd. Ud over venSkabs- og fjendskabs-
• •. t . 

strukturer kan også konstateres en vis sammenhæng mellem den mere artikulerede 

politiske målsætning. og ' religi9~en~ Visse ~ission~rende religioner har stimuleret 
, ~ . 

en ekspansiv politik. Det var fransciscanerne, der i deres egenskab af politisk 

pressionsgruppe skaffede Colombus adgang til Ferdinand og Isabella og dermed bane

de vej for hans rejse til Amerika.
1

) Conquistadorerne forlængede la reconquista 

af den iberiske halvø for kristendommen med erobringer over havet • 
.. 
Endnu i vo7 e~en tids katolske bevægelser kan man finde en fortsættel-

se af den forestilling om kristenheden som en slags også po~itisk enhed, Romer

kirken ~ar arvet fra det romerske ~iversalrige. Det var efter den anden verdens

krig de katolsk dominerede kristelig- demokratiske partier, der blev den førende 

politiske kraft i de eu~pæiske samlingsbestræbelser, modarbejdende den nationalis

me, som med re.formationen og renæssancen havde reduceret den katolske kirkes magt 

i den internationale politik. Med den katolske lægmandsbevægelse Katolsk aktion 
' 

og navnlig med grundlæggelsen af de kristelig-demokratiske partier, Zentrum i 

Tyskland, Christlich- soziale Volkspartei i Østrig før den første verdenskrig, 

Partito Popolar.e i Italien i 1919 og tilsvarende partier i Belgien, Holland og 

Frankrig fik katol icismen ved den almindelige valgret , særli~ efter indførelsen af 

kvindelig valgret en politisk renæssance , som især har spillet en rolle i Europa 

1) Chaunu, op.cit., ss. 177 f . 
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efter den anden verdenskrig, men herfra har bredt sig til Latinamerika. Den 

kristelig-demokratiske bevægelse kan måske som i Tyskland og Italien også komme 

til at overtage successionen i diktaturstater som Spanien, Polen, Portugal og 

Ungarn. 

Trods Stalins ironiske spørgsmål i Potsdam om, hvor mange divisioner 

paven havde, kan Vatikanet naturligvis ikke foreskrive. de katolske partier deres 

politik . Man kan konståtere snart overensstemmelser, snart divergenser mellem 

den pavelige politik og de enkelte kristelig-demokratiske partiers kurs. I 

195o ' erne , hvor de kristelige partier i Vesteuropa arbejdede for europæisk inte

gration, fik de udtrykkelig støtte heri fra pave Pius XII. 1) Man var her i over

ensstemmelse med træk i katolsk filosofi, der kan føres helt tilbage til middel

alderen. Ifølge det nythomistiske subsidiaritetsprincip var staterne subsidiære 

enheder i et universelt politisk system, og inden for staterne fandtes igen op

gaver, der som navnlig undervisningen var subsidiære i forhold til statsmagten. 

Man kunne heri finde en teoretisk begrundelse for den kamp mod suyerænitetsprin

cippet , som katolicismen har ført både inden for de enkelte stater og på tværs 

af grænserne, fra Zentrums kamp mod Bismarck til 5o 1 ernes europæiske integrations

bevægelse. Katolikker har ofte været at finde i kampen mod nationalistisk ekstre

misme. Zentrumspolitikeren Johannes Bell var den ene af de tyske ministre, der 

skrev under på Versailles-traktaten. I Italien gik Partito popelares grundlægger 

Don Luigi Sturzo ind for Wilsons principper i 1919 . 2) I England ha~de den libera

le katolske historiker Lord Acton i 1862 i afhandlingen Nationality vendt sig 

mod nationalstatstanken , som han anså for en trussel mod friheden, og i stedet 

opstillet det muitinationale rige som idealet. Under den anden verdenskrig gik 

den førende nythomistiske filosof Jacques Maritain ind for et forenet Europa 

efter krigen . Men hvis katolikkerne i Europa kunne forlænge deres skepsis mod 

nationalstatens absolutte suverænitetskrav i en integrationspolitik , kunne de 

i forhold til de over søiske områder bringe kampen mod de nationale selvstændig

hedsbevægelser i " over~sstemmelse med d~ nythomistiske subsidiaritetsfilosofi. 3) 

I Frankrig ledede folkerepublikanske ministre både den europæiske integrationspo

l i tik og k~pen for at bevare Indokina under fransk herredømme. I begge henseen

der var man i overensstemmelse med et træk , som ligeledes har været karakteristisk 

for katolicismen som social kraft, dens markerede antikommunisme, der kan konsta

teres fra paven til hierarkiets bredeste grundlag i den katolske vælgerbefolkning . 

Holdningsundersøgelser i Frankrig har vist , at den stærkeste antikommunistiske 

indstilling findes hos de folkerepublikanske vælgere , og vælgersociologiske under-

1) Bjøl, ~a France devant l ' Europe , kap . VI. 

2) Arno Meyer, op.cit . , ss . 2lo f. 

3) Michael P. Fogarty, Christian Democracy in Western Europe, Notre Dame, Ind. 
1957 , ss . 83- loo . 
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søgelser i Italien har vist, at kommunismen har haft vanskeligst ved at trænge 

igennem i kredse, hvor det katolske værdisystem er stærkt forankret i befolknin

gen. l) En tilsvarende overensstemmelse mellem paven og de katolske: vælgere ·ek-· 

sisterede derimod ikke i forholdet til nazismen, hvor Pius XII førte en tilpas

ningspolitik, mens det katolske Zentrum havde været meget modstandsdygtigt mod 

vælgerfrafald til nazismen. I holdningerne til både den oversøiske nationalisme 

og ma~xismen indtraf imidlertid for Vatikanets vedkommende en vis ændring efter 

Johannes XXIIIs overtagelse af pavestolen i 1958. I -Italien sketre der under hahs 

pontifikat en "åbning til venstre" i en koalition mellem Democrazia Christiana 

og socialisterne, der bl.a. førte til, at Pietro Nenni blev udenrigsminister. 

Internationalt tilstræbte Johannes XXIII ·en tilnærmelse mellem de forskellige 

kristne kirker, og de rige landes pligt til at hjælpe ulandene understregedes 

i encyklikaen Mater et magistra, en linie, der yderligere udvikledes af Paul 

VIs Populorwn Progressio (1967). Den stigende vægt, der på det teoretiske plan 
. . 

tillagdes verden uden for Europa, afspejledes i en gradvis ændring i kardinal-

. kollegiets ammensætning. 2) 

1936 1947 1969 

Europa 6o ~7 83 

Nordamerika 5 6 lo 

Latinamerika 2 7 21 

-Øvrige verden l 4 2o 

Disse forskydninger er vel til dels udtryk for den katolske kirkes 

evne til at tH.passe sig verd~sudviklingen, ·men også for., at der inden for den 
( - ' .,) 

findes en række forskellige strømninger, hvis indbyrdes magtforhold kan måles i 

konklaverne. Når man vender sig til det, man kunne kalde det antikolonialistiske 

værdisystem, vil man således kunne konstatere 'dets eksistens iriden for den katol

ske kirke fra den europæiske ekspansions tidligste periode f.eks. i brydninger 

mellem forskellige munkeordeners .holdninger til kolonisationsmetoderne. Mens den 

k~tolske kirke pÅ den ene side ~ieppe kan fraskrives et medans,;a~ for' antisemitis

mens udbredelse i Europa, · har dens universalisme p! den anden side ofte modvirket 

racismen i forhold ti i ikke-europaiiske folkeslag~ noget, der også har .ifspej let . . 
sig i dens holdn-ing til racespørgsmålet i u'sA• 

l ' 

En dobbelthed af en anden art, der heller ikke er uden relevans for 

den internationale politik, er lcirkens på den ene side posi ti.ve holdning over for 

en økonomisk udviklingspqlitik i _ de fat~ige lande, på den anden side afvisende 

stilling til .anv.endelsen af antikonceptionelle midler, der ~e bidrag~ til at 

:.:. . '! . - ' - ·r:. l - ~ ·- . ' !!. , . : 

l) Giorgia Braga, le communismo fra gli italiani, Milano 1956, ss. 118 & 143 
og Sondages, Paris 1~58, nr. 1-2, ss. 82, 153 & 19o. .. . . .. 

2) Marcel Merle, La vie internationale, Paris 1963; s. 2o2 og Le Monde, Paris 
3o/~ 1969. 
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løse det problem, befolkningseksplosionen skaber for disse lande.
1

) 

Missionsvirksomheden i de oversøiske lande, hvis tungestvejende re

sultat har været, at hele Latinamerika er blevet katolsk, har spillet en mindre 

rolle i de protestantiske landes ekspansion. Et af .de tidligste protestantiske 

missionsinitiativer var udsendelsen af Bartholemæus Ziegenbalg og Heinrich 

Plutschau tilTrankebar i l7o5. 2) I de følgende århundreder udfoldedes en pro

testantisk missionsaktivitet, der som den katolske i flere henseender,navnlig 

på skolens og sygeplejens område blev en forløber for~ære tiders ulandsbi

stand. Selvom dette emne endnu ikke har været systematisk udforsket, kan man i 

det minåste illustrere den protestantiske missionsvirksomheds indflydelse på 

international politik ved et par eksempler: Bistanden til Biafra i den nigerian

ske borgerkrig og Kinamissionens indflydelse på den amerikanske udenrigspolitik 

omkring 195o. 

En anden side af forholdet mellem religion og politik, som kan have 

en vis betydning for international politik og måske kunne fortj.ene en nænnere 

udforskning, er den racisme, som man kan konstatere i visse navnlig calvinistisk 

dominere4e samfund som det afrikanske i Sydafrika og de presbyterianske i de 

amerikanske sydstater. 

5.2. Nationalisme. 

Det er svært at drage en grænse mellem racisme og nationalisme. I 

begge tilfælde er der tale om varianter af gruppefjendskab, som også er vel

kendt fra smågruppesociologien. Når opmærksomheden rettes specielt mod disse to 

fænomener, er det, fordi de skønnes at have den mest direkte relevans for den 

internationale politik, omend racismen i højere grad end nationalismen gør sig 

gældende i spændinger inden for de enkelte staters grænser. I begge tilfælde er 

der tale ·om en identifikation med en indgruppe, som tillægges overvejende 

positivt opfattede eg~sxaber, ved at sætte den i modsætning til en udgruppe, 

der tillægges hovedsage-i"igt negative egen'skaper. Som udgangspunkt for en analyse 

af de holdningsst~turer, der ~arakteriserer disse fænomener, kan man tage en 

socialsociologisk undersøgels~ f9~anstaltet under Unescos auspicier, hvori man ' ' ' . ~ . . 
på grundlag af en opgivet liste har ladet grupper fra forskellige nationer ka-

rakterisere sig selv (autostereotyper) og andre folkeslag (heteroste~eotyper~. 

Et uddrag af resultat~~e kan 'gi-ve et indtryk af stereotypernes strukturer: 3 

l) Om forho~det mellem den ka~olske kirke og pol i tik se f. eks. George Bul l, 
Vatican Politics, London 1966, Jean-Jacques Thierry, Le Vatican secret; 
Paris 1962, Carlo Flaconi, · Il . Pentagane Vaticano, Bari 1958 & I ·Perche del 
Concilio, Milano 1962, Gunnel Vallquists bøger og dokumentsamlingen Acta 
Apostolicæ Sedis. 

2) Mauro, op.cit., s . 212 og Dansk Biografisk Leksikon, København l94o. 

3) William Buchanan & Hadley Cantrill, How Nations see each other, Urbana, Ill. 
1953. 
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Russerne beskrevet af : 

Engl?fnde::e fr.anskrnænd hollændere tyskere nordmænd amerikanere 

flittige primitive grusomme - grusomme flittige grusomme 

magtglade flittige magtglade primitive magtglade flittige 

grusomme magtgl~de primitive flittige primitive magtglade 

primitive modige flittige magtglade modige primitive 

modige grusomme ' megide modige grusomme indbildske 

praktiske progressive progressive praletiske praktiske modige 

Amerikanerne beskrevet .pÆ: 

~nglændere fransl9nænd hollændere tyskere ·nordmænd 

progressive praktiske praktiske progressive flittige 

indbildske progressive progressive rundhåndede praktiske 

rundhåndede magt glade. flfttige praktiske ·progressive 

fredelige flittige rundhåndede · · intellige'ftte rundhåndede 

intelligente intelligente fredelige fredelige intelligente 

Englænderne beskrevet af: 

Hollændere tys~er.e amerikanere 

selvbeherskede ,i nt·ell i gent·e. intelligente 

fredelige selvbeherskede flittige 

praktiske - indbildske modige 

indbildske magtglade fredelige 

arbejdsomme p:r;-aktiske' indbildske 

intelligente progressive selvbeherskede 

Englændere franskirlænd tyskere no~dmænd ·~~rilc:~ere italienere . . ~ : 

fredelige ~ntel~igente flittige fredelige .fred~ lige intelligente 

modige fredelige intelligente flittige gavmilde > flittige 

flittige gavmilde modige mcxtige intell.igente modige_ 
;· 

intelligente modige praktiske intelligente progres si\re gavmilde 

gavmilde flittige , , progress~ve gavmilde arbejdsomme fredelige 

prakti~ke pro§re_ssi ve . · fr~!ielige .. pro'gressive modige praktiske 

... 

l • t 
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Selvforherligelsen indgår som et konstant strukturelt træk i auto

stereotyperne. Man tilskriver sin egen nation eller race ~n glorværdig fortid, 

præget af store og gode ger~inger, martialske eller kulturelle, og egenskaber 
J 

som mod, ærlighed , måske dog grænsende til en troskyldighed, der gør den til et 

let offer for træske fjender, selvbeherskelse, humoristisk sans , udholdenhed, 

begavelse fysisk styrke etc. I densaliske lov (6 . årh.), hvori man har villet 

se det første skriftlige vidnesbyrd om nationalisme i Europa , hedder det, at 

frankerne , hvis "glorværdig_e nation" nedstammer fra Vorherre, er "modige i vå

benb~g, dybsindige i deres tanker , tro i fred , ædle åf krop , dristige, snare 

og standhaftige" l). Gh~a var, sagde N' Krumah , allerede inden England var ble

v~t en nati9n, et storrige med en høj kultur 2) . I Danmark og Buganda praler 

man med sin lange kongerække 3). Et sammenlignende studium af leksika, skole

bøger qg aviser ville formentlig på en gang vise en forbløffende overensstem

melse med hensyn til, hvordan nationerne opfatter sig selv, og en betydelig 

uoverensstemmelse i oplysningerne om, hvem der har gjort den banebrydende ind

sats i videnskab, teknik og kunst eller gjort sig mest bemærket ved internatio

nale sportsstævner. Det vil således f . eks. nok komme som en overraskelse for 

de fleste, at cybernetikken blev opfundet af armenierne for mange århundreder 

siden 4 ) 

Om både auto- og heterostereotyper gælder , at de refererer til en 
- l 

bestemt kate~ori af mennesker (nation , race , professionel gruppe etc.) , postu

lerer , at disse a~le er ens i en bestemt henseende, og at der er tale om vur

derende og apodiktiske udsagn s) Men mens autostereotyperne,i det mindste 

hvad værdistr~turen angår, s~es stabile , er heterostereotypernes vurderinger 

stærkt svingende. Noget andet er uds.agnenes konkrete indhold , der også i auto

stereotyperne kan være skiftende. Holberg fandt f . eks ., at hans landsmænd hav

de skiftet nationalkarakter (det traditionell e udtryk for et stereotypsyndrom). 

I sin epistel 72 ' skriver han: 

Jeg haver udi min Dannemarks Beskrivelse afmalet de Danske , som et 
Folk, der ikke l etteligen henfal de til Extremiteter , men som udi 
alting gaae en Middel -Vey ••• Men , hvis Skr iftet paanye igien s~lde 
blive oplagt, maatte jeg neden under Texten ved Noter tilkiendegive, 
at den ·Periodus var til Ende , og at Nationen for 2Ø ·e;ller 30 Aar 
siden havde faaet en gandske anden Skikkelse , som ikke er kiendelig 
fra den foDrige ... Man haver een Tiid seet Indbyggerne lystige som 
Kalve , en and'en Tiid ærbare og alvorlige som gamle Katte. 

l) Husinga , Patrfotism and National ism, s . 103 ·og Reirlhard, Histoire de France·, 
bind I, s . 117. 

2) Jean- Yves Cal vez , Racines sociales et ~conomiques des Nationalismes du Tiers 
Mande , Revue frani aise de ·science politigue , Paris 1965, nr. 3 , s. 447. 

3) I-bid.' s . 448. 

4) Richard Pipes , Nationalities and Nationalism in the USSR , Problems of Commu
~' sept . okt. 1967 , s. 130. 

5) H. C.J. Duijker & N. H. Frijda , National Character and National Stereotypes, 
Amsterdam 1960, ss. 115 & 124. 

----- ---- -----·------------------·--------------
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Men bortset fra , at autostereotyperne kan s~nge med den sociale 

sammenhæng , efter hvilken funktion de har i -udsagnene , således at de kan blive 

negative i en kritisk funktion eller , når de er udtryk for qårligt humør , som 

når Georg Brandes erklærede , at den nationale form for li '!s glæde i t>anmark var 

slcadefryd , har de på det " amorfe niveau", d . v.s . den type holdninger , der .er 

latente mere end funktionelle , nok en betydelig stabilitet i henseende til 
f}. • 

selvforherligelse , hvorimod heterostereotyperne ændrer ikke bare indhol d , men 

ogs~ vurderinger . Ændringerne kan gå fra stærkt fjendskab til venskab. En, ame

rik~sk specialundersøgelse vedvørende opfattelsen af asiater baseret qels på 

presseforskning, dels på interviews har dokumenteret, ikke . bare dette , ~en oqså 
• · 1) ·· med:naenbb.k J p a .lnne'Serne 

afdæ~et sandsynlige sammenhænge bag disse ._ændringer. Det ·~~~ede.s ·:.<:tt ·, : · --
- '! . ...: . _ ....; 

identificere to helt modsatte syndromer , hvoraf det ene er udpræget fjendtligt, 

det andet helt positivt , og konstatere , at dere~ dominans svinger efter den 

politiske situat~on . Man har ~ilmed kunnet f~stslå , at de kan skifte med< så ele

mentære interesse~d~~ng~r som behovet for kinesisk arbejdskraft. Så længe der 

var brug for kinesere til jernbanebyggeriet, blev de beskr~vet som sparsomme

lige , ædruelige , .omgængelige , harmløse og lovlydige. Derpå blev de "clannish, 

criminal , debased , servile , dec~it~ul and vicious" 2 ) . . Man kan konstatere til

svarende ændri~ger i opfattelsen af henholdsvis tyskere , russere og japanere 
' ' ~ •• • l 

under og efter den anden verdenskrig . 

Disse forhold rejser en række problemer. Findes der overhovedet en 

"nationalkarakter" ? Er der nogen overensstemmelse mellem stereotyper og faktisk 

adfærd og for heterostereotypernes vedkommende konstaterbare holdninger? Hvad 

er disse holdningssyndromers _funktion i forholdet mellem forskellige· etniske 

grupper , enten de betegnes som nationer eller racer , når de kan ændres efter 

interesser? 

Hvad det første angår , vil begrebet nationalkarakter i denne frem

stilling kun bl i ve anset for anven_deligt i qen forstail.d , det .e:r blevet define

ret af. de holland~ke soc~alpsykologer Duijk~~ o~ Frijda, der skriv~r : 3) 

Whether we speak about national .or about "cultural" character , in 
both cases we are referring to something which is acguired ~uring 
a persen's lifetime. Furthermore, it is acquired i n the interåc
tion. with ether persons' who t ransmit norms and values , the reli
gio~s be.liefs, the role expectations , t he sys tems of rewards and 
puni~hMents etc .. . . briefly the culture ... ' 

I denne forstand kan man betragte stereotyperne som en del af na

tionalkarakteren , en del af et karakteristisk holdningssyndrom. Men hvordan for-

l) Harold Isaacs , Images of Asia , New York 1962 . . 

2) Otto Klineberg, The Human Dimension in International Relations , New York 1954, 
s. 40. . 

3) oii .. cit.' s. 10. 
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holder stereotyperne sig til den faktiske adfærd? Undersøgelser af dette spørgs

mål har navnlig koncentreret sig om heterostereotyperne, og man har herved i 
. . 

visse tilfælde kunnet konstatere en positiv, i andre en negativ korrelation. 

Stereotype ameri"kanske beskrivelser af armenierne indeholder f.eks. udsagn som 

"dishonest , lying, deceitful, parasites", " inferior code of morality" og "fre

quent cases of social and legal friction" . En efterprøvning på den faktiske 

adfærd viste, at kun 1 , 6% af folk af armensk oprindelse i Amerika havde været 

i konflikt med politiet mod et nationalt gennemsnit på 6% l). Sammenlignende 

undersøgelser 1· forsketlige lande har på den anden side i visse tilfælde vist 

en vis overensstemmelse. F.eks. ·har man konstateret mere udbredte autoritære 

holdninger i den tyske befolkning end i den amerikanske og hermed overenss~em

melse med ud bred t .e heteros tereotyper · i andre lande 2) . 

Imidlertid er der betydelige variationer inden for · de enkelte etniske 

grupper både i deres ·opfattelse ar ·sig selv og i deres opfattelse af andre. En 

stor forskningsindsats har været gjort til klarlæggelse af dette fænomen, navn

lig efter den under Theodor Adornos ledelse gennemførte undersøgelse åf etno

centri$ke , racistiske og nationålistiske "lioldninger·, The Authoritarian Perso

nality (1950), der mere specifikt havde opmærksomheden henvendt på antisemi

tiske holdninge·r. Sammenfattende kan man sige , at disse undersøgelser har på

vist en skala, der . går fr~ stær':kt au"toritære holdninger til udpræget " empa-
• • • !" • .. ~ •• 

tiske", således at. ·der i det .første syndrom indg!r en klar forherligelse af ind-

gruppen og meget fj~11qt1i_~e O!;J .mist~somme holdninger til an<\re, mens auto

stereotyperne i den sidste er kritiske og heterostereotyperne positive. Det 

har endvidere væ~et muligt at .PAvise ret tast~ sammenhænge meilem de etniske · 
. . .. ~ . '. f. ~ '• 

stereotyper og holdningerne til en .række ·andre sp~~gsmål, som ikke nØdvendig-

vis er logisk _sammenhængend~ med f~rholdet _ ~e~te~ etniske grupper 3) . Med 

hensyn til.de forskellige holdningssyndromers oprindelse synes man foreløbig 

at stå mere usikkert , idet socialpsykologien synes at måtte tage individual

psykologien og psykoana1ysen ·til- hjælp. Så ~tærkt udviklede etnocentriske hold-. •. , . 
ninger har kunne t konstateres .hos ~s~e personer., at de i forsøg har udtrykt 

fjendtlighed over for helt f!ktive nationaliteter, som de er bl~vet udspurgt om~) . . . 
Men· man ~ L befinder sig her på et gebet , som fra faget international politiks 

synspunkt må betragtes som et yderste ' overdrev. · For denne disciplin synes 

det .mere relevan~ at koncent~~re sig. om ?~enhængene mellem i iagttagelige 
l • ' • • • • • • • • • • • 

holdninger og gruppernes adfærd i inter nati9nal politik , i sig selv, som 

l) Klineberg, op.cit., s. 44. 

2) Duijker& Frijda, op.cit., ss. 19 & 99 ff. og Klinebe.rg, op.cit., s. 141. 

3) Se her f . eks. også Herbert McClosky, Personality and Attitude Correlates of 
Foreign Policy Orientation og Rosenau , Dornestic Sources of Foreign Policy , 
New York 1967. 

4) Klineberg, op.cit. 
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Quincy Wright har fremhævet, yderst komplekse problemer, der kan anskues både 

på de 

tiske 

sociale kræftersunakroanalytiske og beslutningsprocesse·ns mikroanaly-
. l) 

n1veau . 

På .det første plan kan man konstatere, at de etnocentriske syndro

mer, -der findes i nationalisme .og racisme, har en integrerende funktion ved 

dannelsen af grupper, der optræder som aktører i den internationåle politik i 

.for~ af bevægelse~.,. nationer. og etnis1ce grupper. Stereotyperne bidrager øjen

synlig til at styrke loyaliteten over for indgruppen og dermed dens kohæsion, 

samtidig med at de kan- virke .kon.fliktskabende i forhold til andre"nationer. 

Sin på eh gang knappes te og ··skarpeste formulering har det nationa

listiske værdisystem m~ske fundet i den amerikanske· søofficer 'Stephan Decaturs 

berømte sætning fra 1816: "My country, right oi' wrong", hvori nå:turligvis lig

ger, at de moralske normer, der gælder inden for den enkelte nation, er seleun

dære i leonflikter mellem nationerne. 

Man finder som nævnt de -nationale stereotyper i Europa fra den tid

ligere middelalder·. Eksemplerne er legio. Man møder dem i heltekvad og hist'o

rieskrivning. Som illustration kan an.føres nogle enlcelte ' citater .fra· ~rt eget 

geogra.fiske område. 

Sven Aggesen (o. 1.200): 2 ) . · 

Tyskerne har fra ;naturens . hånd den største· tilbøjelighed til at 
prale og til . med vin~ige trusler .at jage skrøbelig~ og forknytte 
folk skræk i ' blodet. · o .. o • 

Seditionem Daniæ Liber (reformationstiden): 3) .. .. •, , ..... 0-

Har ! nogensinde hør.t, at ' tyskerne var · dansiCerne -tro? 'Er det ·· ikke 
et· gammel:t ord,- at før skal man pl!ul<:xe figen oii.f nyld~Bræ, før man 
hos . tyskerne. finder redelighed mod I?anrrtårk? '•. ~ . ' 

) , • t. • ~t1 

Snorre Sturlason (o. 1200) lader Olåv Trygveson si-ge -tinder sla
. 4) 

get ved S volder: 
~-

.. :·· 

De blautingene (danskerne) er j 'eg ikk~ redd.,for; det er ikke noe 
mot i danene ... Det var bedre .f.or svearne ~m de sått hjemme og 
slikket blotbellene sine ( jv_.f\ .Qnesc.Q.-UJ:!dersøgelsens "primitive" ) , 
enn at de går her mo.t Ormen under våpriene . • . (Men a.f Erik Jarls 
mænd) kan vi vente oss en kvass strid. De e'r nordn\enn' s6in vi selv. 

Slige udsagn synes at sætte' m~det op, når nationerne mødes i krig . 

l) Wright, The Study of International Relat·i6ns, s. 417. 

2) Citeret i Vilhelm Lacour, Fædrelandet, Grundtræk af Danskfølelsens Vækst, 
Københ~vn 191~, s . 26. 

3) Ibid. , ,·s. 53~ . 

4) Snorre Sturlason •. Konges·agaer, udg. Oslo 1957, s. 202. 
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5.3. Nationalstatsideen. 

Nationalismen er ikke blot et følelseskomplekS med integrerende 

virkning. Den artikuleres også tidligt i en id~, nationalstatsideen. Den hol

landske historiker Johan Huizinga har tidligst fundet den formuleret hos Hilde-

gard af Bingen, der i det 12. århundrede spåede, at det tysk-romerske rige ville 

gå under og blive efterfulgt af et system , hvor "hver region og hver nation 

ville stille sig under sin egen konge" l) Halvdan Koht finder, at Europa al

lerede i det 9. og 10. århundrede " tok til å Skipa seg i dei serskilde statane 

som vart grunn-emnet for det politiske livet i denne parten af verda heilt fram 

til våre eigne dagar" og tilføjer, at der i det 12. århundrede frembrød et 

"friskt og sjølvs~endig kulturliv i desse nye nasjonal-statane" 2). Slaget ved 

Bouvines (1214) mellem Frankrig og det tyske kejserrige er blevet betragt et 

som det første egentlige nationale opgør i Europas historie 3). Med reforma

tionen gennembryder nationalstaterne kirkens universalstruktur, idet der i de 

protestantiske lande oprettes nationale kirker . Men netop de religiøse, magt

balanceprægede og økonomiske aspekter af konflikterne i det 16 . og 17. århun

drede tilslører i nogen grad de nationale modsætningsforhold, som ydermere ud

viskes af det 18. århundredes kulturelle lcosmopolisme. De begynder dog påny 

at gøre sig gældende fra århundredets midte, hvor nationalt bevidste eliter 

fortereder det , der skal blive det 19. og 20. århundredes nationale beVægelser. 

Renouvin fremhæver den rolle, som navnlig .en elite af intellektuelle spiller 
' 4) 

ved de nationale gennembrud: 

Du mouvement natio.nal allemand au mo11-vement national tcheque, i tal i en , 
croate, norv~gien ou flamand , ce sent toujours les noms de philo
sophes, d'hommes de lettres et d ' historiens ae la langue, de la lit
t~rature et du droit, plus encor e que ,de doctrinaires politiques qu i 
jalonnent la pr~miere ~tåpe. La-diffusion de ces id~es s ' est effec
tu~e, dans les milieus culti~s; par l ' en5eigilement sup~rieur et 
secondaires, par les oe~vres -l~tt~raires ou .. historiques. 

I Norge stif-tedes ·i 1760 selskabet til fremme af norsk historieskri v

ning. I 1768 fulgte kravet om et norsk universitet . Men et andet træk i den na

tionale vækkelse ·i Norge må hævnes , Dåde ferdi ' det suppl erer Renouvins fremhæ

velse af de intellektuelles rolle , og fordi det genfindes i en række andre na

tionale konflikter åf tyPen løsrivelseskonflikter , de økonomiske interesser . 

Ekstraskatten i 1762 udløste "strile~rigen" blandt fiskerne på Vestkysten, og 

det danske kornmonopo~ og tolapolit~~en overh9vedet generede handelsborgerslca-

l) Huizinga, Patriotism, ss. ·.105 & 110. 

2) Halvdan Koht, op.cit., s. 76 . 

3) Pirenne , op.cit., bind II , s. 107. 

4) Renouvin & Duroselle , op.cit . , s. 182. 
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bet l), Man kunne finde paralleller i den amerikanske løsrivelsesbevægelse i 

1760'erne 2). Det tidsmæssige sammenFald er i øvrigt ikke tilfældigt, for s~ 
vidt som man kan sp~re virkninger af SyvArskrigen i b~de forholdet England-USA 

og Danmark-Norge 3). I en anden henseende findes der en analogi. Hverken i 
. ' . 

forholdet England-Amerika eller Danmark~Norge fandtes der en væsentlig sprog-
. . 

ligt-kulturel kløft. I Norge var der snarere et sprogligt fællesskab mellem 

kystbyerne og Danmark end mellem disse og indlandet. 

To indbYrdes sammenhængende problemer-kræver at bl1ve ~lyst i denne 
. 
forbindelse: Hvad er kriterierne for en nation og dermed for en nationalstat? 

Er nationalismen som begreb et -tilstrækkeligt entydigt fænomen til at være ana

lytisk anvendeligt.eller kan det skærpes ved en typologisering? 

Helt fra middelalderen har to forskeliige og ofte uforenelige kri

terier været anvendt til at definere begrebet nation, et objektivt og et sub

Jektivt. En nation ·er en befolkningsgruppe, der ' har visse iagttagelige kultu

relle træk, først og fremmest sproget til fælles. En nation er en gruppe, der 

føler sig som en nation. Det sidste, sindelagskriteriet, er i 'grunden, som man 
. . 

hår fremhævet, folkesuverænitetsprincippet anvendt p~ det internationale poli-

tiske system 4 ). Dets oprindelse kah føres tiibage til Marsilius af Paduas·.· 

Defensor pacis (1324) S). Som princip for afgrænsning af suverænitetsomr~der 
. 

~gyndte det at 'gøre sig gældende med renæssancen. Frants I p~ber~bte sig be-

folkningens sindelag i sin protest mod Iarl Vs erhvervelse af Bourgogne, og 

Henrik II sikrede sig .ved indlemmelsen af Metz, Toul og Verdun (1552) ma.~~- ·• 

straternes tilslutning. Men allerede ved ' denne lejlighed havde man øjensyn

lig ogs~ en fornemmelse af det sproglige kriteriums betydning'· idet trakta

terne udfærdigedes p~ fransk, der i 1539 var blevet officieit hofsprog 6). 

I 1601 anlagde Henrik IV udtrykkeligt det sproglige kriterium, da han gav af

kald p~ Cuneo-provinsen med en henvisning til, at det var nraisonable", at de, 

der tal te fransk' . blev de~ franske konges under. så tte'r, mens de, der tal te 

spansk, var under spånsk herredømme, og.de, der talte tysk, under tysk 7). Sam

t 'idig videreudvikledes dog .fulkesuveræni tetsprincippet i forbindelse med Neder

landenes løsrivelse fra Spanien. Af princippet om, at ændringer i suverænitets

områderne kræver befolkningens tilslutning, udviklede Hugo Grotius løsrivelses-

l) Albert Olsen,. Danrnark~Norge i det 18. århundrede, København 1936, s. 128-142 
og Magnus Jensen, Norges . Historie . un~er eneveldet, Oslo 1963, ss. 82-90. 

2) Esmond Wright, American Independence in its J\)nerican Context, The New Cambridge 
Modern His~~y, bind VII, Cambridge 1965. 

3) Ibid. & Magnus .J~nsen, op.c~t., s. 82. 

4) F.eks. ~ederico Qhabod, L'idea di nazione, Bar~ 1961, ~. 70. 

5) Iurt Rabl, Das Selbstbestimmungsrecht der Volker, Kaln 1963, s. 32. 

6.) Ibid. , s. 33. 

7) Gaston Zeller, Les Temps modernes, Renouvin, Histcire des relations internatio
nales, bind II, Paris 1953, s. 144. 
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retten, jus secessionis·, som også amerikanerne skulle påberåbe sig. Ef'terhAn

d,en som grundlaget for f'olkesuveræni tete~ blev .fortolket som va1,·gretten, blev 

dens anvendelse i international politik ensbetydende med den nationale selvbe

steJ!UI).elsesret anvendt ved folkeaistemning, fø.rste gang praktiseret ved Avignons 

indlemmelse i Frankrig i 1790. Nationalitetsprincippet, if~lge hvilket det in

ternationale s~atssystem skulle artikuleres i overensstemmelse med nationen, 

forenedes på denne måde med folkesuverænit~~stanken. Men samtidig med, at sinde

lagskriteriet udvidedes, bl.a. af ·~ousseau, fik kulturkriteriet en ny opblom-

·string med den na\ionalt-kulturell~ vækkelse , der begyndte .fra midten af det 
J l • 

18. århundrede. For Gottfried Herder, der synes at have skabt selve ordet na-

tionalis~e, v~ de~ kult~elt-sproglige kriterium grundlæggende l). Nationali

tetspri~c~ppet ble~ således ikke blot et alternativ til det dynastiske kri

ter.ium, ~om na~ig det hapsburgske rige hvilede på, men bevarede sin egen 

tvetydighed: Skulle en n~tion defineres ved folkets tilkendegivne vilje eller 

v~d fælles SP,rogligt-kulturell~ træk? Mens det første kriterium. med revolutio-. ~ ~ ' 

nen slog . igennem i F~~is, hvis territorium nu omfattede fre~edsproglige 

områder . som ~l.sac;e , v~dt.~det sidste te;z::ræn i Tyskland, hvor en f'ællessproget 

befolkni~g v~ op~~lt p~ et stor~ .antal suveræne politiske enheder. På Wiener

kongressen fqr~ast~de~ .~qtry~e~igt n~tionplitetsprincippet som grundlag for 

Europa~ organisatio~, mens Napoleon pA . ~kt. Helena beklagede, at han ikke 
• • • .. ~ t ' ~ • ' ~ • 

havde lagt det til grund for sit system og tilstræbt en ordning aE Europa i . . . . - . •: . 
store nationalstater ved bl.a. at samle tys~erne i en stat, italienerne i en 2) 

• • l •• • ' - ~ ... ', i • . • 

Hans brodersøn Napoleon III tog tanken op i sin politik, støttede nationalitets-. . ·. . ·, ,. . 

princippets anvendelse i R~ien og Itali~ , tolererede det i Tyskland, fik 

§5 indsat i Prag~rede~ 3). Netop forhapd+ingerne om Sønderjy~lan~ i 1864 viste 

dog, hvor tø~enqe magt~rne stod oyer for anvendelsen af na~iq~alitetsprincip

pet og specielt i form~n den ~ationale selvbestemmelsesret til afgørelse aE 

in~erna~~on~e tvister. Da man ~ra pr.eu~sisk side på London-ko~erencen venti

lerede tanken om ,en grænsedragning .. På ~dlag af folkeafstemning, mødte det 
. . 4) 

modstand fr~ båd~ russisk, . ~nge~sk og dansk side . Nogle fA Ar senere var 

det Preussen , 4~r ha~e mistet interessen. Bismarck fik i 1878 Østrig m~d 

til at ophæve §s. 
Eksemplet illustrerer en tendens, so~ jævnligt mødes i retning af 

at anvende de ar~enter, der berettiger dep. største territorieforøgelse, som 

kan f~re til, at nationale bevægelser går ud over både sindelagskriterium og 

l.) Ctulbod, -o~ c i t. , s.::·. 36 • ~ . 

2) Las Cases, op.cit., bind VII, ss. 168 ff. 

3) Ren~ Albrecht-Carri~, A Diplornatic History of Europe since the Congress of 
Vienna, London 1961, kap. 4. 

4) Erik Møller, Helstatens fald, København 1958, bind II, ss. 119 & 140. 
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sprogligt kriterium i deres målsætning. Høgh Guldberg, der i Danmark vendte sig 

mod tyskeriet, erklærede samtidig: "Ingen nordmand er til. Alle er vi borgere 

af den danske stat". 1 ). I 1830 'erne var de liberale i både Danmark og Slesvig

Holsten inde på tanken. om en deling efter nationalitetsprincippet. Med skyde

banetalen i 1842 opgav Orla L~hmann d~n til fordel .for et historisk princip, 
. . 

"Danmark til Ejderen". Slesv:i.g-holstener.ne satte herimod et andet retligt-hi-

storisk princ~p, "up ewig un~edeel't;" 2). Endnu i marts 1848 foreslog den s{es-
. . 

vi.g-holstenske regering dog en løsning efter nationalitetsprincippet, men af

vistes i Københay.n, der ligesom nationalforsamlingen i Frankfurt krævede en 

grænse efter et historisk kriterium 3). 

Den samme linie findes i den italienske nationalliberalisme. Mazzini 

havde op~indeli~ været af den opfatt~lse, at anvendelsen af nationalitetsprin

cippet ved hjælP. af selvbestemmelsesretten ville løse alle konflikter i Europa. . . . ·. 
Men i anledning af den østrig~k~preussiske ~rig i 1866 formulerede han et eks

pansionsprogram, der gik ud over både selvbeste~els~sretten og det sproglige 

kriterium. Det, han .kaldte det "uforløste" Italien, Italia irredenta, omfat

tede ikke bare Trieste, men Istrien, Friuli og Venezia-Giulia, omrAder der for 

en stor del var beboet af . slovenere og kroat~r, samt Trentino til Brennerpas

set, det såkaldte Sydtyrol, der var ~boet af en tysksproget befolkning. Han 

motiverede di.sse )<r.av m~d, at "natur! ~st og sæder .i disse egne talte Ita

liens sprog, og at ~e. engang havde tilhørt Rom". En af hans disciple erklærede, 

at slaverne var "gæster på ~taliensk områd~", so~ man mAtte tvinge til at tale 

italiensk, og at det etniske princip over for det g~ografiske ingen selvs tændig 

y.ærdi havde 4). Det var alt$å nu .ikke længere det sprog, menneskene talte, end

·sige deres sindelag, ·der var afgø~ende, men det sprog, jorden talte, eller min-

dre floromwndet sikkerhedsgeografi,en, der var afgørende. Dette irredentistiske 

program blev bestemmende for italieqsk u4~igspolitik helt frem til 1918, hvor 

det kolliderede meq andre staters n~tionale målsætning, og endnu e•fter den anden 

verdenskrig har d~t gi~t anledning t~~ konfl~k~er, dels med Jugoslavien om Tri

.este ~), · dels med ~strig pm Sydtyrol, idet det opri~deligt sikk~rhedsgeografisk 
.' . 

motiver~de . kr~v om Brenner-grænsen er blevet opretholdt også efter, at Østrig 

er. ophørt med .at være del af en stormagt. 

· · :versailles"":'fr.ed~n var den første almindelige internationale ord

ning; der udtrykkeligt anvendte nationalitetsprincippet og den nationale selv-

l ) Magnus Jensen, op.cit., s. 89. 

2) W. Carr, op.cit. , . ss. 85 & 156. 

3) Rabl, op.cit., s. 4~. 

4) Ibid., .s.· 55.' 

5) Se Duroselle, Le Conflit de Trieste 1943-1954, Bruxelles 1966. 



- lll -

bestemmelsesret som hovedkriterier. Men også her viste det sig dels, hvor van

skeligt det var ~t anvende dem på de spegede etniske forhold navnlig i Østeu

ropa, dels hvor utilb~je~ige staterne var til at følge sindelagskriteriet, når 

det ikke skønnedes at medfør.e en territorieforøgelse. I Frankrig havde social-
; • ~ " !' ' •• 

demokraterne i 1917 forladt regeringen, fordi de ikke kunne få de andre partiers 

tilslutning til at lade Als~be-spørgsmålet afgØre·· \red r:tp r"olkeaf~temning i). At 

det ikke kkete , gav se~ere 'anledning til k~itik . fra tysk side, ua~tet den tyske 

statholder i Elsass-Ldt~ing~ri· i ~ktober 1918 erklærede, at flertallet ~fter hans 

skøn ville optere fo~ Fr~rig. 2)·. I Danmark 1cuni1e ;egeringen kun unde~ stæ~k . . .. . . . . . \ ~ \ ·~ . 
modstand gennemføre, at grænsedragningen blev foretaget konsekvent på grundlag 

af Sindelaget 3). ·Tjelcko~'io~akiet ~g Serbien·, d~r ha~e '~å~r~bt sig ~ationaii
tetsprin:cippet i f~rhold .til Østrig-Ung~n, 'vå~; · ml..~dre lydhøre: over for det·, 

når det . gjaldt gr~sedragningen . til det besej~e·de ·· u~garn,og i forholdet til 

Tyskland blev sikkerhedsg~ogratien bestenunende: 4 ). M~n d~~til kom·, at det vår 

umuligt at drage etnisk rene grænser i Mellem- og Østeuropa, medmindre man . , . . 
ville g! til folkeflytning i stor skala, en me'tode·, der først blev taget i an-

vendelse e.fter Cieri anden verden~kri.g: Der .~år inden 1914 60 millioner europæ

ere, soin tilhørte ·"natiCmalt utilfred~e" 'grupper. Efter 1919 var der stadig 

30 millioner, som. tilhørte nationale · m.ilidr.etal .·5 )~ · 

Natio~albevidsthedens ' tendens til at udvikle ' et krav om en national

stat , som derp! sl!r over i en - nati~nålisme, der bliVer - ~kspansio~istisk i den 

forstand, ·at ·den tilsidesætter! sirldelagskrite~iet·, k:an' ~gsA. ~pores i de na-
• 1 . • l .. .. ,. . • • 1\.. ' .. ~ ' .. : • '::-

tionale bevægelser uden for Europa, som ~navnlig - hår gjort sig gældende efter 

den anden verdenskrig. Men der kån dog hef vær~ ,..gr~d ·' til at unci~~~~~e, ~m· der 
~- • • ·, .. • • • : ,~ l • \ 

i alle tilfælde er . tale om 'samme type' nationalisme, .. og om . processen fra nat i o-

nal isme ·til ekspånsiortss~e er uundg!elig: · 

I . flere henseend~r 'antag~r nafio~i~m~n - ~den for Europa træk, som 
t • ; • }• ?. . . ' • . .. • .• . • • 

kendes fra den europæ1ske nat1onal1smes h1stor1e. Fænomenet soc1al spredn1ng, 

der skal drøftes -senere, kan . ~! dette ' å~!~~ tagtt~~~~ i de. ~indste ·detailler 
1 .. o : ~ ~ ('li .: • • • :· • • .. \ ' f . ~ '*. ·, ! ,· .. :t ' - .. .. .. : · ... ·.. J • •• • ,• • 

i de 'åttribu~r, riationålstå'teri udstyres med: flag, frimærker, uniformer, na-
' . ·• . . . • . . • . . . " ·i ' .. l ' . 

tionalsang etc. Ogsl · de ·samme gruridtemaer g!r ·igen. Raoul Girard.et har sanunen-

fattet dem i .fi~~, som' er' faille·~ . for den nationalistiske ideologi; 6 ) 
' .... ' ... 

l) A;J.P. Taylor, Poltti-cs in Wartime, '·s • 115. 

2) Arnold Brecht, .Aus ·nachsterrffine, Stuttgart 1966, s. 176. 

3) Se navnlig Tage xaarsted:, ·P!ske~:ds·en i920, Aarhus l -968. 

4) Arno Meyer; op.cit., s. 527. 

5) Renouvin ·& Dureselle, op. c i t. , s s. 177 f.· 

6) Rao~ Gi~ard.et, Au tour de · t i id~oiogie · nationåli·ste, 
Science poLitique·, nr. 3, Paris 1965. ' 

Revue franiaise de 
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l. Suverænitet. 

2. Enhed. 

3. Historicisme. 

4. Universalitet . 

I det første ligger kravet om kongruens mellem natiori og pol±tisk 

organisation, mellem nat1ori og stat . I enhedstemaet, at nationen har det højeste 

loyal i tetskr'av. Girardet finder derfor, at· der i enhver nationalisme er spirer 

tii moralsk og ideologisk~alitarisme, en tendens som allerede Proudhon havde 

frygtet, da han i 1860 skrev, at· "le systeme· des nationalit~s" ikke kunne ' 

"aboutir aautre chose qu'a un· rtouveau despotisme" l). Med historicismen mener 

han nationalismens tendens til at udstyre nationen med en glorværdig fortids

myte. Med universalitet, at nationen gives en pionerstilli?g i den universelle 

udvikling. Man kunne måske som et femte træk' tilføje fremmedhadet. Nehru ka-
. . . . . l l ' 2 ) rakter1serede nat1onal1smen som først og fremmest en ant1fø e se . 

Men selv om man kan .finde diss·e fællestræk, antager nationalismen en 

forskellig karåkter. efter de situationer, hvori den udvikler sig. Girardet an

fører seks si tuati~·nstyper, ··som har betydning; 

l. Den historiske situation. National~vidstheden kan udvikle sig, 

samtidig med at 'nationalstaten-dannes som i England, Frankrig og Spanien. Den 

kan gå forud f~r nationalstaten som i Tyskland og Italien. Staten eller den r~

litisk'e organisationsramme kan gå forud for nationalbevidstheden: 

2. Den økonomiske udviklingssituation. Nationalismert 'kan være ud

sprunget af en erkendelse af økonomisk underudvikling og' Voære rettet mod en frem

med Økortomis·k-poli tisk dominans. Denne udviklingsnationålisrhe eller "kemalisme" 

er karakteristisk for en række nye stater', men b~fså for ældre ·s·tater, de'r føler 

sig i et '.økonomisk afhængighedsforhold til ··andre stater. · Ofte Vil denne form 
. . ~. -... \ . 

for nat'ionalisme opfatte sig som antiim:Perialisme ~ · · 

3; · Den. ideologiske orienh~rih!f: ~:' Natioha1isme kan være knyttet til 

~stemte pol i tiske· id·~sYstemer som B.beraii'sme ; · socialisme, kommunisme, · racisme . 

. 4. ben sociale·· ~i tuation·: Nationalisme' kån være knyttet til visse 
• . • ~ ' - 1 • • • • ~ . "" .. ~ .. ; _ .. ; ' \ t . • -

social·e · grup'pers Ønske om: a't ·'bevare elle·r æildre 'bestående sociale strukturer. 

s.· Den rulturelle 's•itu~tl.dh', Nattonalismen kan være knyttet til kul

turene· krav,. naVnlig'· p·å de't sprogl'ige omr!d'e' ønsker om eget undervis'nings-, 

administrations-·, 'kirke- og retssp'rog. ' 

6. Den relfgiøse s·i tuation. · Religionen kan være det primære identi

fikationskriterium. 

l) Robert Aron, l'~stoire contemp?raine depuis 1945, Paris 1969, s. 390. 

2) No-rman ~adelford & G~o~ge Lincoln, 'fhe ,Dynamics of. International Pol i tics, 
New Y:ork 1~62, .. s. 16 . 
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Efter situationen antager nationalismen forskellige farver. Den 

kan blive konservativ eller revolutionær. Man burde måske dertil føje den geo

grafiske situation, der · turde ·være afgørende for de krav, den kommer til at 

formulere. Suverænitetskravet kan være rettet mod et afhængighedsforhold til 

en fjerntliggende stat eller til en tilgrænsende, og kan i ·sidste tilfælde være 

ledsaget af territorialkrav. Løsrivelsesnationalisme og territorialnationalisme 

kan være sammenfaldende, men behøver ikke være. det. Den marokkanske nationalisme 

var en løsrivelsesnafionalisme i forhold til Frankrig, men en territorialnatio

nalisme i forhold til Mauritanien. Den ·italienske var i forhold til Østrig både 

en løsrivelses- og en territorialnationalisme. I sine forskellige Easer kan 

nationalismen skiEte karakter. Den tyske nationalisme var under Napoleon en fri

hedsbevægelse re·ttet ·mod en Eremmed kontrolmagt, blev derpå en enhedsnationa

lisme, hvis mål var samling af en række . stater i et rige. Siden blev den en 

ekspansiv territorialnationalisme med en imperialistisk målsætning, Eor så 

vidt som den tilstræbte kontrol med ·ikke-tyske områder. 

Den oversøiske nationalisme har i sin første fase været en løsri

velsesnationalisme rettet mod de europæiske magter. Efter statsdannelsen har 

den i en række tilfælde slået ' over · i territorialnationalisme rettet mod nabo

stater·. Mange steder kan man desuden tale om en integrationsnationalisme, idet 

det nationale uafhængighedsparti, hvis målsætning oprindelig har været rettet 

mod den europæiske dominans, i en næste fase har stået over Eor at skulle smelte 

forskellige etniske grupper, som fandtes inden for samme statsdannelse, sammen 

i en nation l). Denne type nationalisme er Elere steder blevet konfronteret med 

en kulturnationalisme, der f.eks. i Nigeria har taget· form af separatisme. Pro

blemet er velkendt fra Europa. t 1830 kuhne wallonere og flamlæn~ere i Belgien 

finde 'sammen i en løsrivelsesnationalisme vendt mod hollandsk økonomisk og 

pol i tisk dominans, uagtet spro'ggrænsen ikke gik- inellE~in Holl:and og . Belgien, 

men på tværs a.f Belgien · ~) . r ··en senere f'åse udvikledes en kulturnationalisme, 

som forårsa·gede spændD:iiei'!::· meilem de to sproggrupper, og i en række tilfælde 

kan man konstatere, at sproget bliver· det·· p·olariserende element i nationali

t 'etskorlflikter·, ·hvori o·gså inå'går soc-iale · ·spæhdinger. 

i ·ud!vikiingen a1' ··den 6versøi~ke nationalisme har den sociale dis

kriminering spillet eh centrai '·rolle. ''Nati'onalistiske ledere, der oprindelig 

var indstillet på en assimilati6nspoliti~ som· Ferhat Abbas og Lumumba, slog 

i reaktion inod ydtnygelser ind på en løsrivelse·spolitik . Ho Chi minhs .første 

skrid't var en protest mod social diskriminering .~). Den sociale 'diskriminering har 

l) Om den oversøiske nationalisme se f.eks . Karl Deutsch & Wil+iam Foltz, Nation
Building, New York 1966 og Jean-Yves Calvez, op.cit., om nationalismen i al
mindelighed HanS Kohn, The Idea of Nationalism, New York 1961, Elie Kedourie, 
NationaliSm. London 1961 og K. R. Minogue, Na:ticnalism·, London· 1969. 

2) J~~ Annie . Romein, De lage Landen bij de Zee, Antwerpen 1961, bind III, s. 67. 
3) Philippe Devillers,' Le .nationalisme vietnamien, Paris 1962. 
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ofte været udtryk for ~ller ledsaget af rac~sme, hvor folkeslag med forskellige 

fy~træk og/eller kulturel bag~d har levet på samme ompåde. Racismen kan 

være knyttet til nationa+ismen s?m i . forraldet mellem USA og Jap~, men også 

være e~ fænomen, der trives inden for <:"ten en;Kel t~ na~ion som antis.em~ tismen i 

Tyskland og "J~m Crow" holdn~ngerne i USA. Den kan formentlig s,iges at adskille 

sig fra ~a~ionalismen ved i højere grad at ~re en ~t~f.ølelse, hvori nationa

lismens komponent af iden~ifikation med en_ indgruppe er mindre fremtrædende. 

Det giver _ikke megen m~ning at tale om sindelagsracisme . . Mere konsekvent end 

nationali~men bygger den_ på en forestilling om en "nationalkarakter" eller 

"racekarakter" beståend~ af nedarvede egenskaber. 

Mens antisemitismen har gamle røddeF i europæisk kultur, knyttet 

til religiøse modsætninger, ,og derved minder pm fænomener som den nordiske 

antikato~~cisme eller de religiøse modsætningsforhold i Indien, har forestil

lingen om "den hvide races"- overlegenhed navnlig udviklet sig i forbindelse 

med europæ~rnes oversøi~ke ekspansion. _Der er t~gn på, ._at der i de oversøiske 

lande i reaktion mod den hvide racediskriminering har Udviklet sig en modra

cisme , som bidrager til at .• skabe solidar~ tets- ,qg fjendskabsstrukturer af 

betydning for den internationale pol~tik. Dette ev ~åske .tydeligst i de _afri

kanske staters reaktion p~ den sydafri~anske .apart~e~d~politik, men har også 

kunnet spores i Kinas bestræbelser på a~ -~dnytte "de farvedes" soliqaritet 

imod både Sovjetunionen og USA. 

. . 
5. 4. Transnationale bevægelser. 

Nationens a~solutte . loyalitet~krav ~ar ikke været ub~stridt. Andre 

værdisyste!'l~r og bevægelse;r: har. hæv:q.et en, s9lidari te t og loyalitet på tværs af 

de nationale skel .. Religi9nerne har været næ~t .som eks~mpler på tr~snationale 

værdisystemer og bevægel~er . De ~~,. forts~t de~es eksistens og indflydelse 

side om side med na.tio~isme~h: M~n P.~suden har andre bevægel_ser og id~syste

mer ~dvikl~t sig i re~tion .mq~ .gen. 

, yoldsanye~4e+se~ -~eÅ afg~~elsen af in~er~ationa~e .m~llemværender 

er blevet ~d~ ·m~d e,n . pr.o~te~tholdl'li~g, s.Qm man finder hos nogl~ af renæssance

tide~ før~~de humanis~er som Erasmus~ ~otterdam , og ~homas Moore, i· Ja~ques 

Callots stik, hos ,~el~giøse sekt~r. som quaker~e l)_. I oplysningstiden nåede 

denne humani_stiske pacifism~ så ~vid udbredels~ hos både intellektue~le ~liter 

og magteliter, at mange i !rene inden den Franske revolution havde Forventnin

ger om, åi krigen snart ville forsvinde som middel til.at afgøre internatio

nale tvister. For Rousseau skyldtes krige som nævnt den eksisterende samfunds

orden 2) 

l) Om pacifismen og internationalisme Marcel Merle, Pacifisme et internationa
lisme, Paris 1966. 

2) Rousseau, cit. udg., bind III, ss. 592 f. 
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Denne Porestilling om, at krigens egentlige årsager er at søge i 

samPundets interne magtstrukturer snarere end i det internationale politiske 

systems struktur , genPindes i senere revoluti9nær teori, hos Mazzini i det 

19. århundrede, hos Lenin og Mao Tse-tung i - det 20 . . Den franske revolution 

viste imidlertid; at det i det mindste ikke var nok at afskaffe kongerne i 

enkelte lande, men at den derved opståede for~~~l i . ~am.fundss.trulcturer mellem 

Porskellige lande måske tvært.imod skærpede konFlikterne. Med Napoleon Pik kr i-
' gen et omfang, som kunne sidestilles med det 17. århundredes krige, og på~ 

meldte en pacifistisk reaktion sig. For. efter~iden ~tår den vel stærkest i 

Goyas raderinger. Men den søgte nu også at skabe en politisk organisation på 

tværs af landegrænserne i de såkaldte fredsbevægelser, der efter: Napoleons

krigene begynd~e at tage form, først i USA og ~ngland. I 1843 organiserede 

fredsselskaberne den første internationale "verdensfredskonPerence" i London. 

I 1848 udstedte Lamartine som den franske republiks udenrigsminister et freds-• . .. ,, 
manifest til turopa, og året efter afholdtes en fredskongres i Paris UN~er 

Porsæde af Richard Cobden. Endelig dannedes i 1867 Den internationale liga for 

fred og frihed l)_ Mod århundredets slutning ~pnåede fredsbevægelserne så 

stor indflydelse, at ·der i 1899 på initiativ af car Nikolaj II, ~er var be

kymret over rustningskapløbets virkninger på den russiske økonomi, for første 

gang på regeringsplan ·i ndkaldtes en international fredskopÆerence i Haag 2) . 

Det 19 . . århundredes pacifisme v~r ~or en stor del knyttet til den 

liberale bevægelse, nærmere betegnet til dennes . radikale Pløj. Allerede under 

den franske revolution havde denne . bevægelse haft eP.-. tr~~national karakter i 

den forstand, at "patrioterne" i de Porskel).ige europæiske lanqe var i forbin

delse med hinanden. Man ser Kosciuszko opt~~de s~~~ i. ~erika, snart i Polen, 

snart i Frankrig, snart i Østrig 3) . De fQr~~til~i~~er om et internationalt 

komplot, som den revolutionære bevæge~ses, tr~nation~e karakter skabte hos 

dens modstandere, var stærkt overdrevne. -~~~ Ø-~r var l ,ivlige kontakter med en 

klar smittevirkning, hvis kilde først . var .~erika, dernæst Frankrig 4 ). Det 

kultursociologiske_Pænomen social spredn~g ~an _på det politiske omr~de rigt 

illustreres i disse hs revolutionære bevægel?e. Ideer og organisatio~former, 

forfatningstekster og .symboler e:fterli~e~~?· .fra det e~e land til det andet. 

Man møder igen denne smittevirkning efter 1830, ,P.eks. i det belgiske eksem

pels indflydelse i Slesvig-Holsten 5). Men d~ l~berale og radikale bevægelser 

l) 
. 2) 

3) 

4) 

5) 

. . 
RenouYin & Durosell~, ~p .cit. ~ ss . ~60T65 •. 

Riasanovsky, op.cit., ss . ~3 P. 

Palmer, op .cit., ss. · 157 ff. ·. • 
Ibid., ss. 62, 78 , 81 , 98, 105 P. , 109:P., 115, 128 , 160, 169, 187, 274 & 305. 

W. Carr , op.cit., s . 85. 
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opnåede aldrig en så klart artikuleret transn~tional organisationsform som ar

bejderbevægelsen. Måske skyldtes det , at de forsøgte at forene nationalisme og : . . 

internationalisme. Ligesom den klassiske liberalisme byggede på en ~~agelse af, 

at de økonomiske kræfters frie spil vil le resultere i en naturlig harmoni , forven

tede som nævnt Mazzini , at en almindelig anvendelse af den nationale selvbestem-·. ' . . ·. ~ . 
melsesret ville medføre en international harmo~·li ;_ han var her i : <;>v~r~rsstenunel

se med Lockes forestilling om, at naturtilstanden kunne. ~re _ f~e~elig , når 

blot folk var fornuftige l). A~ yære fornuftig~ . yi~le . eft~r liberal t~egang . ( ·. . . -
sige at overføre den liberale stats tanker på det internationale politiske _sy-

stem. 

I den radikale fredsbevægelse satte man mere og mere sin lid til 

international voldgift, n~drustning og international or~~isation som vejen til 

fred. På den anden Haag-kon.f'erence i 1907 gi~ ~en fr~s~e radi~alismes . førende 

ideolog L~on Bourgois ind for tvungen voldg~ft~ I 1913 udsen4te han Pour la 

Soci~t~ des Nations , et forsøg på at overføre radikalismens solidaritetsfilo

sofi på den internationale politik . 

Denne konstruktive side af pacifismen, hvis kerne var at forvandle 
l l 

det internationale system til et retssamfund, havde ligesom an~imilitarismen 

rødder langt tilbage, til Francisco Suarez' retsfilosofi. og Su~lys "Grand Des-

sein" i det 17. århundrede , AbM Saint-Pierre, Kant og Benth~ i_ det 18. 

til de retslærdes bestræbelser på at udvikle en folkeret, der iike nærmere . ) .· ~ ' 

skal drøftes her , da de har deres egen disciplin . 

og 

For socialisterne var det liberal~ ~amfund ikke harmon~, men klas

sekamp, og de nærede ingen forestillinger om , at samfund af denne type kunne . . ~ , . ,. 

gå op i en højere international harmoni . Derimod havde arbejderne tværs over 
• • o \ ; • ,. ~ • 

grænserne fælles interesser, som de fik g~ske h~~~ri.belig~ dokumenteret, når 
• 

0 

.. ' , ·: 
0

• l '- • 0 
: .; ~ 

franske arbejdere overførtes til England som skru~brækk~r~. pet blev baggrunden 
. • • • ~ . :<"r ""· .. '·. ,. . ~ .. . 

for dannelsen af den første arbejderintern~tionale i 1863 , et praktisk svar på 
• • •• • f • • • 

Karl Marx' opfordring i Det kommunistiske manifest: "Proletarer i alle lande, 
• • • t •• .. ' 

' # ... , .... 

foren jer!" , der igen i slagordets form var e~ g~n~ag~lse af tanker, som fand

tes hos Tom Paine, . B~~~ o~ Bu~~~r~~ti·: '2).' P~c-;f·~smen. og ~timiii tarismen 
. . . . 

havde en fremtrædende placering i det socialistiske id~system , og i en ·række 
• . •• .; J j' • , ~ ( • • ' ' ,. • • ~ • 

socialde~~kr~tie; mente ~an også i · a~bejde~be~gelsens internationale orga-. . . .. . . . . . 
nisation at have fundet et middel. til at forhindre kri~en: generalstr~jken. 

l) Roger D. Masters , The Lockean Tradition in American Foreign Policy, Farrell 
. & Smith, op.c~t. 

2) Jacques Droz, Le so.cialisme d~mocratique 1864-1960 , Paris 1966 , ss . 14 ff . 
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I det internationale socialdemokrati blev tanken om at forhindre 

krigen ved hjælp af generalstrejken gang p! gang bragt på bane ved de inter

nationale kongresser i årene op til 1914. Den blev navnl ig fremført fra en

gelsk og fransk side , · men afvist fra tysk som urealistisk l). 

I den samme periode stod der inden for den internationale arbejder

bevægelse en livlig debat om kolonialismen , der p! Stuttgart- kongressen i 1907 

førte til en - kneben - vedtagelse af en af Kautsky fremsat resolution , der 

forpligtede .socialdemokratierne til at bekæmpe "den koloniale udbytning i alle 

dens former". Der var her , som når det gæl der pacifismen og forestillingerne 

om et internationalt retssamEund tale om holdninger , hvis oprindelse kan føres 

helt tilbage til den europæiske ekspansions tidligste fase. Fra Las Casas' 

sønderlemmende angreb på den spanske adfærd i den nye verden i begyndelsen af 

det 16 . århundrede til vor egen tids internationale Vietnam-bevægelse går en 

antiimperialistisk strømping , der er varierende i styrke og indflydelse , men 

har en række fællestræk , hvoriblandt en klar afvisning af nationalismens 

" Right or wrong , my country" . Indignationen over landsmænds umenneskelighed 

forenes med en empatisk holdning over for fremmede folkeslag , der i slutningen 

af det 17 . og det 18 . århundrede fører til en idealisering af primitive fol

keslag i dyrkelsen af "den ædle vilde", hvortil analogier kan findes i vor 

egen tids antiracisme og antiimperialist iske holdninger til ulandene , ligesom 

man kunne finde en parallellisme mellem det 18. !rhundredes dyrkelse af "den 

gode røver" og vor egen tids af guerilla- hel ten 2). 

Det er al lerede med henvisningerne til Mazzini og Orla Lehman anty

det , hvorledes nationalismen i en række t i lfælde får overvægt over liberalismen 

hos de nationalliberale , hvis kriteriet for en liberal holdning er, at den na

tionale selvbestemmelsesret må afgøre grænserne mellem nationer ne . Også i social

demokratiet tørnede national loyalitet sånimen 'med låyaiiteten over for en 

transnational bevægelse og et internationalt id~system . Det parti, som havde 

det nationale problem mest inde på livet; var det østr igske , og det søgfe at 

finde en anden løsning 'p! det end den tr~ditionelle liberale, som de befolk

ningsgeografiske forhold i Østrig-Ungarn gjorde praktisk uhensigtsmæssig. I 

modsætning t i l den liberale nationals t atstanke, teoretisk udformet af Stuart 

Mill , satte det østr igske socialdemokrati på BrUnnlcongressen i 1899 "nat i onali

t etsstaten", en multinational stat , hvori nationaliteternes l igeberettigelse 

skulle sikres ikke bare ved en opdeling i regioner efter den dominerende natio

nalitet , men ved , at hver af de otte nationalit e ter på østri gsk områ,de .også 

l) Ibid. , SS . 138 ff. 

2) Chaunu , op . cit ., s . 237 , Yrjo Hirn, Goda vildar och adla rovare i dikt och 
verkl ighet , Stockholm 1941 og generelt Marcel Merle , L ' anticolonialisme , 
Paris 1969. 
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opn~ede selvforvaltning i kulturelle spørgsmål uden for deres egentlige natio

nalitetsomr~de. Nationer skul~e sidestilles med religioner. I sin egen organi

sation forsøgte det østrigske socialdemokrati at virkeliggøre disse principper, 

der udvikledes udførligt teoretisk af Bauer og Renner l). 

P~ det tidspunkt, hvor det østrigske socialdemokrati kom til mag

ten, var det øs·trig-ungarske rige allerede opløst i "nationalstater", s~ledes 

at dets nationale ideer aldrig blev prøvet p~ statsplan. Allerede p~ parti

planet var denne udvikling dog blevet foregrebet, da de tjekkiske socialdemo

krater ved kommunevalget i BrUn i 1905 opstillede sammen med de borgerlige par

tier mod det østrigske socialdemokrati. Ogs·~ inden for socialdernokr~tiet viste 

nationalismen sig her stærkere end den transnationale solidaritet, et ~Qrhold, 

der i den internationale politik skulle træde skarpt frem ved krigsudbruddet i 

1914. 

Kun mindretalsgrupper vendte sig konsekvent mod krigen, satte den 

internationale loyalitet over den nationale,- og netop denne holdning til kri

gen blev en af forudsætningerne for deres succes, først med oktoberrevolutio

nen i Rusland, derp~ ved oprettelsen af III internationale. N~r der i Frankrig 

i 1920 blev flertal i socialdemokratiet for en tilslutning til den kommuni

stiske internationale, og landet dermed fik et stærkt kommunistparti, må det 

bl.a. ses på baggrund af , at socialdemokratiet siden 1918 havde haft en stærk 

tilstrømning af hjemvendte frontsoldater, der ønskede at give udtryk for en 

protest mod det, de havde været igennem 2). Socialismens dragning l~ primært 

i dens pacifisme·. 

Når man vender sig til det for faget international politik mest 

relevante spørgsm~l , hvilken virkning de transnationale bevægelser har p~ sta

ternes adfærd i forhold til hinanden, er det imidlertid ikke tilstrækkeligt 

at konstatere,, at 1914 afslørede maks~m~~m~let, at forhi~dre krigen, som en 

illusion, noget 'der bl.a. m~ ses p~ baggrund af; at en af. Tysklands modstan

dere var det autoritære Rusland. Ogs~ under og efter krigen prægede ·værdi

systemet socialdemokratiernes stillingtagen i antinationalistisk retning. - . . 
De franske socialdemokraters ønske om en folkeafstemning i Alsace er nævnt. 

I 1917 arbejdedes der under ledelse af den svenske sociåldemokrat Hjalmar 

Branting, der al.lerecie i 1905 havde b~kæmpet de nationalistiske strØmninger 

under unionskrisen, for en forhandlingsfred 3). I Italien var socialdemokra-

l) Droz, op. ci t. , s s. 103-6 ' · ·etto Bauer, Dl.e Nationali tateitf.rage und die So:a.ial
demokratie, Wien 1907, Karl Renner, Der Kampf der ~sterreichischen Nationen 
um den Staat, Wien og Das Selbstbestimrnungsrecht der Nationen, Wien 1917. 

2) Annie Xriegel, Aux arigines du ·communisme franxais, Paris 1970. 

3) Droz, op .cit ., ss . 272· & 155. 
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ten Leonida Bissolati en af .de førend~ modstandere af de irredentistiske krav 

undeP. fredskonferencen, og i Tyskland vendte Bernst ein sig skarpt mod den na

tionalistiske reaktion på Versailles-traktaten l). I 1923 gik Leon Bl um mod 

Rubr- besættelsen og var- med til at bane yej for den fransk-tyske samarbejds

politik, der muliggjordes med det socialdemokratisk-radikale venstrekartels 

sejr ved valget i 1924 ~). 
Den bolsjevikiske gren af socialdemokratiet, der .. havde fået mag

ten i Rusland ved oktoberrevolutionen , undgik , da kommunisterne ikke i mellem

krigstiden varigt ~ik , magten i and~e stater, det loyalitetsdilemma, som havde 

ramt både de liberale , de radikale og socialdemokraterne . I . både , teori og po

litik underordnedes -den nationale selvb;estemmelsesret k~art hensynet til den 

revolutionære magtovertagelse. De østrigske. tanker .. om en nat.ionali tetsstat 

havde i årene før krigen vundet genhør i de russiske jøders organisation 

Der Bund, men de blev· tilbagevist af Stalin, som i 1913 efter et besøg i Wien 

lagde navn til et bolsJevikisk ·programskrift om nationalitetsspørgsmålet, der 

øjensynlig er inspireret af Lenin 3). I .stedet .for de~ ~s~rigske i~e om per

sonalautonomi foresloges en regionalautonomi, hvorved h~r nationalitet fik 

sin nationale region , mens den ikke nød godt af nationale .rettigheder uden 

for denne region. Løsrivelsesretten eksisterede ~nden de~ soci~istiske revo

lution, men ikke efter. "Ingen m~xist kan", ~rk~~rede Lenin i januar 1918, 

"uden at bryde med sine grundsætnin~er, og med . soc;:ialismen overhovedet be

stride, at socialismens in~eresser står høj~re end folkenes selvbestemmelses

ret" 4 ). På sanune linie skrev Stalin i f9rorqet til 1920-udgaven af sin piece 

om det natiønale spørgsmål.: · . \ . 

· l 

Vi er tilhængere af Indiens , Arabiens og andre koloniers løsri
velse fra Ententen , efter~om .dis?e landes l~srivelse fra imperia
lismen ville betyde deres befrielse, en svækkelse af imperialis
mens ·positioner bg.en styrkelse af revolutionens positioner . Der
imod er vi .mød· løsr-i v~·sen af . Ruslands landområder , fo~di det for 
disse om~åder .ville betyde imperialistisk slaveri og svækkelse 
af vore eghe p'osi t ioner . 

. • . . l . . 

I overensstemmelse med disse doktriner generobredes den socialde-. ; ~ 

mokratisk .. regerede georgiske republik i 1921, sk_ønt Lenin året før havde aner-
' • r . • • . ! . • 

kendt dens selvstændighed , ~t .. træk, der blev en af årsagerne til det endelige 

l) Arno Meyer, op. c:l t . ,. SS. '204-10 & 791. 

2) Adqlf Sturmthal , The Tragedy of European Labour 1918- 1939, .London 1944 , s. 59 
og Droz, op; ci t. , S ·. · 233 . · ·' . 

3) Edward E. Smith , ~a jeunesse de Staline, Paris. 1968 , kap. 12, S. Shaheen , 
Tlie Commuriist Theo:ry · of ''National . . se~f.,;,Determiriation, Haåg 1956 , Helene Carrere 
d'Ericausse , Gommunisme et Nationalisme , ReYUe fran%aise de science politique , 
Paris 1965, nr . 3 og Pipes , op.cit . 

4) Rabl, op.cit., s . 95. 
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brud mellem II og I I I Internationale i 1922 l). 

I overensstemmelse med den leninistiske doktrin blev Sovjetunionen 

opdelt i " autonome" områder og republikker efter nationale kriterier , og de na

tionale sprog opdyrkedes , samtidig med at den " borgerlige nationalisme" bekæmpe

des . I Asien blev tilløb til nye nationalsprog ·som djagataityrkis~ brudt ved 

ophøjelse af' en række stammesprog til skriftsprog 'og en gryende muhammedansk 

nationalisme derved brudt efter det gamle divide ;·et impera princip 2J.. Natio

nalitetsprincippet fulgtes således i den indre strukturering af' staten samti

dig med, at den nationale selvbestemmelsesret i liberal f'orstarid forkastedes. 

Men hvis nationalismen også over for kommunismen viser samme gennemslagskraft 

som i forhold til andre ideologier , kan den på længere sigt .få en desintegre

rende virkning af' samme karakter, som man har iagttaget i andre multinationale 

riger som først det osmanniske , derpå det østrig- ungarske og endelig de vest

europæiske koloniriger. 

På det internationale plan har kommunismen i det mindste ikke und

gået denne udvikling. Efter at den ved udgangen af' den anden verdenskrig havde 

overtaget magten i nye stater, begyndte ·den såmme spænding mellem ·national og 

transnational loyalitet, som tidligere ·haVde vist sig i de liberale og social

demokratiske bevægelser, at gøre sig gældende, f'ørst ' i Jugoslavien , hvor kom

munisterne havde erobret magten uden sovjetisk ·bistand , senere i Polen, Un

garn , Albanien og Kina, efter til bagetræ:Kit(ngen af de. sovjetiske tropper i 1958 

i Rumænien og endelig i 1968 i TjekkosloVakiet, ' hvis besættelse bl.a. kan have 

været foranlediget af' den smittevirknirtg , den større nationale autonomi for 

Slovakiet havde i Ukraine og andre sovjetiske ledstater, vel navnlig de bal

tiske. 

I Vesteuropa blev socialdemokratiet sammen med de kristelige de

mokrater en af' bærerne af' den eurbpæisKe i n tegrationsbevægelse, der navnlig 

i Frankrig, Belgien og Holland •tolkedes som en virkeliggørelse af' partiets 

traditionelle internationale ·værdisystem 3). I England realiseredes social

demokratiets antikolonialistiske "ideolo'g1 i 'de .første efter kr igsårs a·.fkolo:_ 

niseringspol:i tik~ 'bet· 'er måske· også på dette .fe l t , arbejderbevægelsens .fag

lige transnationale organisation , deri faglige internationale, der ' stif'tedes 

i Bruxelles i 1949· og har tilslutning··f'ra 93 lande, naVnlig hår søgt at på;.

virke den internationale pol i tik 4 ). 

1.) Carr , . The Bolshevik Revolution, Harmondsworth 1966 , I , ss. 350 & 397 ff. 
og Droz, op.cit. , s. 181 . 

2) Helene Carrere d ' Engaus~ De quelques Aspects de la Cohabitation des Russes 
et Musulmans en U. R. S. S. , Revue f'ran~aise de science politique, Paris 1963, 
nr. l , s . · 131. · 

3) Bjøl , La Francedevant l'Europe , kap . 7. 

4) Melf.'l~, ;<>p.cit~, s. 185 .. ·. 
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Som transnationale kræfter af en anden karakter kan også anføres 

de internationaie organisationers sekretariater og de internationale "forhand

lingsmiljøer", som tidligere har ~ret omtalt. Endelig bør nævnes de viden

skpbelige kredse, som har yæret berørt i for,bindelse med soc.iale struktur

ændringer. Der er her muligvis tale om miljøer, som har en større modstands

kraft over for national~sme~ end de p~ .politiske ideologier baserede trans

nationale bevægelser, idet holdningsundersøgelser i en række lande viser, at 

etnocentriske holdninger er negativt korreleret med uddannelsen. I Frankrig 

har man således konstateret, at tilhængere af en fransk-tysk tilnærmelse sti

ger fra 46% i grupper, der kun har folkeskoleuddannelse, til 81% hos grupper 

med højere uddannelse l). Tilsvarende aftager isolationistiske holdninger i 

USA me~ uddannelsens grad 2). 

Med industrialiseringen og udvikling af samhandelen udvides ende

lig forretningsverdenens transnationale kontakter og det, man kan kalde det 

transnationale økonomiske miljø. 

Hele spørgsmålet om forholdet mellem politisk og økonomisk udvik

ling i de enkelte samfund og i den internationale politik er dog kompliceret 

i den forstand, at processer, der i den interne politik anses for fremskridt , 

ikke nødvendigvis er det i den internationale , hvis målestokken her er en ud

vikling mod konfliktløsning uden voldsanvendelse. En økonomisk moderniserings

proces kan i visse faser muliggøre og måske endda medføre en ekspansiv uden

rigspolitik. Nationalismens udvikling, der indadtil har været betinget af 

skolegang og refo~er af samfundet efter folkesuverænitetsprincippet, har 

internationalt i en række tilfælde været konfliktskabende. Revolutionære 

strukturændringer, der indadtil har betydet større social lighed, har i for

holdet til andre samfund ofte skabt øget mistillid. En teknologisk udvikling, 

der skaber betingelser for en høj ere levestandard, kan samtidig betyde en 

kraftig forøgelse af våbnenes ødelæggende virkning. Forsøg på at overføre 

retsstatens normer til internationale politiske systemer kan, som George Kennan 

har fremhævet, føre til, at internationale konflikter får endnu større dimen

sioner 3). På samme måde medfører anvendelsen af moralske normer fra omgang 

mel~em enkeltpersoner til forholdet mellem stater ikke nødvendigvis færre 

og mindre konflikter. Den gennemkorrupte Talleyrand var i sin udenrigspoli-

tik mindre konfliktskabende end den ubestikkelige Napoleon. 

l) Sondages, Paris 1958, nr. 1-2, s. 67. 

2) Gabriel Almond·, The American People and Foreign Policy, New York udg. 1962, 
s. 128. 

3) Kennan, American Diplomacy , ss. 100 ff. 
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Martin Wight har da også stille~ det rundamentale spørgsmål , om 

ikke international politik er " incompatible with p~ogressivist theory" l). 

Det kan som hel·e spØrgsmål et om , i hvilken retning de sociale 

kræfter , der er blevet identifi ceret i .de foregående kapitler , Virker , næppe 

besvares uden at vende opmærksomheden mod det miljø, hvori de politiske be

slutninger bliver til, hVori .de sociale kræ.fters " output" virker som " input". 

···. 

l) ·autt er .field & Wi'ght , op.cit. , . s. 26 og mere kategorisk benægtende i 
International Relations , London april 1960. 
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