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Sikkerhedspolitik i Baltikum BAGGRUND

endnu ikke barrikaderede parlament.
Som svar pa et sikkerhedspolitisk
sporgsmal gjorde Landsbergis klart,
at man ville garantere Sovjetunionen
adgang til baseomradet i Kaliningrad
Oblast. Pr~sidenten viste i ovrigt en
akut modstand mod handlinger, der
kunne undergrave pastanden om suver~nitet - sasom oprettelsen af et
dansk konsulat.
Det var en mere overfladisk, naiv,
pragmatisk holdning, der pr~gede
repr~sentanterne fra den lettiske ledelse pa modet i Riga. Et dansk konsulat blev imodeset som praktisk af
hensyn til behandlingen af visumansogninger. Letland var pa dette tidspunkt klar til at acceptere fortsatte
sovjetiske baser, hvis blot disse blev
legitimeret gennem forhandlinger.
Den dav~rende lettiske viceudenrigsminister Nikolaj Nejland (svensktalende, angiveligt tidligere KGB-officer med post som pavirkningsagent i
Stockholm i Palme-perioden) forsvarede varmt tanken om en nordisk
kernevabenfri zone d~kkende Baltikum. Udenrigsminister Janis Jurkans
stottede ideen ud fra habet om ad
den vej at begr~nse den sovjetiske

Sikkerhedspolitik i Baltikum
Michael H. Clemmesen
M0det med en sikkerhedspolitiks graviditet og
nedkomst. Indtryk og reaktioner fra de baltiske
staters genf0dselsar
Fra slutningen af august 1990 til september 1991 havdejeg ved et antal
lejligheder mulighed for pa forste
hand at observere udviklingen af sikkerhedspolitiske holdninger i de baltiske Iande. Der var tale om en hurtig
opnaelse af en selektiv indsigt fulgt af
en stadig klarere markering afbehov
og politik. Det skete ved:
- Det Udenrigspolitiske Selskabs
rejse til de tre Iande i august 1990.
- Det finske fredsforskningsinstitut
TAPRls workshop om samarbejde i
0stersoregionen i Turku midt i oktober 1990 .
- Det Udenrigspolitiske Selskabs
formode i slutningen afmaj 1991 i
Kobenhavn om baltisk, russisk og
'sovjetisk sikkerhed.
- Selskabets endelige workshop om
emnet i slutningen af september i
Svaneke.
Forstehandsoplevelserne blev suppleret gennem l~sning, bl.a. af den
engelsksprogede estiske ugeavis The
Estonian Independent (fra begyndelsen
afjun i The Baltic Independent) .
:II\

Oplevelserne i efteraret 1990 var
pr~get af forsigtig optimisme som
folge af de indledte forhandlinger
med den sovjetiske ledelse samt ikke
mindst med den mere positive russiske. Modet i maj 1991 var pavirket af
pessimisme pa grund af begivenhederne i vintermanederne i Vilnius og
Riga, der blev tolket i rammen af
manglende fremskridt under forhandlingerne med Sovjetunionen.
Septembermodet i ar var naturligt
nok domineret af begivenhederne i
august og af den efterfolgende hurtige formelle anerkendelse af de baltiske Iande som selvst~ndige stater.
August 1990

milit~re tilstedev~relse.

Man syntes pa dette tidspunkt ikke
at have trov~rdige forestillinger om,
hvorledes man som selvst~ndig stat
skulle handtere sporgsmalene om nationalt forsvar henholdsvis for afviklingen af den sovjetiske milit~rindu
stri i landet. De r blev ikke demonstrc re t rorst:k lsc ror de begr~ ns
llillg('l' i pol it i.. k ll :liHIIcf'rihccl, som

Under rejsen i august 1990 fik gruppen fra Det Udenrigspolitiske Selskab
muligheder for at diskutere med nogle af noglepolitikerne i Letland og
Estland. Under det korte ophold i
Vilnius var den eneste begivenhed
med sikkerhedspoliti sk i11dhold 111 0 clct mecl repuhliklu· m l'' ·'·, idt'lll i cll't
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hensynet til de store russiske minoritet matte forventes at ville medfore.
Den klareste analyse af de sikkerhedspolitiske problemer under turen
fik gruppen af socialdemokraten
Marju Lauristin under besoget i Tallinn. Indledningsvis skulle man udnytte den officielle sovjetiske erkendelse af det ulovlige i bes~ttelsen i
1939-40 til at presse for en aftale, der
midlertidigt legaliserede troppernes
tilstedev~relse.

Man ville sa opna at fa indsigt i,
hvor store sovjetiske styrker, der befandt sig i landet, og hvor de befandt
sig. Herigennem ville man ogsa opna
en de facto anerkendelse af Est land
som selvst~ndig forhandlingspartner.
Lauristin betragtede det ikke som realistisk at opna v~sentlige reduktioner for efter, tilbagetr~kningen fra
det tidligere DDR var afsluttet i
1994.
Diirligt rustet
En borgerlig politiker, historikeren
Mart Laar, skitserede et estisk forsvar
efter selvst~ndighed som kopieret efter den finske h~r. Esterne viste i
mods~tning tilletterne en akut forstaelse for de problemer, som den
store russiske minoritet ville kunne
skabe for opnaelsen af selvst~ndig
hed og i perioden efter, at denne var
opnaet.
For aile de tre Iandes vedkommende var det indlysende, at man stod
darligt fagligt rustet til den sikkerheclspoli tiske de l af forhandlingerne
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med Sovjetunionen. Man havde ikke
radighed over egne eksperter, der
bl.a. kunne hj::elpe med at afd::ekke,
hvilke baser, udrustning og bemanding, som det var rimeligt at bevare i
landene inden for ram men af en given sovjetisk milit::erdoktrin.
Flere af de baltiske politikere havde haft ledende administrative poster
i Sovjetunionen i flere ar. Derfor
kunne den manglende viden kun fork lares ved det alment kendte forhold,
at den civile elite i Sovjetunionen var
udelukket fra enhver konkret viden
om landets v::ebnede styrker. Den politiske kontrol med de sovjetiske styrker fandt kun steel pa allerhojeste niveau.
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tale indeb::ere en international bekr::eftelse af den sovjetiske suver::enitet over republikkerne. I en situation,
hvor de baltiske Iande havde opnaet
selvst::endighed, ville en zoneaftale give Sovjetunionen en fornyet rolle
sam garantimagt. Det ville ikke nodvendigvis v::ere hensigtsm::essigt. Tan'

I den da eksisterende situation
ville en zoneaftale indebrere en
international bekrreftelse af
den sovjetiske suverrenitet
over republikkerne.
'

ken om en kernevabenfri zone i
0stersoen blev ogsa imodegaet af tyskeren Axel Krohn fra fredsforskningsinstituttet i Stockholm (SIPRI).

Oktober 1990
Maj 1991

Under modet i Turku var repr::esentationen fra de baltiske Iande svag. Arrangorerne havde undladt at give diskussionerne et konkret sikkerhedspolitisk sigte. Det eneste mere specifikke sikkerhedspolitiske emne, der
blev behandlet, var sporgsmalet om
Norden sam kernevabenfri zone.
Den umiddelbare reaktion var at
gore klart, at den eneste vej til at opna en holdbar kernevabenfrihed i de
baltiske Iande ikke var en traktat,
men de tre- ikke kernevabenbesiddende Iandes- opnaelse af fuld suver::enitet.
Kun derigennem ville de politiske
omkostninger ved redeployering af
kernevaben v::ere be tydelige. I den da
e ksiste re nde situ ati o n vill e e n 1.o neaf:IH

Den forberedende workshop om baltisk, russisk og sovjetisk sikkerhed var
i realiteten et mode mellem en gruppe af Selskabets medlemmer og Raivo Vare, den estiske minister for
statsanliggender, sam bl.a. omfattede
ansvaret for gr::ensesikring/forsvar.
Selskabet ville ud over at forberede
modet i september ved at drofte emner og forlob give Vare lejlighed til at
freml::egge og diskutere de baltiske
Iandes sikkerhedspolitiske situation.
Derigennem blev emner af relevans
for de stallede forhandlinger med
Sovjetunionen behandlet.
Diskussionen blev styre t af de n
estiske ministe rs megc t o mfatte ncl e
li ste over c mtw r, d<' r O ll '>k t · clt · ~ di sktt udru 1111 '
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teret, herunder den faktiske sovjetiske milit::ere tilstedev::erelse i landet.
Oplysninger, der var tilg::engelige i
Vesten og sam var udvekslet i CFEregi, var ikke til radighed for de baltiske Iandes regeringer. Andre emner
var: mulighederne for at kunne kontrollere tilbagetr::ekningen, de positive og negative virkninger for Europa
af baltisk nationalisme, samt de tre
Iandes indplacering i sikkerhedsstrukturen i Europa.
Endvidere onskede Vare at dmfte
virkningen af nye milit::erdoktriner.
Reaktionen var en understregning af
de afgorende forandrede muligheder, sam den nye sovjetiske milit::erdoktrin gav balterne ved evt. realforhandlinger med Sovjetunionen om
den fremtidige milit::ere tilstedev::erelse.
Med den erkl::erede overgang til en
strategisk defensiv milit::erdoktrin var
der tale om et markant mindre behov
for milit::er tilstedev::erelse i Baltikum.
Den nye doktrin

Under de tidligere tiders offensive
doktrin havde der v::eret behov for at
udnytte omradet sam base for 0stersof1aden og sam udskibningsomrade
for de amfibieenheder, der skulle
lands::ettes i Danmark. Det var brug
for fly baser for de jagerbombefly, der
skulle dominere 0stersoen. I Baltikum opholdt nogle af de h::erenheder
sig, der sam anden angrebsbolge
sku li e afgore slaget om Vesteuropa.
I r:tmtnt ·tt :tf'd<"n nye , de fe nsive
uri I' "''1:1
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doktrin kunne Sovjetunionens milit::ere forhandlere med nogen trov::erdighed freml::egge frygten for, at de
baltiske Iande igen skulle blive anvendt sam en bra for invasion af Rusland, sam det var sket i 1918.
En evt. lands::etning af landstyrker
kunne imidlertid imodegas af under'

I Baltikum opholdt nogle af de
hrerenheder sig, der som anden
angrebsbolge skulle afgore slaget om Vesteuropa.
'

vandsbade samt af jagerbombefly fra
baser i Rusland, Hviderusland og Kaliningrad Oblast. Denne mulighed
kunne ikke logisk underbygge sovjetiske onsker om milit::er tilstedev::erelse ide tre Iande. Dette specielt fordi
de sovjetiske muligheder skulle ses
sam et supplement til baltiske landstyrker, der var indsat i forsvaret af
landenes neutralitet.
Det ville v::ere et betydeligt tab for
0stersof1aden at miste de omfattende
tr::enings- og basefaciliteter i de baltiske Iande. Men de medfolgende
ulemper ville ikke medfore et v::esentligt sikkerhedspolitisk handicap i
rammen af den nye, defensive doktrin.
Det eneste omrade, hvor de baltiske Iande havde bevaret deres strategiske betydning i den nye milit::erdoktrin, var med hensyn tilluftforsvar.
Man kunne papege, at de baltiske
Iande var v::esentlige sam et fremskudt luftvarslings- og luftforsvarsomrade. Man havde fortsat brug for
g f)
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at kunne udnytte de radarstationer,
luftv::ernsraketbatterier og jagerfly,
der er placeret i Baltikum for at gennemf0re et fremskudt forsvar af de
centrale dele af Rusland mod angreb
med krydsmissiler eller fly. Dette problem kunne indtil videre kun l0ses
fra baltisk jord.
Denne midlertidige og rent luftmilit::ere tilstedev::erelse bet0d ikke som
h::erstyrkerne nogen umiddelbar trussel mod landenes suver::enitet.
September 1991
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Med den russiske revolution i august
og den efterf0lgende anerkendelse af
de baltiske Iandes selvst::endighed var
situationen drastisk ::endret.
I mods::etning til tidligere, hvor
balterne matte se i 0jnene, at accepten af baser kunne blive en foruds::etning for selvst::endighed, var det nu
Rusland/Sovjetunionen, der skulle
forhandle fra en svaghedssituation.
Man kunne ikke l::engere uden v<esentlige negative internationale reaktioner gennemtvinge et resultat, som
de tre Iande ikke accepterede.
Samtidig bet0d den sovjetiske h::ers
indblanding i kuppet, at man matte
forvente, at den var sa politisk sv;:ekket, at dens synspunkter og krav i
overensstemmelse med milit::erdoktrinen ikke ville bevare fuld gennemslagskraft.
Den st::erkt accelererende 0konomiske og sociale krise i Sovjetunione n, der blev forv::erre t af de eskalere nde mods::etningsfo rhold mellem
'I()
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republikkerne, medf0rte, at m0det i
Svaneke blev pr::eget af en blanding
af hab og pessimisme. Man forventede fra balternes side et totalt sammenbrud, selv om man habede, at det
ikke ville finde sted.
De v;:esentligste baltiske deltagere
var de estiske og litauiske forsvarsministre Raivo Vare og Audrius Butkevicius samt Talavs Jundzis fra det lettiske parlaments forsvarskommission.
Pa trods af den nye situation, havde reaktionen hos de lokale sovjetiske
milit::ere myndigheder endnu ikke
;:endret sig fundamentalt.
I september var det stadig den sovjetisk/russiske politik, at tilbagetr::ekning f0rst kunne finde sted efter
1994, og man havde ikke meddelt, at
aile styrker ville blive trukket bort.
Dette selv om man nu fra baltisk side
havde understreget, at enhver tilstedev::erelse kun kunne v::ere midlertidig. Man havde stadig ikke faet adgang til viden om, hvilke styrker, der
fandtes i landene.
Inden for den sikkerhedspolitiske
grundopfattelse, som blev pr::esenteret af den tilstedev<erende repr<esentant for det russiske udenrigsministerium, ukraineren Vladimir Tjernega,
var der ikke nogen logisk, milit<er arsag til at blive ide baltiske Iande. Der
eksisterede simpelt hen ikke nogen
trussel fra vest, der milit::ert kunne
begrunde en fortsat tilstedev;:erelse
der. De eneste arsager til, at man ikke
0jeblikkeligt kunne tr::ekke alt hj em
var, at d er ikke va r m1di gh<'dc r fo r· a t
gcnhuse kadrcrnc .
11.!1 /Ill!' I
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»Finsk<< losning

I en reaktion pa disse oplysninger
blev det understreget, at da det hidtil
ikke var lykkedes at etablere politisk
kontrol over det sovjetiske milit::erapparat, kunne balterne ikke forvente
at blive m0dt med Tjernegas opfattelse under de kommende for handlinger. Holdningen hos de russiske/
sovjetiske forhandlere matte forventes fortsat at v<ere domineret af den
nye milit::erdoktrins logik.
Men som n::evnt tidligere ville alt
andet end en luftforsvarstilstedev::erelse umiddelbart kunne afvises under henvisning til samme doktrin.
Dette ikke mindst under henvisning
til den af balterne refererede udtalel'

Der eksisterede simpelt hen
ikke nogen trussel fra vest, der
militrert kunne begrunde en
fortsat tilstedevrerelse der.

'

se af unionens forsvarsminister Sjaposjnikov. Under m0det den 12. september med republikkernes forsvarsministre havde han vurderet, at der
ikke ville v<ere nogen trussel fra vest i
de n::este femten ar.
Den resterende mulige russiske
nerv0sitet ville kunne im0degas gennem en kopiering af det »finske« territoriale neutralitetsforsvar.
Hvis russerne pa trods af den
manglende trussel insisterede pa en
luftforsvarsd;:ekning over de baltiske
Ia nde, vill e ba it ern e kunne tilbyde
ru s ~n1,, . 111i<llc ' li<li gt :11 bcm;~ndc de
//( / I' ll i"lf( I

1!1!11

fortsat integrerede radarstationer og
SAM-batterier med - i sovjetisk sammenh::eng- teknisk meget velkvalificeret mandskab. Pa l<engere sigt matte det forventes, at ogsa det russiske
luftforsvar i stigende grad kunne bygges pa luftmobilitet gennem luftbarne radarstationer og lufttankning.
Det var en n0dvendig f0lge af de stigende priser pa jagerfly ogden uklare trusselretning.
I den nye situation, hvor der ikke
var behov for at sikre egne offensive
forbindelseslinjer pa havet i 0sters0en, havde den russiske 0sters0flade
ikke behov for andre typer af enheder, end hvad man havde i de andre
0sterselande, dvs. lette enheder. Disse kunne l0se deres opgaver fra de resterende russiske baser.
Under forhandlingerne med russerne matte det h0jest prioriterede
mal for balterne v<ere at fa trukket
luftbarne styrker og andre specialstyrker tilbage hurtigst muligt. De
var den eneste umiddelbare trussel
ved et sammenbrud i Rusland.
Forholdene omkring Konigsberg/
Kaliningrad Oblast udgjorde et s;erligt problem. Sa l::enge omradet blev
bevaret som en v<esentlig base ville
dette virke som en magnet pa russisk/sovjetisk milit::er interesse i det
baltiske omrade.
M0det i Svaneke viste, at de baltiske repr::esentanter fortsat havde et
vel juridisk-naivt billede af verden.
Dette ytrede sig pa forskellig made. I
e n forestilling hos esten Vare om, at
e n kc rn c v<lbc nfri zo ne vill e kunn e
·II
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yde en vis beskyttelse mod kernevabenkrig. I et antal udtalelser, der viste, at man ikke helt havde forstaet,
hvor meget en retf;:erdig l0sning pa
nationalitetssporgsmalet ville komme
til at betyde for landenes fremtidige
situation, herunder integrationen af
russerne i landene som ligestillede
borgere.
Litaueren Butkevicius havde overdrevne forestillinger om den handlefrihed og indflydelse, som en smastat opnaede blot ved at v;:ere selvst<endig.
Fremtiden

Den seneste tid har vist, at vejen til
fuld baltisk selvst<endighed ikke bliver uden problemer. Ganske vist er
tilbagetr<ekningen af de sovjetiske
styrker begyndt, men det er uklart,
hvor langt man er parat at ga uden at
v;:ere udsat for internationalt pres.
St. Petersborgs liberale borgmester
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Litaueren Butkevicius havde
overdrevne forestillinger om
den handlefrihed og indflydelse, som en smastat opnaede blot
ved at vrere selvstrendig.
'

Anatolij Sobtjaks udtalelse om, at det
var naturligt for Rusland at bevare
baser i Baltikum er et muligt varsel
om problemer. Qf. The Baltic Independent, October 11-17,1991, artiklen:
»Agreement on Soviet troop withdra-

'1'

wal from Estonia signed«. Det fremgar heraf, at ganske vist er der indgaet en aftale om indledningen af tilbagetr<ekningen, men den sovjetiske
h;:er 0nsker fortsat baser, og Sobtjak
mener, at baserne skal blive i de baltiske Iande, »ligesom de amerikanske
baser iJapan og Sydkorea«.)
Aile de tre Iande er begyndt at opstille deres egne sma milit<ere styrker.
De skal f0rst og fremmest sikre gr<enserne, en opgave, der snart kan blive
akut ved et sammenbrud i de tilgr<ensende russiske omrader. Man har
vanskeligt ved at finde uddannede
kadrer og er derfor tvunget til at rekruttere disse fra de sovjetiske styrker.
Man kunne overveje, om det ikke
ville v<ere en naturlig opgave for
Danmark - i samarbejde med de andre nordiske Iande- at hj;:elpe til
med uddannelsen af disse kadrer. Det
ville v;:ere mindre udfordrende, end
hvis de europ<eiske stormagter bidrager.
Det ville ogsa sikre, at de kommende officerskorps blev pavirket til at
forsta deres rolle i et demokrati, hvilket ikke ville v;:ere en darlig ide under
hensyn til den vanskelige politiske,
okonomiske og sociale omstilling, de
tre Iande skal igennem i de kommende ar.
Michael H. Clemmesen er oberstlojtnant
og cand.phil. i historie,for tiden tjenstgorende pa Forsvarsakademiet.
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Det habsburgske rige og
dagens Centraleuropa
Uffe 0stergard
Kan det habsburgske dobbeltmonarki danne
forbillede? Parallellen mellem sovjetimperiets
opl0sning i 1989 og det 0strig-ungarske i 1918 er
slaende og maner til forsigtighed med begejstring
for afvikling af enhver overnational myndighed
It is very important, therefore, not to allow one's judgement to be clouded by
hindsight, not to assume that, because the
Habsburg Monarcy did not survive the
First World War, it was bound not to survive in any case. (Alan Sked: »The Decline and Fall of the Habsburg Empire
1815-1918, London 1989, 231)

Den flittige udenrigspolitiske analytiker og skribent J . 0rstmm Moller
har for nylig foreslaet Habsburgriget
som forbillede for en nyorganisering
af et postnationalistisk Europa (udenrigs, nr. 1, 1991). Hvordan udviklede
dette rige sig, og hvordan var det organiseret?
Den umiddelbare anledning til oprettelsen af det habsburgske rige var
dynastiske tilf;:eldigh eder, men deter
ikke til str<ekkeli gt som fo r klaring pa
de n Ll <' lld <" li g<" s<:jli vet hed , de r pr<egetU ft' II I If: I
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de denne statsdannelse. Den blev spaet undergang igen og igen, men overlevede alligevel helt til1918 . Den
egentlige arsag til rigets eksistens som
centraliseret stat pa tv<ers af aile lokale forskelligheder, var dets rolle som
milit<ert bolv;:erk mod den osmanniske ekspansion. Tyrkerne belejrede
Wien f0rste gang i 1529 og sidste
'

Den umiddelbare anledning til
oprettelsen af det habsburgske
rige var dynastiske tilfreldigheder, men det er ikke tilstrrekkeligt som forklaring pa den uendelige sejlivethed, der prregede
denne statsdannelse.
'

gang i 1683, og riget klarede sig kun
pa et h;:engende har.
Det var en ungarsk konge af den
po lsk-lita ui ske sl;:egtJagi ello, Laj os II ,
1:1
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