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November 2018 

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

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

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

Aarhus Universitet. Her begyndte jeg så småt efteråret 1967.  

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

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

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

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

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

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

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

kologi og ide- og kulturhistorie på en unik måde.  

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

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

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

1968 og lod pegepinden køre hen over det ophængte verdenskort.  

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

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

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

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

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

provinsialisme, men europæisk kosmopolitisme. 

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

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

Baptiste Duroselle var ledestjerner. 

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

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

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



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

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

parativ politik’ heldigvis blev det.  

Kompendierne er vigtige milepæle i statskundskabsdisciplinen international politiks danske 

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

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

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

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

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

Baptiste Duroselle var officiel opponent. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gange end de fleste. 

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

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

INTERNATIONAL POLITIK II, 1. 1967, 100 ss. 

INTERNATIONAL POLITIK II, 2. 1967, 89 ss. 

INTERNATIONAL POLITIK IV – Småstatsproblematik. 1968, 49 ss. 

INTERNATIONALE POLITISKE SYSTEMER. 1969, 107 ss. 



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

INTERNATIONAL POLITIK – ØKOLOGI. 1970, 122 ss. 

INTERNATIONAL POLITIK IV – HANDLINGSANALYSE. 1971, 111 ss. 
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INDLEDNING 

l. Fagets oprindelse. 

International politik har eksisteret, s! længe man har haft autono---. 
l!le politis~e enheder, der har været i kontakt med hinanden. og søgt at hævde 

' deres selvstændige eksistens over for hin~den. Studiet af international poli-

tik er i Europa så gammelt som Thukydides, og han havde samtidige i Asien, der 

fra andre synsv~nkler beskæftigede sig med forholdet mellem fyrster i krig og 

fred: i Irtdien ~:u.;tily,9., · som man tilskriver værket Arthasast.ra, i Xina Sun Tzt;t , 

hvis afbgrulJ ~~is•e.wsten er verdens ældst kendte. l) 

Tre fænomener, som genfindes i senere tiders studier af internatio

nal politik , optræder allerede hos disse oldtidsforfattere:9 krigen· har en cen

tral placering i den problernati]F, der behandles,;Jdet beskrivende og det fore

skrivende glider over i hinanden, og3)forholdet mellem stater .fremstilles~ dels 
l) 

under en historisk,~dels under en analytisk synsvinkel. 

Den moderne statskundskabsdisciplin international politik har ikke 

bare forløbere langt tilbage i tiden. ·Den har også aner inden . .for en række for

skelli ge fag. Chicago- professoren Quincy Vright, der er .forfatter til det om

fattende værk A Study o.f War (1942) , opregner i et .forsøg på at definere disci

plinen international politik ikke mindre end 16 .forskellige fa[, der har be

skæftiget sig med relevante .fænomen.er, og man kunne udvide listen yderligere. 2) 

Professor Manning .fra London School o.f Eecnornics karakteriserede en gang i 

spøg en specialist i international politik eller "internationale relationer", 

som .faget ofte kaldes i engelsk- og fransksprogede lande, som "en mand, der 

beklager , at han ikke har bedre kendskab til psykologi, økonomi, diplomatisk 

historie, jura, sociologi, geografi, sprog, komparativ politik og endnu en lang 

liste" •. 3) Dett~P.Qlyhistoriske præg_, __ ~~_! på den ene side rummer dilettanteriets 

snarer ___Qg endda charlatæteriet§.. farer yå den and~ side har lagt .faget åbent 

for inv:asion frq_ et g_ tal af videnskabsg.rene., understregedes også af Bernard 

H.M. Vlekk~1 .den første professor i international politik i Holland, da han i 

sin åbningsforelæsning på Leydens universitet erklærede, at han forgæves havde 

søgt efter grænserne .for det, han skulle undervise i . 4) 

Oprindelsen ar det fag, der betegnes som international politik, 

har man·belt præcis villet datere til den 3o, maj 1919. 5) Den dag mødtes med

lemmer _a.f den ~ske og d~ ~erikanske &edsdelegation på betel Majestic 

i Paris _Qg enede?_gm at _g~dl~gg~ vidensk~elige ins~itutter til udforskning 

af international politik i deres respektive hjeml~de. Det .førte til oprettel

sen a.f The. Royal I.ns.titute .o.f Internatio.pa~ A.ffairs i London i l9~o og 
o • 

qouncil on Foreign Relations i New York. Navnexorskellen er mere end tilfældig. 

Der l! bag den en .forskel i synsvinkel og ~igte , som man ogs~ kunne genfinde i 



de to institutioners formålsparagraffer. I betegnelsen international affairs 

lå en antydning af, at opmærksomheden primært ville blive rettet mod den inter

nationale politik, med interaktionerne mellem staterne, i foreign relations, 

at man navnlig ville interessere sig for udenri~spolitikk~ hvilket først og 

fremmest ville sige USAs udenrig?politik. Disse to synsvinkler afspejledes i 

titlerne på de tidsskrifter~ som de to institutioner begyndte at udsende, Inter

national Affairs i London og Foreign Affairs i New York. 6) 

I Tyskland gPUndlagdes lidt senere Institut fUr Auswårtige Politik 

i Hamburg, der udgav tidsskriftet Europåische Gesprache, 7) og i D~ark fulgte 

man efter i 1926 med Institut for Historie og Samfundsøkonomi ved Københavns 

Universitet og udsendelsen· af tidsskriftet Økonomi os Politik. Dr. P. Munch, som 

dette initiativ navhl~g skyldte~, skriver" herom~ 

Det var min Opfattelse, at det Stof , der foreligger om Begivenheder 
og Forhold i den nyeste Tid, er saa rigt , at der er en v~s Mulig
hed'hor derfra at hente en Opfattelse af den nærmeste kommende Tids 
Udvikling og~for ved Fremstilling af denne at øve en vis Indflydel
se på Begivenhedernes Gang . Men Forudsætningen er, at man er i Stand 
til for Alvor at gennemarbejde det omfattende Stof, og dette er saa 
stort , at ingen enkelt kan magte det; skal det virkelig udnyttes , 
kræves der et institutmæssigt Arbejde, hvor f81re arbejder sammen, 
og Midler til at faa Stoffet lagt til Rette. 

Der ligger i dr. Munchs målsætning , som ophavsmændene til de øvrige 

institutter formentlig ville have været rede til at skrive under på, synspunk

ter og ambitioner, som man siden gang på gang træffer hos faget international 

politiks dyrkere: ønsket om systematisk indsamling og bearbejdelse af samtids

historiske data og en forhåbning om gennem videnskabelig analyse af dem både 

at opnå visse prognosemuligheder og at kunne påvirke regeringernes udenrigspoli

tik. 

Sideløbende med in~tHlJ.tgrundlæggelsen __ ~~ pro.fes~orater i i.nt~I'!la

tion~_p-~itik , der som disciplin v.r blevet skitseret i A.J. GrantsAn Intro

duetion to the Stugy oi, lnter,national Rela~ions (1916). Det første professorat 

oprettedes i 1919 ved University College of Vales. I 1925 bevilgedes et ·til~ 

svarende professorat med støtte fra Carnegie Endowment i Paris og i 1927 ved 

den i 192o grundlagte Hocbschule fUr Politik i Berltnt~For fagets senere ud

vikling er der ikke mindst g~ til at ~gge mærke til den sidste. Ledelsen· af 

~skolen overtoges i l93o af schweizeren Arnold Wolfers (f. 1892), der 1924-3o 

havde været docent ved den. Han udvandrede i 12J3 til USA, hvor han kom til at 

spille_~ central roll_UQl: disciplinen_, og_hyo~til han efterfulgtes af en ... 

~ækk~~traleuropæiske forsiere. flere af dem uddannet i Berlin.9) 

En anden europæisk institution, der har Været med til at præge 

faget, er det i 1~7 grundlagte Institut Universitaire de Hautes Etudes 

internationales i Geneve, en by, som Folkeforbundet i disse år gjorde til den 

internationale politiks store korsvej . 
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Man har betegnet denne tørste fase i f~gets udvikling som den sam

tidshistoriske. 10) Betegnelsen er for så vidt træffende, som årene efter den 

første verdenskrig dels er præget af , at historikerne med stor energi kaster 

sig over den umiddelbare fortid , krigsudbruddet og Versailles- freden , dels af 
l 

en interesse for den samtidige internationale politik. Det sidste giver sig 

f . eks . udslag i Royal Institutes forsøg på at skabe en løbende orientering i 

Survey of International .A.f'.f'airs , senere e.f'ter.f'ulgt af bestræbelserne på at le

vere helt aktuelle kildesamlinger i Xeesing ' s Contemporary Archives . 

E!!_l!Y ind_l;!illing til kildepublikationer fra regeringernes side , 

sQm_må~es_i samm~hæng med krigsskyldsdebatten , gjorde det muligt for histo

rikerne at forlade den diQ19mati~ke histories hidtidig~indstilling der havde 

været , at ipternational pol i tik først _ !<unn.~ beh~.Qles '(j.denskabeligt , når alle 

akter_ var _1ilgængel_ig~ . Stormagternes udenrigsministerier udsendte nu - skøn

somt udvalgte - kildesamlinger til belysning af krigens forhistorie. Samtidep. 

defineret som en periode , hvori aktører og forskere er samtidige, d.v.s. ak

tørerne ikke afgået ved døden,_ inden forskerne beharuil~.Llie_Qf:siv_enhede.I:.,_de 

har deltaget i, dyrkedes i England af H.W.~Temperley, der allerede i årene 

192o-24 kunne skrive sin History of the Peace Conference , i Frankrig af 

Pierre Renouvin , der udsendte værker om verjenskrigens diplomatiske forspil 

som Les erigines immediates de la guerre (1927) og La Crise europeenne ·et la 

premiere guerre mondiale. 

Men d10:t ~r ml§Y.lSel1de at_!ale _om et_~rono~j_?k udviklingsfo:r:_løb , 

hvori en _.fase ~dvikl~r sig_~f ~ anden i d!?ciplinen internati_2nal___E?li tik. 

Allerede i denne periode foreko~er fl~re pideløb~de ~~der a~ behandle den 

internationale pol~ik på, og hvis man vil anse en generel problemstilling 

for det, der efterj:.lånden bliver det karakteristiske for faget international 

politik i modsætning til samtidshistorien , at det i stedet for at spørge: 

hvordan opstod krigen i 1914? spørger: hvordan opstår krige? for at sige det 

elementært , må man trække tråde længer e tilbage. 

Allerede før 1914 foreligger fra forskelli[_?ide en hel række 

"g~erelk_ teorier" om determinanter _Linternationa;:L.politik.r som bør nævnes , 

fordi de danner udgangsgrundlag for .forskellige skoler. Man kan i det mindste 

skelne fire retninger efter den kategori af determinanter , som de pågældende 
l 

har lagt vægt på: 'økonomiske, geogra!iske , ·mg~re, systemstru.kturelle, uden 

at den indbyrdes afgrænsning er klar. 

(1 Teorien om økonom~ determinanter bag aktørernes adfærd i inter-

national politik optr æder i talrige mere eller mindre løse versioner helt til

bage til det 18 . århundrede_ præciseres omkring 184o af Oxford-økonomen . 

Merivale,! l) men formule!es i ~en version der får de me~t ::dtgående k~nse
kvenser , ~f d~engelsk~ økonom ·J . A. Hobson i Imperialism, a Study (19o2) , 
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., . 
som danner forlægget for Lenins Imperializm, kak vyssaJa stadija kapitalizma 

(I_mp~ri9lj.smen som kapitalismens højeste stadium, 1917) , grundlaget for al se

nere sovjetisk fortolkning af international politik. 12) 

Ogs~ den ene af de mænd, der blev ophavsmænd til den skole, som 

i_ m~ll~ri$§tiden med et ~dtry~ opfundet af svenskeren Rydolf Kjellen kaldtes . ~,\ 

geopol itik , den brit~ske geogr~ ~alford Mackinde~ , (19o3-19o8 direktør for 
~ ~ --

London School of Economics) accepterede teorien om økonomiske determinanter 

bA_g_jJ!lperi~lismer),."..l!).§'! ir!.~~_g_~ .. ~_:rgg& ..§_!g_tigesom d~ tyske geo9J'af Friedrich 

R~zel mest for de geografiske. Mackinders teori om kontrollen af Østeuropa, 

Vestrusland samt de danske og tyrkiske stræder, som afgørende for , hvem der 

vill~ beherske "verdensøen" (Asien-Europa- Afrika) , blev genoptaget af den geo

politiske skole i Tyskland og fik betydning for Hitlers udenrigspolitiske mål

sætning samt muligvis for Stalins. 13) Dens videreudvikling af den hollandsk

amerikanske Yale-professor N_ich9la.a.__fu>yJgn_an i The Geography of Peace ( 1944) 

med teorien om, at den , der "kontrolle!'er randl andet (the Rimland) behersker 

Eurasia", og at "den, der behersker Eurasia kontrollerer verdens skæbne", har 
-- -- ---- --- -

til gengæld muligyJ.§..JJ.a.f.t-. .QetY.dnil19... f~erikansk 1.\<l~rig~oli t j,_~ efter __ d~ 

anden_ verdenskrig . 14) . 

Ratzel var mere opta~t af havet som vejen til yerdensmagt_en og 

formulerede med sin Das Meer als Quelle der Volkergrosse (1898) en bogtitel , 

der kunne tjene som slag?rd for den nye tyske marine. Denne var dts~den inter

esseret i d~amexi~~?~e forf~tter Alfred Thayer Mahans bøger The Influence 

of Sea Power upon History 166o-1793 (189o) og The Influence of Sea Power upon 

the French Revolution and Empire 1793-1813 (1892) , som ogs~ undertiden~-
15) 2 . 

regnes til geopolitikkens forudsætninger . Snarere_.§t~r MahaJJ. ~s2_m eks= 

pgnen1-..f9L.el'Lt.etn;i.ng ,_Q.~ans.~.e_ml.W~te misUgt som en afgør~de oe..t.e..rmi

nant~ Når_der er grund til at nævne ham , er det bl•a • . fordi den senere så

k_aldte "real~stiske skole" i Amerika_ betragter ham som en af sine klassikere , 

og_fordi forholdetme~m våbenteknik og politik beskæftiger mange forskere 

e_.fter den anden verdenskrig . 

·H~et spiller endelig en rolle for en sociQlog , der i århundredets 

.begyndelse gav en første udfo:rmrnng af det , der her er bleve t kaldt en " sy

stemstrukturel" teori , den polsk- østrigske Graz- professor Ludwig Gumplow~cz 

(1838- 19o9) , der havde som ambit1on at nå til en "erkendelse af det. ~nter·na

tionale l;i.y!LlQ.y~ _a].;_så til ~- eg_entlig den ydre politiks V:idenskabelhg_e 

teori".lG) Gumplowiczs indflyflelse ~å faget international politiks senere ud

vikling synes ikke at have været genstand for systematisk udforskning. Men 

hans teori om magtekspansioh som en "naturlov" for staternes adfærd i den in

t~pnationale politik foregriber så påfaldende de senere "realisters" te,orier , 

a..t.,_9.~t- er nærliggende at formode en i det mindste indirekte.:påvirkning. 

'. : 1 ";rr .• 
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I disse forskellige forsøg på at opstille generelle teorier om den 

internationale politiks determinanter foregribes det , man kan kalde en sociolo

gisk orientering ~ faget , når man ved sociologi med Max Weber og Raymond Aron 

vil forstå ikte en bestemt forskningsteknix , men en metode, der tilst~æber~ 

begreb.smæss iU~ops t ru)< t ion af samfunds in s t_i tut ione~_g_d_e~t.ion!' ved 

spørgsmål , de_r ...P'?!ger " a-:-t ..!C?.ll.$..!J~ter.e en rege.:l,_~?~i_g_ s·amntenhæng _m_ell.em....to.....fæno

mener , _der ikke nødvend~gvis tager formen: fænom~et ~gør f~p~~en~ ~ uund

gåeligt ,_ !!len fænomenet A sandsynliggør mere eller mindre fænomenet B. n 17) El

i~åske mer~_præci~t udtrykt søger r~el~ssige samm~t.yp.e.c.=._af 

~amfundsfænomener. 

Man h~r vill~!__d<;!:t_ere ov~_r_gaJlgen _ti~ qen _sociologiske metode til 

en international faglig ko~~erenc_<: i -~rag i_J:.2.2§ og navnlig lagt vægt. på Lwow

pr9fessoren ~~~~~~-Ehrlich~ ind~a!?· Det er ligeledes på dette møde mellem 

forskere i international politik , man når frem til en bestræbelse på at afgræn

se faget efter d_ets st:ud,~efel t , der: nu b~tegnes _som " det internation a.l,_e _sA_m

fund" . l8) 

Men inden fag~ts vide r e udvikling efter den anden verdenskrig ta

ges op , kan der være g r-und t:il at fæsr.e sig ved et træk i de første faser , der 

måske er fagets største problem som yi9en~~ab: den intime vek~elvirkning m~l

lem dets udvikli~g og udvikling~_ i det område af m~eskelig adfæE~J ~et pe
skæftige~ sig_meg, den internationale politik . 

Når samtidshistorien får en opblomstring efter den første ver

denskrig, hænger det nøje sammen med den politiske debat om krigen, som ka

- tastrofen udløser. En stor· forskn i ngsindsats f!r et apologetisk præg . Omv-:!ndt 

kan man navnlig_to r de ø~ons>!!'J.ske "J _ _J_eo(-oli !_i SkE:_ t_e?riers vedkommende_!_ons!._a

tere , - hvordan samfundsvidens~abel ige teorier~der set fra et videnskabeligt 

· sm.s.Runk~ , højst kan karakteriseres som foreløbige hy_poteser , tag_eLtil. ind

t~gt_ ~f_ politiske ak~ør~r_Q_g_ af dem ophøjes ti_l "vidensk~elige loye" , d_er 

siden tjener ikke bare til retfærdiggørelse af Eolitisk_adtærd, m~QS~!, hvor 

d~ indg!r i regimernes ideo_~ogi~k~legiti!!!_itetsgrundlag ,_ lægger den vider~ 

forskni~g i m .4siomati_~ spændetrøje , der før~r_Ii_L~t- vide!'l§kabdig forsk

ningsteknik l~sr1ves fr~ y1de~skab~lig~metode og_ ~~res_s il redskab for , hvad 

der nu er bl_ev~Qq)..l.t i := k': ci0~J...!:.iner_. 

Den intime sammenhæng meliem polit1k og videnskab udfolder siy 

i mellemkrigsårene i endnu en retning , som får betydning for den videre ud

vikl{ng -~ studi~t af inte~~tional politik , en retning , der kan såromenfattes 

under betegne.lsen '-' fredsfdrsknin_g". Der op~et t ede s i løbet af 2o ' erne- prof~s·so

rater...:J. .. "..fredsvid_ensl<;ab" _st_g forskningsinsti tutioner , som ke\ldtes " fredsaka

demi e r" •·
19

) Det spørgsmål , d_er_ heF ~atte~_i __ fo_rgrunden _v_ar ikke bar~ det 

grundforSknipgs<?rienterede hvordan _kri_g~st!r men det målforsknin~~p~ 

gede, hvordan de kunne forhindres . Vi genfinder det i t itlen på Georg_QQhnE 
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bog fra 1945: Kan krig forhindres? En ny videnskab. Cohn var udenrigsministe

riets folkeretsekspert, og det er kar~ter!?ti~~ for_~~

krigstiden, at den er stærkt præget_~~ri~~~der-~mse~på-kr~

gens problem ved .r~tlige mi....Q.l~r o_g_ ikke tnmg~t. .. sætte.r_ .d.eres lid...:til .Folke.f.o:r

bundets muligheder. Be~~gnelsen fredsfor.skr!i.ruL .. ~.LJ:'iicleri ..Q..en _gp~_erQ.enskr..ig 

i _ højere grad søgt monopglis~re_t_g,f_ en bestemt 9Illl?Pe s.<_?ciologisk p_tien.t_er.e.de· 

forskere . Bernard Vlekke har heroverfor gjort gældende, at "ethvert studium af 

international politik er fredsforskning. "
20

) 

Det er siden den anden verdenskrig navnlig i Amerika, faget inter- · 

national politik har f!et en betydelig opblomstring . Men grundlaget blev lagt 

alle'rede i 193o' erne . Den kollektive s_ikkerhedspolitiks sammenbrud me.d,_J..apans 

invasion i Manchuriet i 1931, Hitlers magtovertagelse i Tyskland og Mussolinis 

a11g:reb_på Etjliopiel! _af:fød~~ -~ reaktion i det videnskabelige miljø mod "folke

forbulidsidealisterne" _g g wilsonianismen , der førte t il udviklingen af det, 

~ene:re_.har kaldt "ckn realistiske retning" . En af dens "kirkefædre" var 

teologen Rej._nho·lg Niebuhr , der siden udsendelsen af Moral Man and Immoral 

Society (1932) har haft en betydelig indflydelse på amerikansk deb~t om in

ternational politik. 
21

) Året efter' udsendte Frederick Schuman med Internatio

nal Politics, hvad der formentlig kan betegnes som ~en første~ent~ig~_lære-
• 

bog i faget international politik . I Yale 'grundlagdes i 1934 under ledelse 

af Nicholas Spykman Institute of Internation3l Studies og saMme ~~ oprettedes 

i Princeton ~oodrow Wilson School of Public ane International Aff~irs med et -
særligt Center of international Studies . Hos Niebuhr, Schuman og_§pykman 

læ9ges vægt på e~_:•m9gtpolitisk~ fQrtolkning af international politik , og det 

sariuneprægede undervisningen ved Yale og Princeton. 22) Enten udgangsgrundlaget 

som h_Qs Niebuhr var "mennes.Is..ets n_atur" eller · som hos S_chuman og Spylcma.n.. 

"staternes ·natur", kom man til samme resultat: den internationale politik var 

præget af magtstræb og kaJ!!~llem egoisti_ske statsinteresser. D~~ "reali

s_t:iske skole" fik støtte fra europæere som 'Wolfers, der åbent vedg!r sin 

gæld til den__nrske historiker Friedrich Meineckes store værk om "statshen

synsdoktrinerne" DieIdeeder Staatsrason (1924) !..23 ) og den engelske histori

ker Edward B~_Carrs Twenty Years Crisis , 1919- 1939 (1939) . 

Ligeledes i 3o'erne kom impulser tjl studiet fra Un1versity of 

Chicggo med Ouincy.Wrights krigsstudier og Harold Lasswells. ~orld Politics 

and Personal Insecurity (1935) , der søger at gøre den internationale politik 

til en del af politologjen. ' Fra 1943 knytte~~E -~ i 1937 fra~~skl~d udvan

drede ~ans J. Morgenthau (f. 19o2) ligeled~s ~il~hicagos universitet. Hans i 

1J48 udsendte lærebog Politics arneng Nations vandt i de følgende år så stor 

udbredelse, at han siden er blevet betragtet som realisternes førende tals-
" mand i Y§h. Men i yirkeligheden doceredes deres s~spunk!er allerede inden 
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krigen. Meg U~As deltag~lse J _ii_e!} anden verdenskrig skabtes der imidlerti.si 

en___n.y_ social situation, .<;>_om .t:ørte !=il, a~ Afl!erika _ fik en ~rem~ræden<!_e roll~ 

i A.eJl..i!'!t~J;:nationale pol]._ tik ~- ...9-9" d~ tea,listia.kEL dolctriner:_lcQ.m,;....ti.L.a"t.!. indgå i 

USAs intellektuelle tilpasningsproces t il denne nE si tug,tion_, __ <te_t§__ b~ud med 

isolationismen. Man har i denne forbindelse ~~ynlig_ tillagt Spylemans 

Arnerica' s Strategy i n World Politics (1942) en central_betydning. 24) 

"3o'ernes realister havde navnlig været optaget af truslen fra de 

fascistiske stater og den amerikanske isolationismes betydning herfor . Eft er 

Tysklands og Japans nederlag var den internationale situation imidlertid af

gørende ændret og udviklede sig hurtigt til en konfrontation mellem USA og 

Sovjetunionen . I dette klima udvikledes en retning ~ed et stærkt antikommu

nistisk ideo~~gisk engagement , hvi s hovedcentre blev Pennsylvania- universi

tetets Foreign Policy Research Ins t itu t e i Philadelphi a, Hoover Institut ion 

on War, Revolution and Peace i ~!~f~r~ , Cat if9rni~ og Georgetown School of 

Faeign Service i Washington. 

Mens realisterne argumenterede mod amer i kansk isolationisme ud 

fra "evigtgyldige love" om staternes interessekamp i international politik, 

lagde ideologerne vægt på opgøret mellem demokrat i og kommuni sme og var til

bøj elige ti l at f ortolke den internationale politik ud fra en teori om en 

verdensomspændende kommunistisk sammensværgelse sigtende mod et sovj et i sk 

verdensherredømme . 

Det er ikke tilfældi gt, at faget international politiks udvi klin g 

i Amerika er sat så nøje i forbindelse med den internat i onale politiske ud

vikling. I endnu højere grad end i Europa gælder det, at der er en sammenhæng 

i USA. Forskerne o træder i langt højPre grad som aktører~ Der er en vandr ing 

f~em og tilbage mellem forskningsmilj~ og beslutningsmt ljø , som ikke har 

noget sidestykke i Europa. Max Weber .forsøgte vel og_?å under den første ver

denskr ig at optræde som "råqgiver for fyrsten", men uden større held. l USA 

ser man Quincy Wright., s_.9m råqg_iver f:.or State Department og medlem af Ni.irnberg

domstolen. Morgenthau som State Department rådgiver_l949.-1921, Wolfers i sam

me egenQlcab og gom direktør .for J ohn Ho.Qkins universitetets Center of Foreign 

Policy Research .l:.957-1965 som en af inspjz:atO_!'E;_rn~_af Kennec_?y 1 s Flexible 

response strategi. Robert Bowie som grundlægger af Harvards Center for inter

national Affairs (1958) ~fter tjeneste L State Department . Et af centrets 

.før~c}_e navne Henr_L_Ki~sing~r- udnævnt til præsi-_~ Nixon_s udenr.igspol!itiske. 

rådgiver_iJ968 . O. s . v . 

Morgenthau har en gang om sin virksomhed som teor~tiker skrevet: 

I had my first experience a s . a theoretician of international 
relation~ under the Truman~ACheson Administration of Arnerica' s 
foreign policy. Theory th~rovided a theoretical justifica
~ioll fo;-_ '!ha1 _t.te po).i_s:Y._- malcers were doing, one may say, 
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ins.t.in_c_ti_~y - w~t they were doin~gmatically on a mere 
day-by= day basis. J 

Raymond Aron har da også ·afvist at acceptere Morgenthau som vi

denskabelig teoretiker og i stedet betegnet ham som "ideolog", idet teorien 

om magtstræbet ;;om_ gen 2-Kgørende determinant ~i international pol i tik efter 

h~E!attelse hverken kan bekræftes ell r 

teori i videnskabelig forstand , men det, Aron kalder en 11doktrin" . 26) 

Der kan må~e derfor være rimelighed i til en vis grad. at be

tragte faget international politik , som det har udviklet sig i USA, snarere 

\som et led i en opdragelse end i . en videnskabelig uddannelse . Men grænserne 

er så flydende , at det forekommer håblø?t at anvende dem ved et forsøg på 

at give en oversigt over fagets udvikling og forgrening i Amerika. Det synes 

mere hensigtsmæssigt at gå frem efter de metoder og emnelcredse, der er ka

rakteristiske for forskellige retninger. 

Et af de lclassificeringslcriterier, der kan anvendes, er det ana-
,_ .. . 27) 

lytislce niveau, man vælger: sys! emet, staten eller beslutn~tageren. Xa-

ralcter~§tis:Jc.. for ~~~~.e!!l~ hay _Ee! _~ret at de har leoncentreret sig_?m 

"staten som aktør" med "Wolfers ' udtrz~. 

En._anden retning har ~.t me~sy_stemorienteret , til dels under 

påvirkning af den almindelige interesse for systemanalyse , som har udviklet 

sig i efterkrigsårene , til dels utvivlsomt af nationaløkonomisk teori. Morton 

Kaplan, Richard Rosecrance og Charles McClelland kan rubriceres i denne 

gruppe, 28) 

Siden Richard Snyder i 1954 udsendte sin studie Foreign Policy 

Decision-Malcing: An Approach to the Study of International Politics har en 

tredie g}'UJæe under indilydels e a,.f organisat.io.ns.t.e.o.r.i ens udyi lc:l j n g j d ri Ets

ølcQPOJJtL og fo.ry_a].tnin_gslære koncentreret sig om mikroanalys.en rettet mod de 

udenr~g2pol~tiske besl~tningstagere. 29 ) 
Om både systemanalytikerne og beslutningsanalytikerne gælder dog , 

at den teoretiske og metodologiske, ofte nole så skolastisk prægede debat kun 

i ringe omfang er blevet fulgt op af empiriske studier. 

L n.QSen gra,d på tværs af denne o:Q.Q.eling kan man sondre efter den 
-L ~ 

prp_b~k, .Q..er_ har__gptaget· forskerne , mell~ stratege~.et konfl~lct.for~lcerne , 
- - . 

int_es_x:a_tjonsforskel11~,'- r_egj.on~i§terne O_g_@l,Col9g_ern~. 

i·, Den første gruppe, der tæller folk som Henry Kissinger, Herman 
l . 

Kahn, ·Albert Wohlstetter, Paul Nit ze, Robert E. Osgood, Klaus Inorr og 

Vill1am W. Kaufmann, ~ar navnlig interesseret sig_i9.r den sikkerhedspol itiske 

prool~~.tik ?e.L.t relation· t'il den v!bentekni_slce udvi)sJ,.j._ng. 

Konflilctfor slcerne , blandt.hvi~ke man finder økongmer som Kenneth 

Boulding (Ann Arbor) og Thomas Schelling (Harvard) , psykologer som Herbert 
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Kelman (Ann Arbor) og Otto Klineberg, har Sf:i'gt a_:t kas~e_ J.lYt J:ys_ over inter-
30) 

national politik ved hjælp af indsigt fra konflikter på andre områder. 

~· -1::::: Integrationsforskerne, hvis førende navne er Karl Deutsch, Ernst 

Haas og Arnitai Etzioni, har så at sige anlagt en til konflikt_forskning_gn 

komplemen.!ær __ _?_.Y!!svinkel ved at rett_e opmærksomheden mod politiske sammen-· 

lt . '3i~ sme ___ !Jl.ngsprocesser. 
via Regionalisterne har fortrinsvis koncentreret sig om bestemte 

rE~_gioner. N~vnli,g~ har _§o~jetunionen o_g_ soy_jetisk udenrigspolitik været g~

stand for en betydelig forskningsindsats. Man kunne i denne fo~bindelse næv

ne navne som Adam Ulam, Marshall Shulman, Zbiegniew Brzezinski, Donald 

Zagoria, Robert Tucker, George Kennan og Aspaturian. 3-2) 

Ved økologerne forstås endelig en gruppe forskere, der som især 

Harol9:__ og_Hargaret Sp-rout har haft opmærksomheden på folholdet mellem miljø, 

SP.ecielt det geografiske miljø og politik. 33) 

Det er umuligt på nogle få sider at give et bare nogenlunde 

indtryk af den mangfoldige udvikling som studiet af international politik 

har fået i Amerika i de senere år, og i øvrigt også overflødigt, da hele 

den følg_e_n_de _ _!'re!!lstilling i _høj _grad bygger ~erikanske forskningsresul-

. tater, som der således vil blive lejlighed til at vende tilbage til. 

Forskningen er dels knyttet til universitetsinstitutter som de 

allerede nævnte eller Columbia-universitetets Institute of War and Peace 

Stuåies og Ann Arbor Center for Research in Conflict Resolution, dels fore

går den i videnskabelige institutter som RAND i Californien og Hudson 

I~stitute i New York stat. 

Resultaterne fremlægges i en strøm af monografier og tidsskrift

artikler i organer som Princetons World Politics, Columbias Journal of inter

national Affairs, Pennsylvanias Orbis og Ann Arbors Journal of Conflict 

Resolution. 

Skønt Amerika siden krigen helt har taget teten i studiet af 

international politik bør det dog nævnes, at der også i Europa er sket en 

.fortsat udvikling af faget, der f.eks. har fundet udtryk i sociologen Raymond 

Arons Paix et guerre entre les nations (1962), som den følgende fremstilling 

vil støtte sig stærkt til, I England og Tyskland er .der navnlig grund til at 

ft_emhæve en række regionalstudier, som der vil blive anledning til at berøre 

i den følgende fremstilling~ 

At strukturere og afgrænse et så synkretisk og omfattende et 

forskningsfelt som international politik i en videnskabelig disciplin er 

næppe muligt uden en vis vilkårlighed. Men ieat følgende vil det blive til

stræbt at yde forskellige retninger retfærdigh~d i det omfang~ det er fo~ 

eneligt med en systematisk fremstilling. 

D~x~t~a~ik, der vil blive anvendt, vil følge de tre analy-
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tiske niveauer: systemet, staten, beslu.tning.s.tager.en . Der er b_er_ t_al_e_pm 

"tigløse" kategorier. Men da der , som Raymond Aron har gjort gældende , i 

enhver analyse af international politik ogsA mA indgå hensynet til "kon

junkturens historiske originalitet" , vil der inden overgangen til det mi

kroanalytiske niveau "beslutningstagerrollen" blive indskudt et afsnit om 

de sociale kræfter , der på en gang ligger under konjurikturens originalitet 

og skaber betingelser og begrænsninger for beslutningstagernes adfærdsvalg. 

2. Det politiske verdensbillede . 

Det er ikke bare de mange ~åder at nærme sig faget på , der van

skeliggør struktureringen af disciplinen international politik . Det er også 

den overvældende mængde data og d~t forhold , at den enkelte er be~at 

mød~_dem , inden han er blevet konfronteret med den videnskabelige erkendel

sesp:r:o.J2l§!!atik1 men efter at der har udviklet sig værfu.ræg:ede_lL~P-tio..ns

~t~turer. Allerede i den tidligste barndom vil der formentlig hos de fle

ste pA en' gang have udviklet sig en følelse~ssig reakt ion mod den inter

na~ionale politiks mest brutale fænomen, krigen, og der vil være sket en ind

læring ar stere~yper am . ens eget og andre foik ,' såvel som af de lokalt frem

herskende fortolkn inger af historien. Formentlig mødes intet andet statskund

skabsfag med en sådan bagage af værdipræmisser som international politik . 

Disse værdipræmissers opståen og struktur skal senere drøftes 

~ærmere i anden sammenhæng. Her skal blot gøres opmærksom på , at de spiller 

en rolle for opfattelsen og filtreringen af de data, som enhver uophørligt 

konfronteres med. Perceptionspsykologien har eksperimentalt kunnet påvise , 

hvordan billeder , hvortil der er knyttet behag , opfattes lettere . end billeder , 

hvortil der er knyttet ubehag. l) Som ubehagelige opleves informationer,. der 

er " inkongruente" , d . v. s . som er i strid med den pågældend~ værdisystem._ 2) 

Ofte er det , der opfattes , det forventede , ikk~ det faktiske . Som eksempelkan 

. anføres . ·et amerikansk eksperiment 1 hvori en række hvide forsøgspersoner 

fik forelagt et billede af en hvid mand med en kniv i hAnden i skænderi med 

en neger. Det viste sig , at de fleste bagefter mente at have set en neger 

med .en kniv i hAnden. 3) 

"Enhver ser verden gennem briller, som groft forvrænger den", 

skriver Quincy 'Wright . "Dette gælder navnlig om internationale for hold, for

di de fleste fAr deres forestillinger om andre nationer, f ra infor mationer, 

der kommer_g.§m!em en fla skehals beståendg sf.Jl.QgJ.,e få journalister el ler. 

pro~~andister , og som de fortolker ved hjælp af vage erindringer om deres 

g~rafiske og historiske skolekundskaber." 4) 

He~ er altså tale om en dobbelt ~erceptionsforvridnjn~~dels den , 

der skyldes "brillerne", ~dels den, der skyldes "flaskehals.eni;: 'nen første 
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forudsætning for enhver videnskabelig behandling af international politik 

som af ethvert andet samfundsfænomen er naturligvis, at man formulerer hy

poteser, der har en sådan form, at de er egnede til bekræftelse eller af

~~æftelse, og ~~der _denne proces hele tiden er indstillet på at modi

ficere sine hypoteser ~ pvereps~temmelse med inkongruente~a. I sidste in

stans er der dog næppe nogen anden garanti for.,__at:_~t.te. kan..J.ykk~s_en<L..d,en 

"kontrol, forskere med '~andre briller" udøver. Ikke mindst inden for sam-

fundsvidenskaberne er en erkendelse derfor kun mulig gennem fortsat dialog. 

Det giver dem det "væsentligt ufuldendte" præg, Max "'Weber fremhævede ~ som 

karakteristisk. 5') 

Men ingen hypotese kommer ud af den blå luft. Den formuleres ud 

fra ·et materiale, som findes i bevidsthedsfeltet, og hvad der placeres mere 

eller mindre fremtrædende heri, er ·ikke bare afhængigt af d& individuelle 

værdisystems "filtreringsproces", men også af en udvælgelsesproces, som den 

enkelte "modtager" er uden indflydelse på, men hvis karakteristiske træk 

kan udforskes. 

For en stor del er indholdet af vort "politiske verdensbillede" 

bestemt af massemedierne og den udvælgelsesproces, der foregår inden for 

nyhedsformidlingen. Efter hvilke kriterier sker den? 

Emnet hører primært hjemme i den endnu embryoniske P.resseforsk

ning; men kan vanskeligt forbigås i faget international politik. Hvad er 

"nyheder" og hvorfor? Hvorfor har krigen i Vietnam i en årrække været nyhe

der, mens de samtidige massakrer i Indonesien, der skønnes at have kostet 

en halv million mennesker livet, ikke har v.æret det, i den forstand, at de 

k l al . d ' ? ' 6) knap no er b evet omt t ~ presse, ra ~o og tv. 

'I For det første kan man konstatere, at den internationale "nyheds

m_ask~ne" ikke er til stede i samme _ omfang _ ov~.!' ~~~ .!:~ ~log_en_. I 1963 var 

halvdelen af den amerikanske presses godt 5oo udlandskorrespondenter sta

tioneret i Vesteuropa, mens en fjerdedel var fordelt over Latinamerika, Afri

ka og Mellemøsten. 7 ) Dernæst er dens arbejdskår højst forskellige i de 

forskellige lande. Der kan være censur på udgående nyheder fra et land. Ny

h~ds~gmleren~_bevæ~~sesfri~ed og ko~aktmuligheder kan vær~Å~seqe. 

c~~~;r_:e_.\_ den lokale :epesse kan !mfJ,gtl).~m.I:.:r.e~v..ig.tig

ste informationskilde. De bliver stærkt afhængige af, hvad myndighederne an

ser det for opportunt at oplyse ~ I mange hovedstæder besør ges nyhedsdæknin

gen til de internationale bureauer og udenlandske blade af indfødte, der 

kan viere under lokalt politisk pre.§. I de loode, . hvor p~:essen ken~bejge 

uden censur, er den ofte genstand for manipulation, navnlig ved "lækager" og 

"plante~" 1 nyl}ede~_der tilflyder pressen fra kilder, som af politiske grun

de kan væx:e interesserede i , at den ene eller anden oplysnmg korraner frem 
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Kårene for nyhedsinds~,g er ikke en~ om e,t l:> ... e.~.t..emm.e __ de:Lint.e.r=.

nationa~~Y..l:!..ed~~~~JJ.eogra,f:i:,_sku'J:~turering. Den påvirkes af marke.dets 

behov. For at forstå betydningen heraf må man gøre sig klart, at d§~ mest 

købekraftige nyhedsmarked er de højst udviklede k~~atis~e~ed 

USA i spidsen. Den amerikanske presse - aviser, radio og fjernsyn - er ho

vedaftagere af nyheder, og nogle a~ de største verdensomspændende nyheds

organisationer som Associated Press og United Press International er ameri

kanske. Store amerikanske blade som New York Times har et udbredt korrespon

dentnet. Hovedmarkedet er USA, men både bureauer, aviser og radio-tv-selv

skaber me? en omfattende egen nxhedsor~anisation _søger kunder uden for Am~ 

rika. På andenpladsen ko~er engelske nyhedsorganisationer. Navnlig nyheds

for~y;l_i_ng_~_.fra .9.'1l!'~;_~E_u~~~f_9E --~r2.E_a .præ~E7~ ~f_ d~~t _a:nerikansk::~ngel s_~e 

hovedmarked. Det gælder nok ikke mindst fjernsynet, fordi nyhedsindsamling~n 

her_ er ~sentl.i9:!_ mere kos_~bar end til den trykte presse og radi oen. 

Hvad der er nyheder i Amerika, er derfor i stigende grad nyheder 

i hele verden. Det betyder, at nyhedsformidlingen får en amerikansk slag

side , hvori dog i kke ligger, at den får en drejning, der tjener den ameri

kanske stats interesser. Det internationale informationssystems funktion er 

i liberaie samfund , skriver Maurice Duverger, præget af en "mecanisme de la - -- . -·-----------y·---- - ·-- -. - -
recherche du client". 9 Racekonflikter i amerikanske byer er en god salgs-

vare til presse og tv over hele verden og leveres følgelig, "fabrikeres" 

måske endda lejlighedsvis af udsendte tv-hold, hvis man kan tro Daniel 

B · . lo~ F. t telcn ' k . b d t t1.·1 "d d b . oorst1.n. .. J ernsyne s 1. egner s1.g e s en arrangere e egl.-

venhed" ,_det ,__I'@!L~_for_!l!nd v~ vil ske, Det, Boerstin kalder ":Pseudo

begivenheden", har derfor fået en mere fremtrædende plad~ i vort politisk!'! 

verdensbillede end inden fjernsynet. 

Men selv om det kommercielle internationale nyhedssystem til

passer varen efter behovet, påvirkes produktionen af, at den for en stor 

del primært er beregnet på det amerikanske marked. Det næste spørgsmål bli

ver derpå, om der kan siges noget om, hvorlede-s dette præger informationer

ne. For det første kan det nævnes; at kun en brøkdel af de informationer, 

der· når frem til avisernes, radioens og fjernsynets redaktipnssekretariater, . 
bringes videre til offentligheden. New York Times har som valgsprog !!! 
the news that•s fit to print. Men disse "trykkeværdige" nyheder omfatter 

kun 15 pct. af det materiale, der kommer ind til redaktionen. ll) 

Her sker altså en udvælfl~s.;:,., __ ~-~ læ~!2~ kun har .ringe direkte, 

m_~ !'lOk ~ q~_tydeli_g -~rekte indflydelse på, _for _så y_idt. som forventnin

gerne om, hvad der vil interessere læseren, er med til at bestemme, hvad 

der vil blive udvalgt, og hvilken vægt det vil få. Disse forventninger præ-
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ger ikke blot redaktionens sortering af de indkomne ' informationer, men også 

•'nyhedsindsarnlingen i marken. E_p korre_sl2_ondent hjemsender sjældent stof , som 

han er overbevist om ikke har nogen chance for at konune blandt de lS~t . 

Hvorledes det forventningssystem er· struktureret, de~ leder 

informationsstrømmen i massemedierne , er dårligt udforsket . I den littera

tur, der ,beskæf~iger sig med det , er man ikke nået ret langt ud over nogle 

foreløbige og meget primitive ansatser til en teori . Som et udganaspunkt 

t~~gerne , at nyheder skal komme en elle~anden ~dekreds ved. Denn~-~ 

og for §.ig_.bazg~.;Le_ konstatering er ikke uden betydelige konsekvenser . EftEF 

at amerikanske soldater var blevet engageret i Vietnam'- kom krigen amerika

nerne ve_Q_på en ganske anden måde, end mens den var fransk. Der blev ud

sendt korr~spqndep~_<2JL f j ern_2Y!lshoJ.&, .2.9 n.år .J!.e_ er på stedet , skal de 

producere for at blive rentable . Dette kan i sig selv være årsag til, at 

Vietnam- krigen er blevet fulgt med langt større opmærksomhed i ~en amerikan

ske end i "den franske fase • • Men dertil konuner to allerede nævnte forhold: 

at den internationale nyhedsforsyning i lpngt højere grad går gennem ameri

kanske end .gennem franske kanaler, og at pormerne for journ~:hj_?tisk virk

somhed er andre_ i Amerik~ e.p.d i F_r~_!'i[, bevægelsesfriheden og " retten 

til nyheder" større . Endelig bør det måske tages i betragtning, at fjern

synet kun var lidt udviklet i den franske fase . Vietnam-krjgen er d~ før

ste " tv-krig", ligesom Krim-krigen var den første krig , hvori telegraft::n 

blev taget i nyhedsformidlingens tjeneste . Anvendelsen af et nyt kommunika

tionsmedium kan have haft den samme stærke virkning på offentlighedens in

teresse som 'lliam Howard Russeus telegrafiske k~igskorrespondancer til 

Times fra Krim havde på det victorianske England . 
1~ 

Men efter hvilke kriterier struktureres forventningerne om, 

hvad der vil føles som "vedkommende"? Hvad er nyheder? 

Den flyvske canadiske "kommunikationsfilosof" Marshall McLuhan 
13) . hævder kort og godt, at "real news is bad news". Man kan hurt1gt over-

bevise sig om, at denne definition er utilstrækkelig. En god ·vejrudsigt 

er i det mindste i visse lande "real news". Men den rører ved et kriterium, 

som går igen hos flere forfattere, der beskæft iger sig med dette spørgsmål: 

konfliktens nyhedsværdi. Duverger taler om en " sociologisk lov" , der fører 

til , at der hver_49g skal være_noget, der virker_~setiQnelt. Fin~~r 

.i~~~t ~ be~yd..tli_ng, .l>l~§..~JlOg~t_ uvæ~tligt;_ op . ~' I_ I?.Qlitik fører det til , 

a~ problemerne dramatiseres for at blive interessante. Man OEFidser folke

nes had og begejstring for at · f~ oplagene til at stige". 14) 

Duverg~es · at bygg~på overfladiske ia~ttagelser , hvorimod 

Bernard C. Coh~_hcg forsøg_1; a~ JJdfQrske_ proJU..emet mer.e. sys~emat'isk._ Ved 

at interviewe en række udenrigsreportere og kommentatorer om "nyhedsvær-
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dien" L 9"t.te ~rm~r~- ana_:i,Yru:,. Q_egivenhedez:, konstaterede han både, at "til

sted~yærel~en af ~ kon!l_ikt~i~uati~ariførtes som grund til at bringe .ny-, 
hed og .fraværet af en konflikt som grund til ikke at bringe den". ~om andr~ 

kriterier anførtes "f:P pludselig_, dramatisk udvikling" og "the novelty_ o.f' 

the policy departur~n. 

Som grund til lav nyhedsværdi anførtes bl. a. "vanskelighederne 
2 15) ved at .forklare et spørgsmal", .f.eks. Recip~ocal Trade Agreements Aet. 

Den !:?.CW\lll~ tilbøj~1,ighed til · .f'orenk_lin_g _~.f'øres af Duverger, der tilføJer 

tendensen til personalisering: 

Le grand public s 1 int~resse peu aux id~es abstraites, aux 
doctrines, lesquelles ne se pr~tent guere aux gros titres et 
a 1 1 illustration. Tout change, si ces id~es sont incar,n~es 
par un honune, auguel on donne une allure de h~ros_:l.6') 

Hvad specielt nyhedsformidlingen om international politik an

går , har del'l dog en meget .forskellig placering i forskellige typ.er af ny

hedsorganer. Duvergers b~rkninger må navnlig -~! på den_ ~opulære presse. 

D~t er karakteristisk, at de aviser , der bringer den udførligste dækning_ 

af' i!'lternational politi~ enten slet ilclce_ eller lam i r_inge omPang_ anyen

der illustrat i oner: New York Times , Le Monde og Neue Zuricher Zeitung 

P. eks. 'l'il gengæl<;l er .f'je~~)'llet h.~1~ _pase~et på billedformidling med den 

deraf .følgende tendens til "personal~sering";. 

Tendensen til at fremhæve konflikten, skønt kompromi sset ofte 

bliver det varige, det , der indgår i de politiske strukturer, til at inter

essere sig for de aspekter af den internationale politik, der kan fremstil

les sam sportskampe og ko~urrencer med sejre og nederlag, styrkes forment

lig af nyhedsformidlingens arbejdsrytme. En gang i døgnet skal en ny avis 

udkomme. Flere gange om dagen skal tv præstere en nyhedsudsendelse. Hver 

time. går radioen "i tryl:lcen". Ep~sodeJl_passer bedre til denne rytme end 

processen. 

Denne P-asser_!_~ geng,lg_~~dre til uge- eller mån~dstidsskrif~ 

tets mme. Det~ yj..l da også g~rne _ være_ en J!lere værdifuld kilde .for den, 

der interesserer sig i~e blot for "begivenh~derne" , men også .for deres 

bagg.rMnd,_ .f'pr de .f'o,P-hQ.ld der_ J:Jgger under dem. Det engelske Eecnornist er 

~t eksempel på denne type informations.formidling. 

D~ internagonale_ J!yhedsf_9rmidling§_særl_!ge funktionelle og 

strukturelle karakteristika h~ formentlig vid1gående virkninger på inter

national ~olitik. Dette spørgsmål skal senere blive berørt i anden sammen

hæng. Men ~v~r er salgshen~et overhovedet så dominerende? Bladdrift 

er en prekær form !or .forretning . James Rest~~ hævder, at New York Times 

har større indtægter åf at eje halvdelen af aktiekap itelen i en canadisk 

papirmøl~e end ved at fremst ille "verdens bedst avi " . Omkrin_g _to tredie-
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d~.§! aJ • .AY..!se.~s .. i!lftJfi!g_ter . k<?EU"\~~ f}'~ .?.!!!!oncer .. / 
7
) Men ~oncørerne er me~t 

følsomme over for oplagets størrelse , og derfor må avisen sælges. 

Radio- og fjernsyn har i det mindste i de europæiske lande en an

den stilling, som gør dem uafhængige af "oplag" og derfor skulle give dem mu""' 

ligheder for at anlægge helt andre kriterier ved nyhedsvalget. Dette synes 

dog k.un i ringe grad erkendt, formentlig fordi dets personale i hovedsagen har 

været rekrutteret fra dagspressen. 

3. Fagets placering. 

Før det kaotiske væld af data, der vedrører international politik., 

k.an behandles videnskabeligt, er det nødvendigt at søge at gøre sig klart, 

hvilke spørgsmål man vil stille til dem, at strukturere og afgrænse discipli

nen. Det k.an ik.k.e sk.e uden en vis vilkårlighed. Den vil i det følgende søges 

gjort eksplicit. Faget international politik. vil i denne fremstilling blive 

betragtet som en statskundsk.absdisciplin , der har samme grundsigte som andre 

grene af statskundskaben: at udforske det politiske system , dets strukturer 

og funktioner, "at prøve på at forstå". Det , der betinger en særlig disciplin, 

er de politiske systemer, opmærksomheden her er rettet mod, de internationale 

politiske systemer , ik.k.e en særlig metode.
1

) 

Systembetragtningen, der har sin oprindelse i biologien2), anven

des inden for andre grene af statskundskaben som komparativ politik. og for

valtningslære. En af dens fordele er, 1at den mul~ggør en anskuelse på så 

hø ,j t et abstraktionsniveau , at fundamentale strukturer k.an fremtræde af de 

specifikke datas vildnis. En anden, Va! den understreg~_int~r~tionsasp~t~t 
i den adfær_g_, "man ønsker at analysere. D~.f høj_e _pbstraktJonsniveau muliggg~r 

en _analog!sering fra system~~lyser på andre områder, som kan have en heuristisk 

værdi,_QLanvendelse ~- en komparativ metode også inden for studiet af inter

national politik. 
. 

I "flere "henseender viiman i internationale politiske systemer 

genfinde fænomener, som man kender fra interne politiske systemer. Pl begge 

områder er der t _ale _2m' en interaktion mellem · rupper og organisationer, der 

d~r~r_aL.s~~j_de.,, deli }af rivalisering om...,fo;rdelin~e 
so_c"iale værdier efter magt- og indflydelseskri terier, en fordeling med gyl

dighed for det samlede system. P! begge · felter gælder Bertrand de Jouvenels 

formulering i The Pure Theory of Politics , at politil5....Q.r_ejer sig om "uløseli

g~ _P.robleiner" i den forstand, at _d~ ikke .:ttar no~~ iboende løs!_ling ~ _som 2E,

l!'ser problemerne ved en "uigendrivelig beviskraft". Karakteristisk for 

pQli tiske prg9l_emer _e~ _d_erfor, at de i~e " løses" i betydningen opløses , men 

~res ved en af to typer beslutninger: valget mellem to muligheder og kom

promisset , e±_ler lades uløste . 3) Det sidst~ -e;;;rmen~i; me;e ;ar~r~~~sk 

/ 
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for international eo~iti~ _::nd_ ~c:: 2-ntern. 

At de pr~b~~~~, __ qer skal løses opstår af ·viljekonfrontationer, 

g_ø_r __ d_em dog ilslce j. ~ig -~~ly _ _p_oli tiske. De må samtidig berøre en .fordeling af 

værdier med gyl4ighed .1;'.9_:r samfUndet. Om__.1?..9li tik er tilstrækkeligt defineret 

ved fprqelW.g?synsy~n.J51~, _k~_4.9g_ d_i~~te~~..§! hro_n h_ar fu,n_det _gette ~ri t .eri

~ utilstrækkeligt og i ~tedet fores;!.ået,_ at p_o_l_itik ~L~'recher.fhe~1.~rdre 

equ~table __ ~- m_@rr.!.e temps que lu!~e ent!:e le~ indiv~dus et les groupes 29_lll' 

l' accession aux postes de commande et EOur le-EN:t~g~_g~_s_". 4) Over

gangen fra "fordelingen" til "den retfærdige orden" er naturligvis flydende, 

men Arons definition understreger, at en ideolosisk d~S.iQn kan være til 

stede. 

Også hans definition lader sig anvende på både intern og interna

tional politik, selvom man næppe vil lægge helt det samme indhold i begreber

ne. "Postes qe commande" bør i det mindste for at være dækkende i begge til

fælde gy~rsættes ved "magtpositioner". Under alle omstændigheder strækker lig

heden sig~~yidt,_ a~ ~~ -E~ begge områder finder ensartede fænomener som 

k_galitiQ.ner, viljekonfrontationer~rkeprøver med stiltiende eller formule

r~9-~_!_rusler åbne_ og lukkede forhandlinger,_ påtvunS!!e og kompromispræ~de 

løsninger. Analogierne er af visse forfattere som f.eks. David Easton blevet 

skønnet tilstrækkelige til at opstille en generel model af det politiske system 

omfattende både intern og international pol i tik. 5) And:r~-h~J:2 .. _1:_y_ær_ti_mog_ a9-

v~ret mod analogiseringer mellem intern ~~ ~n~e~~ona~ p~itik, fordi de 

kan føre på vildspor ved at tilsløre det særpræg, international politik får 

ved ~t ud~pilles_l!ls~J,~~~~lyo.?ta;pdj,g_g_,_terx~wt organis.er.e.de_p..o.J..i.ti.sk.e._en-

heder m~d_monopo~ på anvendelse af voldsmidler.
6

) _ 

Vanskelighederne ved at benytte Eastons model opstår dels ved 

hans begreb "autoritativ .fordeling", dels ved anvendeligheden af begrebet 

"samfund". Hvad vil ·autoritativ .fordeling sige i international politik? For 

så vidt det refererer ·til .:en myndighed, hv_is afgørelse er bindende for hel;.~ 

sarn.fWldet , ~!'...!t~t net_QE karakteristisk for international politik , at en sådan 

myndighed i det mindste ~e er institutionaliseret. Easton har selv forsøgt 

at kgmm~~g over det~roblem ved at opstille en analogi mellem regeringer

nes _-~ll_e_j. in~g_m_politik...QS __ a,t.!H!!1~atm~-~Qn.~~.t..._i__d.e.n..J~lU'.o,p_æi

sk~_lfo~~e;:-t,_ -~ter:t?-~t:hon~~ _!c;on~~~~-er,_Eolk_e.f?_!Pundet og FN i internation~l 

poli=t:ik, 7) Men herve4 ti_lsløres 1 at international politik fuldt så vel er . 

pr~get af konflikter mellem stormagterne som ~f fælles afgørel~er, der er 
bindende .for hele det internationake pol~tiske system. 

' 
Opfattes "autoritativt" som udtryk for de oerørtes accept af en af

gørelse på grundlag af "tilslutningsvaner" eller hensm til bevarelse af det 

pol i tiske systems "sglleregler", tilsløres det, at en ræk:lce afgørelser i in-
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ternationale -~?_terner ..fr.emk_prnm_§p_ yed yoJ.Ji...?~else.1'~,._.9...fl...J!..LerL.rsg_l\;k.e......Jm,d.x:.e 

~ _9g for sig nok "har gyldighed" for .hele " samf'unde,..t" eller sys.t.em_e.t..,_ men 

LEraks is ikke berører de fleste a.f dets m.edl.emmer, men ,lam forboJ det mellem 

enlq~l te af dgm, s!l e_qes a:t; ~' gyJ.Jii'"'l-oe.5t.en!.!...."bl.i.v..e.I:.-e..t.llQ.k._så .tomt; he.greb. - · ~~ //I,J4 ~ 

Endelig er det diskutabelt om " samfund" overhovedet er anvendeligt 

på det globale internationale system, hvis man med Easton selv mener , at et 

samf'und forudsætter " a sense of beonging together". S) Easton;; eget forsøg på 

at imødegå dette argument vender sig imod ham selv, når han erklærer , at den 

"sense of community", som savnes i international politik, nok skal vise sig 

i tilfælde af en trusel om en " irnminent , massive and hostile invasion from 

somedistant planet"! 9) 

Hvortil naturligvis kun er at sige , at det er en situation , som 

faget international politik foreløb ig ikke har haft og formentlig heller ikke 

i en overskuelig fremtid får lejlighed til at beskæftige sig med. 

Andre teoretikere som den østrigsk-fransk- amerikanske Harvard

professor ~1anley Ho~fmann (f . 1928) går da også til den modsatte yderlig

hed, når han Qps_t;jJ,_J,_ez: int~rn 9lL ~nternational politik som dikotomiske mod

~tning_er : 

Most theories of dornestic politics start from the ideal- type 
of (l) a cornmunity- i . e . an unconditlonal consens~ on 
cooperat ion, a belief in a common good (however vague) and 
in the precedense of this common good over particular interest? ; 
and (2) an organization, the State , which has created this 
community or was established by it , and is endowed with the 
monopoly of the legitimate use of force . The theory of inter
national polit i cs must start from the ideal-type o~a-;ilieu 
in which m t-he behavior of the members ranges from, at best 
that of partners in a society, who cooperate on a limited number 

' of issues , rarely unconditionally, and give primarv allegiance 
to themselves , bat the society, to that of accomplices in chaos: 
the social group made up of states is always on the verge of 
being a fiction' and (2) there is no monopoly of power , over· and 
above that possessed by the members . Thus, whereas procedures 
for -coqperation,\ for the creation and expression of consent, 
exist both in dornestic and in world politics , th~permanent 
possib_ility of free_spd legitimate re~11rse to v iolence remains 
1;_h_~ mNk o.f _interna~ional relations.lo 

Aron lægger på samme måde så stærk vægt på enhedernes monopol på 

voldsanvendelse, at han ligefrem anvender dette som definiens for inter.natio

nal poli~ik. "Th~ legitimacy or legality o.f the use of military force" er det 

SEecifikke for international_politik som et socialt interakt ionssystem sk i 

ver han.-!..ll) Han sige~ d~g sid~, at "det iJ.<.ke er .forbudt at forsøge at define

re det i11ternation~e sam_fund p_! ~~dliig af ~'t en fr~dstil3tand i sted~t for 

ud fra krigsrisikaen. 12
) Men_h~ gør ikke sely ~et .fors~g_p! det skønt 

hans "egen defini.t.!Qn på d~ en~ __ side tiJ,slører , at voldsanvendelse ikke er .no

get specifikt for_jJ:l:t~rnatiopal_polj._!Jk , Q.g · p.~L_eks . deltagerne i en borge~ 
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kri g _L geLmindste vil søge at etablere et legil_imi te_t~l'J.U'ldlag for :vo~dsan

,vendelse , på den anden side , at talrig.e--fænQ.men.ex: . .i._in.t.ernationaJ paJ i .tik 

ikke meningsfYldt lader sig se under synsvinklen "krigsrisiko" . 

Både overanalogiseringens og "overdikotomiseringens" grøfter kan 

1undgås , når man gør sig klart , at ~.r... .ikk~r ~t,_ men en rælc:ke forskellige 

tYEer af internationale pol i t iske systemer, der , som senere skal uddybes~ 

strælc:ker sig over en skala fra "krigsrisiko-" til "fredsssystemer", samt at 

det , der gør dem internationale er, at deres hovedkomponenter er suveræne 

stater, politiske enheder , der nok er selvstændige , men ikke uafhængige--i 

,den forstand , at deres adfærd er Yafhængig af ~enheders . 

Dernæst og sammenhængende hermed kan man definere forskellen 

mellem intern og international politik ved de værdier , "fordelingen" drejer 

sig om. Igen er der en glidende overgang . li~- t;_o m~l tYR~t_k~ok anses for 

overv~j ende karakteristiske for international politik: mål , hvori der ing

går en tep;-i.!2.!:~?4- dim~<m_~._sgm_}S_gp_gæ].de a.fgrænsningen af statens suve:ræ

nit~tsgmråde eller det politiske kontrolforholg_ mellem forskellige enhede~, 

og_Eelve den politiske enheds fortsatte eksistens som pr~~~l. Det sidste 

er af flere forfattere blevet fremhævet som det mest karakteristiske for i n-
. l l . . k 13) D. 2.1 k f 2. k akt . . k ternat~ona po ~t~ • ~sse ma typer an anses or sa ar er~st1s e , at 

gruEpeaktører i intern_E21itik bliver_ underaktører_i den interna~~P~ 

li~ik når de formulerer mål af denne typ~~tiQng~~~dretel , der.kræver 

grænseændringer, politiske grupper , der ved en magtgyertagelse i en stat 

~ille ændre dennes kontrolforhold til andre stat~~stændighed~~gel

ser , der tilstræber oprettelse af nye suveræne stater. Hvormed natur ligvis 

ikke er sagt , ~t bevarelse af en politisk gruppes eksistens ikke er en værdi 

i sig selv i ~tern politik . Det vil dog nok være svært at påvise , at den i 

det mindste set i et historisk perspektiv ikke er sekundær. Omvendt må 

~rhvety~l-~el'} -~g__2~~r~1s~_ reg~r.ingsms.9.!fm betragtes sQm et for elen-in

terne politik karakteristisk mål , der i i nternat ional politik kun f indes i 

hegemonisystemer. 

Her optræder dog påny overgangsfænomener, og en række værdier 

er simpelthen fælles for intern og international politik . Skabelsen af de 

bedst mulige økonomiske vækstvilkår for det enkelte samfund. Ideologiske 

værdier , forestillinger om "den retfærdig~ orden" eller "det gode samfund" . 

Herved bliver også den politiske idt!lære af' betydning for studiet af inter

national politik. 

Der er endvider e en...næ;r :Pe~.;rj.ng !Jlell~ i~~ g_g_di_$Si,pl inerne 

folkeret og international organisation. Forskellen er her, at den første af 
. ---·. --

disse to discipliner primært har opmærksomheden henvendt på de internationale 

r~~2~eg~~. den enden på de institutionaliserege former for interaktion ~el-
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lem staterne. 

Som andre statskundskabsgrene søger faget international politik 

at identificere politikkens " topologiske aspekter". 14) Det tilstræber med 

Arons formulering en "mise en ordre des donnees" og en "determination des 

regularites et des accidents". 15) Denne sociologisk orienterede metode bety

der dog ikke , at sociologisk forskningsteknik nødvendigvis er den mest hen

sigtsmæssige i faget . I_den sociol~giske metod~_!igge~~ s~gen efte~ sammen

lign~l_i~_ fænomen_g~_._ G~~en er fo~tlling fo:x::~stema:tj se~Lden 

også forekommer i international P.Olitik , kan forfattere som kan være ~øj~t 

uenige~ teori<!~elsens mu~igh,~der , være enige_ om. 16
) Spørgsmålet er~ 

hvilket abstraktionsnivea~_ fænom~erne b~iy_er så ensar!_ede, at de er sammen

li91:1elig:e. 

På systemniveauet møder man den vanskelighed, at sociale syste

mer bestående af interaktioner mellem selvstændige politiske enheder er få

tallige og ofte vidt adskilte i tid og rum, således at man bliver henvist 

til et højt abstraktionsniveau. På det næste analytiske trin, systemkomponen

ternes, er antallet større , men gene~aliseringsmulighederne begrænses af, at 

de enkelte komponenter varierer stærkt i størrelse, geografisk position, 

socio-økonomisk struktur og politisk system . På det tredie analytiske niveau , 

beslutningstagerens, hvor faget også har berøringsflader til komparativ po

litik og forvaltningslære, findes der i selve rollen som beslutningstager i 

det internationale politiske system en anvendelig enhed, men til de specifik

ke træk, der nævntes under det foregående trin , kommer personlighedsvariable . 

Aron, der ønsker at strukturere faget international politik om

kring det -sociologiske begreb et social interaktionssystem med specifikke træk, 

fremhæver samtidig, at "den internationale politiks forløb i eminent grad 

er historisk •• • Det er præget af stadig forandring. Det påvirkes af alle 

økonomiske , tekniske og moralske forandringer. Beslutninger truffet af en 

enkelt eller nogle få kan sætte millioner i bevægelse og fremkalde uigenkal

delige ·ændringer, hvis eftervirkninger er uendelige. "17) 

Krigsudbruddet i 1914, Leni.ns magtovertagelse i 1917 kan nævnes 

som eksempler på begivenheder, hvis "eftervi1kninger er uende:+ige!'. Selv re

ne tilfældigheder kan få uoverskuelige konsekvenser . Hvordan ville verden 

have set ud, hvis ikke oberst Heinz Brandt den 2o . juli 1944 var kommet til 

at flytte den mappe, Claus von Stauffenberg havde efterladt under bordet i 

konferencerummet i Wolfsschanze, hvorved han uforvarende kom til at redde 

Hitlers liv'?lS) 

"Det in!emationale system er endnu mindre homeastatisk end det 

Keyneske sy?tem ••. Intet internationalt system har en mekanisme der garan

t~_rer genQprettelse a.t_ligeVCflgt~-L-UJ:allige er de faktor er i staterne og_ i 
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forholdene mellem dem, som fører til ændringer af systemets natur eller 

til forandringer fra et system ti;Lgt_~~ • ..J...Q.D::.sæ..t..te.r_Amr.
19) 

Han fremhæver således nødvendigheden af både en sociologisk og 

en historisk anskuelse af den internationale politik . Men hvor går da 

,grænsen tii den internationale politiks historie? For Aron har historikeren 

opmærksomheden mere ~ettet .~egjvenbe~~s~~ Når faget in

ternational politik har en historisk dimension , er det i den forstand , at 

de sociale kræfter , der præger de int~rnat~pnale systemer i en_given e~e 

og l;?~Ar..~ger_til tqrandringer, er i bestandig udvikling~ Men også under den 

historiske synsvinkel er det først og fremmest disse kræfter , opmærksomheden 

er rettet imod, ikke den enkelte begivenheds specifikke forløb . Igen er græn

serne dog naturligvis flydende , al den stund ogs! sociologisk orienterede hi

storikere har interesseret sig for de sociale kræfters udvikl i ng. Pierre 

R~ouvin beskæftiger sig således i sin fremstilling af den internationale 

pq].itj.ks historie inspir~!:~t af strukturhistorikerne ikke bare med "begiven.:

hederpe~' ,_ men_.Qg2; rrted_4et., han kalder " les forces profon.Q...es", de s_o_c_iA~ 

kræfter, der danner forudsætninger og skranker for aktørernes beslutninger . 20
) 

I en anden. forstand er grænserne flydende: Når det gælder det 

makroanalytiske systemniveau , vil international politik , fordi der pr. defi

nition kl.m eksisterer et universelt internationalt system ad gangen , i højere 

grad end komparativ politik være henvist til at søge sammenligninger i hi

storien . Det samme gæl der , men af andre grunde det mikroanalytiske beslut

ningstagerniveau . Beslutninger i international politik træffes ofte til dels 

p! præmisser, der af forskellige hensyn må hemmeligholdes meget længe . De 

kan vel i nogen grad udforskes på grundl ag af samtidigt offentl igt tilgænge

ligt ~ateriale og aktørinterviews. Men en dyfere indsigt vil ~og oftest 

kunne nås ved fordybelse i et historisk mater iale, således at det selv med 

anlæggelsen af en sociolpgisk metode kan være hensigtsmæssigt at betjene sig 

af historisk forskningsteknik. 

De to analytiske niveauer , systemniveauet og beslutningstagerni-

k . t f . . l . ekn ··t...t... 21) M veauet har gans e v~st været søg o ren€:: t ~ S_!mu . at~Q..r:t~ _ l.~en. en 

det er endnu for tidligt at sige , hvilken værdi den kan have. Under alle om

stændigheder ~indes derrigholdige og fra dette synspunkt uudnyttede data i 

det historiske materiale . 

Den første forudsætning for anvendelse af en komparativ metode er 

imidlert-id en typologisering af de fænomener , man v il beskæftige sig med. 

Først herefter bliver der mu:Lighed for at sondre mell em "regel~ssigheder" 

og afvigelser og for at isolere differensfakt orer, de faktorer , der signi-

fi~cg1t ad§)gll~L et _fænomen fra et ~det. 22) ' · 
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4. Internationale systemer. 

Fælles for de :QQ.li tiske systemer ,-hg et il'l.t~~..i.Qn~_p__Q)jj:ik_b_e

skæftig_~r sig.....]l~d,_er, gt g~:r~~ .h.Q.Y~~QJ112Qn~:t_er er retl igt SruLeoi:æn.e.,-..-.t.er.:d

torialt organiserede politiske enheder. Men allerede denn_e formulering er am

b i valent. Hvad menes· der med system og med enheder? Anvendes systembegrebet 

analyt i sk til beskrivelse af strukturerne i de politiske aspekter af inter

aktionerne mellem en. gruppe politiske enheder? Eller som betegnelse for hi

storisk og geografisk specifikke empiriske systemer? Ikke blot bruger forskel

lige forfattere ikke begrebet på samme måde. Ofte er den enkelte forfat t er ik-.... 
ke konsekvent i sin anvendelse . Chicago-professoren Mo_rton Kaplan,_ der _er _g~et 

s tærkt i brechen for anvendelsen af en sys t embetragtning, understreger,~ 

hap betragt~r ?Y.~.!-_erne.! ~o..rn_.e_t_~~'!:Xti~k:;h~~:r:~.~t ~~k _!.e~_§!c~~ · men i hatJ,s sxs_t .em

t.YQ91Q_giser iri_g er flere af t~e_i_ v!_r~~ligheden abstr~t€l._gel!givels~r_ af 

empiriske syst~er. 1 ) De fles te syst emanalyt i kere .lægger i deres definitioner 

vægt på, at de vil anvende systembegrebet om polit i ske naspektsystemer". Aron 

understreger sål~des udtrykkel i gt, a t han ved system forstår de politiske a

spekter af staternes adfær d i forhold til hinanden: nLes systernes internatio

naux sont l'aspect i nteretat ique de la soci ete a laquelle appartiennent les 

populat ions, soumi ses a des souverainetes distinctes". 
2

) Et sted sondrer han 

udtrykkeligt mel lem det politisk~ og det økonomiske syst~m . Men et andet sted 

definerer han det internati onale system s om "l.'ensemble constitue par les 

unites politiques qui entr et i ennent les unes avec les autres des relations 

regulieres et qui sont tautes susscept i bles d'etre'implique~s dans une guerre 

generale11 •
3) Her er systemet altså ikke betegnelsen for politiske adfærds

aspekter, men for alle de konkrete komponenter, der indgår i det. 

l • 

Ikke mindst forholdet t i l det økonomiske system synes at volde 

kvaler. Holder man sig til aspektsynspunktet, er det økonomiske system en de~ af 

det politiske systems omgivelser. M~ ofte ~vende~ _ omgi_y~J,-~~~ -geogra.fisk om 

den d~l a_f verden, der lig_ger uden _for _et _givet _sy_?t~m_, ~~ hvorimod de.!_ ~r-~æl
dent, at der i analysen mellem international politik og økoll.~!!li tales om for

holdet meDem de'LI2.Q.litiske system og_9ets omgivelser. Charles McClelland sy-

nes i det internatioY.Jale system ' at indbefatte !;cUntlige Lransaktioner mellem 

selvstændige aktører. 5) Samtidig fremhæver hat.~, at man kun kan tal~ om et sy

stem, når man kan identificere grænser, som skiller det fra dets omgivelser. 

Han præciserer dog ikke, hvad han anser for omgivelserne, men det synes at være 

de interne pol i t _iske systemer, der indgår som komponenter i de internationale 

systemer og afgiver en type af "inputs" til det. Andrew Scott skærer igennem 

debatten ved at erklære: "Once an observer has defined the system w1th which 

he wants to concern himself, everything else becom~s "environment "t'. 6) 

i_P~~ fyemsti~~ing vil international polit~ system i overens-

l l . 
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st~~lse_med terminologien i komparat iv politik søges anvendt om..~oliti.

s~_e_~spekte,r af i nter_Ek_'l;j.gner , som går over gx:æns.ern.e_me~lenLstaterne . ~n 

s~stemtypolosiseriq~ ~ø~es gennemført på grundlag af fremherskende mønstre 

i disse interaktioner og systemernes afgrænsning_ til omgivelserne . Da disse 

for!lold imiSJ.l~.!:tid fremtræder_yed iagttagels~r ~ eJI}pj.r! ske2Ystemer,_yi _l_ det 

oft§ være svært a~. sk~;Lne mellem beskrivelsen af et empirisk system o~ en 

ana],ytisk sy.§!=~~ eller tilstaru!,~g det v il , sQm Richa~~LS_nyd.er...Jlai:_ .fr·em

hæyet , være nødvendigt at anvende systembegrebet både empirisk~g analytisk . 7) 

Ved et system forstås her interaktionerne mellem enheder, der be

finder sig i et .sådant i ndbyrdes forhold , at hvis forholdet meJlem to af dem 

ændres, har det poten~ielle følger for hele ~ystemet og dermed for samtlige 

komponenters indbyrdes forhold. System ec således et kor t udtryk for samtli

ge faktorers globale interdependens med en formulering af den belgiske socio-
8) . 

log Stephane Bernard. · 

Som McClelland har fremhævet er eYn,en til forandring i sig selv 

en forudsætning for , at man kan tale om et socialt system. 9 ) 

Med Andrew Scot t vil en række af de Eastonslee begreber blive an

set for uhensigtsmæssige med henblik på det i nternationale politiske system, 

mens "krav" dog vil blive a!!.Y.:.endt for de i nteresser komponen~rne søger~t 
lo) 

varetage ove~ for andre medl emmer af systemer . 

B~gr_ebe~ "omgivelser" vil bliv~ _brugt ~ geografi~k forstand, 

så~_des at det kun bliver r_eleVC!l'l..!Jor_region~le ~stemer_,_derimod hv~ken 

om de i n tel'.!!_e politiske ~yst~er ,_q~r betra,gtes som _?ystemkomponent~r , eller 

om_det øk~Qm~ske ~ystem, de~vil blive ~e~~gtet ~~m et substrat p~ samme 

måde som religi øse og kulturelle systemer eller det , man kunne kalde det tek

nisk-viden~l!_ge_2Y_§tem . Også her er der tale om internationale systemer, 

og de rummer alle politiske aspekter . Når de betrag!es som substrater lig_

ger ikke heri noget~tulat _q_m , _hvad deL er ,P.rimært i vekg lv_irk;ning_en mel

lem_Q.em og_ det pol:j. t jske S.Y.stem, ku_n~ U!}derstre~g- af , at faget · inte~a

tio~al P.Olit~s interesse Er~mært ef_rettet ~od internation9Ie polit iske~y

st_emer . $.Eb~tr_at bliyer så!_~ges betegnelse!! for e_t_ ?Jlalytisk S.Yst..._ems omgi~~l

ser forstået som andre s oci ale systemer. 

V~d !Y~ologi~eringen v il en af_~e Pundame.n t ale sondringer være mel

lem kon;rontation~og_jntegrationssy~mer, der anses for mere rummelige og 

dækkende begreber end Scotts tilsvarende konfl i kt- og samarbejdssystemer.
11

) 

Men ~r li~ger i kke i denne dikotomi en skarp afgræsning, som udelukker kon

fron tationstræk i int~grationss_ysteme~g omv~t. Der er tale om aspektsy

stemer , ~om bort_s~:Lh:~ <i~~t~eme situM.i_on "absolut krig" vil væ;re til 

st~~thvert eJ!!piri..§k~,!~; 011!._et kQnkret system vil blive_ anbragt i den 

en~_elle~ ~angen ka~e~ori , er derfor kun udtryk for, at den ene eller anden 
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type aspektsystem er dominerende. 

Når de suveræne stater betragtes som systemets komponenter, er 

dette i betydningen de hovedkornponenter, hvis særlige karakteristika giver 

de internationale systemer deres specifikke t~æk, . der adskiller dem fra in

terne politiske systemer, men det udelukker ikke, at der også findes andre 

typer af aktør~r inden for de internationale systemer. 

Når man vil gå vide~e fra grundtyperne konfrontations- og inte

grationssystemer til en yderligere differentiering, melder spørgsmålet om 

differentieringskriterier sig, såvel som spørgsmålet om, hvordan man vil 

skelne mellem systerntyper og systemtilstande . 

Et meget anvendt kriterium ved sondringen mellem systerntyper er 

et rnagtst~t~re!t: Er et system domineret af to eller flere hovedaktører, 

er det "bipolært" eller "rnultipolært"? 

Et af -~~~~~~~ dif ferentieringskriterier er det geografisfe, 

sqm_gør det muligt at skelne rn~lern ~~~e og r~g~on~e systemer. I vor 

egen tid byder det ikke på større problemer, fordi samtlige regionalsyste

rner indgår i det verdensomspændende politiske system. Men i tidligere histo

r iske f aser, hvor kommunikationen mellem forskellige dele af jorden var min

dre udvi klet, fandtes flere regional~ systerner enten helt uden kontakt med 

andre - som det arnerikanske indtil 1492 - eller uden politisk signifikant 
' ' vekselvirkning med omverdenen: det fjernøstlige og det europæiske systern i 

__ ,,oldti den og middelalderen . Ligesom det nu~rende globale system var det i 

den forstan~ universelle systemer, at de var uden et ydre socialt miljø. 

Omtrentligheden sniger sig således ind allerede på det første 

t rin til en sociologisk orienteret analyse af international politik, typo

logiseringen. Det forhindrer i kke, at den er forudsætningen for at komme vi

dere, men understreger, med hvor stort forbehold alle konklusioner skal ta

ges. "I maternatik demonstration, i statistik sandsynlighed, i naturvidenska

berne verificering, i sociologi sommetider måske verificering, men sommeti

der kun plausibilitet. International politik behøver som sociologisk orien

teret disciplin ikke vige tilbage for kun at kunne præstere plausibilitet", 

skriver den engelske professor C.A.W. Manning. 12) 

Opdeli.ng~lLi unive_rs~ll~___;:egionale systeme·r siger næppe mere end, 

at Q.~:r_.J_ __ deL . .e.n~_tilfæld~-~:r... tale om syst.em..ei.._nvori .forholdet til vem.en 

u.9.~ f.~ $ys_tJ~!l'I~L.§!' .1!9.~ 1;>e_ty~ing_ for forståelse af sy-stemets struktur og 

funktion , i det andet orn _systemer, hvis forhold til omverdenen kan være mere 

eller mindre betydningsfuldt. Man kan s~melJlem regiona~L-med 

høj og lav ydre interaktion . Som konkret eksempe'l på det første kan anføres 

det nordiske system, p~ det andet det italienske statssystem indtil den 

franske intervention i 1494. 
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Men uanset forholdet til omverdenen kan internationalpolitiske 

systemer have en meget forskellig karakter. K. J . Holsti har foruden afgræns-
~ 

ningen til omverden~ foreslåe~ anvendelse af fire k~iterier ved beskrivel-

sen af internationale systemer~ komponenternes karakter , ' systemets magtstruk

turer; formerne for interaktion:~ regler og normer for interaktion. 13) HC\11 

"' stiller sig dog tvivlende over for værdien af det første kriterium, da "der 

ikke findes tilstrækkelige vidnesbyrd om, at formemeJer po~a

tion - fe~alen~der~ bystater, landbrugsstater, nationalstater - har afgø

rende betydning for den internationale politiks særpræg i en given periode" . 14) 

Under alle omstændigheder synes visse fællestræk at optræde i in~ernationale 

systemer uanset forskellen i komponenternes politiske organisationsform: bi

polariteten i oldtidens Hellas15) og det globale system efter 1945, den ~1-
tipolære magtbalance i det 15. århundredes Italien og det 18. århundredes 

Europa. Snar~re ~d mod enhedernes politiske organisationsform synes der at 

~.re grund t~~-at rette opmærksomheden mod magt_eli~erne~ Tl!å_l_?ætnina,_et af 

de differentieringskriterier, Ro.secranc~vender. __ J2e.:!=!~ g~der både syst~!l:l

t.xper og systemtilstande. Mål.sætningskriteret er dog. UdP.løseli_g_t s~..t

tet med de for systemet karakteristiske interaktionsformer og normer. Holsti 
.... __ -- ... ---- -----· ---- ~ 

finder da olli,_..!!.,~ det mest hensigtsmæssige udgangspunkt er magtstrukturerne, 

og ~en før·ste~YEeJ han opstiller ud fra dette kriterium, er det hierarkiske 

system. 

(. 

Hegemonisystemer. 

Hans hierarkiske system svarer til en systemtype , der traditio-

nelt betegnes som hegemonisystemet . En enkelt stat har heri en så domineren-

~e magt , at ingen anden har mulighed for at optræde i strid med dens ønsker. 

Når d~~alligevel er mening i at tal~ om et internationalt EOlitisk system , 

er det, __ for~~ komponenterne stadig udgør~~ af formelt ~veræne enheder. Man 

kan dog sondre mellem totalitære og pluralistiske hegemoni.systemer, idet det 

ka,;:~teristiske for den_ .!.o_t.?litærP._ ty_pe skulle være , at hegemonimagten b::$tt;:fme: :il<ke 

blot lydstaternes ydr~ adfærd men _o~så der~? indr_e _politik. Hegemonisyste

me~~~~fgrænsning til p~ den_~e side imperier forbundsstater og stats

fp_rbund, på den anden side alliancesystemer og indflydelsessfærer kan være 

flydende . Unde_r ~lE; .OJ!L~tæll.d~gh_~gez: er q_er dog_!_~] e !?.m regionalsystemer! Men 

qe J<al?- være isoler~d~ og . .d~.:rm.ed h~ve .eJl univ~se.!__k~r~ter so~l'l} det_!_:h_n~~~e 
' ~ 

sy_!§t_~ ing~~de ~urop~iske magter~_.f.r.ern_t.rængen e],ler .RQro.e.t.ti~et , eller de 

kan være dele af et større univer~t system som den af Soyj~ion~ dQffii

ne:r~de "social.i_~ :j,_sk~_l~~eller _'',.yepskabsforbunQ.':._ ( ~I1!.f~:r.tv12) _, . ,g~J. E-f 

USA domin~x.~c!e _am~rik~.s}f,e_§Y?tel!l. ~let.._<;l~_g.t:....a.th.en.._d..omin.ered.e deliske liga. 
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Bipolære systemer. 

Mens en enkelt storstats magtmonopol er kar.alcteristisk for hege

monisystemet, har'man talt om bipolære systemer, når et internationalt sy

stem er domineret af to rivaliserende ma~~poler. Bipolaritetens karakter va

rierer dog med stratifikationen inden for de to dele af systemet. Industri

.landene· . er· siden den anden verdenskrig indgået i et bipolært konfrontations

system, hvis to dele har været samlet om magtpolerne USA og Sovjetunionen. 

Det europæiske system før 1914 var også bipolært i den forstand, at det var 

struktureret i to mod hinanda~ vendte alliancesystemer, det franske og det 

tyske. Men selvom der ikke er tale om nogen symmetri mellem de to dele af det 

amerikansk-sovjetiske system, når det gælder d~ respektive bloklederes kon

trol med deres partnere, er det dog ka:r:QÅ..t.~ri~;i~ .(gr_ d~_t,,_ ~t...s:kJI dtleS 

partnere langt overlegne i styrke, mens de to rivaliserende grupper i 1914 

bestod af mere jævnbyrdige stater med deraf følgende mere diffuse beslut

ningsstrukturer. 

Bipolariteten kan således være mere eller mindre diffus. Den 

kan også være mere eller mindre symmetrisk. D~ ~n~ de]l_aL .et bipolært system 

kan være et hegemonisystem, det andet en _pluralistisk alli~ !... Ov~r_gangen _fra 

~! b_ipol~~ sy~tem til det multipolære er igen flydende. V~g_et J'!'IUltipolært 

sy~j:~- forstår_Jllan gerne et system.,_bvori-11@.gterne ikk~r delt op i ~te 

blokke, som på forhånd indicerer , i hvilken koalition de ville befinde sig 

i en krigssituation. I så . henseende havde 1914-systemet træk af ~ltipolari

tet, for s~ vidt som i det mindste Italien bevarede sin handlefrihed . 

Det synes dog vanskeligt at finde et mere anvendeligt differen

tieringskriterium til sondring mellem bipolaritet og multipolaritet end blok

kriteriet , således at det karak-teristiske for det bipolære system er faste 

grupperinge~, ins.titutionaliseret i langvarige · alli~cer, som me.dlemmerne 
. . . 

identificerer . sig ~å strækt med; at me~~ forlener deres udenrigspoliti-
. . 

ske ·adfærd med en vis for·udsigeligh.ed, mens det multipolære syst~ består af 

flere jævnb~rdige aktører,. hvis indbyrdes konstellation højst struktureres i 

.kortvarige alliancer eller ad hoc koal'itionez·. 

Inte·rnational stratifikation. 

Der er allerede i det foregående blevet•·.anvendt begreber som 

"lydstater" og "jævnbyrdighed", der forudsætter eksistensen af en vis strati

fikati~n melle.m enhederne i . de ·internationale politiske systemer, uanset de

res formeile retlige lighed • . D~r er talrig.e .. ..his~t~riske vicmesby::d om, at 
. . 

d~ internat~ol1~1~ . ..PQJi-.t::i,!~s -~tø.r~. indordnede · staterne i en rangorden, . og 

pr~_tig~onf:);ilc~ji~r~- gi~et. ' si_g_groteSk~ · ud~-iag~ .. l.'iert der findes hverken et 

:Q;ræcist beg_rep..§a:2P9r~t..J!ller entyJl:j,_g~~ex.i.e~.l~v.else o.g . .fastlæg

gelse af nationernes status . På Wienerkongressen, hvor man for det diploma-
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tiske. ko.rps ' vedkommende .forsøgte at sJcab.~ fastere regler , sondrede man mellem 

stater, der ~avde "universelle· interesser", d.v. s. stormagterne, og stater 

med "begrænsede interesser", d . v . s. sm!stater. Fo_L .at _~j.!ll.Ere~tigekonflik

ter mellem de fem stormagt er - England, Frankrig, Preussen, Rusland og Østrig 

- udstyrede~~ kQ!lferencesalen Eå Hofburg mefl fem ens døre, så de fem ~s 

ambassadører kunne træde ind i den samtidig. O.fte er en st,p.,rp.agt blevet dEt: 

fineret som ~ stat,_ .Q~~!:...i-.?"t-an4. . .t-il . ud~WieJ:.ed.e at fø..r.e_Jcrjg_mecLen 

hvilken som helst anden stat , uden at man Eå forh!nd kunne anse udfaldet a.f 

en sådan konflikt .for givet~ . Anvendt på nu~i9ens i~ternationale system re

ducerer dette kriterium stormagternes antal til to eller tre . Fo~skellen i 

styrke mellem de store kontinentale industristater som USA og Sovjetunionen 

på den ene side og de traditionelle europæisk~ stormagter på den anden har 

da også ført til, at et nyt begreb, " supermagter•; er dukket op siden 1945. I . 

den modsatte ende af den internationale rangorden taler man om "minista-re.e" , 

når det drejer sig om lilleputstater som Maldiverne, der har knap loo.ooo 

i ndbyggere, og dernæst om småstater. Man har også forsøgt at indføre begre

'bet mellemstater· . Men hvor går grænserne? Er Island en småstat eller en mi-· 

nistat? Er Tyrkiet e:n småstat eller en mellemstat? Er England en mellemst?'!+: 

eller en stormagt? 

For at oynå_st~r~ ~ræc~~~on hnr m~ 1 ·r ·dlt~ontl• diElornatisk 

s2rogbru~ ·~lt om første anden _~g tredie rangs magter. Men førs-r en indgåen

de empirisk undersøgelse kan vise , hvilke implicitte differentier~ngskrite

tier der har været anvendt . 

Et traditionelt differentieringskriterium har været staternes 

k!ig2P.otentj.el. deres "kapacitet", hvori indgår befolknings- og produktions

faktorer , som siden skal drøftes . Men skønt man på dette grundlag kan tilslut

te sig Raymond Arons karakteristik -:i.f de interr: at~one:..J.e sys temer som "o.l.igo

politiske"~) kompliceres ~inger!e , når man retter oprnæ~sornheden mod fornoldet 

mellem styrke og magt, rn~!J!-Erståe~ som _e~en t_i_!_at påtvinge and:re en ad

færd, der er i ov,ernesstemmels~ rne<!_ens vilj~ og mellem styrke og status , 

forstået i sædvanlig sociologisk fo~stand . 

For at finde .frem t1.i. en ·; t .'\'t'lJ-;-;1:s.l' i .:.~ · · nne forstin J l'l:H David 

Singer .forsøgt at give points efter ant~let af udenlåndske diplornatiske mis

sioner i de forskellige hovedstæder og de pEtgældende diplornaters r~g. Det 

gav bl.a. det resultat , at Sovjetunionen (i 194o) placeres efter Esr:land, 
. l . l 7) Tysklo:md efter Holland, I t li~er.o efrer Be g~en , e. te.. 

D-:':!_m~st J:L~dt~rlig~ strc!,tifi~a'tionskriT.eriurn er nok staternes na

t.ional_prq9,ukt;_, skønt der også heri_ indgår betydeligE usik.k erheds~a.k to r er, som 

ljgger i beregningsgrundlaget . En opstilling efter dette kriterium gav i 1965 

følgende rangskala: USA , Sovjetunionen , Vesttyskland, England, Frankrig, Japan, 
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Kina, Italien, Canada o~ Indien. 18) Men allerede denne viser, hvor forsigtig 

man skal være med at konvertere økonomisk potentiel til militær styrke eller 

politisk indflydelse. Et land kan som Japan vælge at føre en passiv udenrigs

politik eller ·være begrænset i s~ne handlingsmuligheder af tidl~gere adfærd 

som Vesttyskland, der er blevet betegnet som en "økonomisk kæmpe , men en po

litisk dværg". Omvendt kan det have e.n "charism:::~tisk " ind.f..1..y1else, som ikke 

står i direkte forhold til dets økonomiske og militære styrke. 

Stratifikatiop er et beg:!:~b som man v.mskeligt komm~r__y,_d,_el'l__Qil\ i 

in~ec.nario~~ P2~~tik . M~ deLs ~vende+ighed begrænses foreløbig af_~ 

omtrentligh~d. Trods formel retlig lighed og l1ge stemmeret i FNs general

forsamling er det evident , at staterne som politiske enheder er højst ulige. 

Men de vanskeligheder , 1er meld'= r sig ved a.t må: . .:: d~ r;ne ~t:rat i ficerinq , o Y 

ikke løst. De bliver ikke mmdre. af , at et lands .;tatu!?._ synes at s1n.f:.:e med 

samm€nhænq~n. D~n skifter med, om dP~ ~r u1tryk tQr ;et ene eLler der andet 

]._an_d~eller den ene eller_ clt;O._ anden grup_P.es vurdering ,_3åv~m "=.fter, 

h~lket asRekt af de~ ~n~erna!ionale politik~an beskæftiger s~g med. Mest 

hensigtsmæssigt ville det formentlig være, hvis man kunne anvende stratifika

tion til beskrivelse af graden af kontrol mellem staternes indbyrdes. Men 

også dette stiller foreløbig uløste målingsproble.m-?.r. 

5. Magtbalance. 

I_ enhver ~ys_tembetr_a~t_r, i ng ~i ller l i g.eY.æ.Qtsb.e.gr . .:;,b.e.t:.......en........llæ.a.en.t

lig rolle~ I universelle internationale polit~ske systemer turde det simpelt

hen være det .første, der optræder i forsøgene på at beskrive den internatio

nale politiks specifikke karakter, i engelsksproget litteratur som balance of . . 

power, på Kontinentet snarere som ligevægt, . equilibre og Glei("hgewicht. Df. 

sidste begreber udmærker s1g ved nog~t større præsision end magtbalance, som 

anvendes i m~ndst ni .forskellige betydninger. l) Ligev~gt :;?Q...~grebet er mere en

tyd:i._gt.,_Jo_r s~ vidt ~om d~Lbzyges til b~skr_iv~lse_ af en jævnbyr_di.gh~<L i 

s't;Yr.Js.ef_Q.rl'!ol<!~~ m_~l~em_fo.r.§~~llige enhe<!~r ~ -et )Jl.~err~ational 't..J2Q lij:i~L!IT.:· 
• st_ero__.__Nå:r__~ ~ågCUL.liqevægt er· blevet. betragt:et som noget karakteristisk for 

in t....ei'n.P,.t i o~ al . ..Eo_l; i, tik, ~r de.t_,__fo r d~ ~<2.E.r Eltholdelsen_a-t_ jæyp]2y:rd i g hed e r bl e ve t 

anset for en nødvendig betingelse for, at de enkelte enheder kan beva:re 1eres 

selvst_æAd~gheci , .~l~s~_i~~.Æ~+Y~ . ~~tEt~e!_~ P.~~t!en. Modsæ!Jlin<I~il ~:i:_9!_væ2t 

er t_raqi~Aon~Jt .. Q.lev~.t _b~~tegpet soli! p.reponderanceL oye.rvægt1_ som i .s_in_x.d~ste . ~ 

konsekvens fører til hegemoni . For så v i dt som j uridisk autonome enheder i 

denne fremstilling er bl evet benyttet som kriteriet for eksistensen af et in

ternationalt system, har magtbalancebegr_eb_et dog prj.mært _relation til den type 

internat.i9_nal_e SY!?t.~ der er bl~yet kaldt konfrontation~stemer, som om

fatter ri.Yali~erende .enhe_d_ei...._af.Jnl.ilke ingen_h.ar_ opnået en hegemo.ni.s.tilling. 
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Dets relevans afs~kkes og de~g indhold gkifter karakter, n~r man beskæfti

ger _si.9,., m~J!.J,nte:;n_E._t~1.9.D:9:l.~-I?Qlit~ske: int~grationssy:sj:em~r. 

Allerede Thukydides beskrev perserkongens politik som et ønske 

om at "gøre hellenerne jævnbyrdige med hinanden" og t som Aron har påvist, op

træder ligevægtssynspunktet gang på gang i hans historie. 
2

) Men selve udtr-yk

ket "magtbalance" synes første gang at optræde i en dedikation til drol:ming 

Elizabeth af den engelske oversættelse af France:sco Glli·:ciardinis Storia 

d'Italia (1537) fra 1579. 3) Guicciardi~~ er sammen med Mach~avelli blevet 

betegnet som repræsetJ:tant for "the c~de j>eginnir1gs of what. might be calle.d 

the scien~_e o f international politics" med den tilføjelse , at han havde "mere 

diplomatisk sans og bedre blik for den inte.m.g,t;i.,QD~~_en_~cL.han.s_.Y..en 

Machiavelli. 4 ) Guicciardini beskriver Fir~nzes politik under Lorenzo de' 

Medici som en politik~ der tilstræber at bevare ligevægten mellem de forskel

lige italienskE stater ved at forhindr·e , at de førende: magter opnåede yderli

gere udvidelser. 

14oo-Vi11ets 1.tal1.en.:>ke magtbalance.system var. multipolært, og _~!lan

ge foi'..fattere );>ruger ~Wl. m,c:;g_:tbCil'm<;:~ Qffi_ 11'!\!J.:t;ipolær~~Y..?.!:.emer. Ethvert mc;g_t-· 

bal~~esy:~tem ~r dog . ~!Jer. :g)1.:r:'5:? _ sp::Q_gb!...'.,..tg_ ikke mu:l~.i?OlÆrt t g g ~thy~_r !_J.!!J::ll t .i

pol_ærL§YÆ!em_jkk~ ~qy~9,j.gv:l:_L~t ~~g;:b~::.anc~sy_~tem_. Et magr:balancesyst'em 

kan være hipolært - Athen-Sparta, Habsburg-Fr~lkrig inden 3o års krigen, Sov-
' 

j etun:ionen-USA, Indien-Pakistan . . F,;t l'!l~J.lt i.P.o)æ~_t sy~r:..e!f!._k}!!_j. stedet fo.T_ at 

være struktureret i _ antagonistis~~ m~R!.S!~p~r_t _j.~r _.f~!'s~g~!:- ~~ _opv~j~}?in

ande,n,_ Q_est;_å af_ isolered~- el}hede~, <;ler _samler si,g_.mQd_d~s.tat_,_d_e:r .forsø.g.e.r 

a_t ændre status guo ved vold.sanvendelse . Det -:-r i det mindste princi:gpet i 

et kollektivt sikkerhedssystem. 

Er1 d~·: ig kan et mu.'"' tipolært magtbalancesystem være struktureret 

p~ forskellig vis • .: D~j:~ .~a:Q '@.Je et.....Q_l_q)<§Yste]!l_,. hvori magtkonste1.! .3tionen er 

stabil over en længere periode • .: ~et kan være et ad...Jlo_c_s.y_s_t_em,-h.v:o.:t:i - sto.r .... 

magterne kun indg~r kortfristede alliancer eller lejlighedskoalitioner og 

jævnligt skifter partnere: Endelig_ kan et multipolært magtbalancesystem ~11}.,.. 

fatte~lle dominerende magter eller~ enkelt kan holde ~!~den for allian

ce.,?...Yl?.~~~ fo_r: __ at_ Qptr~Q.e_ SQ!:Tl "tJ..tn9!Z:. .. :2..U~gJ.s~~len" t ~'Q.alancer~ ~Jler "ud

l.J..gA,er" t soin England i lange perioder i forhold til det europæiske system, 

Venezia ~ forhold ~il det italienske statssystem. 

Om_ et mag:tf>~l~c.~~~~tem er af den ene eller anden type synes at 

h~ye -~-vis _l;?etydn,:j,n_g for det_c;_ funktion__Qg metpder, Det sawne gæld..e.LSY-s...t..e

m,e_t .? .. om gi vel ser; d. v. s • de _ Q!Jiråder, .E_~0!<-!< ~-~-ind dE ~g et_ i .?.YS ~~.!!l~!_,_ IJ:l.~- ~.an 
gøres til genstand for rivalisering om kontrol og indflydelse.50 . 

Dette gælder vel navnlig det dominerende magtbalancesystem, d.v.s. 

det system, hvori de førende rivaliserende ' stormagter indg~r. 
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Imidlertid kan man også tale om regional magtbalance- eller ligevægtssyste

mer , hvori der opretholdes en yis~y~dighed_mellern antagan i stiske stater . 

Djsse regiona~stemer kan være mere eller mindre tilkoblet det domineren

de system ellervære Ielativt uafhængigt af konstellationen i dette . Et eksem

pel på det første er det mellemøstlige regionalsystem, på det andet det i ndi 

ske subkontinent , hvori der fra begge sider i det dominerende system er blevet 

ydet bidrag til styrkelse af begge systemers antagonister, Indien og Pakistan . 

Magtbalancens metoder . 

Til opretholdelse af l igevægten har staterne traditionelt anvendt 

en række metoder, hvis indhold og vægt har været skiftende, men hvis katego

r ier har været konstante: 

l . Oprustn ing . 

2. Alliancer . 

3 . Interventioner. 

4. Kompensationer . 

5 . Stødpudezoner. 

6 . Indflydelsessfærer. 

7 . Splittelse åf antagonistiske grupper .
6

) 

Oprustningen har haft en betydelig vægt i det bipolære system, v i 

har kendt siden den anden verdenskrig . Rustningsudgifterne er i USA steget fra 

11, 7 milliarder $ om året i 1948 til 79 , 6 milliarder i 1969 , hvori dug ~r ind

regnet udgifterne til krigen i Vietnam. Sovjetunionens forsvarsudgifter an- . 

sloges i 1968 til ca. 5o milliarder $, 7) men der findes ikke noget sikkert sam

menligningsgrundlag med 1948. 

Man kunne formode , at et bloksystem i og for sig accellererede 

~tningerne, da ~a§~ -o~~~!~ reducerer mulighederne for at sikre ligevæ~ten 

ved andre metoqer. Det er imidlertid ikke nødvendigvis tilfældet . I t iden 

187o-1914 havde væksten i rustningsudgifterne følgende forløb: 

Rustningsudgift.ernes sti~ing i P.:t;,o_f=~ter: B) '!.•/ .j 

r r 
187o-189o 189o-l914 ' 

( 

Storbritannien 35o 244 

Frankrig 25o 153 

Tyskland lo o o 384 

Østrig-Ungarn 45o 284 

Ruslarid 4oo 3o4 

Italien 35o l9o 

Samtidig var den generelle produktionsstigning hurtigere i perio

den' l89l:-J.914 ~4 187q- 1.89o. og mens tiden 1873-1895 havde været præget både 

.... 
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af stagnation og prisfald, var tiden fra. 1895- 1914 en infla.tionsperiode. 9 ) 

Der ligger heri en antydning a.f, ·at de elementære hipolære-multipolære struk

turer kun synes hensigtsmæssige som et første differentieringskriterium og 

ikke udtømmende l::elyser systemernes funktion . 

Foruden ved oprustning søger staterne at øge deres styrke i for

hold til antagonistiske magter ved at slutte forbund med andre stater. Dj~se 

forbund_kan RaV~karakter af alliancer indgået i fredstid på kortere eller 

længere åremål eller af koalitioner indgået med en bestemt konfliktsituation 

for øje. Sandsynligvis er kortfristede alliancer, jævnlig skiften alliance

partner - renversement des alliances - og lejlighedskoalitioner fænomener , 

der er karakteristiske for multipolære internationale systemer med en række 

jævnbyrdige magter , mens bipolaritet er sammenknyttet med langtidsalliancer. 

Men det er dog næppe muligt at bedømme dette uden hensynt agen til magtel i ter

nes værdisystemer . . 
; Intervention i andre stat ers indre anliggender er fra Ari.l ds tid 

blev'et anvendt b~de til at sikre en stats loyali tet over for en anden og for 

at få den til at skifte lejr. Ath~n blandede s i g bes tandig i sine allieredes 

indre anliggender og slog forsøg på at bryde ud af det deliske forbund ned 

med hård hånd.lo) Interventionen har haft mange forskellige former , som skal 

drøftes nærmere i forbindelse med hele spørgsmålet om magt~s kar akter i in

ternational politik. 

Om alle de nævnte metoder , såvel som om splittelsen af antagoni-

stiske gruEper - divide et impera - gælder det, at de anvendes i magtbal ance

systemer, men lige så vel ·kan optræde som redskaber for en politik, der t il

stræber dominans . Det samme gælder indflydelsessfærer, hvorimod kompensatio

ner og stødpudezoner nok må siges at være noget specifikt for magtbalancehen

syn . 
• l 

Ved k~p_ens~!jon forstås, at udvidelsen af en statskontrolsfære 

kompenseres ved tilsvarende udvidelser for rivaliser:ende magte·r. Det e!' det 

diplomatiske quid pro quo princip anvendt 1på terri toriekontrol, der· kan ha:ve 

forskellig~ forme.r..;_~_eksiq:ru__!yd.~tater,_gotekt~_!'-~1 indfl_ydelses.færer, 

kolonier , koncessioner. Kompensation.smetoden .fandt udstrakt anvendelse i det 

klassiske europæiske magtbalancesystem. Ma.n oplever den i renkultur på 

Wienerkongressen, h\10l' Q.en søgtes anvendt så at sige med decimalnøj agtighed. 

Den. pre~ssiske delegåtionschef· og udenrigsminister Karl August Hardenberg 

udarbejdede en detailleret genrejsningsplan, hvori de forskellige områder, 

som Preussen havde mistet og gjorde krav på, kvantificeredes i indbygge;tal.ll) 

Det_y~. førs~aqgLm~ved en ·stor international fredskonference rådede 

oy_er en nogenllJllde ])ålidelig bef~lkningsstatistik og oprettede en "statistisk 

kommis~ion". I Østrig-Ungarn havde man ganske vist haft folketællinger siden 



- 31-

1754. Men . i Frankrig og England gennemPørtes den første i l8o1.
12

) Men det 

var også sidste gang , et så enkelt kriterium so~ingsstø~relsen ap 

c~p~eredes som mål for et områdes "værdi •: og selv i Wien skete det under 

protest fra Frankrig. Industrialiseringen bragte andre indikatorer. Trods 

mindre præcision var kompensationsmetoden dog også blevet anvendt inden 

Wienerkongressen, og om end med mindre konsekvens skulle den blive det sene

re. L Euz:o2a YEn~keligJI.iordes det~kenes selvbestemmel sesret 

i århl..y1.dr~dets J_øb _m~r~ _ Q..g m~re vandt frem som p~lLf~r.ing.en. af 

det int~~~t~onale politiske system. I 1815 havde man i Wien kunnet give 

Danmark ~gen_ og Pommern som kompensation for tabet af Norge til Sveri~~g 

~Mt!\a_!'k havg_e kunnet bytte dem bort til Preussen for Lauenburg. Men det 

skul~j..kke vare længe, før den danske kong~ske undersåtter ikke længere 

affandt sig p~s~:hn __ med denne handel med sjæle. 

KQIDQensationsmetoden flyttedes nu~d~ for Europa, hvor den an

vendtes ved fordeling~ af områder, hvori der endnu ikke var sket ell_J).atio

nal væ.kke1;~e , som ved opdeling~ af Afrika mellem de europæiske kolonimas--. ' 

ter. Den europæiske ligevægtspolitik xorl~gedes også til Asien, men her _~Qa

rere i form af opdeling i indflydel_?es..fær·er. 

Udviklingen i Kina 1895-19o5 er også en udmærket illustration af 

de anvendte metoder.
13

) 

Ved den engelsk-russiske konvention af 19ol_§jkredes ligevægten 

i_Q.~~sien ~d h_j_~lp af gef!sidig:t anerkendte indflyQ_elsessfærer og stø_g

pude~tate_r....:. Persien .Q.PQ.~ltes J....j:re zo~, en ~'~russisk" i norg , en "eng~_ls]:" 

i syd og en neutral midt imellem. Rusland trak sin militærmission tilbage 

fra Afghanistan og England sin fra Tibet ; de to stater bl i ver stødpudestater 

på samme måP.e som 'thailand i _l~~o '_erne v_q.r blevet ~rkend!...2_om en stø9-pude

stet_rn~l,_lem.~det_~g~l?klsontrol_lere,9-e Burma og det fransk_kon~rollerede_ Indo

kin·a. I ;!.913 indgik -~gland og J'ysls._l:__~d en aftale om in_df!_ygelsess~æ:rer ~ 

M~sopotamien. 

Rosecrance mener, at tilsted~værelsen af " rigelige" omgivelser , 

hvori aktørerne i et magtbalancesystem kan opnå kompensationer for tab inden 

xor systemet , kan have betydning for at forhindre konflikter inden for det. 

Han finder, at en række perioder, hvori magtbalancesys~emet har fungeret , har 

været kar-akteriseret af " rigelige omgivelser": 174o-l789 , 1814-1822 , l871-189o, 

mens konflikter omvendt har præget perioder , hvor der har været "miljøknaphed": 

1789- 1_814, 1848- 1871 , l89o-l91S . -l 4 ) Det er nok en drastisk simplificering af 

meget komplicerede sammenhænge . Men__j det mindste kan man konstatere , at Bis= 

marck direkte tilskrndede F]'ankrig_til .E-L " afre_Mlere" i oversøiske områder, 

og o~vendt at de internationale kriser i tiden efter århundredskiftet , hvor 

"qmgivelserne" er delt op , har en tendens til at koncentr~~ig_i Europa, 
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navnlig Balkan. 

Også i Balkankriserne optræder kompensationshensyn og indflyd~

sessfærer gang på gan[! Påny efter den første verdenskrig finder man kompen

sationshensyn og kontrolzoner anvendt i international politik: Roare-Laval

planen om Abessinien, Italiens besættelse af Albanien, der af' Mussolini be

tragtes som kompensation for Hitlers besættelse af Prag. 15) Eksemplet viser; 

sqm mange andre, der kunne nævnes, ·at ~pensation ikke behøver være aftalt , 

og at metoden anvendes også inden for den type integrationssystemer, der kap 

k~des alliåncesystemer. på samme måde som de russisk-engelske aftaler i 

l9o7 eller de fransk~ engelske A.f'rikaa.f'taler. O_g§~ . ...m...~J:l§tt...-...a.lli~eg~ _indbyrdes 

~~er_~gtbalancehensyn ind . • 

6. Atomalderens magtbalance. 

Magtbalancebegre_bej: l:>ru.:.g~~ ofte til beskrivelse ~-L~iht~_siep~ 

i __ d~t pultipolære europæiske system der grundlagdes Yed d.en-~~~f~$ke_Irad 

og_brød endeligt sammen i 1945. Andre finder også begrebet anvendeligt på 

det bipolære konfrontationssystem, der er opstået siden den anden verdens

krig, men fremhæver samtidig, at dette system har specifikke træk, som ad

skiller det fra tidligere magtbalancesystemer. 

Kenneth W al t z mener ,__at "balancering2P.rocessen" i et b :i,P.Q..:l:.f!ri~e

ret ~~em_j_h~jer~ grad bestemmes af deltag§rnes interne indsats, og at 

a,nal,ys~ d~_r.for må rettes mindre mod international m~vre . enji_ mod den int§r

~e_ka~citetsforøgelse.1) 
Arnol<L1ioJ_f~I'.? qp,fatJ::er_;;eJ..y_e_<ls!t__am_~s_ke._engag_emen.L.i_V...e.st

europ..a_ _~fter frig~_.§OJ'!L udslag af' en magtbalancerefleks hvis mål var at 

ska!;l~ en "vestlig modmagt" mod den sovjetiske mag_t. 2) D~e opfattelse be

kræftes for så vidt af en række amerikanske aktører, som de fremhæver betyd

ningen af at forhindre en sovjetisk kontrol med vesteuropas ressourcer, som 

ville for~kyde den internationale magtbalance til ugunst for Amerika. 
3

) I

midlertid er det værd at bemærke , at d~ E~yjetiske styrke i denne periog~ 

sandsmli gy_i._p var for b~skeden_ ti~ , at den kunne ~ulig[~!:EL~ yderligere eks

pQ11sion vestp~. Der s;Icet~ ~j en.s_ynlig en demo~i.liser~_n_g fra ~tående styrker 

på 11,4 mi~li_qn~_!' m~d i 19!45 t .il knap 3 mi~lioner i }9~t]pA _havde i 1945 

1b3 milli~ner. !!!?n9.Jmder våben.! De var j. 1947 reduceret til 1,6 millioner. 
5

) 

Men U_§Ji_h~y:d~ _i de_første efterkrigsår monopol på atomyåben, og Sovje·tunio

nens væbnede styrker har omfatt~nde gendarmeriopgaver b~de ygd vergen~g

ste græn~e, der holdes spærret i kke bare _~or fremmede~ men også for egne bor

~eL-9_g_j de besatt~ lan~e . En af de amerikanske dipl~mater , der havde bedst 
. ' 

kendskab til Sovjetunionen , G..e.o..r.g.e__I<.enn_~å_de_t_da_a_gså for udelJlkket , 

at der var fare for en sovjetisk militær ekspansion mod Vesteuro~a. I et 
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brev til Walter Lippmann fra april 1948 skrev han ifølge sine erindringer: 

. , 

The Russians don ' ! ~~!_to invade anybody . It is not in their 
tradition. They tried it once in Finland and got their fingers 
burned . They don ' t want war o.f any kind. A..P_qyt;__Al],._, tpey don 1 t . 
w~t the open responsibility that official invasion brings 
with it. They .far pre.fer to do the job politically with stooge 
.forces . Ngte w:e~l :_ w_hen :..J saY. po_li!=iS:3J:.ly_, that does not mean 
without violence. But i t means that~ence i s no.m.ina.lly 

,p.omestic, 110~- international , viol~~e-L.J.t_is~_i.f_y_o.u_wiH .. ,_a 

,Police violence.,, not a mili.tary: yipJ ence.. 6 J 

K~~_, der som che:f_.fq_r St_<!te Dep~rtments plsm..l~g_s.s:t..gb_hav.:de 

in?~ireret Ma~?hall-planen~ anså derfor militære .~idsreg~~~q_SQY.~

unionen for overflødige. De vesteuropæiske landes angst ·for en sovjetisk 

ekspansionst.ruæel i 1947-48 kaldte han "a little silly" . 7) Han JILE;A.~~t US~ 
"o.Y.~~gerede" på den kommunisti_ske mag_tovertagelse i Tjekkoslovakiet som 

han_l}~vde foruds~g_!_,_ <?.g_siEE!l.~e.f~er_.føl.:,gende Berlin- krise. B) Der vil blive lej

lighed til senere at komme nærmere ind på "overreakti·onsfænomenet" i interna

tional politik . Det , der har interesse i denne forbindelse, er "balancedyna

mikken" i et internationalt system. 

K~ans _vur:3~ring_ ~l.~v_ i,lli _.ful_9't af de afgørende beslu!:.._n i_l!_gs!_a

ger~ yg~r~gsmj,nj_s,tez: P-_ean Acheso~. ~!:[IE.Il~t~;-~~9-- .fra Sovjetunionens st~-

ke I!Led 1 at "væksten i sovjetisk magt kræy~cjyillillg_,_s.f~o-dmagt hos de 

nationer , der ikke er villige til at acceptere sovjetisk hegemoni". 9G dvik

lingen af "modmagt" er et k l assisk magtbalancearg:uroent. Interessant nok frem

hæver han dog selv, at væksten i det sovjetiske industripotentiel havde været 

suspenderet i tiden 1938- 48, mensUSAsiden samme peridtie var vokset enormt .
10

) 

Foruden styrkevurderjngen , finder man dog også en anden .form for argumentation 

bag ~e:!?- arner~~~!'-~ engagerinQ'spolitik: en vurdering a.f:modpart~s hensigter. 

Der til~riv~s S9_yj_E;j:~!P~ll.. ek~pansive he:Q_sigter . Det kan belægges med tal

rige citater. Et enkel t .fra præs~q~t . Har~_ Truroans erindringer kan vise ar

gumen,ttypen: 

There isn1 t a doubt in my mind that Russia intends an invasion· 
in Turkey and th~ seizure· a.f the Black Sea Straits to the 
Mediterranean . llJ 

I begge tilfælde, både når det gælder styrken , og når det gælder 

hensigterne, er det afgørende handlingsgrundlag natur~igvis den opfattelse, 
• 

aktørerne har dannet sig af modparten. Dannelsen af denne del af beslutnings-

præmisserne i international politik sk~l drøftes nærmere på det analytiske 

n iveau , der kan kaldes "beslutningstagerrollen". I 9,enne forbindelse er d~t 

tilstrækkeligt at konstatere en betydelig kløft mellem det styrkeniveau og de 

deraf betingede aktionsmuligheder, som Sovjetunionen i en retrospektiv be

tragt ning r!dede over, og deq opfattelse , de samtidige udslaggivende beslut-
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ningstagere havde heraf. 

K~an ·.frcp:~åP.e<l~ _ ~p_ec;:i, ~u_ lÅdY.ifieJ.,s_e __ a.LAt~an.t.J;tag.t.en_til_a:L.om.f.at-

te Gr_~-~lan_4_og Ty!'k_i_et _, _d~ "a].j:_, _ger af de sovjet_iske ledere kunne .QP-fat..t_e_s 

en aggressiv omringelse af deres land, burde undgås". 12) J2e overvejelser, 

ligger bag sovjetisk politik er så at sige ukendte. Men den sovje...ti_s_k...e_a__d-

som 

der 

færd tyder· på, at i det mindste ~talin næ~~-t~e~~en_aggressi~ amerikansk 

trusel. Oprettelsen af Atlantpagten efterfUlgtes i~_Jl_nans_tid_af en væ~ent

lJE. forø~?e a.f det sovjetiske militærpotentiel. De første forb~e~~~~!jl 

udvikli.ng_ a.f sovj_~tiske kernev:åb.en :'@:t: .• J~l..eze~Ltl:l.l.f.f.e.:Lall"eede i 1 9.42.,-og 

de konvent-ionelle styrkers niveau ændredes f'ørst efter Stalins død . 
13

) Mer~; 
der2å skete en fordoblin~ således at Sovjetunionens stående styrker ' i_l955 

bragtes op -på 5,8 millioner mand.
14) Hvad der ligger. bag denne udvidelse vi

des ikke med sikkerhed. Den kan være et udslag af officerskastens stigende 

in.dflydelse efter Stalins død. Den kan også være udtryk for de omfattende 

"gendarmeriopgavei·", der tilfalder Sovjetunionens væbnede styrker. Diktato

rens død kan have medført usikkerhed i de politiske kontrolforhold - Berlin-· 

opstanden skete kort tid efter -, og dette kan have fået mag~eliten til at 

ønske større væbnede styrker. Men endelig kan den kraftig~forøgelse af de 

væbnede sty!~e~ 2g~~ h~v_e_~et ufttryk for en reaktion eller overreaktion Eå 

først Grækenlands og Tyrkietst derpå Vesttysklands optagelse i NATO , i sig 

selv mulig_gjort af Koreakrigen, der 'virkede som '?n bekræftelse på den opfat-· 

telse af modpE-!:1_~s hensig!~~...?OJ!l. ~sp~sive,____BL~_j._K_ory~-~~ll:dtryk .for 
* i _ USA. 

E.! _n}'!: -~-s~ill_på d_~e overreaktionernes "pendulmekanism.e." 

~an t~g_'t!~_ges_t..§_~~erne . Efter opsendelsen af den .første sputnik i efteråret 

1957 bliver det en udbredt opfattelse i Amerika, at Sovjetunionen har et mili

tært signifikant .forspring i strategiske raketvåben. "The missile gap" bliver 

et vigtigt tema i John F. Kennedys præsidentvalgkampagne, cg raketoprustning~ 

inte~siveres i USA, indtil det i midten af 6o ' erne opnår- ~~ betydelig over

vægt . En til.sva:rende raketoprustning gennemføres derpå i Sovjetu11ionen i slut

ningen af 6o ' erne. Påny har retrospektive analyser vist , at Sovjetunionen 

ikke havde noget militært afgør-=nde raketforspring i den pe·r-iodc , hvor r.ak<>t -
- . l'' ) 
oprustningen intensiveredes i USA. ; 

M@U'! h~ _1;E~ t _ qm e,!l a~ymrtletri i trusselsperceptionen, en tilbøjelig

hed til at ti]-lægg~_!Tioqparten støn'J! __ ~tYS~El__g_g mere ek@_gnsi~ _ _h_ensigter ,_E;;n.d 

de ____ r~tr_9-§P~tiye anqly:§_e:r ~i~~r_, __ d~r_ har _ væ~.~t._ gJUndlag _for·._1~ R~~ ~...Y.J'IU'lle-
tri i P.erc_gptionen _er:_ imi_dler.t:!,9-_ 1<UlL§L-~ de faktorer, der .fremmer et rust

f!.ingskapl~~ . A. ~~t _kc:?!!~r~!!!=-~! i2..!!_S~s~~ - --li~- kan_g_gså konstatere et ønske om 

tten s :!,kk~r~hdsmarg:j_.l!~',_ . ~~!' sty:r~~r __ a·sY,J!)l!l~en e-t:_~-n~~ om ikke bare at sikre 

s~g jæynbyrdigh.ed me~ moqs~~q~~E;lLP~ ~grundlag af den forestill.ing: ,_.J!!.~!'lu 
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har om hans styrke, men ~~~erlegenhed, so~ betyder,_ at der i virkeligheden 

i~e tilstræbes magtbal~c~~ -~en en s~yrkefordeling_i _eg~t z~r. Dette frem

går f . eks. udtrykkeligt af Churchills berømte Fulton-tale den 5. marts 1946 . 

Men er denne as~ karakteristisk for ethvert magtbalancesy

stem? Her kommer man ind på differentieringskriterier, der har relation til 

magteliternes værdisystemer, målsætning og større eller mindre homogenitet. 

I _det_ sovjetisk-ameriJc~s!<~ system_!<an IDA!'l- Ld..e:t_mindst.e på de.L.deklaratari

sk_e_ plan ko!!_st'a~ere, at begg_~a!t~ . tj.llægg~r hincylden ~.§E..ansi~hensigter 

og til en vis grad overdriver modpartens muligheder for at virkeliggøre dis

se formodede hens~gter . . Det~idste kan_tydeligp~ ~onstateres i d~æRer~kan

ske vurderj.~ger af Sovje!Unio~en_9g i den sovje!is~e omtale af V~s~tyskl~d. 

I den amerikanske vurdering anses de sovjetiske ekspansionshensigter sna~ for 

doktrinære og uniy_erselle , selve kommunismen iboende, snart for pragmatiske , 

d.v.s. ekspansion, så snart lejlighed gives, så snart et magttomrum opstår, 

uden nogen begrænset, konkret målsætning. l7) P~-~amme måde er '' im_p_erialisJ'!len" 

i sovj~~i?k ~e9ri om internatio~al politi~- i ~~~ve sit væsen aggress~v og eks

pansiv. Det, der begr~s~~ .9-EID§ aggressivitet , er '~modmagt" i form~ "deyt 

socialistiske lejrs" styrke . lB) Systemet ~!' ~å~ede_s domineret ~ _b],o_]Q.e_dere, 

der er t i_lf>øjelj,ge til at fremstille .Q.g ..§.ansvnlig:yis_qpJ'att~ hinandens asp i 

rationer som ubegrænset ekspansionistiske, tilstræbende en universel hegemgni

stpling. 

B~gge P-arter hår en ambivalent holdning til opretholdelsen_gj et 
' . 

m~gtbalanc~stem . De har givet udtryk fo~ , at m~~tbalance ikke er no~..!:t i 

· sig selv ønskværdigt, men kun no_get af ~mstændighed~~ fremtvunget , idet 

_magtbalancen som organis~tionsprincip_fo~.J!_e!__internationale sy~!em ~r ufor

eneligt med visse fundamentale principper i de to supermagters "statsideolo

gier", selvbestemmelsesretten_ i.J1SAs lil>erale ideologi og den socialistj

ske r~vQl~tions uundgåe~ighed i Sovigtunionens marxistisk- leninistiske ideo

logi. Selve udtrykket "m~gtbalance" er så at sige ukendt i sovjetisk politisk 

litteratur. Da præsident Kennedy under mødet med Nikita Xru~~ev i Wien i 1961 

foreslog en aftale om bevarelse af den eksisterende magtbalance, afvistes 

forslaget bestemt af russer~. Hvis et land ønskede at blive kommunistisk, 

vauet ud'l;_ryk fQr folkevil.ign_, os.....f9.rs.øg p~ at standse det ude,fra V:ille med

føre en kædereaktion og måske krig. 19) Kennedys udspil viste, at USA havde 

bevæget sig langt fra de holdninger til magtbalanceprincippet, som amerikan

ske st-atsmænd havde givet udtryk .for under den anden verdenskrig. Stalins 

og Churchills berømte opdeling af Østeuropa i indflydelsessfærer under . 

Churchills Moskva- besøg i oktober 1944, hvorefter Sovjetunionen skulle have 

9o pct. indflydelse i Rumænien, Storbritannien 9o pct. i Grækenland, Jugo

slavien og Ungarn deles 5o- 5o og Sovjetunionen have 75 pct. indzlydelse i 
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Bulgarien, fik ingen tilslutning fra præsident Roosevelt, og hans udenrigs

minister Cordell Hull tog klårt afstand fra de traditionelle magtbalancemeto

der.20) Anvendelsen af i ndbyrdes aftalte indflydelsessfærer vi ste , at Stalin 

var parat til at bruge traditionelle magtbalancemetoder i forholdet til allie

rede rivaler . Det samme havde vist sig under de tysk-sovjetiske forhandl i nger 

i 1939- 4o. Det er svæ!!_at finde eksempler Rå denne t YP.e udtrykkelige a.ftaler 

om indflydelsessfærer mellem USA O[~ovj~tunionen, efter at det internati o

nale system _~~iver præget af konfrontationen mellem di~se to~~L_.l2e_r_imod 

synes de!:__gang ..E_-L_garl:.[_ at_!~igge en sl~gs stiltiende forståels~ om at ~e

spektere _hinandens indflydelsessfærer og_i_ Vi§.g_J;.il,fæl<;le_g._t __ ~_r,bj_mir..e_Qp: 

trapning af regionale konflikter i områder, hvori de to magter rivaliserer 

om kontrol og indflydelse. Hvor grænsen går mellem udtrykkelige aft aler og 

stiltiende forståelse, er et af de vanskel i gst t i lgængelige problemer i sam

tidens internationale politik, da begge parter af hensyn til deres renomme 

formentlig ofte vil lægge vægt .På at betragt e forhandlinger om sli ge spørgs

mål som fortrolige. Im_idl~ni!:l .'Ql..~y_q_~_ette.r_C:y,ba::-kr.isen_i_e.t.ter.åx.e..Ll.%.2 

i_ g et _m_:bn9-? t e~t_ggler~t _m __ di:rg _t e ~Q.!!ltiJ.YDikat ions!JlY.~.l.Åem._Krel:nL.Q.g 

Det _Hviq~ Hl:is i form.....&.~ernskrive:;-_~orbindelseL~g <!~._yide§_(:l.t have væ:
ret i anvendelse under 6-dages kr ;i,._ggp._i _l 9_6_1_,f..Q.x:._aL.f..o..reby.gg.e.J:.ej J for t olk

ninger af modpartens hensigter. Forholdet mellem udtrykkel i g og st i .lt i ende 

kommunikation skal i øvz:-igt drøftes i anden sammenhæng. M~-~e-~ _h~p~~~y! 

bEÅan~~~~i~en i atomalderens bi polære system kan der være grund t i l at 
.. 

dvæle_ved et _Ældet kommuni kationspr-oblem i det internationale sys.t_em.._'l.:Lhar 

~~L~on~taterE;_ en t endens ~ il overreaktion t til. asymmetri i det-' man kunne 

kal~e :.t;Y:r:'k~~~l~~i~_g-en . Den er tydeligst dokumenteret for USAs vedkommende, 

både ved opb~gningen af det vestlige forsvarssystem i de første efterkrigsår 

og i raketkapløbet. Der kan her være grund til at r ette Qpmææks~eden mod 

en asYJ'Illlåri i informationsmulighederne, som hænger sammen med forskellen i 

politiske systemer. Mens det for sovjetledelsen. er let på~hvert t]l~t 

at skaffe si~ p_r~ise informationer om styrkeforholdene i . den vestlige koa

lJ~ion,- de lader s~g zorenkLet sag~_læse_i New York ,Times _~ er _q~t_l~gt 

vanskeligere for dens modspillere at sikre sig ~ilsvarende p~~idelige data 

OIJl Sovj e!unio~~vis P,.Ol !,tisk~....§Y.S!em mul.iggør ell..J..sng1; større grad af 

~emmeligholdelse . Forholdet illustreres tydeligt .af Arthur Schlesinger, der 

nævner, at præsident Kennedy, da han kom til magten, . konstaterede, at der var 

meget .betydelige afvigelser mellem de forskellige amerikanske ~fterretnings

sektioners vurdering af noget så . .fundamentalt som antallet af sovjetiske in

terkontinentale raketter. Mens flyvevåbnet sagde 6oo-8oo, sagde CIA 45o og 

flåden 2oo. 21) Selvom man kan formode, at disse forskelle bl.a. kan være ud

tryk for forskellige organisationsinteresser, tyder selve det forhold, at det 
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er muligt at fremsætte .så forskellige vurderinger, på, at verificeringsmulig

hederne i hvert fald på dette tidspunkt var meget usikre. 

M~_ ho,r _s_id_~d~ _and~_yerde?.*skr:hg flere gange kunnet spore en 

t il~ar..~<!~ ~.:~Jkker_he4 _i }?edønunels~- .9-f_ de konvent ionelle s ty~r ,_p_g...lllan 

kunne i det eneste tilfæld~'- hvor eD ~~t~ig_y~yj.jicer.ing har været mulig, 

ved det 'tysk~_Cll!greb_ p). §_o~jetunionen i 1941, konsta! ere, hvor urealistisk 

d~ inf_9rm§li;_~onsg.npdlag., hvorpå angrebsbeslutningen blev truffet, var. Den 

11. au~st 1941 skrev den_,!ysk~generals~§l_bscheU!:.~~_jjp)._d.._ey_ i~s.in..Jcri_gs

d1!.9:bog: "Vi re9Jlede ve:l.:Jcrigsudbruddet med 2oo fjendtlige divisioner. Vi har 

~1:4 all:erede talt 36o. n 22) 

En række specifikke træk ved atomalderens magtbalancesystem vil 

træde tydeligere i relief, når vi i følgende kapitler ser på t i dligere magt

balan~esystemer. Enhver sammenligning må dog tages meddet forbehold, at man 

ved siden af sammenligneli ge sociologiske fænomener må regne med virkni ngen 

af fænomener, der i den forstand er historiske differensfaktorer, at de er 

udtryk for en ny, irrevePsibel udvikling . Hertil kan bl.a. regnes den tekno

logiske udvikling, hvis konsekvense~ netop fordi den skaber nye, irreversi ble 

tilstande, vil blive behandlet i ande~ sammenhæng. 

Mere egnet t i l en komparat i v anskuelse synes en anden vi dtgående 

strukturændring, som har fundet sted i det internationale system siden 1945, 

at være, den forøgelse af antallet af enheder i det internationale politiske 

system, som har fundet sted og været ledsaget af en .betydelig udvidelse af 

det, Rosecrance har kaldt systemets omgivelser. De to fænomener er naturl i g

vis ikke uundgåeligt sammenhængende. Oprett_el~en_af llY~_s!at~..r_ _kunne :være 

sk: t inden for det eksisterende bi polære system. At det ikke _ ~L_tilfældet kan 

ses i sammenhæng med en rækkke historiske og sociale forhold, som siden skal 

behandles. I denne forbindelse er det nok at konstatere, at det bi polære 

m~gtb~ancesystem ved~amle vesteuropæiske kolonirigers opløsning i nye 

stater har .fået vidtstrakte "omgivelser" af ikke-forEligtede stater, hvori 

bloklederne rivaliserer om kontrol og indflydelse , bl . a. ved en betydelig 

våbeneksport . T~l gengæld har man kunnet konstatere tendenser til ændringer 

i stratifikat_ionen. opfattet sq_m .lcontrolgrad~ering_1 inden .for de to blokke 

ved mer_~ _se1ys~ændig adfær_d hos enkelte §.t~t~.r_ . Navnlig Kinas stilling har 

efterhånden antaget en sådan karakter, at nogle fra midten af 196o 1 erne vil 

foretrække at tale om et tripolært system, hvis hovedmagter rivaliserer om 

indflydelse i systemomgivelserne . 

Selve det fænomen, at antallet af enheder i det internationale 

system fluktuerer stærkt, er naturligvis ikke nyt. I det 17. og 18. århundre

des Europa regnede man med omkring 3oo suveræne enheder, der i slutningen 

af det 19. århundrede var blevet reduceret til omkring 2o. I det gamle kine-
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-siske universalsystem har nogle oprindelig regnet med omkring 2oo , der efter

hånden reduceredes til syv, som under Han- dynastiet samledes til et rige. N~r 

omtrentligheden sniger sig ind i selv så elementært et spørgsmål som, hvor 

mange stater det internationale politiske system omfatter , hænger det sammen 

med vanskeligheden ved at finde alle acceptable kriterier for , hvad man skal 

forstå ved suverænitet, et spørgsmål der vil blive drøftet under analysen af 

de former for kontrolforhold, man f i nder i international politik . 

I rivalisering~m_ in~flydelse i systemomgivelser og bevarelsen 

af_j~dflyd~lsessfærer agvende~i_ ato~lder~til dels metoder kendte fra_tid: 

ligere magtbalancesystemer : forskelli~e former for intervention1 væbnet, økq

nomisk ,-Ef~p~gandistisk , oprettelse af ~tøqpudestater enten ved udtrykkelis~ 

aftaler: Østrig, Laos eller y~d st~lti~ge forståelse, hvori de enkgl~e m~re 

staters e~~ønsker s~es at spille en væsentlig rolle. Det er blevet_gjort 

gældende , at netop magtbalancen mellem de to førende supermagter giver en ræk

~e mind!:_e_y_tater en __ betydelia..El~vref.rihed. 23) Det er dog diskutabelt, om 

dette er noget speci.f'.i.kt ·~r atomalderens magtbalancesystem. Aller-ede kardinal 

Richelieu , der opererede inden for et andet bipolært system, gav udtryk for , 

at småstater efter hans opfattelse havde større handlefrihed end stormagter. 24) 

En generel regel herom kan dog_næppe formul~res ugep ll~å.de det man 

kan lcalde gen internatic;ma!~ P2litiks geogr~!~Jse parametre, og t!.~ de in

terne forhold i · de p~_gælc!en~~!!!_råder , sp~cielt de enkelte samfunds "kohæ

sions_gr~9-" og pol i tiske system~rs _st~bili tet . 

Forholdene i No r deuropa er et eksempel p~ , hvordan konfrontationen 

mellem supermagterne har medført komplicerede balancestrukturer , hvori man 

kan finde b~de indflydelsessfærer, stødpudestater og alliancer, men også langt 

mere subtile afvejninger af indflydelse og medindflydelse, engagement p~ høje

re og lavere niveau i hele det diplomatiske kompleks , der har f~et betegnel

sen "nordisk balance" , som vil blive behandlet nærmere under enkeltlandenes 

udenrigspolitik . I denne forbindelse skal kun henvises ~il , at der også i det

te område mere synes at være tale om stil tiende forståelse mel lem de inter_;· 

esserede stormagter , s~?.lvom St:alin i 1.2_4l_udt:ry:kkeligt tilkendegav c:1t han 

b~tra~tede Danmark-Norge ~om ~~st:lig L~ter~s~sfære, 25 ) og at småstaternes e

gen politik ha.r haf"t en betydelig indflydelse på, hvilken karakter de."l gene

relle konfrontation har antaget i dette område. 

Der findes utvivlsomt eksempler på udtrykkelige quid pro quo-afta

ler i "konfrontationen mellem USA og Sovjetunionen , som mmde.r meget om de kom

pensationsmetoder , man kender fra det klassiske magtbalancediplomati : Cuba

aftalen i 1962, B_erlin:-overenskwsten i 1949, den østrigske statstraktat i 

1955, de~ _måske er det aktstykk_e , der minder mest om_4et klassiske ma tbaian

cediplomati , interessant nok i et geografisk området hvori dette diplomati har 
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været mest anvendt . ~ ~-qr~ reg~on~r _ ?Pm-~el~~ste.n_kan man øjne mere eller 

mindre stiltiende anerkendelse af indflydelsessfære.r. Men_~~ælde~ qt , 

l!_'@d de_r __ k_ap b~traQ:t.es ~om~ st.il:_t~~-de -~E;_~k-~_Eelser af Jndflydelsessfærer som 

Sp_vj et_1g1i9ne..ru; _j. ~st_e}lr9.P~~•~- il~!<e~~r. P~-v~ •. a..c....Gl!J2t.e.re.t..Y~

t_aler - DDR er ikke blevet anerkendt af de vestl_ig.e-.l..ande_,_de.l.s__b_estå.l.::._der 
• 

tvivl om re~elcter1; for stiltiep§e godkendelser under ændrede forhold. Hvis 

Geneve-aftalen om Indokina af 1954 fra fransk side opfattedes som et forsøg 

på at skabe en neutraliseret stødpudezone mellem de to blokke, er dette ikke 

blevet respekteret fra nogen af siderne. F~§re_2Pecifikke forhold sætter 

grænser for hvor langt traditionelle magtbalancemetoder kan gnvendes i det 

sovjetisk-amerikanske konfrontationssystem. Det forhold, at en politisk ver

den§P§~g~lse__i_dentif'ic~r~ sig med den ene af 2 to store magtpoler og der

v~g .ti~9els tv~nge~ den ~ågælden_~e magt ti~ _~t iden1jfic~~_ sig_m~d den og 

i ~vert f~ld får mo~partEn ~il at formode en ~åd~ ig~~ifi~~tion, $Ur~e_være 

uden helt præcise forti~fæl~e 2 omend _man kan k9n§tate~ ~~ed; fæno~er 

i de religiøse bevægelser i de~ 16_. og lZ. århundred~? ... J:UL<ll@· ~-r _b~gge !'lok

ledere står for hver sin politisk-økonomiske model af "det retfærdige samfund" 

sætter l1geledes grænser .for magtbaJ:ans;em~todernes anv~e_lighed. Disse for-

hold har ikke forhindret de to blokledere i at indgå udtrykkelige aftaler, når 

de har haft fælles interesser i forhold til a~dre stater som Moskva-traktaten 

om atomprøvestop og ikke-spredningstraktaten. Derimod har de kun i meget be

grænset omfang anvendt det traditionelle magtbalancediplomatis metoder til 

eksplicit anerkendelse af hinandens indflydelsessfærer og interesseområder. 

D~forudsætter en g-ografisk begrænse• målsætning_, jer e~t fo:r:ene

lig med ~en_rolle , so~universelle ~rincip~er spiller for begge blokledere . 

De metoder, der har været karakteristiske for det sovjetisk-amerikanske kon

frontationssystem , har med Arons formulering været dissuation, persuation 

og .subve~sion. 26) Det kan måske karakteriseres som et system med heterogene 

værdisy,stemer og magteliter samt en hermed sammenhængende lav kommunikation 

og gensidig tillid. . ... 

7. Magtbalancens funktion. 

Teorien om, at selve det internationale politiske systems specifi

citet er betinget af en ligevægtsdynamik , · som fører til, at en styrkeforøgelse 

hos en_ af systemets komponenter , der er så omfattende, at den truer de andres 

selvstændighed , medfører dannelsen af en modmagt , må nok siges at være det 

nærmeste, der findes i retning af en den internationale politiks generelle teQ

ri. Den -:r ernbryo11isk :')1 græn-·er til i·· t 1t,tologisk"". I d" · min1st e i sin 

rnesteement~e form. Men eh videre analyse af magtbalancens funktion kan måske 

bringe dybere indsigt i den internationale politiks væsen . Et af de spørgsmål, 
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som den teoretiske diskussion om magtoalancen nar beskæftiget sig med, har 

været, hvilken grad af automat:i,k inan kan tilskrive magtbalancen. Er den hold

bare formulering: hvis Æs styrke bliver større end es, vil B enten ved op

rustning eller koalit~oner søge at tilvejebringe en ny styrkeligevægt? Eller 

·skal der inddrages flere uafhængige variable? 

Man finder hos.!!Ro.'l.lS..S.equ __ e,n __ ,fornn.:tl~UJ,g af "magtbalanceloven", 

de~ nærmer sig fuldautomatikken : 

-ne pensons pas que cet equilibre si vante ait ete etabli par 
p~rsonne • • • C' est equilibre subsiste, et n'a besoin ~e de lui
merne pour se conserver, sans que personne s 1 en mele.l) 

Ligeledes i et berømt diplomatisk aktstykke, Sir Eyre Crowes me

morandum fra 19o7,_ !fvo!'.!J:!ovedprincipperne for britisk . udenrigspolitik for

muleres: 

It has beccme almost an historical t~~~p_j~_Engl~~ 
secular poli,cy: w~th_the_ J1l_ai!lj:enance o f ( the balgJte~_Q.,t_power) 
by .t!:!ro~i!l_g_jler weig:ht now _l? thi s scale and now in that, but 
ever on the side opp9~ed to_t~~9litieal di~tatorshi~·~ the 
s_!.ronges:t.· single state O_! _g:r:9._~_p ~t_ ~given_.:ti_me. If this view 
of British poliey is eorreet, the opposition into which England 
must inevitably be driven to any country aspiring to such a 
dietatership -~s._aln\Q.sJ;;._ j:_he _iom of a 1aw of nature, as has 
~ndeed b~en theoretically d~onstrated, and illustrated histori
cally. n2J 

Også Arnold ~olfers kommer i en analyse af den amerikanske uden

rigspolitik efter den anden verdenskrig til det resultat, at 

while it makes little sense to use the _term "automatic" literally 
as if human choices and errors were irrelevant to the ·establish
ment , preservation , or destruetion of a state of equilibrium, 
t~ere nevertheless is a~ificant element)of truth in the theory 
of " automatism" which is valid eve.n to~ 
' 
Hos en anden fremtrædende amerikansk teoretiker , Morton A. Kaplan~ 

udspring~r magtbalancen af nationernes egeninteresse , der fungerer som Adam 

Smiths berømte "usynlige hånd": 

'"Like Adam Smith' s ' unseer~ hand1 o.E competition, )the international 
system is polieed informally by self-interest" .4 (.sic) 

Altså i det mindste en "vis" grad af automatik, selvom kun en en

kel t går så langt som til "den ~$ynlige hånd" . Men hvilken grad? Hvad udløser 

ligevægtsdYnarnikken? For d~t første referer er Rousseau, Crowe og ~olfers til . . 
t r e forskellig~er af magtbalaneesystemer. Rousseau ti~ et multipolært sy

stem _med !lomogenL~~~.:t.~l~_!:e~,_:f_qr hvem ligevægtsprincippet, som senere skal 

v!_2es , er en væsentlig værdipræmis, ___ Qrowe til et multipolc:rt system m·~Len 

"udligner"_ (balancer)_,_ Wolfers til et stær~.:L..§.!.~9-tificeret . og _h~~~!og~t bi

QQlært system. For_Qet andet findes_ i det mindste hos 'Qf-o~e, mere. ~l~~r min-

' . 
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dre bevi_ds.t__, t .o _u_af~ng.ig!l . v.sr_:l<!.l?l_~~ styrke Qg intentionsopfallil~ Han ta

ler om "den eller de· stærkeste stater", men også om "aspirationer i retning 

af diktatur" , .formentlig en overførelse af et begreb fra den interne politik, 

hvori man kan skelne mellem politiske systemer baseret på " checks and balan

ces" og diktaturer, til den internationale pol i tik. l1_e_n h..vilk~JL_~L..Q.~p._afgøren

de ,~ken eller hegemoniaspirationen, eller mere præcist formodninæ om en 

hegemoniaspiration?. 

den sidste: 

• 
Sir Edward Grey, engelsk udenrigsminister 19o5-16, mener klart 

Those who a.ffirm that England ' s policy has always been that of 
the Balance of Power in Europ~ should consider whether British 
policy in these ·years (188o ' erne) does entirely agree with this 
theory of it. 
I have never, so far as I recollect, used the phrase "Balance 
of Power". I have o;'ten deliberatel)[ 9...'\l.Oi.deQ, t.he use of it, and 
I _ have neyer consciol,!?j,y set i t before me as something to be 
~rsue~, -attained , and preserved ... The Triple Alliance in 1886 
and the following years ... was indisputably the strengest politi-

·cal combination , themost powerful thing in Europe. Nevertheless, 
~he policY- of friendship with it was followed by the British 
Government even befor~ the Franco~Russian A~liance had com~ i~to 
existence as a counter~9ise ... 

France and Russia, though milit?rily the weaker, were the rest
less Powers, while the Triple Alliance was on the whole conten
ted. The conclusion I would draw is that Great Britain has not 
in the~ry been adverse to th~redominance of a streng group in 
Europ~ whel!_it seem~d to Tl!_ak~for stability and peace. To 
s~pport such a combin~tion _h~~-gen~~all~~en her~rst choice; 
it is only when the dominant f-ower becomes aggressive an<1 she 
feels her own interest be threatened thS1-sbe~y instinct of 

· s..el.f.::.Q.gf~ . if not by_Q.eliQerate policy gravi tates to S)Y
. t}1ing that can _fairly: be .described as a Balance of Powe·r . 

Et par forbehold må tages. Lord Grey tilhørte det liberale parti, 

og siden Richard Cobd·en udslyngede: "The balance of power is a chimera J I t 

is not a fallacy , a mistake , an imposture - it is an undescribed, indescribable, 

· incompreh~nsible nothing; mer e wo~ds , conveying to themind not ideas, but 

sound" , havde magt~a~ancepqlitik været et uartigt ord i liberal tradition. End-

videre · var det i den periode, Grey omtaler; navnlig med franske og russiske 

interesser, engelske kolliderede, i Asien og Afrika. Men under alle omstændig

heder er vi langt fra Churchills "sikkerhedsmargin" , at det kan være værd at 

· dvæle ved to_ af_ Greys_synsp~r...:_a_t _ _ikke_sJ:~k.e..,_men...!.!.r.as..tløshed" er afgø

rende' og_at magtbalapf~!!. _i. _s>g for sig ikke har været et mål for hans pol i tik. 

Ved det sidste adskiller han sig fra det klass~! systems statsmænd. Til det 

. · før~t~ har han fåe_t_ tilsl'l!tning_J.:r,a ili.r~e.cw:.tike.re. Jg.n Masacy.ks_med

arbejder George Liska finder ,~det der udløser li~~gtsgynamikken~ o~ . . ·. 
verreaktionen. kunne man tilføje - · i)Q<e_e~:magten i Qg_,f_Qr sig,-lilen brugen._a.f 
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magten. Inis Claude skriver ligeledes: · . 

Mistrust is directed not against power per se, but against 
,particular holders of power. Thisis to say .that the identity 
of the preponderant power is a signiEicant determinant of the 
attitudes of weaker states; the toler~ilitY. of inferiQrity 
depends heavily upon asseysments of the motives, morals, and 
puq:>ose __ ~_f the superior. l 

Det europæiske system, England affandt sig med i slutningen af 

19oo-tallet, var, som Grey fr&thæver~ ikke noget ligevægtssy_stem, men et 

dominanssystem, hvori den dominerende magt Ty~kland havde skabt tillid til, 

at den ikke ville tilstræbe hegemoni - og ikke genere engelske interesser. 

Den opfattedes som en garant for stabi-li t et, fordi den var "satureret", mens 

Rusland og Frankrig opfattedes som "rastløse", revisionistiske og ekspansio

nistiske. Bismarck var klart op~rksom på to betingelser for at skabe tillid: 

en "rimelig" målsætning og ordholdenhed. Om det sidste siger han: "Je riick

haltsloser Preussen zeigt, dass es seine Feinde von der Landkarte wegw~rfen 
.. 8) 

kann, um so punktlieher muss es seinen Freunden Wort hal ten". 

Trods den bombastiske sprogbrug var d.et i virkeligheden heller 

ikke Bismarcks politik "at kaste sine fjender bort fra landkort~t". I slut

ningen af .maj 1864 tilbød han en dansk7tysk grænsedragning på grundlag af 

kommunevis afstemning mellem Slesvig og Åbenrå. 9 ) Efter sejren over Østrig 

gennemtrumfede han i hård konflikt med den pre~ssiske konge en mådeholden 

±red. Under fredsforhandlingerne i 1871 var han tilbøjelig til at lade Fran

krig beholde Metz og erhvervede det kun, fordi generalstaben insisterede. Selv 

anneksionen af Elsass-Lothringen stod han tvivlende overfor og forsøgte at af

sætte områderne til de sydtyske stater for at binde dem til Preussen . I modsæt

ning til P.olen i 1945 .lcuime Bayern.:dog -?ige nej tak med henvisning til, at an-: 

neksionen ville betyde en "PerpetuierU.ng des ~rieges · und des Nationalhasses 
· .. lo) 

zwischen beiden grossen Vollcern." 

E_.ft~r JcxJg_eJl_J .1.~2Q._var det dog_fu_smar~p.f4ttel~e:ts 

samling var maksimum af 1 hvad "E~rop,a yillg .finde sig i p.f tyskerne". li-..c.is 

tysk::-..øst:r.i~.rne ville til.!:ilutt~;s det t_y_sÅe rige, "vi~eligvis se 

sig 11ødsaget til at føre kri!:{ mod dem". ll) Det var altså Bismarcks fornemmelse 

af, hvad der ville blive anset for en "rimelig" målsætning. H~s yndlings

historiker var Le~~old Ranke.
12

) R~e var ligevægtsteoretiker, o~ ligevægts

hensyn indgik tyd~1i."g.vi~ i :Bi~marcks bedømmelse af, _hvo~ "tolerancetær skelen" 

lå. Men ' hvorfor var Tysklands samling acceEtabel i 187o? Da den Ereussiske 

statsmand Karl vom Stein argumenterede for den i Arene 1813~15, var den ikke 

acceptabel, men forbindredes af Metternich. Begge argumw.terede y.d .fra lige

væ~tsprincipper, og det afs~ører, ~om Edward Vose Gulick frembæver, hvor u

præcist e.t kriterium magtbalancen i virkeligheden er, når man fra .. teorien be

væger sig over i den__pr~iske politik: 
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Two men using the same frame of reference in international affairs 
and accepting the same general assumptions, aims and means to a~ 
rive at widely divergent conclusions on how to carry out their 
specific policies . 13) 

Som Inis Claude har fremhævet , er det, statsmændene mener, når de 

taler om m~tbalance, i virkeligheden ofte en magtfordelin~J der giver deres 

egen stat "preponderan_s:~" . 14). Det fjerner dog ikke spørgsmålet om, hvorfor 

Tysklands enhed var "acceptabel" i 1870 , men ikke i 1815, skønt Preussens . . 
'styr_ke i forhold ti,l .andre stater var ulige større på det senere tidspunlct, 

. -
således at det tyske riges dominans i virkeligheden blev endnu stØrre. Ek

s_emplet }md_erstre~_hvor__y~om man skal være med at a:nalyse.r.e_j,n_t_~rug_t_io::

~al politik ud fra en· forenklet teori uden at tage hensyn til den g~e_hi

storiske magt~<2ns.!.~!.:!-R~lomåti4~-konfiJ&.rall9J! · Bismarck havde gan

ske andre midler til at gennemføre sin politik end vom Stein. Desuden havde 

h~ bl.a. ved sit mådeh~ld over for Østrig og Bayern, skabt en gunstig di

plomatisk situation, en vis kapital af tillid. Mådeholdet over for Bayern 
. . 

forsvarede han med, at det vigtigste for ham var, at "die Leute mit der 

Sache innerlich zufrieden waren - was sind Vertrage, wenn man muss" 15) . 

Tilbage står spørgsmålet om, hvorfor denne samling føltes som 

"rimelig" trods den tyske ?Vervægt i Europa, hvorim6d denne overvægt fra 

1890 ' erne satte en ligevægtsdynamik i gang. Her kan det måske først være 

værd at bemærke, at ·Tysklands s~ling var i overensstemmelse med et nyt 

princip, som stort set var - ble~et ignoreret_ i 1815, nat ionalitetsprincippet, 

m~ som fra århundredets midte mere og mere anerkendtes som rettesnor for 

:statsdannelserile. Også de dominerende normer. kan anvendes som dif.ferentie.-

ringskriterium ved en_syst~typolggisering. 
. .· ... - ....... ' 
Efter ~ilhelm IIs tronbestigelse ændredes den tyske ad~ 

flere henseend~r- i en retning, som måtte give udlandet indtryk _~f , at det 

tyske rige fra_ en -~at~re~~--m~~~-'Y~..! plevet "!'~s_~~øs~~ t ~spans~onisti_:;k , 

havde fået . ambitl:one.t ~ r~~~~:p.g ~_at bliye ~ yer9ensm9gt .__j)et tilkende

~ ave~. på ., ~et ~eklaratoriske plan ai_ ~jse:r~~ nationalistiske demagogi , 

som ·.f.eJc·s: da han i 1898·-i en tale i Damaskus erklærede sig for 300 millio

ner muhamedaneres beskytt ·e~ i 6). Det antydedes af rege-ringssammensætningen, 

da ~rrunsJ:'d _§~.~ow o9_adrn~r~! T ~rp~~z i _ 1~2? b~ev uden!'lgs-: og 7!)dr2:~m_i_~_i

stre. Det understregedes af den flådeoprustning, der satte ind fra 1898. 

Det fremgik af den landsomfattende agitation, der gennemførtes af Flotten

verein, det første store eksempel på en statsligt ledet politisk propagan

da, d~r nåede ud til den ~derste landsbyskole 17) . Wilhe~~ II~_!Yskland 
. v~ vel r~).ativJ:; ~"l.ag_~~-enQ. Bi_s_marcks i denne periQde, for så vidt som 

' 
allerede den fransk- russiske alliance fra 1892 havde skabt en ny ligevægt, 

kun midl~tidig.t s~et_ af det_JUSJ?iske nederlag i 1905. Men mistilliden 
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v~ v~t , og udligneren reagerede . · .,.• 

Det kan synes udsigtsløst at gøre et sA upræcist fænomen som til

lid til et væsentligt analytisk begreb. Men det kan måske her være tilladt at 

minde om, at det i virkeligheden ogsA har en helt .central stilling i en af de 

mest "eksakte" samfundsvidenskabelige systemteorier, Lord Keynes' General Thep-

fY, hvori skabelsen af tillid hos investorerne er en afgørende forudsætning 

for , at den økonomiske aktivitet ~ stabiliseres pA et højt beskæftigelses

niveau i det kapitalistiske system. SpørgsmAlet tillid-mistillid i interna

tional politik gives en central placering af Pierre Mendes France i hans re

degørelse for Geneve- forhandlingerne i 1954: 

Je voudrai$ nommer l ' ennemi, le plus · grand ennemi que je combats 
depuis toujours. Il s ''apelle: la m~Hiance. Entre les hommes qui, 
ici, cherchent ensemble la paix, on constate une mefiance profonde, 
douloureuse, et dont on peut dl.fficilement avoir une idee tant 
qu'on n'en a pas fait directement l'experience . C' est le poids 
le plus lourd qui pese sur nos travaux, c'est la menace la plus 
grave, presente et future, pour le maintien de la paix. 

Bien sur, des arriere-pen~ees existent. Autour d'une table de 
negociation, une vigilance constante et une critique permanente 
des affirmations de l'interlocuteur sont des precautions elemen
taires et justifiees. Mais ce que je constate ici, c'est bien 
autre chose. C'est une mefiance maladive et presque paralysante, 
c ' est une tendance naturelle et presque irresistible a ne rien 
croire, a ne rien admettre et presque a ne plus esperer. 18) 

Grey anslAr det samme tema: 

Another difficulty was the inveterate tendency in Berlin to 
invent some hidden motive for whatever a British Government 
did. The ostensible motive was assumed not to be the real onei 
Therefore some other had to ·be looked for, imagined, and sup
posed to be found~. ·. These were· the condi tions· that made i t im
possible for British and German minds to have real contact . 19) 

International politik er endnu ikke blevet tilstrækkeligt syste

matisk udforsket under denne synsvinkel til, at man med samme sandsynligheds

grad som i økonomien kan udtale sig om, hvilke forhold det er, der skaber 

tillid . Der vil dog blive lejlighed til at ve~de tilbage til dette i anden 

sammenhæng. Hvad der har interesse her, er forbindelsen mellem " tillidsni

veauet" og udløsningen af magtbalancens udligningsdynamik. PA et hø~t til-. . 
lidsniveau accepterer udligneren et st}!rkef.orholci,.-der_gjv.er den cn~t-

\ gr~e ov~rvæ~PA et lay~e ~g~~ en ligevægt i styrkefordelingen. På et 

tredie. trin indtræder en overreaktion, der er betinget af vanskelighederne 

ved en pålidelig vurderi~af modpartens styrke , På et fje~p~_ei_mis

tillid til _modpartens hensigter,_søges beyidst en sikkerne~e.r.gin..__ikke 

ligevægt. 

Man møder hele skalaen i forholdet mellem USA og Sovjetunionen 

i Arene 1941-47. Under krigen kan man i det mindste pA amerikansk side kon-
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statere et høj~ tillidsniveau. Det samme eksisterede næppe på sovjetisk side ; 

men det ved man som sædvanlig mindre om. 20) Den sovjetiske adfærd under kri

gen kan dog fortolkes i den retning. 21) F~rmentlig har netop det forhold , at 

man fra ledende amerikansk side _tilskrev de sovjetis~s.lutni)'lgs_ta,.ge_re stør

re_ tillid , end de faktis~ ~~ede, bidraget til en amerikansk adfærd der for

øgede d~ sovjetiske mistillid , og siden beford~t ~n amerikansk o~erreaktion, 

da ma.11 nå~de - ~r-~_til en ~den VUJ'dering af_ge sovjetiske hel!._sigter . _Det ame

rikanske "tillidsniveau" under krigen kan kort illustreres ved et citat af 

Harry Hopkins: 

We really believed in our hearts that this was the dawn of the new 
day we had all been praying for and talking about for so many 
years. The Russians had proved that they could_be reasonable and 
farseeinq and there wasn ' t any_jloubt in the minds of the President 
or any of ~~~hat ~~could live wi th them and get along with them 
peacefully for as far into the future as any of us could imagine. 
But I have t o make one arnendment to that - I think we all had in 
our minds the reservation that we could not foretell what the re
sults would be if anything should happen~talin. ~e felt sure 
that we could count on hi!flto be reason·able and sensible and un
derstandiJ'!g ::- but we never could_ be sure who or what might ~ 
the bask_Qf_ hi.!!!.. ther~_in the Kremlin. 22) 

Hvorfor forvandledes da tillid til mistillid? Dette spørgsmål er 

blevet behandlet i en omfattende litteratur, hvori præsidentskiftet i Washing

ton ofte får tildelt en afgørende rolle . Der kan næppe heller være tvivl om, 

at præsident Truman af forskellige grunde kom til at fremskynde udviklingen 

af den gensidige mistillid . 23) Men processen var indledt inden Roosevelts 

død . "Forestillingen om, at Truman lagde Roosevelts politik om , er fristende 

dramatisk , men den er en myte", skriver Arthur Schlesinger i en gennemgang . . 
af en række historiske værker om denne periode. H~ c~~erer ~oosevelts reak-

tion p! ~ telegr am j. . ?4. mar_ts: "Aver_ell is right i we can ' t do business 

with Stalin. ·He has broken every _one of the promises he made at Yalta". 24) 

Sherwood_taler om en begyndende desillusionering i løbet af marts og refere

rer_jldenne forbindelse nay.nlig til Pole~. 25) 

Man møder her to- t r e af de allerede nævnte determinanter i til-
- -- -----

lids-mistillidsprocessen: Opfatt~s ~OdP.arten som ordholdende? Skønnes han at 
J.) 

respektere visse noi11ller? O fattes hans målsætning_som " rimelig"? 

Alle kriterier hænger nøJe sammen. D~n noxm, der opfattes ~o~ ' 

krænket , er påny en liberal norm , selvbestemmelsesretten, her ikke den nat~o-
; 

~ale , men den interneJ retten ti l ~~_ indrette det politiske system i over-

ensstemmelse med flertallets ved f_rie yalg_ udtr_ykte øn_?ker . Vi møder denne 

ppoblematik gang p! gang i de følgende års sovjetisk-amerikanske_konfxont~ 

tion. Den sovjetiske politiske ensretning af Østeuropa opfattes fra ameri--- -- - ------
kansk side som løftebrud Qg fø~gelig s9m ~~~icerende e~-~k~pansiv politik. 
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~n fi~s~ing af de relevante akter gør det tvivlsomt , om der er grundlag for 

en sådan fortolkning . da man fra sovjetisk side kQnsek~nt har la~gt p.å 

formuleringer , der var tilstr~kkeligt tvetydige til at gø~e den sovjetiske 

fortolkning forsvarlig . Flere forhold af interesse melder sig i denne forbi n

delse. 

For det første opfattes den sovjetiske ensretning som "mere eller 

mindre rimelig'' i forskellige forbindelser . Allerede Sherwood er inde på, at 

den ansås for mere rimelig i Rumænien, der ha~~~deland~nd_i 

l 26) . . l' . Po en . S~den VLser de vest ~ge reakt~oner, at den anses for mindre accep------ . 
tabel i Tjekkoslovakiet end i de andre østeuropæiske lande. Den udløser her 

ligefrem en mobilisering af modmagt, som kommer til at betyde, at Sovjetunio

nens relative magtstilling forringes trods den forøgelse i absolut s·tyrke, der 

ligger i den totale kontrol med Tjekkoslovakiet. Hvorfor? Ser man på den sam

tidige debat, vil man finde tre argumenttyper , der anvendes ved vurdering af 
11 rimeligheden": 91j_ekkoslovakiet havde i modsætning til de andre østeuropæiske .,, 
s~ter haft et politisk system af samme ty~~-Qm de vestliga, / det havde fø~t 

en "u:e_rovokerende" udenrigspol i tik over f'er Sovjetunionen,'>} det havde mim:Ir e 

sikkerhedsgeograf'is k betydning f'er Sovjetunionen end Polen og Rumænien. 

De interne normers betydning f'er den udenrigspolitiske adfærd træ

der også tydeligt frem i reaktionen på Hitlers politik over for Tjekkoslova

kiet i 1938-39. Her opf'attes hans målsætning for "rimelig" af vestmagterne , 

så længe han holder sig til nationali t etsprincippet, men da han ved besæt tel

sen af Prag 'går ud over det, sker der en "eksplosion" i den engelske opinion, 

som fører til , at udligningsreaktionen udløses .. 27) 

For_det ~det k_~ selve anvendelseE_af formuleringer, der er så 

tvetydige , at de kan fortolkes· modsat af to par~e~~dtryk_f~~n 

e~~årlig kommunikation eller en fælles interesse i at tilsløre interesse

modsætninger i en gi~n situation. Den centrale sætning er her J9lta-er~~æ

ringen om , at de~rQYisoriske polske reg~~pg "shall ~_pledged to the ho~d

iAg~f fre~ and __ ~et!ered elections as soen as_pgs~ible on the basis of uni

versal suEfrage and secret ballot. _Jn these elections all democratic and anti

Nazi _parties shall have the right to take part and to put forward candidates" . 28 ) 

Hvad er kriteriet for demokratisk? 
l 

Fgr det tredie viser konfrontationen om Østeuropa en klar uover

ensstemmelse i normerne for international adfærd. Fra sovjetisk side betragter 

m~_~l~t indflydelsessfærer som områder, man har ret til at bringe under to

tal p9J.i tiskEJlt~9_L__§talin siger det udtrykkeligt til D.jilas: "Denne kr_ig 

er ikke· som fortidens. Den, der besætter et område, gennemfører sit eget sam

fund_§system i Eet:__Enh~r g~!!Demfører si t ~~em så langt __ h~s hær har magt 

til det!._Det kan ikke være anderle§es" . 29) Både "handelen" med Churchill i 
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oktober 1944 og vestmagternes adfærd i Italien, hvor de ordnede de EOlitis~e 

forh~ld ude!l_ §.Q~:je~i.sk ~~J.'t~gelse - _t:r:,ods sovjetiske- j?;otester -30) - kunne 

give Stalin det indtryk , at magtbalanc~di~lomat!ets_?pillereEler også gcd

k~ndtes af v~s~agter~~· Enk~~te v~st!lge d~~lomater som navnlig Georges 

~~an var vel indstillet herEå· 31 ) Men det var ikke den g ominerende norÆ. 

Da Stalin selv respekterede dep i Grækenland kunne vestmagternes interesse 

for de østeurop~iske lande_fra sovjetisk side ppfattes som indblanding i den 

SE~jeti ske indfl~elsessfæreL et i nd~cium fo~ aggressive _heEsig~~r . 

8. Det klassiske magtbalancesystem. 

Men.:; der f.inde.§ en ans.el~g- t~reJ-.!.?.!< _li tteratllr_g~ring___mggtbalan

cebegrebet , kniber det med ~pjri§ke under2~g~ls~r der fors~er at konfrQ~

tere teorierne med de histori.:;ke data. Et sådant .s igte har den amerikanske hi

storiker Edward Vos e Gulick-s Europe' s Classical Balance of Power , der efte r en 

kort gennemgang af navnlig det 18 . århundredes debat om magt balancen under ~ø

ger begre bets anver!del~e i pr.akt l sk politik i perioden 181 3-1 5 , d .v. s . ved ud

formningen aÆ den europæiske ordni ng, der efterfulgte Napoleonstlden. Han kon

staterer ~runder, at ska.bel.sen af en magtbalance i Europa fakt isk var et ho

vedmål for_ de_fl ~s1:~hovedaktører~Metternich , Ca5tlerea~ Talleyrand t i l 

dels preus serne vom St e_ln og H~denbe_!'g ~....!J<.?r ~~~ Al~~<?-.e_r .!..· Midle t __ her

til var først _~_fremme~~~-in~d~~ ~!~rig ved ~t~gjve det med stater , 

d~r var . for store ~il _at ~e J<Q!ll1!!e under ~e_!s Jlegemon~_;. _LnQrd_ e_t med Bel

gien forenet Holland. I øst et Preussen , der fik store ·landudvidelser i Ve.:; t

tyskland . We.:;tfalen og Rhlnprovinsen, hvpr -~~~ før revp~utj.pne.n.. _!cun _ha_y_Q.e 

haft de beskedne broboveder her-tugdømmet Kleve Qg_grevskE-bet ark . l s__ydøs t 

kongedømmet Sardinten. 

Gulick vise r· dog også , s om nævnt , at se l v ak t ører, der var enige 

om at lægge magtbalancepr~ncippet til grund for en international ordning, 

kunne komme til nok så forskellige resultater i praksis. Der var langt mellem 

vom Stei.n og Mettermch, og str_i_åfn 9m, h_vor_~id~ Sac}?..se.n _.skulle indlemmes i 

Pr_euss~:t:J., v~:r_~t vis!._!;id3.E_unkt så l!_å_~_d , . a~-W_i_en_erkon_g_:~en var ved at 

bryde sammen i krig. -Karakteri s tisk for de}:_ kli:l.ssi.:.k~_agtbalans_e_~2tem var dog ,__a t 

o~retAoldelsen af en l1gevægt 1 form af jævnbyrdighed mellem en række stor

ma ter og bevarelsen af en række mindre stater var et organisatorisk princip , 

sonL~..Y.idt omfc:mg _ _yar ~~illnd~ ... ~f ~ og . . (æ)-le_?_ f~! ~teli terne. Den rolle, 

dette har spillet i tidligere århundreder har endnu ikke været genstand for 

undersøgelser med anvendel.:.e af samme sy5tematik_ som Vose Gulick. Man må der-
' 

for foreløbig nøjes med nogle mindre velunderbyggede antydninger. 

. . 
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D~t k~ sål~~~East~lås, at ligevægtshensyn allerede ·i det 17. 

århundre~e __ ud_!!'y~e~~Ul.t_ ~res i diQlomatiet. I artikel XILLden...f.r~sk

danske traktat aE 1645 Eorpligter begge monarker sig siledes til at "·bevare 

d~amle og sunde ligevægt. der hidtil h~~dlag_.f.Q:c_f.re.Q..en_og 

den oEEentlige ro" l). Det er interessant nok italieneren kar~inal Mazarin, 

~er gør sig til talsmand Eor ligevægtsdoktrinen, som naynlig anses for karak

teristisk Eor venetiansk diplomati. ~er syn~~ s~l~des_~t være en direkte for

bi-ndelse fra den_ tidliger~ . .Jllagj::bal~poli tik i~~ssancens Italien til ud

.t:ormningen aE denne pol i t~k ·i Europa. ~er dog_ navnlig som reåktion ·på Lud

vig XIVs politik, ligevægtsdoktrinen vinder terræn, både inter~tionalt og_j 

Frankrig. 2) Der henvises udtrykkeligt til den i Utrecht-Ereden (1713) ,~ 
afsluttede den spanske arvefølgekrig . En "retfærdig magtbalance" betegnedes 

som "det bedste og mest solide grundlag for . indbyrdes venskab og varig almin

delig Eorståelse" . 3) Samtidig udviklede ~enelgn, de~ var_sat til at fores tå 

den franske tronfølgers opdragelse, magtbalancedoktrinen teoretisk. Hans 

skrift er værd at citere, fordi det indeholder tanker, som siden genf.indes 

i en hel række aE det 18 . århundredes politiske skrifter og i virkeli~hed~n 

også i meget af det, der i vor egen tid betegnes som den internationa~i

tiks teori: 

Il Eaut compter, qu'a la longue , la plus grande Puissance prevaut 
toujours & · renverse les autres , si les autres ne se reunissent 
point pour faire le Contre-Poids . Il n'est pas permis d'esperer 
parmi les Hammes, qu'une puissance superieure demeure dans les 
Bornes d'une exacte Moderation; & qu'elle ne veuille dans sa 
Force, que ce qu'elle pourroit obtenir dans sa plus grande Foib
lesse. Quand meme un Prince seroit assez parfai t , pour faire un 
Usage si merveilleux de sa Prosperite, cette Merveille Einiroit 
avec son Regne. L'~bition naturelle des Souverains, les Flat
teries de leurs Conseillers, & la Prevention des Nations entieres, 
ne permettent pas de croire, qu'une Nation qui peut subj uguer 
les autres, s'en abstienne pendant des Siecles entiers ... 

Il Eaut done campter sur ce qui est reel & journalier; qui est, 
que chaque Nation cherche a prevaloir sur tautes les autres qui 
l'environnent. Chaque Nation est done obligee a veiller sans 
cesse, pour prevenir l'excessif Agrandissement de chaque Voisin, 
pour sa Surete propre. Empecher le Voisin d'etre trop puissant, 
ce n'est point faire un Mal: c ' est se garantir de la Servitude, 
& en garantir ses autres Voisins. En un mot, c'est travailler 
a la Liberte , å la Tranquilit~, au Salut public. Car l'Agrandis
sement d ' une Nation au- de- la d'une certaine Borne , change le 
Syste~e general de tautes les Nations qui ont Rapport a celle-
la. 4J · 

M~n~gså k~pen mod heg~monia.spirationer bør respektere ligevægten: 

Quand une Puissance mente a un Point, que tautes les autres Puis
sances vo~s~nes ensemble ne peuvent plus lui resister, tautes 
ces autres sont en Droit de se liguer, pour prevenir cet.'Accroisse-
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ment, apres lequel il ne seroit plus Te~ de defendre la Libert~ 
commune. Mais pour faire l~gitimement ces sortes de Ligues, qui 
tendent a pr~venir un trop grand Accroissement d 'un Etat, il faut 
que le Cas soit ~ritable & pressant: il faut se. contenter d'une 
Ligue d~fensive; ou du moins ne la faire offensive, qu ' autant que 
·la. juste & n~cessaire D~fense se trouvera renferm~e dans les Des
seins d'une Aggression. Encore meme faut-il toujours, dans les 
Trait~s de Ligues offensives , poser des Bornes pr~cises , pour ne 
d~truire jamais une Puissance, sous pretexte de la mod~rer. 

Cette Attention a maintenir une Espece d'egalit~ , & d'Equilibre, 
entre les Nations voisines, est, ce qui en assure le Repos commun. 
A cet Egard, toutes les Nations voisines, & li~es ~ar le Commerce 
sont un grand Corps, & une Espece de Communaut~. 5) 

Krigen er ærkebiskoppen af Cambrai en vederstyggelighed: 

Toute Campensation exactement faite , il n'y a presque point de 
Guerre, meme heureusement termi~~e, qui ne fasse beaucoup plus 
de Mal que de Bien a un Etat . 6) 

On pend un pauvre Malheureux, pour avoir vol~ une Pistole sur le 
grand Chemin, dans son Besoin extreme: & on traite de Heros un 
Homme qui fait la Conquete, c 'est-a-dire, qui subjugue injuste
ment les Pays d'un Etat voisin. 7) 

Il ne peut y avoir qu 'un seul Cas, ou la Guerre, malgre tous ses 
Maux, devient n~cessaire. C'est ce Cas, ou l'on ne pourroit l ' ~vi
ter qu'en donnant trop de Prise & d'Avantage a un Ennemi injuste , 
artificieux, & trop puissant . Alors en voulant par Foiblesse evi
ter la Guerre , on y tomberoit encore plus dangereusement ; on fe
roit un Paix, qui ne seroit pas une Paix & qui n'en auroit que 
l'Apparence trompeuse. 8) 

Magtbalancedoktrinen vinder vid udbredelse i det 18. århundredes 

pol i tiske li.tterat~ . Man finder den hos filosoffer, historikere og retslærde, 

hos David Hume, William Robertson, Emmerich de Vattel og Rou~eau, hos Metter

nichs lærere ved universitetet i Mainz og diplomatskolen i Strasbourg, Niklas 

Vogt og Christoph Wilhelm Koch, hos hans højre hånd Friedrich von Gentz. 9) 

Den flr .sin mest systematiske. udformning af englænderen Lord Brougham. 

Det ~-~~~~-~9.m :_gg_k~;.:~n. _ J1Qrn@.Q._y_tt_Q;r.L__sMr.,t som kaus.alteQri, 

man møder magt 'balance teorien, og doktrinen påvirkede magt,eli ternes adfærd s! 

vidt, at teoriens kausale gyldighed måske var højere i d~nne periode end pj 

no_get ande~ tidsR~_t .. ~!-c::-h:e~-f!~~~--~ .(_1.74~)_, hvor Frankrig gav afkald på 

erobrede områder, og Hubertus'burg-freden (1763), der afsluttede Syv!rskrigen, -- ·- ~----::;--.:.~':.- - . : . . .. . - -- . . . - - ···---
er 'blevet anfør t som eksem~le! p! det~§. århundredes res~kt for ligeVægts-

pri~ci;;:;.io) Sådan har de virket retrospektivt på forfattere, der har ople-
' Vet det 20. ~r~undred~s krige og ~redsslutning~r med deres manglende respekt 

for ~<? år den ~l':ssi~~~-- '!lagtb~an~.::_g:r_-un~::_g~~~- = - at_ r~s~~-kter:_ mqdstanderens 
~ksistens og ikke ydmyge ham. f?r. samtidens magt'balancet~~!'længer~ var :r:_esp~k

ten for ligevægten derimod ikke vidtgående nok. David Hume me~te, at Aachen

fre~~ll_~e _ha~ ~!.et _9J>f!!~t_fem år tidligere, hvis ikke englænderne var 
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"such . true combatt~ts , tl'_!a_t )T.h~l! . .Ql!.G~ . -~lliJa~_,_Jtl'_~ :1.-oose _all_ .&Q_nc~r.n....t:ox....our-

selves ~<;L_our posterity, and consider only how we may best ahnoy the ennemt ' · 11) 

Hvad der på en senere tid måtte virke som mådehold i målsætningen, 

mest ~lående måske på Wienerkongressen, der prægedes af mænd, som var opdraget 

i det 18. århundredes tankegang, var indtil århundredets slutning forenet med 

et mådehold i midler og deres anvendelse, som står i kontrast ikke ba~ til den 

tid , der fulgte efter , men også til den tid, der lå ~r . 30-års krigen havde 

~ret en t~ krig. I Mecklenburg, Pommern, Thuringen , Pfalz og Wurttemberg 

halveredes befolkningen mellem 1618 og 1648. 12) Ludvig XIVs overfald på Pfal z 

t_l~88 medførte en systematisk ødelæggelse af landet, som man vanskelig~ fin

der sidestykke ti}. i det 18. århundrede. " I det 18. århundrede", skriver en 

~ngelsk rnilitærhistoriker, "førtes krig med mådehold. Med den religiøse fana

tisme reduceredes krigens onde til et minimum aldrig nået før eller siden". 1 3) 

Kun_ E.reuss~n _ opretnolo t _ ~n_Lf.Qrholg_t:U_sjn ~f.Ql.lming.....stpr ståen<i.~ 

- 80.000 mand .!!led en befolkning på tre rnilli_m i 1749 mod l~Q_. Q.Qq __ ;LFr~yig , 

der havde omkring 25 millioner, 195.000 i 1780'erne _mg~ 180.000 i Frankrig ~ 14) 

Den pacifisme, man møder hos Fenelon i århundredets begyndelse, 

genlyder hos Montesquieu-, når han i De l'esprit des lois skriver: 

Le droit des gens est naturellement fonde sur ce principe: que 
les diverses nations doivent se faire , dans la paix , le plus de 
bien, et d_ans la guerre, le moins de mal g\l ' il est possible, 
sans puire å leurs ~ritables interets. 15) 

Man .fornemmer den hos en af tidens ledende fyrster , Ludvig XV, 

når han på slagmark€n ved Fontenoy siger til kronprinsen : 

Voyez tout le sang que coute un triomphe! Le sang de nos ennemis 
est toujour~ le sang des hommes; la vraie glorie , c•est de l'e- · 
pargner. 16) 

Og man mærker den hos den statsmand , der på en gang korn til at 
•, 

afslutte denne epoke og bringe dens politiske principper til den højeste ud

foldelse, Charles de Vergennes (fransk udenrigsminister 1774-87), der i øvrigt 

kunne takke kronprinsen fra Fontenoy for sin stilling. I et fortroligt memo

randum til Ludvig XVI slc.rev han: 

La gloire des rois conquerants est le fleau de l'humanite. l7) 

Måske er anekdoten om den franske officer, der før slaget ved Fon

tenoy sagde til englænderne: "Tirez les premiers, messieurs les Anglais!" 

apokryf. 18). Men den lyder mere troværdig i det 18. århundrede end i nogen 

anden epoke. 

Et århundrede, hvor man blandt meget andet også begyndte at dis-. \ 

kutere betingelserne _for en varig fred, fra Saint-Pierres Projet de paix per-

peruelle (1728) tl.i Kants Zum ewigen Frieden (1795) og Jeremy Bentharns skrif-
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ter. Selv den statsman~_ der fik det klassiske system til at bryde sammen, 

N~.P_9_l~_e_o~Lhavde en fornemmelse af dets normer, ·samtidig med at han klart af

slører .hegE;ffionipolitikkens. P~ Sankte Helena siger han f.eks. om Preussen: 

Apres un si grand succes que celui d ' I~na et la reddition de 
Magdebourg je ne pus r~sister au d~sir de profiter de ma vie-

19
) 

toire; mais ayant ainsi humili~ un ennemi, je devais l'an~antir. 

Hvad var de karakteristiske forudsætninger for det klassiske magt

balancesystem? 

Gulick fremhæver som den .f~rste forudsætning, at der eksisterede 

et system af selvstændige stater med en svag stratifikation. Men det var ikke 

blot dette, der var karakteristisk for det 18. ~rhundrede . G~dP-~~~r 

stat~dannelse var ensarte~ i hel~stemet, det ~ynastiske . Det be t ød bl . a . , 

at man havde ret sikre prognosemuligheder og derfor kunne planlægge sin uden

rigspolitik og give. diplomatiet tid til at forhandle og manøvrere . N~r kur

fyrsten af Bayern var barnløs·, vidste alle, a~ der før eller senere ville op

st~ et successionsspørgs~l. Forhandlingerne om det slesvig-holstenske mage

skifte stod med afbrydelser p~ i 50 ~r. Det dynastiske princip betød~ at der_ 

var en slags retsgrundlag for den internationale pol~tik~~s~e ~ilf~lde 

kunne arvefølgekriser løses ved voldgift som den bayerske ved Tesehen-trakta

t en ()~ .Men i andre tiJ fælde f~rte de til krig, fordi den ene e ller den 

anden løsning var ensbetydende med afgørende forskydni nger i magtfordelingen 

eller bevarelse af magtbalancel!.L_Qg selve . .Q.ette at bevare l igevægt en var et 

v!g_tigt:_:!!!.g__!'or mange af tidens aktører . Respekten for visse retsnormer og 

vilj~n ti! ~t _:p~l~_gge ~.selv begrænsninger var forudsætninger for systemets 

best~en. · Polens deling mellem Rusland, Preussen og Østrig føltes at være i 

strid med disse normer, hvori indgik respekten for indg~ede traktater, og 

blev p~ en m~de begyndelsen til systemets sammenbrud. Vergennes talte i denne 

forbindelse om "brigandage ·politique", og Maria Theresia tilstod - m~ske med 

krokodillet~rer - over for den franske ambassadør, at hun havde "sat en stor 

plet p~ sit styre", men undskyldte sig med,' at hun kun havde formuleret exor

bitante krav for at f~ Preussen og Rusland til at afst~ fra deres plan. 20) 

For Vergennes var ligevægten og respekten for retsnormerne vigtigere end eks

pansionen: "La France, constitu~e comme elle l'est, doit craindre les agran--- - . -·-·-- --·-- ----------- ------ ____ .....:_ __________ ____.:::___ 

dissements bien plus que les ambi tionner", skrev han t ::n Ludvig XVI, og da 

man foreslog kongen en anneksion af Rhinprovinserne, svarede han: Selvom 

det kunne have visse fordele, "une årne honnete ne peut s'arreter sur ce pro

jet, quand on · r~fl~chit aux injustices criantes qu 1il faudrait commettre". 

Urui~l<J'_~g~p_medJ!;n,gJ,gng_ :LJ: .. zza_a.f_viste han forslag om landgang, fordi han 

i~e dir ekte __ vilJJL~df'ordre en nation, der var "indispensable dans la balance 

de l'Euro~t ~~-l!'.!:!e kpi[J..c?~LEetsP.rinc~p: h_§l.venes frihed .. 21) 
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~} Gulick og Rosecrance fremhæver magteliternes homogenitet som ka

rakteristiske for det klassiske system. De var dynastiske og "sikre", ikke 

truet indefra. Visse principmål var fælles: bevarelse af statssystemet , af 

de enkelte komponenters eksistens og uafhængighed samt af en .. ligevægt , der · 

forhindrede enkelte stater i at få overmagt . 

Men magteliternes homogenitet gik langt videre . Der fandtes en kul

turel homogenitet, som man ellers kun finder i mindre regionalsystemer som old

t idens Hellas eller Renæssancens Italien. Fransk v~ magtelitern~s spr~g over 

hele Europa. Frederik den Store af Preussen trøstede sig i sin modgang under 

Syvårskrigen med at skrive franske vers. 22) DiElom~!er f~~hele Europa uddan

n§des ved universitetet i Strasbourg . 23) Diplomater, generaler og sågar uden-
. 

~igsministre ~oges i tjeneste i andre l ande end deres egne. Morits af Sachsen 

var f ransk overgeneral , Bernstorff'erne danske udenrigsministre. Fxgnkriss 

intellektuelle elite var velkommen ved hofferne i Sankt Petersburg og Potsdam. 

Man havde mere kosmopolitiske eliter end på noget andet tidspunkt siden re

formationen og noget andet tidspunkt efter revolutionen og derfor meget høje 

kommunikationsmuligheder . 

/ 
l 

Rousseau skriver med nogen fortrydelse: 

Il n'y a plus aujourd ' hui de Fran~ois , d 'Allemands, d ' Espagnols , 
d 'Anglois meme, quoiqu ' on en dise ; il n ' y a que des Europ~ens . .. 
Que leur importe a quel maitre il s o~issent 1 de quel Etat ils 
suivent les loix? 

Men kun fædr elandskærligheden kunne skabe gode borgere . 24
) 

Gulick OPTegner d~ midler4 ~~r _ygr karak~eristi~~or_d~t_klas-

siske m~gtQalancesystem som årvågenhed , handlingsmobilitet, kompens a tion og 

mådehold tils~ræbende be~e~se. af komponenterne~_yed årvågenhed Jorstår_han, 

at magterne har le~ghed til at kontrollere hinandens stY.!ke gennem perma

nente diplomatiske missioner . Denne " right of mutual inspection" var ifølge 

Lord Brougham "now universall y r ecognized among ci vilized states". 25) Man 

kunne tilføje ,_ at flere forhold lettede dette: den t eknologiske udvikling 

gik langsomt, søstridskræft~r~e har til enhve~_Jid væ~<!.t let~~st at kontrol

lereJ~g de spillede en væsentlig rolle i det 18. århun~redes 2!Yrkekonfron

tationer. Landstyrkerne var - bortset fra Preussens - hvervede og af beske-, 
dent omfang . Dette satte i sig selv gtænser for voldsdimensionerne. Soldaterne 

havde ingen i~dre loyalitetsmotivering . Desertat~on var så ~qrmalt et fæno

men j. _~l~, at ma11. fo_retrak at manø'VI!trELSå l~g~ _som muligt _pg undgik_.mrr_ed-
. : 2G) · 

ningstaktik under kamp. ·At føre krig krævede penge til at hverve solda-

~er. Men også diplomatiet brugte penge , ikke blot som i andre perioder til 

subventioner og "økonomisk bistand", men formentlig mere e~d i nogen anden 

epoke til bestikkelser. Da _vergennes i 1771 udnævntes til ambassadør i 

Stockholm, medbragte han to millioner f ranske pund til bestikkelser for at 
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fremme en politik, hvis formål var at forhindre S.verige i at lide Polens 

skæbne . - 2~) Syerig~ .var på ~~~e~. særlig berygtet for sin kornlp

t_iotf!-H~!L!!lap.. h~Qg.~.~ ... s:tq~~-~~j2.~Ur~.ik _den Store , at han holdt_~i-g 
fQr god. til at .. ~J:j..Js:!f.~~den .!:Y~siske storkansler Bes_tu~ev. 28) 

Også' denne form for diplomati kræver formentlig homogene magteli-

ter~ 

Ved "handlingsmobilitet" fo.x:s..tå.L.~i~heden for a t ski.f..t.e 

politik uden at lade ~ig hæmme af inerti eller følels€smæssige bindinger. 

~~t. 18 . århundredes kosmopolitiske magteliter havde på den ene side fri

gjgrt sig fra_de foregående perioders religiøse lidenskaber , på den~~~ 

side · Var de endnu i~~--grebeL.af ae nationale vækkelser , der i sidste ha1y

deJ_ p.f år.bJ:mdrede.!_ be~~tt:: at røre på sig i beFolkningsgrupper, som endnu 

fan havde ringe ind~~else på den internationale politik. En høj eliteinte

gration var karakteristisk .for systemet . 

I Raymond Arons systemtypologisering kaldes sondringen mellem ho

mogene og hetero§ene systemer "fundamental", og han tilføjer: 

J'appelle systernes homogenes ceux dans lesq~els les Etats appar
tiennent au meme type, obeissent å la meme conception de la 
politique. J ' appelle h~t~rogenes, au contraire, les systernes dans 
les·quels . les Etats sont organises selon des principes autres et 
se teclament de valeurs contradictoires. Entre la .fin des guerres 
de Religion et la Revolution fran~aise , le systerne europ~en etait 
å la fois multipolaire et homogene. Le systerne europeano-ameri
cain, depuis 1945, est a la fois bipolaire et heterogene. 

Les systernes homogenes comportent, en premiere analyse, une plus 
grande stab~lite ... 

L' homogeneite du systerne favorise la limitation de la violence. 

·9. Integration 

29) 

Forskellige former for rivalisering og forskellige grader af mis

tillid præger magtbalancesystemerne. De er derfor blevet henregnet til en grund

type, som er bleVet kaldt konfrontat1onssystemer . Men den internati onale poli

tik har også andre aspekter. Den præges ikke bare af konfrontation og styrke

prøver , men også af samarbejde. Den bevæger sig med ~n .formulering af A~nold 

Wol.f'ers · mellem to poler , en "magtpol" og en " samarbejdspol", hvor magthensyn 

er irrelevante. l) En række forskere har navnlig vendt deres opmærksomhed mod 

samarbejdsaspekterne, mod den type af systemer, som i denne fremstilling kal

des integrationssystemer . 

Begrebet integration , der stammer fra sociologien, hvor det be-
2) 

tegner forekomsten af "fælles bestræbelser og solidaritet'\ . i en gru~pe, 

bruges ikke entydigt i international politik. Kårl Deutsch forstår ved inte~ 

gration " the attainment ,within a territory, of a " sense of communl.ty" and ef. 
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inst~tutions and practices streng enough and widespread enough to assure, for 

a "lorig" time, dependable expectations of "peaceful change" among its popu

lation". 3) Ernst B. Haas mener med politisk integration " the proces whereby 

political actors in several distinct national settings are persuaded to shift 

their loyal ties, expectations , and pol i tical aet i vi ties toward a new center , 

whose institutions possess or demand jurisdietion over the preexisting natio

.nal states" . 4) Mens Deutsch snart anvender integration om en tilstand , snart 

om en proces, definerer Haas den klart som en proces. Arnitai Etziorii anvender 

derimod integration som en tilstand, der er kriterium for, hvor langt et 

politisk system har bevæget sig i retning af et politisk "fællesskab" (com

munity) og bruger "forening" (unification) om den proces, hvorved denne for

vandling finder sted . Han retter herved opmærksomheden mod integrationsni

veauet i tre henseender: 

"A political conimunity is a comrnunity that possesses three kinds 

of integration: (a) it has an effective control over the use of the means of 

violence (though it may "delegate" some of this control to member-units); 

(b) it has a center of decision-making that is able to affect significantly 

the allocation of resources and rewards throughout the community ; and (c) 

it is the dominant focus of political identification for the large majority 

of pol i ticall y aware ci tizens''. 5) 

Ved integre~ede fællesskaber forstår de tre forfattere ikke det 

samme . Deutsch taler allerede om integration, når voldsanvendelse er blevet 

utænkelig mellem en gruppe stater. De udgør så i hans sprogbrug et "plura

listisk sikkerhedsfællesska~'. Haas kræver derimod fælles institutioner, 

der "har eller kræver jurisdiktion over de tidligere nationalstater", og 

Etzioni anlægger som fællesskabskriterium effektiv kontrol med voldsmidler, 

et beslutningscenter med signifikant indflydelse på fordelingen af værdier, 

og at fællesskabet skal være den dominerende politiske identifikationspol. 

Hans politiske fællesskab bliver derved svært at skelne fra Deutsch's 

"sammensmeltede (ainalgamated) sikkerhedsfællesskaber", som i realiteten er 

forbundsstater. 

Den vaklende sprogbrug afspejler det fænomen, at der eksisterer 

en her sk~a af .forskellige strulcturer i forholdet mellem territorialt or

ganiserede politiske enheder. Denne strukturskalas ene pol består af retligt 

og politisk selvstændige enheder, der befinder sig i en indbyrdes konfronta

tionsstilling, hvori anvendelsen af eller ophobningen af voldsmidler, der 

potentielt er rettet mod modparten, spiller en vigtig rolle. Den modsatte 

pol er forbundsstater, hvori ledstaternes suverænitet er begrænset til in

terne anliggender, således at den ikke kan udøves i relation til stater 

uden for forbundet eller højst på det kulturelle område,som tilfældet er 
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med visse sovjetrepublikker, der opretholder deres egne undenrigsministerier. 6) 

Mellem disse to·• poler findes talrige varianter, og det kan være svært at a.f

gøre, på hvilket trin man bevæger sig fra internatiQnal politik til intern 

og omvendt. I en periode kan ·s.tater være suveræne alctører i international po

litik, i en anden er de led i et større politisk fællesskab. Det tyske rige 

og Italien samledes af en sværm af mindre stater, omvendt opløstes Østrig

Ungarn i 1918 i en række efterfølgerstater, og en tilsvarende udvikling er · 

de :: engelske, franske , belgiske og hollandske koloniriger undergået efter 

1945. 

Men der findes også forskellige former for "fællesskaber" bestå

ende af suveræne stater: Det britiske Commonwealth, det europæiske økonomiske 

fællesskab, Norden, den arabiske liga o.s. v. Hvis man som her vælger at an

vende integration som et vidt begreb og ikke i den snævre betydning, hvori 

det ofte benyttes som be~egnelse for en type international politik, hvis 

mere eller mindre eksplicitte model er CEE, bliver det muligt at sondre mel

lem forskellige typer af integrationssystemer. 

Det må dog påny understreges, at sondringen mellem konfrontation 

og integration er en sondring mellem to aspekter af international pol itik , 

som i forskellige kombina~ioner vil være ~il stede i ethvert empirisk system, 

der ikke befinder sig i en absolut krigstilstand. Om man vælger at betegne 

det ene eller det andet empiriske system med det ene eller det andet begreb 

kan kun være udtryk for , at det ene eller det andet aspektsystem er domine

rende i det. Også i integrationssystemer findes konflikter og viljekonfron

tation. Uden viljekonfrontation kan man overhovedet ikke tale om politik. 

Forskellen ligger i de konfliktløsningsmetoder, der er karakteristiske for 

det ene eller andet system, og dermed sammenhængende det niveau af tillid 

eller mistillid, som præger forholdet mellem systemets komponenter. I inte

grationssystemer vil konfliktløsninger være præget af en så høj grad af 

.,' ~i.Jirødekommenhed" (respons i veness) over for krav fra andre enheder, at hen

syn til parternes Væbnede styrke bliver irrelevante. Derimod anses fælles in

stitutioner ikke for et afgØrende kriterium for integration, som begrebet 

her anvendes, kun for visse typer af integration. 

Sikkerhedsfællesskaber 

En af de tidligste anvendelser af integrationsbegrebet i inter

national politik skete med henblik på det, Deutsch har kaldt "sikkerhedsfæl

lesskaber", og i den type systemer, han kalder "pluralistiske sikkerheds

fællesskaber", indgår fælles institutioner ikke som en nødvendig forudsæt

ning, selvom de kan findes. ?) Plurali?tiske sikkerhedsfællesskaber er 

statsgrupper, som har afskrevet muligheden for voldsanvendelse i afgørel-
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sen af indbyrdes tvister. 

En anden type sikkerhedsfællesskaber er i hans terminologi "de 

sammensmeltede". Da de i realiteten er forskellige typer af forbundsstater 

og statsforbund, er de dog på grænsen af interna~ional politiks område og 

vil derfor ikke blive behandlet her, skønt hans gruppe har interesseret sig 

mere for denne type end for de pluralistiske sikkerhedsfællesskaber. Af tolv 

betingelser, som han finder relevante for sammensmeltede fællesskaber, anser 

han kun tre for betydningsPulde for· de pluralistiske: "compatibility of major 

values relevant to poli1:ical decision-making", " capacity of the participating 

political units or governmen1:s to respond to each other's needs, messages 

and aetions quickly, adequately, and without resort to violence", og "mutual 

predictability of behavior". 8) 

Af andre forhold, som kan have betydning , nævner han militær magts 

uanvendelighed i det indbyrdes forhold og intern ~odstand mod voldsanvendelse 

i forhold til bestemte lande. Som eksempel på det første anføres forholdet 

mellem Canada og USA: USAs landmagt kunne til enhver tid overvælde Canada, 

men britisk flådemagt kunne gennem hele det 19. århundrede ramme amerikansk 

skibsfart . 9) 

Men man kunne m!ske komme lidt længere. Når man ser på de tretten 

pluralistiske fællesskaber, Deutsch anfører: USA-Canada, USA-Storbritannien, 

USA-Mexico siden l930 ' erne, Norge-Sverige, Sverige-Danmark, Danmark-Norge, 

Østrig-Tyskland 1876-1932, England-Holland, England- Belgien, Belgien-Holland 

siden 1928 , England-Norge, England-Danmark, England- Sverige, genfindes i 

det mindste en række træk i de fleste tilfælde: ingen vitale territoriale 

mellemværender, en høj kulturel og til dels sproglig homogenitet, en bety

delig politisk affinitet, ensartede politiske systemer. 

Listen kunne i øvrigt naturligvis med lethed udvides. Hvorfor 

ikke Danmark-Holland, de to første lande, der (1904) indgik en helt uforbe

holden voldgiftstraktat om afgørelse af indbyrdes tvister? lO) Et præcist 

udtryk for, at magteliterne giver afskaffelsen af krig i sig selv en høj 

placering i deres værdisystem. 

I øvrigt kunne listen selvfølgelig forlænges umådeligt, hvis 

man ikke begrænsede den ved andre kriterier end det af Deutsch anvendte 

"acceptance by both parties of a political situation between them which 

neither side expected to change by force" . ll) Danmark-Zambia , Danmark

Togo, Danmark-Swaziland etc. Forudsætningen for at tale om et fællesskab 

må være, at der eksisterer en interaktion· af et sådant omfang, at den kan 

medføre tvister, som i relation til andre lande kunne medføre trusler og 

styrkekonfrontationer. 

Deutsch's hovedinteresse for de sammensmeltede fællesskaber er 
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karakteristisk for integrationsteoretikerne. De har en klar tendens til at 

anvende institutionaliseringen som kriterium for integration. Hos Haas er 

det tydeligt, at den teoretiske model i virkeligheden er tegnet efter dert 

vesteuropæiske integration siden slutningen af 1940 1erne, og hos Etzioni er 

De Seks eksemplet p! en vellykket integrationsproces, mens han kvier sig ved 

at acceptere det nordiske samarbejde som integration. Hvis integration imid

lertid opfattes som modsætningen til styrkekonfrontation i international po-
' litik, kan der være grund ~il at fastholde det pluralistiske sikkerhedsfælles-

skab som en type integrationssystem, og som karakteristisk for det kan m!ske 

anføres en lav institutionalisering , men høj interaktionsfrekvens, kommunika

tionsintensitet og en høj grad af imødekommenhed over for krav fra andre kom

ponenter i systemet. Endvidere kan det være værd at notere, at denne evne og 

vilje kan vokse med en institutionel desintegration, n&r man vil skelne mellem 

integrations- og hegemonisystemer. Unionsopløsningen mellem Norge og Sverige 

har formentlig på langt sigt været samarbejdsfremmende på samme måde som op

løsningen af den hollandsk-belgi ske statsenhed. 

Men der findes .andre typer integrationssystemer end sikkerhedsfæl

lesskaber. Man kan nævne forsvarsfællesskaber og økonomiske fællesskaber. I 

begge henseender er der tale om institutionaliserede former for integration, 

hvis formelle aspekter hører hjemme under disciplinen international organisa

tion. 

Alliancesystemer 

Mens de s!kaldte sikkerhedsfællesskaber består af lande, der i 

deres indbyrdes forhold ikke længere har forventninger om voldsanvendelse, 

omfatter alliancesystemer grupper af lande, der danner forbund mod andre 

lande i forsvars- eller angrebsøjemed . En fælles eller i det mindste en myte 

om en fælles modstander er forudsætningen for et alliancesystem, men ikke 

for et sikkerhedsfællesskab. Alliancer, ligaer, koalitioner og forbund ken

des inden for alle multipolære internationale systemer. Der skelnes ikke 

altid klart mellem de forskellige former for sikkerheds- og ekspansions

politisk samarbejde. Men alliance anvendes gerne om en traktat, der kan 

være indgået mellem to eller flere lande , oftest i fredstid og over et kor

tere eller længere !remål . I en koalition indgår mere end to lande, og ud

trykket anvendes ofte om samarbejde med henblik p! en bestemt væbnet konflikt

situation. Alliancer kan være automatisk bindende med henblik på forsvar som 

Vestunionen eller "halvautomatiske" , således at de enkelte medlemmer afgør , 

hvilke forholdsregler de vil træffe i tilfælde af angreb p! andre medlemmer . 

De kan være forbUndet med en kollektiv sikkerhedsaftale, således at de ikke 

blot er rettet mod stater uden for det kollektive forsvarssystem , men ogs! 
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mod fredsbrydere inden Eor det, som eksempelvis OAS . De kan være kambineret 

med hegemonisystemer , således ·at regimeskifter ·eller forsøg på udbrud i strid· . 

med bloklederens interesser kan foranledige intervention fra allierede, som 

i Warszawa-pagtsystemet, det deliske forbund og til dels det amerikanske re

gionalsystem. Eller de kan være ~luralistiske i d~n forstand, at medlemmerne 

afstår fra væbnet intervention mod hinanden, således at alliancesystemet samti

dig indadtil får karakter af et sikkerhedsfællesskab. MultilateraLe pagtsy

stemer kan være dubleret af e t net af bilaterale alliancer som tilfældet er 

i den socialistiske lejr . Alliancer kan have en gensidig karakter eller have 

form af ensidige garantitraktater eller -erklæringer som den .sovjetisk-finske 

bistandstraktat . Også garantipagter kan have en mere eller mindre automatisk 

karakter. Casus foederis, de tilfælde, hvor en forpligtelse skal honoreres , 

kan afgøres bilateralt eller multilateralt. 

De juridiske aspekter af disse spørgsmål hører hjemme i folkeret

ten og international organisation. Hvad der har interesse i forbindelse med 

spørgsmålet om international integration, er den integrerende virkning, som 

alliancesystemer kan have. Flere forfattere, der har beskæftiget sig med den

denne side af. alliancesystemerne, har understreget, at eksistensen af en ydre 

trussel eller, hvad der af en række lande opfattes som en ydre trussel, kan 

have en integrerende virkning. Allerede Bodin fremhævede dette. 12) Etzioni 

mener endda, at "the threat of a common enemy is probably the condition most 

often credited with initiating the union of countries". Men om integrati onen 

kommer ind i en selvforstærkende "take-off" fase afhænger af andre faktorer . 13) 

En fælles trusselsperception hos magteliterne anses da for afgørende for, om 

militæralliancer i og for sig har en integrerende virkning . Findes den ikke , 

kan militære forpligtelser få en desintegrerende virkning, navnlig når der 

samtidig er en aftagende identifikation med et give.t forsvarsfællesskab . 

Deutsch ·nævner, hvordan Østrig, Bøhmen og Ungarn i det 16. århundrede under 

indtryk af en fælles tyrkisk trussel var rede ' til at tage skridt til poli

tisk enhed. 14) Det kan måske også i denne forbindelse være værd at nævne, 

at de tidligste planer om et europæisk statsforbund fra en politisk ansvar

lig aktør fremsattes ~ denne periode af den bøhmiske kong Podiebrad. lS) 

Men· mi1.i tær ·"overforpligtelsei• .På et tidspunkt, hvor qer ikk~ længere forelå 

nogen fælles trusselsperception hos de forskellige dele af dobbeltmonarkiet, 

fremskyndede dets opløsning ·på samme måde, som britiske forsøg på at overføre 

en større del af forsvarsbyrden til de amerikanske kolonier efter syvårskri

gen stimulerede den amerikanske selvstændighedsbevæge~se,og forsøg på at ind

føre værnepligt i Irland i foråret 1918 fremskyndede den irske løsrivelses

proces. lG) Omvendt har Canada selv i krigstid .undladt at anvende fransk- cana

diske værnepligtige til oversøisk tjeneste for ikke at forøge utilfredsheden 
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hos den fransktalende befolkning . 17) 

I den vesteuropæiske samarbejdspolitiks indledningsfase ~ slut

ningen af 1940'erne fandtes hos de vesteuropæiske magteliter en fælles trus

selsperception, som stimulerede samarbejdet også på andre felter end det mi

litære. 

Men emnet alliancer og integration er næppe udtømt med d~sse be· 

tragtninger, der understreger det særlige træk ved alliancesystemer, at dere s 

integ~?.tio~dyn?m~k er afhængig af opfattelsen af systemets omgivelser. Allian-
. . . ... . ... ~- . 

cer medfører samarbejdsstrukturer, der kan blive mere eller mindre institu-. . 
tionaliserede. I mellemkrigstidens bilaterale alliancer mellem Frankrig og erl 

række østeuropæiske lande var de begrænsede til udsendelsen af militære r~d

givere, uddannelsen af officerer i Frankrig og forsyninger af fransk krigs

materiel til de allierede . Inden for NATO og Warszawapagten er oprettet fæl

les politiske samarbejdsorganer og integrerede multinationale militære stabe. 

Der skabes herved samarbejdsvaner og kontakter, som udvikler deres egen in

tegrationsdynamik og -inerti . Det franske officerskorps synes kun modvilligt 

at have accepteret general de Gaulles degageringspolitik over for NATO. l~) 
P~ samme m~de synes de diplomatiske missioner ved NATOs sekretariat at ud

gøre et multinationalt miljø, der uqvikler samarbejdsvaner og kontakter, 

som muliggør diplomatisk samkvem p~ et højere tillidsniveau, end man kender 

fra konfrontationssystemer, og med tilbagevirkning p~ medlemsstaternes poli

tik. 

I pluralistiske alliancesystemer varierer den udenrigspolitiske · 

koordination mellem medlemslandene dog med trusselsperceptionen, uden at man 

dog kan tale om en simpel korrelation. En fælles opfattelse af en vpksende 

ydre trussel fører ikke nødvendigvis til større udenrigspolitisk koordina

tion. Visse af Frankrigs østeuropæiske alliancepartnere var i 1930 'erne 

enige med regeringerne i Paris om, at den tyske trussel var voksende, men 

søgte fra et vist tidspunkt sikkerhed i en tilpasningspolitik snarere end 

i større koordination. Det var Polens politik 1934-38, Jugoslaviens efter 

1936, Rumæniens efter 19~8. 19) 

Hvad er afgørende for, om en fælles opfattelse af, at den ydre 

trussel er skærpet, får en .integrerende eller en desintegrerende virkning 

på et al1iancesystem, fører til større eller mindre samarbejde? 

I mellemkrigstidens franske alliancesystem synes både den stær

keste alliancepartners beslutsomhed og styrke at have spillet ind , selvom 

også andre faktorer gjorde sig gældende: indbyrdes rivalisering mellem de 

østeuropæiske allierede, handelspolitiske spørgsmål, heterogenitet i magt

eliternes indrepolitiske værdisystemer, nuancer i trusselsperceptionen. 

Rumænien og Polen opfattede ikke blot Tyskland, men også Sovjetunionen som 
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en trussel. 

Men i det mindste ved to l ejligheder kan man direkte sætte .oms l ag 

i den P..olske pol i tik i .forbindelse med, hvad der i Warszawa opfattedes· som 

manglende beslutsomhed i Paris. Den polske udenrigsminister oberst Beck .fore

slog to gange i 1933 Frankrig en præventivoperation mod Hitler , og da Frankrig 

afslog, afsluttede han en ikkeangrebspagt. med Tyskland. 20) Ved Rhinlandsbesæt

telsen i marts 1936 erklærede han over .for Frankrig, at Polen· var rede til at 

honorere alliancen, men accepterede derpå den tyske mot~vering .for krænkelsen 

af Locarno-traktaten. 21) 

Troværdigheden i et lands beslutsomhed er snar ere afhængig af 

dets adfærd i krisesituationer, der kan opfattes som præcedensskabende, end 

af de erklæringer , det udsteder, og de trakter, det indgår. Med desuden a.f 

dets alctionsmidler~ Det .franske forsvar var i 30'erne struktur eret med hen-

blik på defensive operationer og besad ikke den mobile interventionsstyrke , 

som kunne have givet dets allianceforpligtelser troværdighed. I enhver al

liance er der .formen~lig et krit isk punkt, hvorfra en ydre trussel vil virke 

enten integrerende eller tværtimod sætte en s auve-qui-peut tendens i gang. 
j 

I det mindste synes en .forestilling herom at spille en vis rolle for beslut

ningstagerne. Fra amerikansk side har man således anført de amerikanske ga

rantiers troværdighed som en motivering for engagementet i Vietnam. Mili tært 

engagement eller militær tilste~eværelse har overhovedet været et meget an

vendt " troværdighedsmiddel" i amerikansk alliancepolitik . 

Den udenrigspolitiske koordination, der kan ·være en del a.f en 

alliances integrerende virkning, viser sig i øvr~gt ikke blot i forhold til 

den fælles modstander, men også i holdninger over for probleme~, der er spe

cifikke for enkelte medlemmer. Solidaritetshensyn gør sig · gældende. Alle 

medlemmer af Atlantpagten har ladet hensyn til den tyske forbundsrepublik 

-indgå i deres politik over for DDR. 

Det har været hævdet, ·at alliancesystemer be'stående af jæ~byr

dige partnere skulle medføre en højere grad a.f koordination af hensyn til 

aliiancesammenholdet end atomtidens alliancesystemer, der er præget a.f en 

stærk stra~ifikation. 22) Som eksempel herpå kunne anføres Tysklands hen

syntagen til østrig-ungarske interesser, modsat USAs ringe hensyntagen til 

franske problemer. Men problemet er ikke tilstrækkeligt udforsket til, at 

man kan sige noget herom med sikkerhed . Det samme gælder spørgsmålet om, 

hvorvidt og under hvilke betingelser de stærkeste og mindst udsatte alliance

partnere viser større imødekommenhed over for svagere og mere udsatte medlem

mer en~ omvendt. Man kan i 1914 konstatere, i .hvor høj grad de stærkeste 

magter i de to alliancesystemer, Tyskland og Frankrig lader deres adfærd 

præge af hensyntage~ til de svagere og undlad~r at holde dem tilbage. Man 
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kan endvidere konstatere, at USA i en række tilfælde har ladet sin politik 

præge aÆ hensyn til selv allierede regeringer, der er både militært <?g øko- :· 

nomisk stærkt afhæ~gige af Arnerika som f.eks. den sydvietnarnesiske. Man tan

gerer her spørgsm~let om "den svages styrke", som skal berøres i anden sam

menhæng. Men skønt allianceproblematik kan belyses ud fra et langt rigere hi

storisk materiale end den økonomiske integrationsproblematik, er den hidtil, 

bortset fra en omfattende litteratur om Atlantpagten, blevet mindre_ systema

tisk udforsket. 23) 

Økonomiske fællesskaber 

Integrationsforskerne har vist særlig interesse for økonomiske 

samarbejdsorganisationer og for sammenhængen mellem økonomisk samarbejde og 
l 

politisk sammensmeltning. Nogle har endda været tilbøjelige til at definere 

politisk integration som en proces, hvorved nationalstater frivilligt afgi

ver større og større dele af deres suverænitet til nye overstatslige organer 

med det langfristede sigte at skabe en forbundsstat. Skoleeksemplet på poli

tisk integration har hos disse forskere mere eller mindre udtrykkeligt været 

samarbejdet mellem De Seks, og man mærker ofte en sympati for denne proces, 

der måske hos amerikanske forfattere kan hænge sammen med, at den europæiske 

integrationsproces opfattes som en udvikling, der forventes at få Europa til 
l 

at ligne USA mere. 

Imidlertid har der siden den anden verdenskrig været andre og 

andre typer af økonomiske samarbejdssystemer end CEE. Først i kronologien 

er ·OEEC, efterfulgt af Comecon, den ~uropæiske kul- og stålunion (CECA), 

derpå i 1957 CEE, efterfulgt af EFTA, det centralamerikanske fællesmarked 

(CACM) og det latinamerikanske frihandelsomr~de LAFTA omfattende Argentina, 

Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Para~ay, Peru og Uruguay. 24) 

Tilløb i samme retning har været gjort ~ arabiske og afrikanske stater. 

Man har i forbindelse med denne udvikling af regionale økonomiske samarbejds

or-ganisationer tal t om social spredning ved e-fterligning. 25) Men de økono

miske fællesskaber, der er skabt, har vist sig at have en nok s~ forskellig 

grad af politisk integrationsdynamik. 

Ernst B. Haas .frernhæver, at der findes meget f~ eksempler p~, at 

en politisk union er g~et forud for en økonomisk. Han nævner selv kun Østrig

Ungarn. 26) Andre integrationsforskere hælder e?dnu tydeligere til den an

skuelse, at økonomiske interesser er den drivende kraft i integrationspro

cessen. 27) Med Haas' udtryk f~r økonomiske interessemodsætninger en poli

tisk "spill over" virkning, en politisk "overvirkning", n~r forventninger, 

-krav og beføjelser ved konfliktløsninger overføres fra nationale til nye 

fællesorganer. 
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Et nærmere studium af CEEs oprindelse og udvikling tyder dog på, 

at en nødvendig forudsætning for, at denne dynamik kan sættes i gang og fort

sættes, er en "tændsats~ af politisk vilje til at søge konfliktløsninger gen

nem overvirkning, svarende til den fællesskabsfølelse i det interne politiske 

system, der er grundlaget for dets opretholdelse. Dermed er dog ikke sagt, at 

denne politiske vilje ikke bl.a. kan være inspireret af økonomiske interesser. 

Men de økonomiske fordele ved en europæisk integration eksisterede allerede i 

30'erne og erkendtes af enkelte aktører eller måske nærmere observatører. 28) 

Men ikke af de herskende politiske eliter. Under Italiens samling svarede 

integrationen vel til visse staters , som navnlig Piemontes , økonomiske inte-' 

resser, men samlingen var primært politisk motiveret og den deraf følgende 

økonomiske integration fik fatale følger for andre italienske regioner, navn

lig Mezzogiorno . 29) I Tyskland havde især Preussen stærke økonomiske inte

resser i en samling, delt som det var mellem Rhin-Ruhr-provinserne og Branden

burg, men som i Italien var andre integrerende sociale kræfter virksomme . 

I den europæiske integrationsproces, der tog sin begyndelse i 

slutningen af 1940'erne, indgik en række determinanter . Økonomiske, sikkerheds

politiske, ideologiske. En fælles trusselsperception hos magteliterne bidrog 

til at overvinde et langvarigt modsætningsforhold mellem Frankrig og Tysk

land. Men i samme retning virkede et ønske hos de ansvarshavende politikere 

på begge sider af Rhinen om at overvinde modsætningerne, uanset den fælles 

ydre trussel, at søge sikkerhed i samarbejde i stedet for styrkekonfrontation. 

Kul- og stålunionen tilgodeså franske økonomiske interesser ved at sikre den 

franske stålindustri mod et afhængighedsforhold af Ruhrindustrien, som man 

havde oplevet i mellemkrigstiden, men den sværindustrielle integration op

fattedes også som et middel til at umuliggøre en ny krig mellem Frankrig og 

Tyskland. 

Økonomisk væ.kst var i sig selv blevet et fælles mål for magt

eliterne i alle lande efter den anden verdenskrig. Men den ans!s også for 

et middel til at Æorebygge kommunistiske magtovertagelser og dermed eks

pansion af den sovjetiske kontrolzone til Vesteuropa. N~r det dreje~e sig 

om at finde midlerne til Økonomisk vækst, spillede den sociale spredning 

i form af efterligningstendensen en rolle, formentlig i to henseender, 

hvoraf det ene område er veldokumenteret, det andet mindre klart belyst. 

Et stort· fælles marked som i USA anføres gang på gang af forskellige beslut

ningstage~e som betingelsen for økonomisk vækst. Denne model synes navnlig 
. . . 

at spille en stor rolle for Jean Monnet , der selv havde arbejdet med mobi-

lisering af USAs økonomiske ressourcer under krigen. Mere uklart er det , 

i hvilken grad den sovjetiske planøkonomi har virket inspirerende på den 

økonomiske planlægning, der ·indførtes i Frankrig. Men i en senere fase får 
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også denne en integrerende politisk "overvirkning" , .for så vidt'somen plan

lægning i national ramme viser sig vanskeligere og vanskeligere at gennemføre, 

n!r økonomien integreres i andre he~eender. 

Ogs! magtbalancehensyn spiller ind. Det anføres jævnligt, at de 

europæiske lande kun kan genvinde deres vægt i et internationalt system, der 

domineres af kontin~ntalstaterne USA og Sovjetunionen, ved en økonomisk- poli

tisk integratioh. At den ~konomiske integration vil rumme en politisk dYnamik 

forventes klart af aktørerne , og traktaterne udformes udtrykkeligt :med hen

blik herpå. J\].lerede inden Ernst .Haas opfandt " spiil- over" -begrebet sagde 

Jean Monnet : 

Voici longtemps que j ' ai ~te frappe d'une r~flexion fait par le 
philosopbe suisse Amiel, qui disait: "L'experience de chaque 
hamme se recommence . Seules les institutions deviennent plus 
sages; elles accumulent l'exp~rience collectice et, de cette 
experience et de cette sagesse, les hammes soumis aux memes · · 
regles verront non pas leur nature ch~ger, mais leur comporte
ment graduellement se transformer. 30) 

For Monnet og for mange andre ~tører er .den økonomiske integra

tion et middel til skabelse af Europas forenede stater , og vejen er institu

tioner , der gradvis overtager økonomiske administrationsområder fra s t aterne. 

Svæ~industrien udvælges som første sektor delvis med henblik på den integra

tionsdyn~ik , den økonomiske overvirkning, den formodes at have : Men tanken 

om at skabe større politiske enheder har Monnet tidligere søgt at gennemføre 

med helt andre midler , således ved forslaget om den engelsk-franske integra

tion fra juni 1940. 

Skabelsen af en ny type internationalt system, hvori problemerne 

ikke løses ved købslåen mellem enkeltstater , men ved anlæggelse af et fælles-. . . . . 
· inte-ressesynspunkt har en central placering hos Monnet og går tilbage til 

hans erfaringer fra det engelsk-frans~e økonomiske samarbejde under den før

ste Verdenskrig. der gik ~nd i s~ integrationsfase m~d oprettelse af den 

fælles tonnagepulj~ . Også her var der tale om en se~tor med integrerende 

overvirkning, idet f ælle s di'spos i t ion over tonnagen . skabte be~ov for. fælles

organisation af importen. S~tidig udvidedes antalle t af interaktionskanaler. 

Forbindelserne mellem qe allierede vare toges i kke længere blot a.f udenrigs-

. ministerierne , men udvidedes til en række andre ministerier . 
. . . 
S~abelsen af nye typer af internationalt samkvem i sig selv var 

en del af integrationsideologie~. Men desuden havde forestillingen om Eu

ropa som et fællesskab levet videre side om side med nationalismens frem

tr~gen i det 19.~ A~hundrede· . Vi -~ød.te . ud~rykket. Communa~te allerede hos 

Fenelon. Men begrebet er ældre . Saint-Pierre , der spillede en rolle for 

Rousseau, tog selv sit udga~gspunkt i Sullys Grand Dessein om skabelsen 
. 31) 

af en europæisk "kristen republik" fra begyndelsen af 1600- tallet . 
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Hos de kristelig-demokratiske magte+iter, der satte et stærkt præg på den 

.europæiske integrationspolitik, harmonerer xorestillingen om det europæiske 

xællesskab med grundtræk i den katolske nythomistiske xilosoxi, og pavesto

lens støtte til den euro~æ1ske integration var ubetinget. Hos andre politiske 

eliter, der er med til at genneffiiøre integratiorspolitikken, de radikale og 

socialdemokratiske, møder man en xortolkning ax den europæiske politik, der 

har traditioner tilbage til det 18. århundrede. 

Ligesom i det klassiske magtbalancesystem finder man i den euro

pæiske integrationspolit1ks take-off-fase en stor homogenitet i magteliterne 

og deres værdisystemer. De kristelig-demokratiske .partier er dominer~nde. Hos 

deres tre ledende politikere Konrad Adenauer, Robert Schuman og Alcide de Gas

peri genfinder man endog den direkte sproglige kommunikation, der var karak

teristisk for det 18. århundredes kosmopolitiske magteliter. Schuman og de 

Gasperi stammede begge fra tosprogede grænseprovinser. 

CEEs senere udvikling viser imidlertid også, at den økonomiske 

integrations politiske overvirkning er stærkt axrængig ai tilstedeværelsen 

af sådanne homogene politiske eliter med en ensartet målsætning . Den økono

miske proces, der er sat i gang, og de institutioner, der .er s~abt, medfører 

ganske vist, at forventninger og 'krav til en vis grad overføres til de nye 

fællesorganer, og at der udvikles en ny integreret embedsm~dselite, men som 

f.eks. krisen i CEE i 1965-66 viste, kan et enkelt land ved at ski2te værdi

præmisser hæmme den politiske integrationsproces. 

Manglen på politisk homogenitet mellem medlemslandene, både internt 

og udadtil, synes også at have sat grænser for integrationsmulighederne i 

EFTA . Men omvendt er homogene magteliter ikke i sig selv, som Haas har frem

hævet, en tilstrækkelig forudsætning for en økonomisk-politisk integrations

proces. Han henviser i denne forbindelse til de arabiske og de latinameri

kanske stater. 32) I begge tilfælde findes magteliter, der er kulturelt, 

religiø~t og i det mindste for Lati~amerikas vedkommende helt sprogligt 

homogene. Alligevel er den arabiske liga ikke nået stort ud over en mod 

Israel vendt koalition, . og den latinamerikanske integration har kun gjort 

beskedne fremskridt . Men Æor det første må naturligvis tilføjes , at de 

arabiske magteliter ikke er politisk homagene, men g!r fra feudaleliter 

til revolutionært-socialistiske. For det andet er der tale om økonomier, 

der dels er primært råv~eproducerende og lidet komplementære, dels frem

byder stor ulighed i velstandsniveau. For Latinamerika gælder til dels 

de s~e forhold , og Etzioni mener , at et vist udviklingsniveau er en 

nødvendig forudsætning for integration. 33) Hertil er dog at sige dels, 

at en vis økonomisk integration faktisk har kunnet genneffiiøres selv mellem 

svagt industrialiserede lande - samhandelen inden for CACM er således 

blevet syvdoblet i de første ti år 34) - , dels at der har vist sig andre 
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veje til politisk integration end økonomisk samarbejde . 

Imidlertid gør Haas gældende, at "countries dominated oy a non

pluralisic social structure are poor eandidates for participation in the 

integration process", 35) og det er et ~bent spørgsm~l , hvor langt samfund 

med ikke-pluralistiske politiske systemer kan nå i integration, med mindre 

det sker i et hegemonisystem. Selv her har det ~og vist sig, at økonomiske 

integrationsbestræbelser kan have en politisk desintegrerende virkning. 

Rumæniens udenrigspolitiske særkurs igangsattes af Comecons forsøg p~ en 

integreret økonomisk. planlægning for hele gruppen. 36) Tjekkoslov~iets fri-
. . . . 

gørelsesforsøg i 1968 havde bl.a. sin baggrund i vanskeligheder for den øko-
. . 

nomiske udvikling forArsaget af integrationen med den sovjetiske økonomi . 

. . ::P~ ~en anden . side har man inden for ·camecon end ikke .formået at ge:Qnemføre 

indbyrdes konvertibilitet mellem medlemslandene . .. 

Affinitetssystemer 

Ernst B. Haas kommer ved en komparativ analyse til det resultat, 

at så mange specifikke faktorer har betinget den europæiske integr~tion, at 

der er ringe sandsynlighed for, at denne form for integrationsproces vil 

kunne gentages andre steder . 37) 

Men man kan konstatere, at der findes andre typer af politiske 

integrationssystemer , hvori økonomisk integration ikke synes nogen forud

sætning. Sikkerhedsfællesskaber og alliancesystemer har været nævnt. Men . · · 

foruden sikkerhedsfællesskaber, der karakteriseres af, at medlemmerne. ikke ' . . 
· har nogen forventninger om voldsanvendelse i deres indbyrdes samkvem, fin-

des der grupperinger af lande, som ikke blot i forhold til hinanden er sik

kerhedsfællesskaber, men som indtager så ensartede holdninger i den inter

nationale politik, eventuelt koordinerer deres udet:U'fgspol-itik ved indbyr

des ·konsultation, at m~ måske kunne tale om !lf.finitetss.ystemer. Man har 

li!1e fra FNs grundlæggelse haft regio~alg.rupperinger i general.forsamlingen, 

~er i debatter og afstemninger har mindet om nationale parlamentsgrupper, 

for så vidt som deres standpunkter havde en høj grad af ensartethed og for~ 

udsigelighed: den latinamerikanske gruppe, den "afro-asiatiske", den nor

diske, det hvide Commonweal th. Selv i en periOde, hvor de nordiske· lande 

tilhørte forskellige sikkerhedspolitiske systemer og havde ri~ge økonomisk 

integration var de i den internationale politik mere end et sikkerhedsfæl~ 

lesskab, der havde afskrevet vold i forh9ldet mellem medlemmerne: En un

dersøgelse af afstemninger i perioden 1945-58 viste, at kun sovjetblokken 

og Benelux-landene i flere tilfælde .end de nordiske lande stemte ens i FN. 

Derefte~ fulgte den arabiske gruppe. 38) 

N~r man ser på, hvad der er kriteriet for disse "partidannel

ser" i den internatiqnale politik, finder man til dels de samme som i in-
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tern politik , til dels andre. Geografiske kriterier spiller således en vis 

rolle. Man taler om regionalgrupper. Men den geografiske nærhed alene er ikke 

. afg~rende . Israel tilhører som bekendt ikke de~ arabiske gruppe. Omvendt. kan 

man vanskeligt betegne de hvide Commonwealth-lande England ,. Canada, Aust~a

lien og New Zealand som en regionalgruppe . Afgørende e r et fæiles affinitets

grundlag. Det kan være historisk- religiøst- kulturelt-sprogligt som i den la

tinamerikanske og arabiske gruppe . Det kan være udelukkende religiøst som islam, 

der skaber en vis , omend begrænset, solidaritet mellem den arabiske gruppe og 

lande som Tyrkiet, Afghanistan, Persien , Pakistan, Indonesien og Malaysia , 

eller mellem de latinamerikanske stater og de katolske lande i Europa. Om~ 

vendt kan religiøs, kult~el og sprogl ig affinitet være kombineret med den 

homogenitet i politisk værdisystem , ·som er afgørende for partidannelserne ~ 

intern politik, og i inter~ational politik for så vidt også synes afgørende, 

som fælles politiske syndromer er i stand til at skabe solidariske holdninger 

selv mellem lande, der er regionalt vidt adskilte og hverken har fælles sprog

lige, kulturelle eller religiøse træk. Et sådant affinitetssystem finder man 

f.eks. i gruppen " de uforpligtede lande" , "de blokløses blok" såvel som i 

den afrikanske enhedsorganisation, her dog forstærket af det regionale fælles

skab med de funktionelle fællesopgav~r, det stiller . Hvis man som kriterium 

for "medlemsskab" af de uforpligtedes gruppe tager deltagelse i de alliance

fri landes kongres i Beograd i 1969, finder man her i en gruppe følgende af

rikanske lande: Algeriet, Burundi, Cameroun, den centralafrikanske republik , 

Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa , Ethiopien, Ghana, Guinea, Kenya , Liberia, 

Libyen, Malawi, Mali, ~arokko, Mauretanien, Nigeria, Senegal , Sierra-Leone, 

. Somalia, Sudan , Tanzania, Tchad , Tunesien, Uganda, Ægypten og Zambia. 

Fra Mellemøsten: Irak, Jordan , Kuwait, Libanon og Syrien. Fra Asien: Afgha

nistan, Burma , Cambodia, Ceylon, Indien , Indonesien, Laos og Nepal . Fra La

tinamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile , Jamaica, Trinidad- Tobago! 

Uruguay og Venezuela. Fra Europa: Cypern og Jugoslavien. Som ses, går denne 

gruppering til dels på tværs af andre affinitetsgrupperinger . Alle latin

amerikanske stat er deltager ikke. Hell er ikke alle afrikanske. 

I den politisk- ideologiske affi nitet , der er .gr undlag for de 51 

uforpligtedes gruppering, indgår først og f r emmest en fæll es holdning til 

den internationale politik , og man ville kunne opdele de nævnte lande i 

snævrere affinitetsgrupper efter graden af overensstemmelse i magteliternes 

interne politiske værdisystemer. 

I den poli·tiske syndromaffinitet indgår i en række tilfælde, men 

ikke altid , det fælles modsætningsforhold til en ydre magt , som også kendes 

fra andre integrati onssystemer og pr. definition har en primær rolle i kel- · 

lektive forsvarssystemer . I nogle affinitetssystemer som det arabiske må man 

formode, at den ydre modstander er en meget væsentlig integrationsfaktor, 
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i andre som det nordiske eller det hvide Commonwealth er de~ vanskeligere at 

pege på denne faktor. 

I de blokløses blok kan man henvise til en fælles aversion mod 

de dominerende alliancesystemer . I den afrikanske enhedsorganisation er der 

et vist historisk affinitetsgrundlag i forholdet til de tidligere koloni

magter . Endelig kan affinitetskriteriet være et vist økonomisk interessefæl

lesskab, som det første gang aftegnede sig på verdenskonferencen om handel 

og udvikl~ng i Geneve i 1964, hvor 77 udviklingslande fandt sammen i en række 

fælles krav til industrilandene, Det er navnlig fra da af , man har talt om 

et nord- syd modsætningsforhold i det globale politiske system' ved siden af 

øst-vest modsætningen~ Til dels var ulandsgruppen identisk med de blokløse, 

men ikke helt, og der er derfor opstået en vis usikkerhed i sprogbrugen , 

når man undertiden anvender "den tredie verden" som en fællesbetegnelse. 

Et fælles økonomisk modsætningsforhold til en ydre modstander 

kan også have en integrerende virkning på regionale systemer , der i forvejen 

har et andet affinitetsgrundlag som de latinamerikan.ske lande , hvis ydre 

"modstander" i økonomisk !'lenseende er USA, uagtet de samme lande er medlem

mer af et kollektivt forsvars- og sikkerhedssystem fælles for hele det ame

rikanske kontinent . 

U. Integrationsmålin2• 

Integr·ation i international pol i tik antager så mange forskell ige 

former , at det vanskeliggør sammenlignelige målinger . På den anden side for

udsætter ikke bare en vurdering af, om et system _befinder sig i en .integra

tions- eller en desintegrationsproces , men også sondringen mellem konfronta

tions- og integrationssystemer en eller anden .form for m.Uing af fjendsk~ 

og imødekommenhed i samkvemmet melle~ et systems enheder. 

Der er i de senere år blevet anvendt en ikke ubetydelig intel.lek-· 

tuel ener gi på at udarbejde en målin.g.ste.blik , som er anvendelig i internatio

nal politik. MP.n hvor. famlende man står , kan illustreres af to eksemfle·. Det 

ene er et eks~pel på fjendskabsmåling , Stanfard-professoren Robert North 

har forsøgt w~d h jælp o.f .lcvantitativ inclhol.dsanuy'jc dt m.Uc ut;lv llc.Ungert i 

fjendtl ige holdninger melle~ centralmagterne og entente-magterne i 1914. 1) 

En kvalitativ analyse af krisens udvikling viser, at der sker et vendepunkt 

den 3o . juli. Indtil da disponerer man i Berlin ud fra den f ormodning , at 

Rusland bluffer . Men efter den russiske mobilisering nægter man tværtimod at 

t r o på de russiske forsikringer om, at denne mobilisering kun er rettet mod 

Østrig- Ungarn. Krisen slår herved over i krig . Men dette betydningsPulde 

spring i fjendtlighedsniveauet afspejler sig ~ virkeligheden ikke i den kvan-
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titative analyse af de dipl omatiske aktstykker , som North har foretaget. Gan

ske vist stiger fjendtlighedsniveauet fra den 29 . til den 3o . fra 4, 99 til 

5 , 5o og den følgende dag til 5, 8o . Men man har større spring i tidligere fa

ser af krisen. 

Man kan ikke dermed afvise den kvantitative indholdsanalyses an

vendel.ighed t.il konfrontationsmåling . Den blev først taget i brug under den 

anden verdenskrig til måling af de fascistiske staters propaganda, og den har 

siden været brugt med udbytte f . eks. at Allan Whiting på den kinesiske pres

se og radio under Korea-krigen. 2) Men i begge tilfælde er der dels tale om 

at måle en af de politiske myndigheder kontrolleret informationsstrøm, der 

således har klar udenrigspolitisk relevans, dels om situationer , hvor denne 

strøm har været en væsentlig del af de tilgængelige data. 

Integrationsmålingens vanskeligheder er blevet mest slående illu

streret ved en sammenligning mellem to integrationsteoretikere, der ved må

lingen af den europæiske integrationsproces i l95o ' erne kommer til stikmod

satte resultater. Karl Deut~ konstaterer med sine metoder , som han dog 

i dette tilfælde ikke anvender konsekvent , at processen blev langsommere fra 

midten af l95o ' erne og stagnerede fra 1957- 58, mens Ernst Haas t værtimod 

fandt ud af , at der skete en stor udvikling efter 1957 - hvad man også ville 

have troet med ubevæbnet øje. 3) Divergensen opstår ved, at Deutsch anvender 

indikatorer fra social integration som brevveksling , turistrejser , studen.ter

udveksling etc. uden at gøre sig klart , hvilken grad af politisk relevans 

forskellige interaktionsformer· har. Lindberg forsøger til gengæld at opbygge 

en fuldstændig politisk model af De Seks på grundlag af Easton og Riker med 

det formål at identificere "kvantitative variable" og den ambition at give 

modellen "predictive powers" . 4) Eastons model og Rikers målingsmetoder er 

naturligvis lettest at overføre til institutionaliserede systemer, og Lind

berg er lige ved ikke at ville anerkende andre som politiske systemer overho

vedet. s) Den største indsats med hensyn til integrationsmåling er i det hele 

taget gjort i studiet af systemer med fælles institutioner , som giver nogen

lunde håndgribelige indikatorer i overførelsen af krav, forventninger og be

føjelser på en hel række forskellige sagområder af varierende "vitalitet" 

(saliency) fra "perifere" til "centrale" institutioner. Både Haas, Lindberg , 

Joseph Nye og Et~ioni arbejder med denne optik . 6 ) Bestræbelserne for at n! 

frem t ·il præcis måling fører til en tendens til dels at koncentrere sig om 

målelige interaktionsaspekter , dels at foretage en mere eller mindre vilkår

lig kvantificering af interaktionsformer, som ikke kan kvantificeres på et 

statistisk grundlag. Ved forskellige forsøg p! komparative studier kommer man 

derved under tiden til at sidestille systemer , ·som tilhører f orskell ige pol i 

tiske typer, og hvis sammenlignelighed dermed bliver diskutabel som f . eks. 

CEE og Comecon. 7) 
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Netop eksistens:n af .fl.er-e. typer' integrationssystemer nødvendiggør 

brugen af forskellige målingsmetoder. De samme indikatorer er ikke uden vi

dere anvendelige i økonomiske integrationssystemer , sikkerhedsfællesskaber, 

alliancesystemer og affinitetssystemer. Dette forhold afspejles i en række 

skalaer opstillet af Tampere-professoren Klau~ Tornudd , der understreger, at 

man nok kan. placere et givet system et eller andet sted på de pågældende ska

laer, men ikke uden videre foretage en horisontal korrelation. Tornudds i n

tegration~skalaer har følgende sammensætning : S) 
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En bekvem og let kvanti.ficerbar .form .for integrationsm!ling i 

a.f.finitetssystemer har man .fundet i a.fstemningerne i de Forenede Nationers 

.general.forsamling. En afstemningsanalyse Por perioden 1945-1958 gav .følgen

de resultat: 9) 

Identitet Solidaritet Uenighed 

Benelux 77,5 17,o 5,5 

Norden 68 , 3 23,9 7 , 8 

Commonweal"th 13,o 27,7 59 , 3 

Arabiske lande 63,4 27,2 9,4 

Latinamerika 28 ,8 33 ,2 3o,o 

Sovjetunionen 96,o 3,9 o ,l 

Ved identitet .forstås, at landene har stemt ens, ved solidaritet, 

at nogle har stemt ens, nogle undladt at stemme, ved uenighed, at nogle har 

stemt indbyrdes m.odsat. Det kan t il .føj es, at der ikke her er skelnet mellem 

integrations- og hegemonisystemer-... ·• 

Endvidere bør det nok overvej es , om en .finmåling ikke ville kræ

ve, at man også tog hensyn til det "·saliency"-begreb, som anvendes ved må

lingen a.f overfø1·else af krav, forventninger og beføjelser fra "peri.fere" 

t"il "centrale" institutioner. Hvor vitale er de sagområder, hvori enhederne 

viser solidaritet? 

En anden .form for :i:fltegrationsmåling kunne muligvis anvendes på 

affinitetssystemer: hvor mange kontaktkanaler findes mellem de p!gældende 

stater? ~å hvilket niveau foregår kontakterne? Hvilken karakter har de?lo) 

Når man vil .forsøge at måle integrationen i et sikkerhedsfælles

skab, synes konfliktløsningsmetoderne pr. definition at være den centrale in

dikator. Haas har opstillet tre typer aftkonfliktløsningsmetoder, som skulle 

være anvendelige indikato~er i alle systemtyper:
11

) 

l. Kompromisser på grundlag af den laveste .fællesnævne.r, d. v. s. 

det længste, som den mindst samarbejdsvenlige partner vil strække sig •• 

2. Kompromisser ved "deling af mellemværendet", navnl ig anvende

lige i økonomiske forhandlinger, hvor mellemværender lader sig kvantificere. 

Denne type vil normalt forudsætte en eller anden form for mæglerinstans. 

3 . :r;onfliktlø5ninger ved "opgradering af den fælles interesse":. 

Det, Haas. har i tankerne ved den sidste type afgørelse~ ligger 

ø'jensynlig på linie med den tad<egang, Monnet gav udtryk for, da han engang 

. er~lærede, at fællesmarkedet først og fremmest var "une ml!thode de n~cia

tion! non pas entre de~ pays qui se disputent maisentre pays qui discutent ••• , 

une procedure qui permette de traiter les problemes, non pas du point de 
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vue isol~ de chaque pays, mais du point de vue des int~ts communs". 12) 

Eksempler p~ denne type afgørelser ~r ~atur~igvis oprettelsen 

af kul- og st~lunionen , hvor de eksisterende og kommende uoverensstemmelse!;' 

henvises til et nyt fællesorgan, og den engelsk-franske tonnagepulje under 

den første verdenskrig. 

Man kunne ~ske tale integrationsdynamiske kompromisser . 

Konfliktløsning kan i øvrigt tjene ikke blot til måling af in

tegrationssystemer, men også til ~ling af spændinger inden for konfronta

tionssystemer. N~r man retter opmærksomheden mod forskellige internati onale 

systemers måde og evne til at l øse konflikter, kan man konstatere , at hel

ler ikke konfrontations- og integrationssystemer er skarpt afgrænsede typer. 

Der er stadig konfrontationer inden for integrationssystemer og en stø·rre 

eller mindre grad af integration inden for konfrontationssystemerne. 

Som indikator for overgangen fra sikkerhedsf'ællesskaber t i l kon

frontationssystemer har Deutsch anvendt et elementært kriterium som eksi

stensen af grænsebeÆæstninger rettet mod et andet land. 13) I videre forstand 

kan man dog naturligvis have opmærksomheden henvendt på motiveringerne for 

forsvarsberedskabet og det niveau, det befinder sig på. Deutsch finder end

.videre, at de enkelte borgeres bevægelsesfrihed fra et lartd t i l et andet er 

en indikator på det eKsisterende tillids- mist i llidsniveau.
14

) 

Det er imidlertid, som nævnt , et problem i sig selv, hvor megen 

politisk relevans generelle soci ale integrationsindikatorer har , og spørgs

målet er, om man ikke ved politisk integrationsmåling i stedet for at søge 

redskaber fra andre discipliner som general systemanalyse , komparativ poli

tik og smågruppesociologi · så · at · sig·e bør starte i den andez: ende og dels gen

nem beS!atnings analysen søge f r em til de mest relev ante indikatorer, dels 

ved analysen af staternes politiske målsætning søge større præcision i "vi

talitets"-(~iency) begrebet . 

Det kunne måske i alle systemer være h~'.nsigtsmæssigt primært at 

r ette opmærksomheden mod elitehomogeniteten og dens betydning for konflikt

løsningsmetoderne." I ala .;t.Yl>er af integrationssystemer støder man på dette 

spørgsm~l , og ·Større eller mindre eliteheterogenitet synes at have betydning 

fo r, på hv ilket tillids-mistillidsniveau et konfrontationssystem befinder . 

sig. 

11. Systemtilstan. 

I ~en systemo!ienterede teoretiske litteratur møder man gang på 

gang begr ebet systemets· " tilstand". Men lige s~ lidt , som n~r det drejer sig 

om systemtyper, findes der en klar og ·veletableret sprogbrug til .at karak- . 

terisere den tilstand, et internationalt politisk system befinder sig J ; .el-
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ler til sondring mellem systemtilstande og systemtyper. Både i dagligt 

spr og og til v idenskabelige formål anven~er man gr ove begreber som krig , 

fred , krise , spænding, afspænding , stabilitet , ustabilitet; men endnu en

gang hæmmes analysens præcision af begrebsindholdets omtrentlighed. Det for

hold , at visse .af de nævnte tilstande er mere karakteristiske for v isse 

systemtyper end for andre, rejser vanskelige grænseproblemer mellem til-

stand og type . Den sondring , der tilstræbes i denne fremstilling , beror i 

grænsetilf ælde navnlig på tidsdimensionen. Typerne svarer til klimaet i 

meteorologisk sprogbru~ , tilstandene til årstiderne - hvormed dog begribe

ligvis ikke er påstået ·noget om en regelmæssig skiften i den internadonale 

politiks tilstande. 

Af de dikotomiske begrebspar, der anvendes til tilstandsbeskri

vel se , forekommer krig-fred ved første blik at være de mest håndf aste. Kri g 

er "voldelig kontakt mellem distinkte , men ensartede enheder", sige Quincy 

Wright. 1) 

Clausewi t z s klassiske definit ion lyder: "Der Kr i eg is t e in Akt 

der Gewalt , um den Gegner zur Erfullung unseres 1iillens zu zwingen". 2) Fred 

modsætningsvis en tilstand , hvor voldsmidler ikke anvendes . 

Men hvad vil 1 anvendes" sige? Gang på gang ser man styrkekonfron

tationer , hvor voldsmidler anvendes til trusler , men uden at tages i brug. 

Man vil så måske tale om en international ·krise. Men i visse konfrontations

systemer er styrk~onfrontationen ved ophobning af voldsmidler permanent og 

giv.er derf or ikke anledning til at tale .om krise. På den anden side anvendes 

udtrykket krise også om en konfrontation, hY:or der ikke indgår vol dsmi dler , 

men kun en styrkeprøve mellem viljer, f. eks. den såkaldte fællesmarkedskrise 

1965- 66. Omvendt kan voldsmidler bl i ve t aget i brug, uden at der tales om 

kr ig, f~eks . i ·forholdet mllem Jugoslavien og dets naboer. i tiden 1948- 54 

el ler Unellem Israel og dets naboer i fler e perioder. Trotskij lancerede un

der f r edsf or handlingerne med tyskerne 1917- 18 formlen "Hver ken fred eller 

krig", so·m en engelsk Historiker siden har brugt som fællesbetegnelse for 

hel e den internationale pol itik i perioden ef ter den anden verdenskrig . 3 ~ 
Walter Lippmann opfandt i november 1947 udtrykket "den kolde krig" som be

tegnelse for forholdet mellem USA og Sovjetunionen, og mente øjensynlig her

med en kr igstil stand, hvori voldsmidler ikke blev taget i brug. Siden har 
' -

man talt om "den kolde krigs tid" som et tilbagelagt stadium , men sjældent 

præciseret , hvornår denne tilstand holdt op , og hvad kriterierne var for , 

at den var blevet afløst af en anden , der ofte er blevet betegnet som af

spænding. 

Krigstilstanden . 

Hvis man vil opnå større præcision, må begreberne gradueres . 
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Clausewitz opstillede som gradueringspoler "tilintetgørelseskrigen" og 

"væbnet iagttagelse . "4) I sin ekstreme form skulle krigen s~ledes tilstræbe 

modstanderens tilintetgørelse. Efter Clause~itzs opfattelse l~ der . i selve 

krigens begreb en logisk tendens til den yderste voldsanvendelse. Men han 

gjorde samtidig gældende, at denne tendens bremsedes af andre hensyn i vir

kelighedeps verden, således at krigen blev 11eine blosse Fortsetzung der 

Politik mit anderen Mitteln" .s) Den poli tiske m~lsætning har dog en meget 

skiftende placering i forhold til voldsanvendelsen. Selvom den ekstreme 

form , der tilsigter modstanderens .totale udslettelse, i yderste tilfælde 

som folk , dernæst som politisk enhed, er sjælden , forekommer på næste trin 

krige , hvori på højeste trin begge parter , p~ næste trin den ene part til

stræber modstanderens betingelsesløse kapitulation. Herved bliver det poli

tiske m~l selve sejren . Man har i denne forbindelse talt om 11absolut krig" 

som en social type til forskel fra "instrumentalkrig", der føres for be

grænsede konkrete værdier , som befinder sig under modpartens kontro1. 6) 

Allerede heri ligger en begrænsning i voldsanvendelsen i egen interesse. Som 

en tredie type har man opstillet "tvekampen" , hvori voldsbegrænsningen ikke 

er dikteret af hensigtsmæssighedshensyn, men af den værdi der tillægges o

ver holdelsen af v isse spilleregler. 7) 

Men kan begrebet instrumentalkrig begrænses til krige om "kon

krete værdier , der befinder sig under modpartens kontrol"? Hvis det , der 

først og fremmest ligger i begrebet , er, at krigen er et instrument , ville 

det forekomme rimeligt at inddrage Bismarcks og Israels krige i denne kate

gori . Men man kan næppe hævde, at de primært blev ført for at opnå visse kon

krete værdier under modpartens kontrol s~ som Alsace-Lorraine , Jerusalem, 

·Gela- højderne etc . For Bismar~ var krigene primært et instrument til at op

n~ Tysklands samling , for Israel til t ilintetgørelse af det arabiske krigs

potenti el. Mere rammende er det m~ske derfor at betegne instrumentalkrigen 

som en villet krig for på forh~d fastlagte m~l , mens selve styrkeprøven er 

det primære i den absolutte krig og de konkrete mål i højere grad en funk

tion heraf end i instrumentalkrigen. En utilsigtet krig, udsprunget af høj 

krigsrisikovilje kombineret med fejlvurdering af modstanderens styrke og 

beslutsomhed, vil fo rmentl ig have en stærkere tendens til voldsop~rapning 

mod den ab~olutte krig end den villede krig. 

Under instrumentalkrigene kan der vær e grund til at nævne to un

dertyper , præventivkrigen og forkøbskrigen (preemptive ~ar) . Med den første 

type tilstræbes uskadeliggørelse af en modstander , som tillægges aggressive 

hensigter , inden han har opbygget den fornødne styrke ti~ at virkeliggøre 

dem, med den anden t ilintetgørelse af en potentiel modstanders krigspoten

tiel ved et overraskelsesangreb. Grænsen er flydende. Men det sidste begreb 
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er navnlig blevet ·anvendt i .f'orbind~lse med supermagternes kerne;naketarsena

ler og mulighederne .for at sl~ dem ud ved et forkøbsslag (preemptive strike). 

En af de mest udbredte sondringer i hverdagens politiske sprog

brug er sondringen mellem .forsvars- og angrebskrige. Som analytiske katego

rier er de vanskeligt anvendelige, da de:.:en stærkt misbrugte i den pol i tiske 

propaganda. 

I øvrigt .forekommer typerne vel sjældent rene. Hvem var angri 

ber og angrebet i seksdageskrigen i 1967? Hvilken kategori tilhører denne 

krig? For Israel kan den betragtes som en instrurnentalkrig, hvis primære 

m~l var .f'orkøbsslaget. Set .fra den an~en side var deh proklameret som en 

tilintetgørelseskrig , men .formentlig kun tilsigtet som en væbnet demonstra

tion, der til .. gengæld gav Israel det .fornødne p~skud til at .føre ".forsvars

krig" . Var krigen i 1914 villet eller utilsigtet? Østrig ville krig med 

Serbien , men storkrigen var næppe villet af nogen . 

I denne .forbindelse er det værd at .fastholde en anden sondri ng, 

mellem (geografisk) begrænsede og universelle krige. 

Aron .forsøger en kri gstypologisering ud .fra kriterier, som mere 

har tilknytning til de indblandede enheders samfundsstruktur end til de 

væbnede opgørs karakter og de krigsførendes m~l . Han sondrer ~ellem .feudal

krige, dynastiske krige, nationale krige og kolonikrige . a) · 

Han nærmer sig her de marxistisk-leninistiske kategorier:~a

tionale .f'orsvarskrige, revolutionære krige og imperial i stiske krige. I den 

sidste type ligger ikke blot , at krigen er ekspansionistisk , men også at 

motiveringen er primært_ økonomisk. I denne .forbindelse kan der m~ske være 
-

grund til at anføre handelskrigen som en særlig type instrumentalkrig , hvis 

~l er økonomiske .fordele som koncessioner, kontrolzoner, handelsmonopoler 

og andre begunstigels~r. 

I moderne amerikansk debat har man endelig indført en sondring 

ud~.. . .f'ra et v~benteknisk kriterium mellem "centralkrige" med anvendelse af 

strategiske atomv~ben, konventionelle krige og begrænsede atomlcrige med an

vendelse af taktiske kernev~ben. 9 ) Atomkrigens særlige problematik vi l i 

øvrigt blive drøftet i .forbindelse med den v~bentekniske udvikling. 

B~de absolutte krige og instrumentalkrige kan være universelle i 

den forstand, at de omfatter et universelt kon.f'rontationssystem, og geogra

fisk begrænsede til et regionalsystem eller endog til et enkelt land. 

For skønt krigens mulighed ligger i selve det internationale po

litiske systems struktur, er krigen naturligvis ikke et alene for dette sy

stem karakteristisk .fænomen. Der g~r en skala fra den universelle krig til 

borgerkrigen , og den "rene" borgerkrig, uden udenlandsk indblanding , har 

desuden en .flydende grænse til gendarmeri- og politiaktioner , terrorisme , 
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revolutioner og statskup. 

Der er flere overgangsfænomener mellem borgerkrig og interna

tional ~rig. Der kan være forskellige grader af udenlandsk i ntervent ion , 

.som .kan få så ·stort et <?m.fang , at der bli ver tale om "stedfortræderkrige", 

når parterne kan identificeres med antagonister i et internationalt kon

frontationssystem. Den ene part kan som mål have løsrivelse og oprettelse 

af en ny stat . Så snart der opnås anerkendelse som regering, forvandles en 

sådan krig efter de anerkendende landes opfattelse fra en borgerk+ig t i l 

en inte.rnational krig. 

Da borgerkri gen i det mindste for den ene part gælder kontrol

len med hele det terri torium, der omfattes af konflikten, vil den naturligt 

t endere mod den absolutte krig, både med henblik på målsætning og mere el

ler mindre sammenhængende hermed på metoder, for så v idt som det af de to 

elementer, der, ~vis man vil anvende Clausewitzs kategorier , i ndgår i en 

kamp, den fjendtl i ge følelse og den fjendtlige hensigt , er den først e , der 

dominerer den absolutte krig , den sidste i nstrumentalkrigen. 10) 

Borgerkriges "grusomhed" kan navnlig registreres i behcmdli ngen 

af gidsler og far.ger , der ofte betragtes som forbryder e. I den franske bor

gerkrig i 1871 blev omkring 4o.ooo henrettet af Versailles- t ropperne, i den 

finske omkom 12. ooo fang_er af sult og sygdom. 11) Men den kan også aflæses 

i krigsoperationernes intensitet . Den amerikanske borgerkrig kostede flere 

menneskeliv end samtlige internat ionale krige mellem 1815 og 1914. Den 

engeJ.;ske rosekrig i d_et 15. $\rhundrede og de franske religionskrige i det 

16 . ~ar - bl~digere end de samti~ige int~rnationale krige. 12) Borgerkrigen i 

Rusland eft er revolutionen i 1917 medførte lapgt større tab end landets 

deltagelse i den første verdenskrig, og borgerkri gen i Spani en kostede landet H:P

~is flere faldne og dræbte end Frankrig havde haft 1914-18.
13

) Dette hæn

ger naturligvis simpelthen sammen med, at det er to grupper af samme folk, 

der fører krig mod hinanden, men også med borgerkrigens iboende tendens 

mod den absolutte kri g. 

Ellers vil denne ofte findes på den helt modsatte ende af ska

laen, hvor det er folk tilhørende forskellige kulturkredse, der bekæmper 

hinanden. Grækerne respekterede ikke de samme regler i deres krige mod 

"barbarerne" som i væbnede oP.gør.- inden for Hellas . De europæiske erobringer 

af oversøiske lande har mere end en gang været ledsaget af "folkemord11 •
14) 

Derimod har internat i onale krige inden for integrerede konfrontationssyste

mer med homogene magteliterundertideq , som navnlig i det 18. århundrede, 

nærmet sig den type, der er o~eve:t. kaldt tvekampen. 

Borgerkrigen behøver dog ikke medføre en høj voldsintensitet, 

selvom der er tale om en · absolut kri g i den forstand, at begge part.er kræver 
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modpartens absolutte kapitulation. Der kan være grund til at skelne mellem 

konventionelle borgerkrige og guerilla , hvor der primært er tale om en psyko

logisk krig , ikke om opgør mellem konventionelle styrker. Guerilla ' en er som 

taktik fra gammel tid blevet anvendt både i internationale krige og i borger

krige , men· skal behandles mer e udførligt i forbindelse med den våbentekniske 

udvikl~ng , .da den i vor egen t ids internationale politik har fået en række 

originale t'ræk. 

Antallet af krige i perioden 1815-1945 er blevet beregnet til 49 

mellemstatslige krige , 44 imperie- og kolonikrige , 35 international i serede 

borgerkrige . 15) Det drejer sig om væbnede opgør på højst forskelligt ni

veau og af flere forskellige typer . Der vil derfor blive anledning t il at 

komme ind på teorier om kriges årsager i flere forskellige sammenhænge. 

I langt de fleste tilfælde har der dog været tale om geografisk 

begrænsede krige. Men lokalkrige rummer ofte muligheder for optrapning (es

calation) , som kan betyde , at de bringer større systemer ind i en krisetil

stand. 

Krise 

Hvad er en international ·politisk krise? Historikerne taler om 

den bosniske krise 1908- 1909;. Tanger-krisen l905 , Agadir-krisen 1911 , Sude

terkrisen 1938, Berlin-krisen 1948-49, Cuba-krisen 1962 o.s . v. Men endnu en 

gang må man konstatere, at man foreløbig savner den systematisk-empiriske 

analyse af de storpolitiske kriser , der kan give fast grund under f ødderne. 

Navnlig siden Cuba-krisen i 1962 er opmærksomheden dog blevet vendt mod den 

systematiske analyse af netop krisefænomenet , mod krisekarakteristik, krise

dyn~ik, krisekontrol og kriseregulering (crisis management) 16) 1nte~es
sen har dog så helt overvejende været rettet mod netop denne krise , at man 

· · også i kris~litteraturen kan møde en tendens , som præger megen teoretiseren· 

om i nternational politik: det , der prætenderer at være en generel teoretisk 

model, er i vir keligheden ofte en abstr akt formuleret beskrivelse af en speci

fik situation, skønt teoretisk generalisering bør ske gennem en vekselvirkning 

mellem hypoteser formuleret på grundlag af iagttagelser af enkelttilfælde og 

kompar.at i v e~terprøve~se på · empiriske data. 

Det er derfor endnu usikkert , om den storpolitiske krise er en 

tilstrækkelig analytisk .kategori, el~er om man bør operere med flere kate

gorier . Heller ikke den dynamik , der fører fra krise til krig eller omvendt 

til aftrapning af krisen t il "normale tilstande", er klart belyst . Herman 

Kahn har ganske vist opstillet en "konflikt trappe", der omfatter i al t 44 

trin. l?) Men heri anvendes betegnelsen krise ikke blot om tilstande, hvor 

der endnu ikke er udbrudt ~jendtligheder , men også om forskellige typer af 
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væbnet konflikt helt op til begrænset anvendelse af atomvåben , mens man i 

traditionel historisk sprogbrug snarere bruger krise om en styrkekonfronta

tion , hvori våben endnu ikke er taget i brug mellem stormagterne indbyrdes, 

men hvori samtiden har følt en optrapningsfare . Balkankrisen 1913 eller den 

mellemøstlige krise 1967 var således på en gang lokalkrige og storpolitiske 

kriser , for så vidt man ved krise vil forstå en situation, hvori der hos ak

tører og observatører findes forventninger om , at en styrkekonfrontation kan 

optrappes til krig. 

Det må dog straks tilføjes , at denne karakterist i k kun kan anven

des på kriser inden for et korifrontationssystem. Når der også tales om kriser 

inden for integrationssystemer,- må kriteriet være· et andet. Også her er der 

tale om en konfrontation mellem viljer. Men afgørende for, om en sådan kon

frontation kan betegnes som en krise må være, om der opstår ~orventninger om , 

at den kan standse integrationsprocessen og udløseen desintegråtionstendens . 
Integrationsteoretikerne for etrækker i øvrigt ofte at tale om " stress", i 
~tedet ror krise . . 

I begge tilfælde er der dog tale om , at krisesituationen afviger 

fra "det normale". Men hvorledes kan dette måles? Jacques Freymond har f ore

slået, at en international krise er "et vendepunkt i en konflikt og en periode 1 

hvori der sandsynligvis vil blive tr~fet større beslutninger", lB) hvorefter · 

man sidder tilbage med spørgsmålet om , hvad "større beslutninger " er . Charles 

McClell and taler om international krise, når der i forholdet mellem to eller 

fiere lande ~gynder at optræde " outputs" , som virker "unusually novel , un

expected , and threatening", således at de begynder at fånge opmærksomheden 
. 19) 

uden· for de normale rutinekanaler. Påny er man på grænsen af det tauto-

logiske. 

Han yder dog for så vidt et bidrag til belysning af kriseproble

met ,. som han indfører · begrebet ·n akut international krise". Faktisk lcan man 

allerede i de få eksempler på internationale kriser , der anførtes ovenfor , 

·~kelne mellem akutte kriser , hvor en enkel handling med et skaber en i nter

national situation , hvori en række observatører og aktører begynder at regne 

med en ~rigsrisiko : Wilhelm l is besøg i Tanger, Panthers ankomst til Agadi r, 
. . . . . 

udskibninge.a af S9Vjetiske mellemdistanceralce~ter påd~uba . Man kunne til-

føje drabet på den østrigske tronfølger i Sarajevo. I andre tilfælde er der 

tale om "optrapningskriser", hvori det er vanskeligt at i dentificere .lcrise

tærskelen. Hvornår begyndte Berlin-krisen i 1948? Da marskal Solcolovskij 

den 20 . marts forlod kontrolrådet? Da russerne begyndte at kontrollere tra

fikken mellem Berlin og Vesttyskland? Ell er da de indførte totalblokade? 

Hvornår begyndte den amerikanske intervention i Vietnam? 

Der er her tale om langvarige .kr iser med en række akutte faser. 

Carr har endog anvendt betegnelsen krise for hele perioden mellem 1919 og 
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1939 i sin The Twenty Years Crisis . Derimod varede CUba-~isen kun nogle dage , 

1914-kr isen nogle uger , inden den slog over i krig. 

En forf~tter , der har koncentreret sig om Korea-krisen ·i juni 1950, 

har villet anvende følgende kriterier for krisesituationen: overraskelse , kort 

beslutningstid , fornemmelse af " en høj trussel mod værdie;" . 20) Det sidste 

er vel udtryk for t russel mod vitale interesser. Men selvom overraskelses

moment_et og den korte beslutningstid er karakteristisk for akutte internatio

nale kriser , vil krisen i mange tilfælde ikke opstå ud af den blå luft , men 

ved at latente interessemodsæt ninger og spændinger gennem et mere eller mindre 

overraskende nyt træk; der tilstræber forandring og opfattes som en udford

ring , giver anledning til en styrkeprøve , som antager forskellige former i 

konfrontations- og integrationssystemer . Den mere intense kommunikation i 

de sidste vil nok g~re overråskelser sjældnere . I de første ledsages krisen 

af styrke- og beslutsomhedsdemonstrationer, der kan antage meget forskellige 
. "" .. former. I 1958-Berl in-kr.isen var le fa~t nouveau Xruscevs "ultimatum", der 

truede med afslutning af en særfred med DDR, og udfordringens troværd~ghed 

søgtes under~treget ved forskellige former for solidaritetstilkendegivelser 

imødegået af tilsvarende tilkendegivelser fra vestmagternes side over for 

Vestberlin. I 1948 blev blokaden imødegået med luf.tbroen . Beslutsombedsdemon

strationerne kan have en verbal karakter: noter , regeringserklæringer , par

lamentsbeslutninger, eller en gestuskarakter: besøg af fremtrædende beslut

ningst.agere , Kennedy i Berlin , Xru~ev i DDR , militære demonstrationer som 

den amerikanske landgang i Libanon i 1958 eller de sovj etiske flådebesøg 

i Syrien åg Ægypten efter seksdageskrigen, chikaneaktioner som de sovjetiske 
11 lydmursbombardementer" -af Vestberlin-' under for bundsdagens møder . 

Det mest systematiske forsøg på at præcisere krisebegrebet er 
. 21) 

nok herman Kahns og Anthony Wieners . De har identificeret 12 karakteri-

s:!=is~e t r æk: 

Krisen er et vendepunkt i fremadskridende sekvens af begivenhe

der og handlinger. Det er en situation , som stiller høje handl ingskrav til 

deltagerne . Den indeholder trusler mod de indblandedes mål . Dens udfald 

har vigtige følger for deltagernes fremtid . Den består af et sammenfald af 

begive~eder, der skaber et nyt sæt af omstændigheder . Den skaber usikker

hed i situationsbedømmelsen og i formuleringen af alternativer. Den for

mindsker kontrollen over begivenheder og deres følger . Den gør handling pres

serende , hvil ket ofte medfører stress og ængstelse hos deltagerne . Den er 

præget af et utilstrækkeligt informationsgrundlag . Den forøger tidspr esset . 

Den medfører forandringer i forholdet mell em deltagerne . Den skaber spæn

dinger mellem deltagerne . 

Beskrivelsen, der jo i øvrigt rummer en del gentagelser og flere 
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gange nærmer sig det tautologiske, synes særlig rammende for den akutte kri

se. Men for alle typer kriser er det formen~lig karakteristisk, at der er 

tale om en .høj værdikonflikt, aktualiseret af et nyt træk, der opfattes som 

en udfordring og nødvendiggør handling uden sikkert kendskab til modpartens 

hensigter . 

Det er et omstridt spørgsmål, om internationale kriser er skridt 

mod væbnede opgør eller tvær.timod en erstatning for dem . Quincy Wright har 

hævdet , at en række intern~tionale kriser efterhånden ville føre til krig, 

Raymond Aron tværtimod, at internationale kriser udvikler en erfaring i krise

kontrol, som gør det væbnede opgør mindre sandsynligt . 22) Det må dog til

føjes, at de beskæftiger sig med to forskellige internationale systemer , 

den f~rste med perioden op til 1939 , den sidste med tiden efter 1945. Spørgs

målet lader sig næppe besvare. uden inddragelse af andre variable som bl . a . 

de for et givet system karakteristiske konfliktforventninger . Det skal tages 

op senere. 

Stabilitet 

Anvendelsen af begrebet "fred" om tilstanden i et international t 

system er endn,u mindre karakteriserende end "krig" og "krise" . For det me ste 

bruges det om " ikke-krig". Men nogle forfattere har fundet dette utilfreds

stillende, og en enkelt teoretiker (Burton) har endda villet forbeholde be

tegnelsen til at beskrive en tilstand , der svarer til den, .der i denne frem

stilling er blevet kaldt et integrationssystem. "Et system i fredstilstand 

- til forskel fra ikke-krig - er et system, hvori staterne rivaliserer uden 

at føle behov for at hengive sig til rustningskonkurrence, et system, hvori 

fortsat stabilitet sikres ved hjælp af fortsat og glat forandri~g og til

pasning til forandringer inden for systemet, og i sidste instans et system, 

som gør eksisterende større våben irrelevante med henblik på de tilstande , 

der skabes. Det er et system, som ikke hviler på sanktioner , men opretholder 

sig selv gennem hvert medlems interesser og politik". 23) 

Åren har forsøgt at gøre begrebet videnskabeligt mere anvendeligt 

ved at udarbejde en fredstypologi . Han sondrer· mellem ligevægtsfred, hegemo

nifred og imperiefred . 24) Men igen bliver fred mindre betegnelsen for en 

systemtilstand end for tilstanden i bestemte systemtyper , hvori han ikke 

eng~ medtager de systemtyper , der netop defineres ved mangelen på krigs-

. forventninger. Derimod opstiller han en fredstype, som fjerner sig endnu 

mere fra konfrontationssystemerne end tilstanden i integrationssystemerne, 

idet han taler om paix de satisfaction, som han dog derpå afviser som uto

pisk. 25) 

Ligevægts-, hegemoni- og imper'iefred sammenfatter han under be-
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grebet "magtfred" og i modsætning hertil opstiller han "af'magtsfred", som 

er karakteriseret af, at de væbnede magtmidler har fået sådanne dimensioner, 

at de er blevet uanvendelige. I hans fremstiDing bliver denne ,fredstype sy-
26) . 

nonym med "terror.fred". Men den kunne også anvendes som betegnelse for 

den tilstand, Burton vil beskrive som .fred, idet han ser spiren til den i 

forholdet mellem de u.forpligtede'stater, i hvis indbyrdes samkvem magt er 

irrelevant, allerede af den grund, at deres magtmidler er for begrænsede til 

at være anvendelige til udvortes brug. 27) Burton formoder, at denne til

stand fører til, at imødekommenhed erstatter magt i interaktionerne, og 

synes endog at forvente, at denne tendens vil være voksende i fremtidens 

internationale politik, takket være en voksende kommunikation. Han undlader 

dog at g~ ind på spørgsm~let om, hvorviQt mangelen p~ magtmidler til ydre 

brug kan forventes at være en varig tilstand i de u.forpligtede lande , og 

forbig~r det forhold, at den ikke er karakteristisk for alle lande i denne 

kategori. 

Begrebet fred bruges da b~de snævert og bredt til at betegne 

alle tilstande i de internationale systemer, som ikke er krig. Det mister 

derved meget af sin anvendelighed. Samarbejdet mellem de nordiske lande 

er fred, Sudeter.krisen eller Cuba-krisen er fred, da deres udfald blev, 

at "freden blev bevaret". 

For at op~ lidt større præcision anvendes da også andre udtryk 

til at .karakterisere forskellige fredstilstande inden for et og samme system: 

.krise, spænding, afspænding. Det første er allerede behandlet. Grænsen mel

lem krise og spænding er svævende, og det ene begreb må formentlig define

res i forhold til det andet, således at spænding er en tilstand, der inde

bærer .krisemuligheder. Afspænding skulle omvendt være en tilstand, der ikke 
' . . 

skønnes at indebære sådanne muligheder. Måske burde man tilføje: som de do

minerende aktører og toneangive'nde observatører skønner, ikke indebærer 

sådanne muligheder. Spænding-afspænding bliver således en skala, hvorpå 

kon.frontationssystemer bevæger sig i retning. af inte·grationssysteme;r og om

vendt, fra et lavt til et højt tillidsniveau og omvendt. 

I stedet for begreber som krig, .krise, fred, afspænding, spæn

ding foretrækker en ~e forfattere at tale om stabilitet-ustabilitet. 

Man nærmer sig herved en sprogbrug, som ligger nærmere den terminol?gi, 

der anvendes i systemanalyse inden for andre områder: Men det er et spørgs

mål, hvor meget større præcisionen bliver. Når Burton i det an.førte citat 

talte om stabilitet, var betydningen en tilpasningsproces uden fredsbrud. 

Hos Rosecrance er stabil i tet-ustabili te t nærmest ~.nsbetydend~ med, om til

standen i .et sy?tem indebærer lav eller høj krigsrisiko. Undertiden. synes · 

stabilitet simpelthen ensbetydende med .fred. Stundom anvendes det derimod 
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om en status quo tilstand , uagtet ne top en status quo tilstand kan være hø·jst 

ustabil ved at dæmme op for forandringskrav, mens. omvendt et system , der be

standig ændres ved tilpasning, kan være s tabilt i den forstand, at det elimi

nerer konf'liktkilder , der kunne forårsage kriser og krig. 

For at klare begreberne er det derfor nok hensigtsmæssigt at son

dre mellem homeastatisk og statisk stabilitet , ihvorvel det sidste virker som 

en lidet elegant pleonasme . Et sy~tem skulle da befinde sig i en tilstand af' 

homeastatisk stabilitet , n~r det kan absqrbere forandringer ved imødekommen

hed og tilpasning uden at glide over i krise- og krigstilstande. Pr . defini

tion skulle det være en tilstand, der er karakteristisk for integrationssy

stemer. Men den_er ikke nødvendigvis begrænset hertil. Det globale system 

har siden den anden verdenskrig gennemløbet en omfattende omstrukturering 

som afkoloniseringsprocessen og dannelsen af' snesevis af' nye stater , i langt 

de fleste tilfælde uden kriser og krige mellem de tidligere kolonimagter og 

de nye stater. 

Statisk stabilitet kan i virkeligheden dække over forskellige 

tilstande. Det øst-vestlige konfrontationssystem har siden slutningen af' 

1940'~rne i den forstand været stabilt, at de alliancesystemer, der indgår 

i det , har bevaret den samme struktur , og at grænserne mellem de to poli

tiske kontrolzoner ikke har forandret sig . Det har været en tilstand , som 

Aron formentlig ville beskrive som ligevægts- eller terrorfred, der igen .. 

har haft skiftende faser af' krise, spænding og afspænding. Men p~ intettirls~ 

hår. ·denne tilstcmd.-:være t præget af' , at der ikke eksisterede ønsker om .for

andringer. Betydelige grupper i de vestlige lande har ønsket ophævelse af' 

alliancesystemet. De dominerende eliter har ~gtet formelt at anerkend~ den 

eksisterende politiske kontrolgrænse. Omvendt har der i den østlige verde~ 

været krav om en ændring i Berlins stilling, opløsni.ng af' den vestlige al

liance og lejlighedsvis tværtimod forsøg pl løsrivelse fra det østlige nege

monisystem. 

Men man kunne ogsl forestille sig en statisk stabilitetstilstand, 

som nærmede sig det, ·Aron kalder en tilfredshedsf'red, derved at der ikke in

den for systemet fandtes krav om forandringer, som havde konsekvenser for 

forholdet mellem systemets komponenter. Dette ville medføre en tilpasnings

fred, .som elier.s vil være karakteristisk for den homeastatiske stabilitet, · 

modsat magtfreden i det stabile konf'rontationssystem. 

I alle tilfælde er stabilitet en tilstand, der er karakteriseret 

af' i~ kriser pl krisetrappens nederste trin, mens ustabilitetstilstanden 

omvendt er præget af' hyppige kriser pl højere tri n. Det kunne dog mAske være 

hensigt$~ssigt at indføre endnu et modsætningsbegreb til statisk stabili-.· 



.· 

- 82 -

tet, labilitet om perioder, hvori internationale systeme'r undergår betydelige 
. ~ 

.forandringer . Ganske vist kan disse .forandringer~ s.om nævnt , ske ved .!'redelig 

tilpasning i internationale systemer, der befinder sig i en tilstand af ho

meostatisk stabilitet. Men ofte er labile perioder ledsaget af eller efterføl

ger væbnede opgør . Til gengæld behøver ustabile period~r ikke være labile i 

den .forstand, at de medfører omfattende struktur.forandringer. Forholdet mel

lem Indien og Pakistan er ustabilt i den .forst and, at det har været pr æget 

af jævnlige kriser, stadig spænding og begrænsede krige og uforenelige krav. 

Men nogen dybtgående strukturelle .forandringer i .forholdet mellem de to lan

de i dette regionale konfrontationssystem er ikke sket , siden de blev selv

stændige . 

Det dominerende internationale system har befundet sig i en ud

præget labilitetstilstand under· og efter generelle væbnede opgør som Napole

onskrigene , den .førs te og den anden verdenskrig, men også i perioden 1850-70 , 

hvor en række småstater opgik i det samlede Italien og det tyske rige . Labi

litet er da en tilstand , hvori de internationale systemer .forandrer sig ved 

en omstruktureringsproces, der både kan .føre til nye systemtilstande og nye 

systemtyper. 

12 .. Sys temforandring 

I The Twenty Years Crisis citerer den engelske historiker E.H. 

Carr følgende udtalelse af Labour-politikeren John St r achey: " Regeringerne 

.forsikrer os altid om, at de aldrig vil bøje sig .for magt (force). Histo

rien fortæller os , at de aldrig bøjer sig .for andet". l) Carr efterprøver 

denne påstand og finder, at selv hvor forandringer sker uden voldsanvendel

se .. · , er trusler om voldsanvendelse " en normal del af en .fredelig .forandrings

proces" . 2) Max Weber anså slaget ved Marath.on for en nødvendig forudsæt

n;i.ng for ~ele den "rationelle kulturs" udvikling. 3). Som så mange andre be

standdele af den moderne internatipnale politiks teori har også tesen om 

krigen. som en væsentlig -metode til .forandring ældgamle .forlæg . Herakli t 

erklærede krigen .for "altings fader, altings konge" . 

Gang på gang omstruktureres det europæiske system ved kri~ og 

den deraf .følgende labilitetstilstand . Det konfrontationssystem, hvis do

minerende struktur var det fransk-tyske modsætningsforhold .fra slutningen 

af 1860 1erne til 1940 , omstruktureres efter den anden Verdenskrig i et 

integrationssystem. Det amerikansk- engelsk- sovjetiske alliancesystem, der 

var .fremgået a.f det fælles opgør med Tyskland, ændres samtidig til et kon

frontatiol',lssystem. Disse forandringer., der gennemføres i løbet af .få år , 

støtter en påstand, som ofte er blevet fremført , om at der i internation~ 

politik ikke er varige venskaber og fjendskaber , men kun varige ·i nteresser. 
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Under alle omstændigheder kunne det måske være oplysende at sammenligne 

fjendtlige holdningers stabilitet efter henholdsvis internationale krige 

og borgerkrige . I det mindste .visse borgerkrige, som f.eks. den amerikan

ske , synes at efterlade meget stabile holdningsmønstre .. 

En anden berømt " renversement des alliances" , afslutningen af 

den fransk-østrigske alliance i 1756 , der midlertidigt gjorde ende på det 

modsætningsforhold mellem Frankrig og Habsburgerne , som havde spillet en 

fremtrædende ·rolle i europæisk pol~tik siden Karl Vs dage, udsp~ang af den 

østrigske arvefølgekrig og det væbnede opgør mellem England og Frankrig. 4) . 

Napoleonskrigene skabte først et fransk hegemonisystem i Europa, derpå efter 

Frankrigs ne ie~la~ en omstrukturering af Europa, der lagde grunden til Preus

sens senere dominerende stilling ved de store landudvidelser, som landet fik 

i det , der sener.e skulle blive Europas stærkeste industriområde . 

Det har været argumenteret , bl;.a. af Aron, at storkrigen er op

hørt at være et middel til forandring i en tidsalder , hvor et væbnet opgør 

er ensbetydend~ med selvmord . Han skriver s!ledes: 5) 

La guerre cesserait d ' etre un instrument de la politique le jour 
ou elle entrainerait la suicide commune. des bellig~rants . .. Nous 
n'osons pas r~p~ter fia t justitia, pereat mundus parce que le 
danger que le monde p~risse n ' est plus aujourd ' hui une formule 
de rh~torique . 

Der vil blive anledning til at drøfte krigens karakter, mulighed : 

og funktion i atomalderen·, når det, Aron kalder "konjunkturens original i te t " , 

skal .behandles. I denne. forbindelse ·er det nok at konstatere, at forskellige 

typer af krige også siden 1945 er blevet anvendt i international politik som 

middel til forandring. Men er krigen eller krigs.truslen, anvendelse af ·vold 

og trusler om voldsanvendelse det eneste middel til forandring? Allerede 

Carr mente at kunne finde eksempler på, at forandring kan ske ved imødekom

menhed over for krav, der er i overensstemmelse med den " besiddende" magt

elites værdisystem. Han henviste i denne forbindelse til den stø~te , som 

i r ske selvstyrekrav fandt i England i det 19. århundrede, og til eft ergi

venheden over for Tysklands besættelse a.f Rhinlandet og inlcor~orering af 

Østrig, der .efter hans opfattelse ikke bare skyldtes tyske t rusler om volds

anvendelse, men, at "disse ·forandringer ·føltes rimelige og retfærdige". 6) 

I både det irske ·og det tyske tilfælde må dog tilføjes , at i det mindste 

Irlands uafhængighed først blev opnået, da der også ol·e.r anvendt vold, og 

at Tysklands revisionsl:·av .på disse punkter først blev imødekommet, da op

rustningen Va.r begynd~. Andre indrømmelser skete ganske vist allerede i de 

bestræbelser på at skabe en tilpasningsfred , som udfoldede sig til i slut

ningen af 20'erne under Stresemann-Briand- samarbejdet. Men også heri ind

gik fra fransk side tanken om Tysklands potentielle styrke og den trussel, 
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som kunne ligge heri . ?) 

Påny når det drejer sig om for andringer i og af internationale 

systemer., ~ynes det mest dækkende at anlægge en skala eller måske · snarere en 

koordinatbetragtning. Forandringer sker ved væb~ede opgør; under trusler her

om, eller ved imødekommenhed over for krav ud fra "rimelighedshensyn" eller 

ved forskellige kombinationer af volds- og .rimelighedshensyn . 

Den første forudsætning for forandring er imidlertidt at der 

fremkommer krav om forandringer . Hvorfra stammer disse? Aron fremhæver, at !·, 

"et regimeskifte hos en af hovedaktørerne er tilstrækkelig til at ændre sti

len og stundom den internationale politiks forløb" . 8) Når han taler om ho

vedaktør, er det ud fra sin opfattelse af de internationale systemer som oli

garkiske . Men det samme synspunkt kan anlægges på regionalsystemer , rrvori 

der ikke indgår stormagter, og er stormagter overhovedet ensbetydende med 

hovedaktører?· Har Japan siden 1945 været en hovedaktør? Har tværtimod små

stater som Israel og Nordvietnam ikke været hovedaktører i den forstand , at 

de har kunnet påvirke den internationale politiks "stil" og "forløb" ? 

Rosecrance bygger hele sin model af det internationale univer

selle system op på den forudsætning , at systemets " inputs" kommer fra dets 

enkelte komponenter og har sin oprindelse i disses interne udvikling. I 

det følgende vil den internationale politik blive behandlet under denne 

synsvinkel, d. v. s . at det analytiske niveau vil blive sænket til systemets 

komponenter, opmærksomheden rettet mod de udenrigspolitiske mål, der præ

senteres som krav til de internat ionale politiske systemer. 

I Rosecrances terminologi er regulatoren den type " forarbejd

n~gsmekaniske" , som er kar~teristisk for et i nternationalt system: magt

balance , .den europæiske koncert, alliancesy~te~er , folkeforbundet , FN. Ved 

omgivelser forstår han det systemet omgivende miljø, ved den internatio

nale· politi~ mønstre: multipolaritet: kompensation, bipolaritet: diametrisk 

opposition, multipolaritet: komplementaritet, uoverensstemmelse, disharmoni. 

Den sidste form for kategorisering forekommer på en gang for 

Aktørkrav Aktørkrav 

l Regulator l 
Den internationale politiks mønstre 

Omgivelserne 

anstrengt og for l i det dækkende tilJ at den er blevet anvendt i denne frem

stilling. 
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Inden bør det dog endnu engang unders t reges , at skønt udenrigs

politikken har i ndre kilder , bli~ den til i stadig vekselvirkning med andre 

enheder i ~e.t internationale system . Clausewi tz har en ekJ trem formuler i ng 

åf dette forhold, når han skriver, at "jede~ gibt dem anderen das Gesetz". 9) 

Teoretikere , der tilstræber en fælles model for det intenne og det interna-

. tionale pol i tiske system., har søgt at opstille en "regerings instans" , der 

træ.ff'er de afgørelser, som får gyldighed for hele systemet . E·atlon tildeler 

således stormagterne denne r olle . lO) Men man kommer herved let til at til

sløre det forhold , at netop konf'likter og konfrontationer mellem stormagterne 

er en væsentlig bestanddel af den internationale politik . Også Rosecrance 

indfører med sin "regulator" en "forarbejdniil.gsmekanHIIIII!~1 , der antager 

regering?anal~gi, når den. identif'ie:er·es snart med "den europæiske koncert", 

snart med Folkeforbundet , snart med FN. Også han kommer derved til at til

·sløre de internationale politiske systeme~fundamentalt anarkistiske struk

tur. Det .forekommer vanskeligt at acceptere regulatoren som stort mere end 

en abstraktion, der dækker over en proces af vekselvirkninger . 

Disse vekselvirkninger er langt mere komplicerede end det , man 
. 11) 

har kaldt en " billiardkuglemodel" , antyder. Så snart man indfører en 

tidsdimension , der strækker sig ud over en øjeblikkelig situation , kan man 

gang på gang konstatere, at netop den interne udvikling, der ~r et 

nyt regime med nye udenrigspolitiske krav, påvirkes ·af den internationale 

politik . Var Hitler kommet til magten i Tyskland uden de begrænsninger , 

Versailles-traktaten lagde på de foregående tyske regeringers interne øko

nomiske handlefrihed , som forhindrede BrUning i at gennemføre et effektivt 

antikriseprogram, og uden den lammende virkning på det tyske erhvervsliv, 

som den amerikanske kapitaltilbagetrækning efter Wall Street krakke t i 

oktober 1929 havde? 12) 

Udviklingen i mellemkrigstiden understreger imidlertid også , 

hvor dybtgående forandringer i den i nternationale politik en enkelt aktør 

kan skabe· ved at ændre sine mål og dermed sine krav t il det internationa

le system. Heller ikke ~isse mål er dog fastlagte ved et regimeskifte, men 

afhængige af vekselvirkningen med omverdenen , som man vil konsta~ere, når 

man s~er det analytiske ~iveau til komponenterne fra den internationale 

pol i tik til udenrigspol i tikke·n. Kravene påvirkes af, hvilken modstand de 

skønnes at ville møde. I en styrkekonfrontation vil målene blive t ilpasset 

en wrdering af, hvorledes forholdet er mellem egen og " oppositionens" 

styrke. Udvi~lingen af egen styrke er afhængig af en række interne forhold, 

som skal behandles f det følgende. Me~ ·.i1cke . b~re . Også her kommer den in

ternationale vekselvirkning i nd 1 .form af efterligning. Når Preussen k~

ne afløse Sverige· som den· dominerende militærmagt i Nordtyskland, var det 
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formentlig bl.a., fordi den store kurfyrste efterlignede svenskerne . Når Fran

krig , der i midten af 1700- tallet havde været militært svagt , i Napoleons

tiden var i stand til at løbe hele Europa over ende , skyldt~s det bl . a . den 

reorganisation af det franske forsvar, til dels efter preussisk forbillede , 

~om satte ind efter syvår~krigen. I konfrontationen mellem USA og Sovjetuni

onen følger de to stater i deres forsvarspolitik omhyggeligt 11den lov, der 

gi ves af modpart~n" . 

. Spredningen ved efterligning påvirker også staternes interne po

litiske udvikling . Revolutioner, ideer og politiske systemer er " smitsomme" . 

Mere end noget andet i Sovjetunionen er det det politiske system , der er ble

vet efterlignet i andre lande, selvom det har været i kombination med andre 

pol i tiske ideer . ~3) Selve forestillingen om en ttsmi ttefare" har i visse. 

perioder virket som ~n·.ikke . 1,.1Væsentlig determit?-~t i-. den internationale po-

l : t .k· 14) 
1 1 · -

De krav, der fører til forandringer i de internationale politi

ske systemer kommer vel fra enkelte stater . Men de rettes til en eller flere 

andre , og med Quincy Wrights formulering "opstår politik først , n~r opmærk

somheden rettes mod uoverensstemmelser mellem grupper med forsøg på at løse 

dem til følge". 15) 

Konflikttyper 

Ved konflikter forstås ikke her væbnede opgør, men uoverensstem

melser mellem forskellige gruppers mål ·, som kan føre ti l voldsanvendelse , 

men også løses ved. forhandlinger. Der skåi_..-her forsøges en o~rsigt over , 

hvilke t yper konflikter der er specifikke for den internationale politik . 

Men-·igen må man hurtigt konstatere, at der både er analogier mellem intern 

og international politik og en skala, som fører fra konflikttyper , der e r 

specifikke for de internationale systemer , til typer, der har deres oprin

delse i den interne politik, men kan få en eller flere internationale di

mensioner. 

Den type , der formentlig må anses for mest karakteristisk for 

international politik, er territorialkonflikten , al den stund de interna

tionale systemers hovedkomponenter er territorialstater . Selv denne kon- ~ 

flikttype har dog analogier i den interne politik, hvor denne angår terri

toriale spørgsmål som i grænsedragningen mellem ledstaterne i en forbunds

stat. Man kunne f . eks. også overveje at udforske i nternational integration 

og kommunesammenlægning på komparativt grundlag. 

Det karakteristiske for internationale territorialkonflikter 

er imidlertid, at ae går ud over et enkelt lands suverænitetsområde. En 

type , grænsekonflikten, drejer sig simpe~then om afgrænsningen mellem to 

staters suverænitetsområde, en anden type on 'fastlæggelse af grænserne for 
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de enkelte landes søterritorium, regler for benyttelse af de tte og krænkelse 

af disse regler. 

Grænsekonflikter, konflikter om , hvor en grænse mellem to stater 

skal drages , eller om , hvorvidt en ptovåns skal tilhøre den ene eller den an

den stat, er så at sige den klassiske konflikttype i international politik 

og måske den type , der har givet anledning til de fleste væbnede opgør. Rene 

østater som Japan, Island , Cuba, Madagasc~ eller Ceylon er fåtallige. I de 

fleste tilfælde har stater ne landegrænser til andre stater , og dermed eksi

sterer potentielle konfliktmuligheder. Oprettelsen af de mange nye stater 

siden 1945 har rejst en række nye grænseproblemer, der de1s kan dreje sig om 

den præcise grænsedragning, dels om , hvilket land en bes t emt provins skal til- : 

høre. I enkelte tilfælde er grænseproblematikken ligefrem blevet dominerende 

for de pågældende landes orientering i den internationale politik overhove

det: Indien-Pakistan. I andre tilfælde kan man tale om , at grænsekonflikterne 

har en fremtrædende plads i de pågældende landes udenrigspolitik: Cambodia

Thailand , Ethiopien-Somalia-Kenya, Algeriet-Marokko , Indonesien-Malaysia. 

Men heller ikke i Europa er alle grænsespørgsmål løst i den forstand , at den 

eksisterende ordning er anerkendt af alle implicerede parter . Oder -Neisse

grænsen er ikke anerkendt af Vestty~kland . Sydtyrol skaber spændinger mellem 

Østrig og Italien, Ulster mellem Irland og England. 16) 

En særlig type grænsekonflikter findes i de såkaldte enklaver: 

Hong-Kong , Macao , Gibraltar , Ifni, Aden . 

I visse tilfælde optræder gr~seproblemer ikke så meget som pri

mære konfliktkilder , men snarere som barometre på t illidsforholdet mellem 

to lande. F . eks . har der været ro ved den kinesisk-sovjetiske grænse i pe

rioder , hvor forholdene mellem Moskva og Peking i øvrigt var præget af sam

arbejde, og det samme gælder forholdet Indien-Kina. 

Ofte er grænsekonflikter knytte~ til etniske konflikter , men 

omvendt er etniske. konflikter ikke altid knyttet til grænseproblemer . De 

kan vær e helt intenne i den forstand, at etniske grupper , der er i konflikt 

med hinanden, ikke søger enten en selvstændig statsdannel se el l er tilknyt

ning til en anden stat, men kun ændringer inden for den bestående politiske 

enheds ranuner, som tilfældet er i Belgien. Men de kan også have inter .... 1_ 

nationale dimensioner uden at være knyttet til e t grænsespørgsmål , når et 

nationalt mindretal identificerer s i g med en stat , der ikke grænser til de

res værtsland , og i enunu højere grad , når en sådan stat solidari ser er sig 

me_d et sådant mindretal. Der er kinesiske mindretal i Indonesien , Thailand, 

Cambodia og Malaysia, indiske i Ceylon , Kenya , Tanzania og Sydafrika , daho

mayanske i Elfensbenskysten, Senegal , Niger , Gabon og Congo- Brazzaville . 

Europæiske i Sydafrika og Rhodesia , som dog har magten , således at det i 
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disse tilfælde er med befolkningsflertallet, andre stater viser solidaritet. 

Cypern-konfliktens internationale dimensioner fremkommer ved, at begge pår

-ter i den etniske konflikt pA øen har "støttestater". 

Mindretalskonflikter behøver ikke at være etniske, men kan være 

religiøse som konflikterne mellem irere og englændere i Ulster eller mellem 

serbere og kroater i Jug6slavien. 

I visse tilfælde vil etnisk-religiøse konflikter sA at sige have 

deres begyndelse i intern politik og deres slutning i international, f or sA 

vidt som.en befolkningsgruppes mAl kan være oprettelsen af en ny stat . Man , 
kan her tale om løsrivelseskonflikter: hollændernes mod Spanien, irernes mod 

England, tjekkernes mod Østrig, biairanernes mod Nigeria, kurdernes mod Irak. 

I andre tilfælde er der tværtimod tale om "totalkonfli kter" i den .forstand , 

at et land kan tilstræbe fuldstændig inkorporering af andre stater: Marokko

Mauretanien, de arabiske lande-Israel. 

Men politiske kontrolkonflikter behøver ikke være knyttet til for

andring-bevarelse af formelle strukturer . Ofte dre jer de sig.om bevarelse af 

- frigørelse fra indirekte kontrol gennem et givet regime: Sovjetunionen

Tjekkoslovakiet. Kontrolkonflikter, der er karakteriseret af , at rivaliser ende 

parter i den interne magtkamp f!r støtte fra den ene eller anden magt udefra 

behøver dog ikke at have karakter af væbnet intervention. Der kan være t ale 

om -økonomisk støtte, v!benhjælp, tilflugtsrettigheder: de græske partis aner 

fik under -borgerkrigen støtte af denne art- fra Bulgarie~, Jugoslavien og 

Albanien, de bosniske terrorister inden 1914 fra S~rbien. Man kan m!ske her 

tale om undermineri~gskonflikter, der er udt+yk for enten etniske eller po

litisk-ideologiske solidaritetsforbindelser, som g!r pA tværs ~ landegræn

serne. De rummer fors~ellige· optrapningsmuligheder: væanet støtte i en bor

gerkrig som Italiens og Tysklands til France, international krig som mellem 

Østrig og Serbien i 1914. 

Ofte ledsages kontrolkonflikter af ideologiske konflikter, hvor 

det undertiden kan være svært at afgøre, om en ideologisk konflikt eller den 

politiske kontrolkonflikt er det primære. I konflikten mellem Jugoslavien · 

og Sovjetunionen fra 1948-53 var kontrolspørgsmålet utvivlsomt det primære. 

! .konflikten mellem Iina og Sovjetunionen i 1960 -er .det mindre klart. 18) 

17) 

Ideol9giske _konflikter behøver ikke at være knyttet til politiske 

kontrolkonflikter, men kan falde sammen med magtbalancekonflikter -som i for

holdet mellem USA og Sovjetunionen siden 1945, USA og Kina siden 1950. De 

behøver dog ikke at være det . Nh USA indtil 1932 afviste at optage diplo

matiske forbindelser med Sovjetunionen, var det næppe sA meget udtryk for en 

styrlc~konfrontation som •for en dybtgåe.nde modsætning mellem magteliternes 

politiske yærdisystemer. 
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Magtbalancekonflikter behøver på den anden side ikke hav~ nogen 

ideologisk overbygning. Når den regionale nationalitets- og underminerings

konflikt mellem Østrig og Serbien i 1914 optrappedes til en generel ·magtba

lancekonflikt, fandtes der ikke tilsvarende ideologiske modsætningsforhold . 

Rusland stod "ideologisk" sin fjende Østrig-Ungarn nærmere end sin allierede 

Frankrig. 

Ofte vil magtbalancekonflikter udløses af en enkelt magts eks

pansionspolitik. En ekspansiv målsætning kan være knyttet til etniske kon

flikttyper, men også have en rent imperialistisk karakter, imperialisme de

fineret som bestræbelser på at udvide en stats kontrolzone med områder, hvori 

den ikke har befolkningens tilslutning. 

En hel række af de ovenfor nævnte konflikttyper ~l blive nærmere 

uddybet i det følgende, når kilderne til disse konflikter skal drøft es nær

mere. Men inden denne typologiske oversigt afsluttes, må for fuldstændighedens 

skyld også nævnes internationale konflikttyper, der befinder sig på et lavere 

og mere begrænset niveau, end de systemomfattende konflikter, som kategorien 

magtbalancekonflikter også omfatter. 

Der findes således forskellige typer af økonomiske konflikter, 

der kan siges at være en del af den intern~tionale politiks dagligdag: 

toldtarif- og importkontingentspørgsmål, koncessionskonflikter: rivalisering 

om koncessioner mellem forskellige lanle , nationaliseringskonflikter: Sov

jetunionens ekspropriering af udenlandsk e jendom efter 1917, Mexicos af de 

amerikanske olieselskaber i 1938 , Persiens af de engelske i 1951, Ægyptens 

af Suezkanalen i 1956. 

Man kan anbringe denne konflikttype i en større kategori, der 

kunne kaldes beskyttelseskonflikter, idet de udspringer af statens forplig

telse til at beskytte sine borgere mod overgreb i og fra andre lande. Denne 

forpligtelse aktualiseres ikke bare i økonomiske spørgsmål, men ligeledes 

ved overgreb mod personer, og den fortolkes ofte som en forpligtelse, der 

også omfatter befolkningsgrupper , som ikke har den pågældende stats stats

borgerskab, men har affinitetsforhold til den af etnisk, reiigiøs eller 

partipolitisk karakter. 

, 
Internationale normer 

Om der sker forandringer i et internationalt system og på hVil

k~n måde, ~ger bl.a. sammen med, om de krav, der fremsættes, med Carrs 

formulering føles som "rimelige og retfærdige" . I mellemkrigstidens. før

ste år var der ligefrem en tilbøjelighed til at antage, at "verdensopi

nionens pres", som det fandt udtryk gennem Folkeforbundet, ville være 

tilstrækkeligt til at bremse de magter, der fremkom med urimelige og ure~-
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færdige krav. Folkeforbundets magtesløshed over for Japans og Italien$ eks-

pansionspolitik i Manchuriet og Ethiopien gav tilliden til verdensopinionen 

som sanktionsfaktor et grundskud. Men efter den anden verdenskrig har man til 

gengæld haft en række eksempler p~, at den, som den er kommet til orde navn

lig gennem FN, i en række tilfælde har kunnet fremskynde forandringer, der 

af dette forum føltes som "rimelige og retfærdige". Man kan i denne forbin

delse navnlig henvise til afkoloniseringsprocessen. l~) 
I og med, at man accepterer, at rimeligheds- og retfærdighedshen

syn eller imødekommenhed, om man vil, spiller en vis rolle for forandringerne 

i de internationale systemer, har man postuleret , at der findes visse normer 

i international politik, som i det mindste af en række aktører anvendes som 

en referenceramme ved udenr.igspolitiske beslutninger . Desværre har deres ka

rakter og funktion været genstand for en mindre systematisk udforskning end 

styrkehensynene, og hvad der kan siges om dette spørgsm~l m~ derfor f~ en 

meget foreløbig karakter . 

I hele afkoloniseringsprocessen ~r det i virkeligheden de samme 

normer, der har gjort sig gældende, som i de to tilfælde Carr nævnte, Irland 

og Anschluss: den nationale· selvbestemmelsesret, der g~r ud p~, at en be

folkningsgruppe har ret til den statsdannelse, den selv ønsker. Men det er 

samtidig værd at bemærke, at denne norm kun har haft virkning over for sta

ter .. med magteliter, i hvis værdisystem den p~gældende norm indg~r. Kurder

nes krav om en selvstændig stat er ikke blevet imødekommet, s~ lidt som de 

baltiske folks - formodede - ønske om selvstændighed. Man kan derfor rejse 

spørgsm~let, om det afgørende er "verdensopinionen" eller opinionen i de 

$tater, kravene rettes til. For i grunden er det jo kun en talem~de , at · 

krav rettes til det internationale system. I virkeligheden rettes de fra en

kelte· grupper i dette sys~em til visse andre grupper, hvormed ikke er sagt, 

at hensyn til større dele af systemet ikke in~g~r i behandlingen af kravene. 

Imidlertid er det værd at bemærke, at nationalitetsprinc~~ i 

en vis forstand accepteres p~ det deklaratoriske plan selv af magteliter, 

der ikke respekterer det i deres ~ærd, og dette kan måske anvendes som 

et kriterium for, om et princip kan betegnes som "idealnorm" i internatio-

nal politik. Skønt Rusland med en meget kort periode i en udpræget svagheds

tilstand som ~dtagelse ikke har været villig til at acceptere en opløsning 

af staten i nye nationalstater og s~ledes ikke respekteret den nationale selv

bestemmelsesret, der eksplicit er blevet underordnet hensynet til den socia

listiske revolution, har det kommunistiske styre i struktureringen af sit 

multinationale rfge . .fulgt nationalitetsprincippet, ifølge hv;i.lket pol:itiske 

enheder bør organiseres efter nationaliteter. P~ samme m~de lægger man fra 

· · ·· sovjetisk side, uans~t_)lvad den faktis.ke adfærd måtte være, på det deklara-
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toriske plan vægt på .re9pekten. for andre staters wverænitet. "Et standhaf

tigt .forsvar af de. små staters suveræne rettigheder'' er sammen. med "en kon

sekvent fredselskende pol i tik" k~akteristisk for · sovje.tisk udenrigspol i tik, 
·~s) / 

hævder Zorin. 

Her gives i det mindste verbal anerkendelse a.f to andre princip

per, . som vedrører den inte~nationale politik: respekt .for andre staters su

verænitet og .fred som en i og Eår sig ønskVærdig tilstand. 

Den samme ver.bale .respekt ydes fra sovjetisk side de normer for 

international politik, som er sammenfattet i de "fem p-rincipper", panch shila, 

der oprindelig blev formuleret under Chou En lais besøg i Delhi: gensidig re

spekt for territorial integritet og suverænitet~ikke-aggression , ikke-ind

blanding . i andres indre anliggender, lighed ~ellem staterne og gensidig støt-

te, fredelig sameksistens. 2l) / / 

Det. er ingen sag at påvise~ hvor hyppigt disse no~er krænkes i 

international politik. Men det er ~kke dermed bevist, at de ingen rolle spil

ler. 

Panch shila-principperne har formentlig lidt i præciSion ved at 

blive oversat til vestlige spr9g. Det er således et spørgsmål, om der ikke 

også under dem skjuler sig en norm som uprovokerende adfærd i forhold til 

andre stater. I det mindste synes det empirisk at kunne fas~slås , at også 

denne norm kan spille en vis rolle, så vag den end er. Den sovjetiske kontrol

politik over for Rumænien, Polen og Ungarn føltes mere "rimelig" af vestmag

terne end over for Tjekkoslovakiet, skønt det er vanskeligt at afgøre , om 

dette skyldtes , at de første lande i mellemkrigstiden havde ført en mere 

fjendtlig udenrigspolitik over f?r Sovjetunionen, eller at deres indre po

litiske systemer havde været diktatoriske. 

Endvidere synes sikkerhedshensyn i et vist am.fang at føles som 

rimelige, selv hvor de strider mod nationalitetsprincippet. 

At forsvar føles som rimel~·gt, mens aggression opfattes som 

"uretfærdig", .fremgår af, at samtlige stater næsten konsekvent søger at 

fremstille en væbnet lcon.flilct som forårsaget af aggression fra modparten, 

selv-hvor·det. er åbenbart usandsynligt. Endnu i midten af 60'erne fremstil

lede sovjetiske skolebøger således den finsk-sovjetiske vinterkrig som frem

provoleeret af finnerne ved artilleribeskydning af sovjetisk område fra 

fin~ territorium. ~2) Man kan måske heri skelne en gradsforskel mellem 

fprs:v~rs-og sikkerhedsnensynenes "rimelighed". På samme måde vil man i arne

rileanske fremstillinger af Vietnam-krigen ofte finde en tende.ns til at an-. 
give konfliktårsagen s om nordvietnamesisk aggression mod Syd~etnam. 

Nationalitetsprincippet som en dominerende norm, der ved freds

konferencen i Paris i 1919 ligefrem søges gjort. til grundlaget .for artiku-
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leringen af det europæiske statssystem - dog krydset af en række andr~ hen

syn, vinder navnlig frem i det 19. århundrede, men kan mærkes alle~e~e i det 

klassiske magtbalancesystem med dets dynastiske normer. Polens deling føles 

således, som nævnt, som "uretfærdig", på det deklaratoriske plan selv af en 

enkelt af deltagerne, og på Wienerkongressen henviser Alexander I bl.a. til 

polakkernes ret til at have deres egen stat i sin argumentation for at få e t 

samlet Polen under russisk herredømme. ~3) På samme måde afviser Vergennes en 

annektion af de tyske Rhinprovinser som "uretfærdig" , uden at man dog tyde

ligt kan se, om den føles som sådan, fordi den ville krænke nationalitets

princippet, dynastiske principper eller. magtbalancen. 

I dette system føles magtbalancehensyn som en norm og ligeledes 

i nogen grad eksisterende politiske enheders ret til en fortsat eksistens. 

Disse normer er næppe helt forsvundet fra senere systemer. Tværtimod er der 

nok tale om ~n vis " lagdeling" i de internationalhe politiske systemer, såle

des at normer og strukturer fra tidligere systemer fortsætter under nye lag . 

Se1v Hitler havde øjensynlig i en situation , hvor han havde besat Danmark, 

en fornemmelse af., at kongen - respekten for dynastiske rettigheder - stod 

i vejen for "eine Losung in der Pe·rson Clausen", som han egentlig ønskede . 

Generelt kan det måske siges, at de "idealnormer", der virker 

i den internationale politik,i nogen grad kan sammenfattes i Wilsons berøm

te erklæring til kongressen ved USAs indtræden i krigen: 

the· .same standards of conduet and of responsibil i ty for wrong 
dohe shall be .observed among nations and their governments that 
are · obser~d among the individuals of civilized states . 

I denne forbindelse kan der navnlig være gruøtl til at fremhæve 

den betydning som respekt for indgåede aftaler har for tillidsniveauet i 

et system. De to principper pacta sunt servanda og rebus sic stantibus har 

ofte været i indbyrdes konflikt. Men tilliden til en stat afhænger af, om 

den.s poli.tik er mest præget af det .ene eller det andet. 

I videre forstand er respekt f ,or .folkeretten et hensyn, der . 

med Theodore Scrensens form'l..lering "cannot be dismissed as quickly as some 

claim. 1125) 

Hvilken indflydelse hensynet til de internationale normer har, 

er stærkt varierende efter, hvilke systemtyper der'er tale om, hvilken til

stand de pågældende systemer befinder sig i ,hvilke interessekonflikter der 

er tale om, og til hvilke ·eliter k~avene om forandring rettes. De samme 

normer kan måske indgå i d'e dominerende magteliters værdisystemer. Men de 

kan have en meget forskellig-placering i "værdihierarkiet", så kløften mel

lem "idealnormer" og "adfærdsnormer" kan · blive betydelig. 

Yderligere kompliceres hengyntagen til idealnormerne af, at de 

2'4) 
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i en given situation kan være indbyrdes uforligelige: respekten for den 

nationale selvbestemmelsesret kan meget vel kollidere med respekt~n for 

staternes suverænitet og den dermed sammenhængende norm om ikke-indblan

ding. 
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