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”…Peace requires either hegemony or balance of power. We Americans 
have neither the resources nor the stomach for the former. The only 

question is how much we have to suffer before we realize it…” 
 
 (Henry Kissinger, 1988) 
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Emne 

En afhandling om nuklear magtbalance 

belyst gennem en neorealistisk analyse af Ruslands og Kinas perceptioner af USA's 
intentioner om deployering af et ballistisk missilforsvarssystem 

med henblik på at konkludere, hvilke konsekvenser disse intentioner og perceptioner 
kan få for stabiliteten af den nukleare magtbalance mellem USA-Rusland og 
USA-Kina.  
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Abstract 
Ballistic Missile Defense – and Nuclear Balance-of-Power 

This dissertation is written in Danish with the present abstract written in English. 

The aim of this dissertation is to examine how the United States deployment of a 
National Missile Defense will affect the stability of the nuclear balance-of-power 
relative to Russia and China. The theories used is, first, the balance-of-threat theory 
by Stephen M. Walt, which rests on Kenneth N. Waltz’ neo-realism and balance-of-
power theory and, secondly, Robert Jervis’ notable ”Four Worlds Under the Security 
Dilemma” theory, which attempts to explore the power-security dilemma and the 
consequences caused by the ambiguity between offensive and defensive military 
power. The method used is based on a qualitative empirical analysis of literature as 
well as official statements from governments and governmental institutions 
concerned. First, the United States’ intentions of deploying a National Missile 
Defense will be examined. Secondly, the Russian and Chinese perceptions of threat 
as well as their possible options of balancing the National Missile Defense will be 
explored. Finally, the affect of the National Missile Defense on strategic stability is 
examined. My conclusions are: 

Russia and China perceive National Missile Defense as a threat: 
Russia’s nuclear deterrence vis-à-vis the United States will be undermined in its 
present form towards 2015. Chinas current “minimal” nuclear deterrence will be 
nullified instantly when the National Missile Defense is deployed. Furthermore, 
Chinas presently ongoing modernisation of its nuclear forces will be continuously 
undermined towards 2015. In addition to existing and potential areas of conflict with 
the United States the deployment of the National Missile Defense might contribute to 
Russian and Chinese perceptions of malign American intentions. 

Russia and China will try to balance the perceived threat by increasing the 
offensive capabilities of their strategic nuclear weapons: 
Russia will try to balance the threat from the National Missile Defense through 
strategic arms control agreements with the United States. Furthermore, Russia will 
prepare its nuclear infrastructure to be able to balance the National Missile Defense, 
if the system is deployed. The National Missile Defense will require a further 
expansion of the Chinese nuclear force, perhaps significantly beyond its current 
plans. The methods of balancing will be an increase of the number of missiles and 
warheads and probably also deployment of sophisticated countermeasures.  

The deployment of the National Missile Defense can cause strategic instability 
and arms race: 
As the offensive nuclear weapons, i.e. ballistic missiles, have several obvious 
advantages over the defensive nuclear weapons, i.e. the National Missile Defense, 
and as the offensive postures cannot be distinguished from the defensive ones the 
power-security dilemma will operate unrestrained. All three states will be confronted 
with a very unstable situation and offensive strategic arms race will be likely. The 
deployment of a National Missile Defense will furthermore increase the difficulties 
of achieving very low warhead levels in forthcoming START negotiations. 

Keywords: National Missile Defense, ballistic missile defense, nuclear deterrence, 
balance-of-threat, power-security dilemma. 
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Kapitel 1  
Indledning 

Baggrund 
USA's igangværende bestræbelser på at udvikle og deployere1 et ballistisk missil-

forsvarssystem har for tredje gang initieret en debat omkring et emne, som har stor 

betydning indenfor internationale relationer2. Planerne har givet anledning til megen 

debat, ligesom det har afstedkommet kraftige reaktioner på regeringsniveau over det 

meste af verden, herunder især i Rusland og Kina. Retorikken har været mangfoldig 

og følelsesladet, ligesom der er blevet stillet adskillige kritiske spørgsmål omkring 

det amerikanske rationale bag projektet, som angiveligt er et forsøg på at balancere 

en trussel, der hidrører fra den tiltagende spredning af ballistiske missiler og masse-

ødelæggelsesvåben til såkaldte rogue states3. USA er i denne sammenhæng blevet 

beskyldt for såvel isolationisme som hegemoni, ligesom det ballistiske missil-

forsvarssystem på samme tid bliver karakteriseret både som en teknologisk utopi og 

som en alvorlig trussel mod den nukleare magtbalance. 

De amerikanske tanker om et ballistisk missilforsvar er imidlertid langt fra nye, idet 

USA lige siden afslutningen på Anden Verdenskrig har iværksat adskillige projekter, 

som enten helt eller delvist har været relateret til ballistiske missilforsvarssystemer. 

Men hvad adskiller egentligt de nuværende amerikanske planer fra tidligere projekter 

af lignende karakter? Indledningsvis mener jeg, at det er relevant at fremhæve 

følgende væsentlige forhold, som vil blive analyseret i forbindelse med denne 

opgave: For det første er USA's trusselperception tilsyneladende undergået en 

forandring. For det andet har USA's teknologiske udvikling på området 

tilsyneladende gjort et ballistisk missilforsvar mere realiserbart. For det tredje er 

USA på nuværende tidspunkt kommet så langt i udviklingen af projektet, at en 

                                                 
1 Ved ”deployering” af et ballistisk missilforsvar skal forstås implementering og operationalisering af 
systemet. Jeg vurderer ikke den gængse term ”opstilling” for dækkende i denne opgaves 
sammenhæng, da dette udtryk kan give associationer i retning af, at et missilforsvarssystem 
udelukkende inkluderer stationære elementer. Samme forhold er gældende for strategiske ballistiske 
missiler.  
2 Den første debat resulterede i USA's og Sovjetunionens indgåelse af ABM-traktaten i 1972, og den 
anden debat blev initieret i 1983 ved Reagan-administrationens introduktion af Strategic Defense 
Initiative (SDI).  
3 Begrebet rogue states uddybes i kapitel 2. 
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fremtidig deployering af et ballistisk missilforsvar – i en eller anden form – må anses 

som sandsynlig4. For det fjerde indikerer Bush-administrationens retorik – herunder 

især meddelelsen om USA's unilaterale tilbagetrækning fra ABM-traktaten5 – 

alvoren bag USA's intentioner. Og sidst men ikke mindst indgår ballistisk missil-

forsvar nu som en integreret del af USA's langsigtede planlægning af et ny 

afskrækkelseskoncept, som blev offentliggjort i Nuclear Posture Review i januar 

2002. 

Der har været flere væsentlige incitamenter for mig til at behandle netop ballistisk 

missilforsvar i denne opgave. Dels er det et højaktuelt emne, som har en militær 

indfaldsvinkel6, og dels rummer emnet adskillige strategiske og sikkerhedspolitiske 

aspekter, som ikke blot berører fremtidens internationale sikkerhed, men også 

fremkalder ekkoer fra Den kolde Krigs tid. Endelig har jeg lagt vægt på, at emnet er 

særdeles velegnet til at opstille en opgaveformulering af prædiktiv karakter. 

Hypotese 
Som udgangspunkt for opgaveformulering og efterfølgende fastsættelse af teori-

anknytning har jeg valgt at opstille følgende hypotese, som har til formål dels at 

fastsætte et karakteristika ved ballistisk missilforsvar, og dels at fastslå en antagelse 

om et sådan våbensystems indflydelse på magtbalancen mellem nationalstater: 

”Et ballistisk missilforsvar er et militært magtmiddel, der – uanset om dette opfattes 

som værende offensivt eller defensivt af karakter – har til formål at neutralisere 

andre staters militære magtmidler for derved at øge værdien af egne magtmidler. Et 

våbensystem af denne karakter vil som konsekvens heraf altid påvirke den nukleare 

magtbalance, uanset om dette er tilsigtet eller ej”. 

                                                 
4 Projektudgifterne har allerede på nuværende tidspunkt andraget astronomiske summer. Center for 
Defense Information (CDI) anslår, at USA siden 1983 har brugt ca. 95 milliarder $ på ballistisk 
missilforsvar, herunder ca. 44 milliarder $ alene på National Missile Defense. Sammenhængen 
mellem eksisterende og tidligere projekter gør dog udgiftsskønnet meget usikkert. Se 
http://www.cdi.org/hotspots/issuebrief/ch5/index.html (25. april 2002). 
5 The Anti-Ballistic Missile Treaty. 
6 Blandt andet de klassiske problemstillinger om offensive våben vs. defensive våben, midler vs. 
modmidler, nuklear afskrækkelse etc.  
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Afgrænsninger 
Aktører 
Jeg har valgt at anlægge en synsvinkel på denne opgave, som tager udgangspunkt i 

staters intentioner og perceptioner7. Uanset hvilke intentioner USA har i forbindelse 

med deployering af et ballistisk missilforsvar, vil et sådan system – som fremført i 

min hypotese – også fremkalde perceptioner hos andre stater end de, der er 

fremhævet som den primære årsag i den officielle, amerikanske retorik, nemlig rogue 

states. Med dette udgangspunkt er det oplagt at rette fokus mod de stater, som har 

ballistiske missiler med nukleare sprænghoveder, og som allerede indgår i den 

nuværende nukleare magtbalance som ”officielle” kernevåbenmagter, nemlig 

Rusland, Storbritannien, Frankrig, Kina, Indien og Pakistan. Af disse stater har indtil 

videre udelukkende Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig kapacitet til at 

fremføre ballistiske missiler med kernevåben til amerikansk territorium, hvorfor 

Indien og Pakistan kan afgrænses bort. 

Både Storbritannien og Frankrig har været USA's allierede gennem størstedelen af 

forrige århundrede, men ingen af disse to stater udviser aggressive intentioner, der 

kan opfattes som en trussel af USA. Jeg har derfor valgt at antage, at hverken 

England eller Frankrig på kort eller lang sigt kan forventes at udvikle perceptioner i 

retning af, at et amerikansk ballistisk missilforsvar vil blive ”rettet” mod dem selv. 

Begge landes sikkerhedspolitiske interesser går mere i retning af at fastslå, i hvilken 

udstrækning et ballistisk missilforsvar kommer til at inkludere Europa og eventuelle 

krigsskuepladser udenfor Europa, samt hvorledes den nukleare magtbalance i forhold 

til især Rusland og Kina vil blive påvirket. I den nuværende situation finder jeg det 

desuden usandsynligt at antage, at enten Storbritannien eller Frankrig på kort eller 

lang sigt skulle tænkes at ville balancere mod USA. Det er mere realistisk at antage, 

at Storbritannien og Frankrig i et påkommende tilfælde vil vælge bandwagoning8 og 

derved selv opnå beskyttelse af et ballistisk missilforsvarssystem. 

                                                 
7 Begrebet perceptioner, som det er anvendt i denne opgaves sammenhæng, er forklaret i afsnittet 
Centrale begreber. 
8 Bandwagoning kan oversættes med ”at springe på vognen”, dvs. at slutte sig til den dominerende 
part i systemet (i modsætning til at balancere). Se i øvrigt afsnittet Teorianknytning. 
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Derimod har både Rusland og Kina domineret den amerikanske trusselperception 

under og efter Den kolde Krig, og med skelen til den pågående retorik samt 

aktørernes sikkerhedspolitiske relationer med USA har jeg valgt at begrænse de 

primære aktører til at omfatte netop USA, Rusland og Kina. Herudover vil opgaven 

ikke inkludere andre aktører end rogue states, som udelukkende vil blive medtaget i 

det omfang, at de har indflydelse på USA's trusselperception. 

Tid 
Som indledningsvis antydet er USA's planer om et ballistisk missilforsvar langt fra 

nye, og som det vil fremgå af opgavens kapitel 2, skal det igangværende projekt 

opfattes som en direkte fortsættelse af tidligere projekter. Opgaven har derfor ikke en 

entydig bagudrettet tidsmæssig afgrænsning, men empirien vil primært omfatte 

perioden fra midten af 1990’erne og frem til primo 2002 med hovedvægten lagt på 

helt opdateret kildemateriale. Da de amerikanske deployeringsplaner – som antydet i 

indledningen – desuden frembringer visse ekkoer fra Den kolde Krig, har jeg i 

enkelte tilfælde fundet det relevant at gå længere tilbage i tiden end ovenfor anført. 

Opgavens fremadrettede afgrænsning er fastsat til 2015. 

Magtkapaciteter 
Opgaven vil være afgrænset til udelukkende at fokusere på militære magtkapaciteter9 

i tæt relation til ballistiske missiler og ballistisk missilforsvar. Som det vil fremgå af 

kapitel 2, har der hidtil været knyttet to forskellige hovedmissioner til det 

amerikanske ballistiske missilforsvar, nemlig National Missile Defense (NMD) og 

Theatre Missile Defense (TMD). NMD og TMD adskiller sig væsentligt ud fra deres 

militærstrategiske betydning, men da de to missioner nu skal integreres i samme 

systemarkitektur, vil det ud fra både en arkitektur- og missionsmæssig synsvinkel 

ikke længere være muligt at skelne entydigt mellem de to begreber. Da den nukleare 

magtbalance i princippet udelukkende er relateret til NMD, vil opgavens analyse og 

konklusioner derfor udelukkende være rettet mod dette begreb. TMD-missionen vil 

dog blive berørt i den udstrækning, at den vurderes relevant i forbindelse med 

aktørernes trusselperception. 

                                                 
9 Begrebet magtkapaciteter beskrives under afsnittet Teorianknytning. 
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Opgaveformulering 
Med udgangspunkt i ovenstående hypotese og afgrænsninger opstilles følgende 

opgaveformulering: 

Analyser Ruslands og Kinas perceptioner af USA's intentioner om deployering af 

et ballistisk missilforsvarssystem med henblik på at konkludere, hvilke 

konsekvenser disse intentioner og perceptioner kan få for stabiliteten af den 

nukleare magtbalance mellem USA-Rusland og USA-Kina.  

Problemstillinger 
Med henblik på konkretisering og belysning af opgaveformuleringen opstilles 

følgende tre problemstillinger som udgangspunkt for den empiriske analyse: 

1. Hvilken officiel trusselperception ligger bag USA's intentioner om deployering af 

et ballistisk missilforsvarssystem?  

2. Hvilke trusselperceptioner vil USA's intentioner om deployering af et ballistisk 

missilforsvarssystem kunne medføre i henholdsvis Rusland og Kina? 

3. Hvorledes kan disse trusselperceptioner påvirke kernevåbendynamikken10 i 

Rusland og Kina? 

Teorianknytning 
Da problemstillingerne omfatter mellemstatlige relationer, hvor ballistisk missil-

forsvar, kernevåben og magtbalance er helt centrale elementer, har jeg vurderet det 

hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i International Relations (IR)-teorier, som er i 

overensstemmelse med det anarkistisk-realistiske verdenssyn. Med dette udgangs-

punkt har jeg valgt at rette fokus mod Kenneth N. Waltz’ klassiske værk ”Theory of 

International Politics” (1979), som ikke blot introducerede det neorealistiske 

paradigme men også har sin empiri solidt forankret i Den kolde Krigs nukleare 

magtbalance. Kenneth Waltz’ neorealistiske magtbalanceteori blev imidlertid siden 

hen grundlag og inspirationskilde for et andet fremtrædende værk om balanceteori, 

                                                 
10 Gennem en let omskrivning af Barry Buzans og Eric Herrings definition på våbendynamik kan 
kernevåbendynamik karakteriseres som ”de samlede påvirkninger, der får aktører til både at erhverve 
kernevåben og at ændre kvantiteten og kvaliteten af de kernevåben, som de besidder”. Buzan & 
Herring (1998), p. 5. 
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nemlig ”The Origins of Alliances” (1987), hvor Stephen M. Walt analyserer begrebet 

på baggrund af alliancedannelser i Mellemøsten under Den kolde Krig11. 

Stephen Walt fastslår indledningsvis, at Kenneth Waltz tilbyder den mest elegante og 

rigoristiske teori om det internationale systems tendens til at balancere magt, men at 

den i visse tilfælde savner forklarende kraft12. Stephen Walt introducerer derfor i 

stedet en trusselbalanceteori, som gennem omformulering og udvidelse af Kenneth 

Waltz’ traditionelle magtbalanceteori tilbyder en mere generel og abstrakt indfalds-

vinkel til balancebegrebet. Jeg har derfor valgt Stephen Walts trusselbalanceteori 

som grundlag for min analyse af problemstillingerne omkring ballistisk missil-

forsvar, men da Kenneth Waltz’ neorealistiske paradigme og magtbalanceteori er helt 

centralt for Stephen Walts teori, har jeg fundet det hensigtsmæssigt at indledningsvis 

redegøre for disse13. 

Det neorealistiske paradigme og magtbalanceteorien 
Kenneth Waltz påpeger, at en generel teori om international politik nødvendigvis er 

baseret på stormagter, hvorfor magtbalanceteori har den største forklarelseskraft 

overfor store staters adfærdsmønster14. Kenneth Waltz fastslår, at en magtbalance-

teori først og fremmest tager udgangspunkt i følgende antagelser om stater og det 

internationale system: 1) Stater er enlige aktører, der som minimum søger at sikre 

deres egen beståen, og som maksimum efterstræber universal dominans. 2) Stater – 

eller de som agerer for dem – forsøger på alle mulige måder at anvende alle 

tilrådighedværende midler for at nå egne mål. 3) Disse midler falder indenfor to 

kategorier: dels i form af interne bestræbelser (styrkelse af økonomisk formåen, 

forøgelse af militær styrke, udvikling af modstrategier) og dels i form af eksterne 

bestræbelser (udvidelse og styrkelse af egen alliance eller indskrænkelse og 

svækkelse af modstanderens alliance). 

                                                 
11 Stephen Walt anerkender Kenneth Waltz’ indflydelse, inspiration og direkte hjælp i forbindelse med 
udviklingen af hans teori. Walt (1987), p. ix. 
12 Op. cit., pp. vii-viii. 
13 Som følge af den nære sammenhæng mellem de to teorier er visse fundamentale begreber og 
sammenhænge – herunder selve systemteorien, der ligger til grund for det neorealistiske paradigme og 
magtbalanceteorien – relativt implicit beskrevet hos Stephen Walt. Visse af de begreber og 
sammenhænge, som er sammenfaldende mellem de to teorier, har jeg derfor fundet det formålstjenligt 
at beskrive med henvisning til Kenneth Waltz. 
14 Waltz (1979), p. 73 og Walt (1987), p. viii. 
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Denne eksterne kamp om gruppering og omgruppering kræver af indlysende årsager 

mindst tre eller flere aktører, og det påstås ofte, at et magtbalancesystem også kræver 

mindst dette antal. Kenneth Waltz hævder imidlertid, at denne sidste påstand er falsk, 

idet balancepolitikken fortsætter i et to-magtssystem, men den måde, som stater vil 

forsøge at kompensere for en begyndende ekstern uligevægt på, vil primært være en 

intensivering af egne interne bestræbelser15. 

Til magtbalanceteoriens antagelser tilføjer Kenneth Waltz yderligere en betingelse 

for, at et magtbalancesystem kan funktionere: 4) to eller flere stater sameksisterer i et 

selv-hjælp system, som ikke har nogen højere autoritet, der kan yde hjælp til 

svækkede stater, eller som kan forhindre nogen stat i at anvende et hvilket som helst 

instrument, som den tror vil tjene dens formål. Et selv-hjælp system er et system, 

hvor de stater, som ikke hjælper sig selv – eller som gør det mindre effektivt end 

andre – ikke vil få fremgang. De vil udsætte sig selv for fare og vil komme til at lide. 

Frygt for sådanne uønskede konsekvenser stimulerer stater til at udvise en adfærd, 

som retter sig mod magtbalance i systemet16. Stater er således ikke magtsøgende og 

sikkerhedsfokuserede, fordi de ønsker at være det, men fordi strukturen i det inter-

nationale system tvinger dem til at kæmpe for deres autonomi. Kenneth Waltz 

beskriver altså det internationale system som et anarki uden en overordnet regering, 

hvor stater primært adskiller sig ved deres relative magt. Stater må derfor konstant 

bekymre sig om andre staters kapaciteter og intentioner, fordi disse kan ændre sig når 

som helst, og status quo-stater udvikle sig til revisionistiske stater. For at sikre deres 

egen sikkerhed og overlevelse må stater derfor erhverve sig den nødvendige magt. 

Magtbalanceteorien leder til en række forventninger om adfærd og virkninger, og 

teorien forudsiger blandt andet, at stater vil engagere sig i balancerende adfærd, hvad 

enten balanceret magt er det endelige mål med deres handlinger eller ej. Teorien 

forudsiger en stærk tendens til balance i systemet, men forventningen retter sig ikke 

mod en permanent balance, som vil blive fastholdt, når den først er opnået. Derimod 

retter forventningen sig mod en balance, der vil blive genoprettet på en eller anden 

                                                 
15 Waltz (1979), p. 118. 
16 Ibid. 
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måde, såfremt den bliver forstyrret17. Kenneth Waltz understreger, at magt er et 

middel – og ikke et mål – med staters adfærd. Såfremt staters primære mål var at 

maksimere deres magt, ville de om muligt slutte sig til den stærkeste part i systemet, 

og vi vil dermed ikke se fremkomsten af magtbalancer men i stedet global hegemoni. 

Kenneth Waltz fastslår imidlertid, at dette ikke vil hænde, idet balancering – og ikke 

bandwagoning – er den adfærd, som systemet tilsiger. Staters første bekymring er 

ikke at maksimere magt men derimod at opretholde deres position og autonomi i 

systemet. Underordnede stater vil derfor – hvis de selv får lov til at bestemme – søge 

mod den svage side, fordi det er den stærke side, som truer dem18. 

Trusselbalanceteorien 
Medens Kenneth Waltz’ magtbalanceteori forudsiger, at stater vil reagere overfor 

ubalance i den relative magtfordeling i det internationale system (balance-of-power), 

forudsiger Stephen Walts trusselbalanceteori, at stater først og fremmest vil reagere 

overfor ubalance i deres trusselperception (balance-of-threat). Ligesom staters magt-

kapaciteter – aggregate power – er sammensat af en række forskellige komponenter 

(befolkning, økonomisk formåen, militær formåen, naturressourcer, teknologisk 

dygtighed og politisk sammenhæng), er også graden af trussel, som stater 

repræsenterer overfor hinanden, et produkt af flere indbyrdes relaterede bestanddele. 

Stephen Walt har i denne sammenhæng identificeret fire faktorer, som har 

indflydelse på staters trusselperception, nemlig andre staters: 1) magtkapaciteter, 2) 

geografisk nærhed, 3) offensive formåen og 4) aggressive intentioner19. Som det 

fremgår af figur 1 på næste side, er forskellen mellem magtbalance og trusselbalance 

dermed alene karakteriseret ved, at det centrale element i magtbalanceteorien, nemlig 

staters magtkapaciteter, blot er en enkelt af flere faktorer, som bidrager til andre 

staters trusselperception. Ved at tilføre yderligere faktorer til Kenneth Waltz’ 

magtbalanceteori giver Stephen Walt dermed sin teori en ganske anderledes 

forklarende kraft. 

                                                 
17 Waltz (1979), p. 128. 
18 Walt (1987), p. 19 og Waltz (1979), pp. 126-127. 
19 Walt (1987), pp. 21-28 og pp. 263-264. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19100:2027 
ChP 00-02 Ballistisk missilforsvar  
Kaptajnløjtnant Peter Dyvad - og nuklear magtbalance Side 9 (75) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Magtbalance versus trusselbalance20 

Den mest truende stat eller koalition behøver således ikke også nødvendigvis at være 

den mest magtfulde i systemet. Stephen Walt understreger især vigtigheden af 

sammenhængen mellem staters intentioner og perceptioner. Netop fordi magt kan 

anvendes til både at true og støtte, bliver staters perception af andre staters måde at 

anvende deres magt på altoverskyggende21. Andre staters magtkapaciteter vil dermed 

være enten en tryghed eller en trussel alt afhængig af, hvor de er lokaliseret, hvad de 

kan udrette, og hvorledes de bliver anvendt: til at straffe fjender eller til at belønne 

venner22. 

Trusselbalanceteorien forudsiger desuden om staters adfærd, at såfremt en stat eller 

koalition opfattes som særlig farlig af andre stater i systemet, vil sidstnævnte forsøge 

at balancere denne trussel med henblik på at reducere egen sårbarhed. De vil forsøge 

at øge deres samlede kapaciteter ved enten at indgå alliancer (ekstern balancering) 

eller ved at intensivere deres egne interne bestræbelser (intern balancering)23. 

Trusselbalanceteoriens forudsigelse af sammenhængen mellem staters trussel-

perception og deres balancering kan dermed sammenfattes som illustreret i figur 2 på 

næste side. 

                                                 
20 Walt (1987), pp. 264-265. 
21 Op. cit., p. 179. 
22 Op. cit., p. viii og p. 23. 
23 Op. cit., p. 263. 
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En ubalance i trussel opstår, når den mest truende stat eller koalition er betydeligt mere farlig end
den næstfarligste stat eller koalition. Graden af en stats trussel mod andre er produktet af dens
magtkapaciteter, geografiske nærhed, offensive formåen og aggressive intentioner. 

En ubalance i magt opstår, når den stærkeste stat eller koalition i systemet besidder betydelig større
magt end den næststærkeste. Magt er er produktet af flere forskellige komponenter, herunder
befolkning, økonomisk og militær formåen, teknologisk dygtighed og politisk sammensætning. 
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Figur 2: Trusselbalanceteoriens aktions- og reaktionsmønster24  

Stormagter vil oftere end småstater være tilbøjelige til at vælge intern balancering. 

For det første kan intern balancering kræve en relativt stor magtkapacitet, som 

mindre stater ikke altid besidder, og for det andet er intern balancering mere pålidelig 

og præcis end ekstern balancering, fordi en stat derved ikke behøver at gøre sig 

afhængig af allieredes kapaciteter25. Valg af intern balancering kan imidlertid også 

være betinget af en manglende tilgængelighed af allierede. Kun i meget sjældne 

tilfælde vil stater vælge bandwagoning ved at indgå alliance med en truende stat eller 

koalition. For det første sætter en bandwagoning stat sin eksistens på spil ved ikke at 

balancere en voksende hegemon, og for det andet vil en alliance med den svage side 

medføre en øget indflydelse og påskønnelse blandt alliancens øvrige medlemmer26. 

De relativt få informationer om strukturen i det internationale system, som Kenneth 

Waltz’ teori bygger på, vil ikke kunne forklare alting indenfor IR men derimod 

”…nogle få, store og vigtige ting…”27. Ligesom andre IR-teorier kan heller ikke 

trusselbalanceteorien forklare alting, og med sin forankring i Kenneth Waltz’ 

neorealistiske paradigme savner den visse vigtige elementer, som bedre kan forklares 

ud fra andre systemteorier, herunder idealismen eller konstruktivismen. Teorien vil 

for eksempel ikke kunne forklare betydningen af aktørernes nationale identitet, 

magteliten, strategisk kultur, indenrigspolitiske forhold, interdependens etc.28 

                                                 
24 Figuren forefindes ligeledes i bilag 2 som ”fold-ud”. 
25 Waltz (1979), p. 168. 
26 Walt (1987), pp. 18-19. 
27 Jackson og Sørensen (1999), p.51. 
28 Kenneth Waltz hævder ikke, at stater er de eneste aktører i udformningen af staters udenrigspolitik. 
Han påpeger derimod ”…at stater forfølger mange mål, men disse varierer i takt med ændringer i 
indenrigspolitiske forhold og udskiftninger i magteliten, som for sin dels vedkommende påvirkes af 
bureaukratiske stridigheder. Men betydningen af dette har altid været kendt, og det fortæller os 
ingenting om magtbalanceteoriens fortrin …”. Waltz (1979), p. 119. 
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Frem for anvendelsen af realismens magtbalance og anarkiets logik som indgangs-

vinkel til forklaring af konflikter og staters brug af militære magtmidler fremhæver 

en række teoretikere især den nationale identitets betydning for staters eksterne 

adfærd29. Men på trods af sin enkelhed og begrænsninger – eller måske netop på 

grund heraf – har trusselbalanceteorien en stærk forklarende kraft indenfor et 

afgrænset område af meget stor betydning, hvilket jeg har anset som et vigtigt 

udvalgskriterium i relation til denne opgaves problemformulering. 

Sikkerhedsdilemmaet 
Til belysning af et ballistisk missilforsvars betydning for den strategiske stabilitet har 

jeg valgt at tage udgangspunkt i det sikkerhedsdilemma, der opstår som en 

interaktion mellem staters stræben efter henholdsvis magt (power struggle) og 

sikkerhed (security struggle), og hvor især to tvetydigheder i den militære magts 

karakter bidrager til at komplicere distinktionen mellem staters aggressive og 

defensive adfærd30. Den første tvetydighed er det klassiske problem med at 

differentiere mellem offensive og defensive våbensystemer. Da angreb ofte kan være 

en effektiv form for forsvar, og da mange typer af våben kan anvendes til både 

offensive og defensive formål, kan stater have vanskeligt ved at bestemme hinandens 

intentioner alene på baggrund af karakteren af deres militære magtkapaciteter. I det 

omfang, at staters intentioner alene bliver kalkuleret på denne baggrund, vil de 

militære magtmidlers dybtgående tvetydighed desuden tilskynde stater til worst-case 

antagelser om hinandens adfærd31. Dette forhold giver anledning til følgende 

”klassiske” formulering af sikkerhedsdilemmaet: 

                                                 
29 Se Michael N. Barnett: Identity and Alliances in the Middle East, fra Katzenstein (1996), pp. 400-
447. Barnett påstår bl.a., at Stephen Walt anlægger en delvis konstruktivistisk synsvinkel, idet 
begreberne ”trussel” og ”aggressive intentioner” ikke er forenelige med Kenneth Waltz’ systemteori, 
og at Stephen Walt ikke redegør for, hvorledes disse to begreber kan bestemmes, pp. 403-404. 
Se også Katzenstein (1996). Katzenstein karakteriserer ikke Stephen Walts teori som en mindre 
modifikation af neorealismen, men derimod som væsentlig afvigelse herfra, idet Stephen Walt 
bevæger sig væk fra det systemiske niveau og skifter analysefokus fra materielle kapaciteter til 
forestillingsmæssige faktorer – ”ideational factors”, p. 27. 
Se også Johnston: Realism(s) and Chinese Security Policy in the Post-Cold War Period, fra Kapstein 
& Mastanduno (1999). Johnston analyserer Kinas sikkerhedspolitik i tiden efter Den Kolde Krig ved 
applicering af forskellige realisme-teorier. Johnston påpeger dels trusselbalanceteoriens manglende 
evne til at forklare, hvad der hænder, når en trussel reduceres eller forsvinder, og dels at begrebet 
”trussel” bør defineres ud fra mere ”traditionelle” realisme-termer, pp. 284-288. 
30 Buzan (1991), p. 312. 
31 Ibid. 
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”…De forsvarsmæssige foranstaltninger, som en stat træffer for at forsvare sig selv, 

bliver opfattet af andre stater som potentielt aggressive og imødegås i henhold hertil. 

Disse responser vil skabe nye trusler, som vil afstedkomme yderligere runder af 

oprustningsmæssige tiltag. Fordi militære magtmidler er så tvetydige, vil de midler 

og foranstaltninger, som en stat griber til for at forsvare sig selv, resultere i at alle 

parter bliver mindre sikre…”32. 

Den anden tvetydighed i den militære magts karakter opstår fordi, at det teknologiske 

imperativ afstedkommer en nådesløs og kontinuerlig forbedring af de militære 

magtmidlers ydeevne. Dette indebærer, at den militære sektor besidder en uafhængig 

dynamik, som fungerer uanset ”ups and downs” i internationale relationer. 

Uoverensstemmelser mellem denne uafhængige dynamik og de intentioner, som 

driver staters stræben efter enten magt eller sikkerhed, kan medvirke til at forvrænge 

de sikkerhedssignaler, som stater forsøger at kommunikere med hinanden33. Da 

forskellen i præstationsevne mellem nye og gamle generationer af våben ofte er 

betydelig, vil stater desuden have vanskeligt ved at vurdere, om andre staters våben-

anskaffelser har til formål at forøge disse staters relative militære styrke eller blot at 

bevare denne34.  

Ved at analysere konsekvenserne af tvetydigheden mellem offensive og defensive 

militære magtmidler udviklede Robert Jervis i 1978 en væsentlig teori, som sigter 

mod at forklare offensiv-defensiv problematikkens betydning for staters sikkerheds-

dilemma. Til dette formål definerede Robert Jervis en 2 x 2 matrix, som beskriver 

Four Worlds Under the Security Dilemma, og hvor hver af de fire ”verdener” er 

karakteriseret ved, 1) at enten de offensive eller de defensive våben har fordelen, og 

2) at der enten kan eller ikke kan differentieres mellem offensive og defensive 

våben35. Robert Jervis gør blandt andet gældende, at offensiven har fordelen frem for 

defensiven, når det er lettere at ødelægge en modstanders militære magtmidler og 

besætte hans territorium, end det er at forsvare sit eget – og vice versa36. Robert 

                                                 
32 Buzan (1991), p. 312. 
33 Ibid. 
34 Op. cit., p. 313. 
35 Jervis (1978), pp. 211-214. 
36 Op. cit, p. 187. 
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Jervis’ konklusioner omkring, hvorledes sikkerhedsdilemmaet opererer i disse fire 

”verdener”, fremgår af nedenstående figur 3. 

 
Offensive våben har fordelen 

 
Defensive våben har fordelen 

 

Offensive våben 
kan ikke 

differentieres fra 
defensive våben 

1. Sikkerhedsdilemmaet opererer på fuld kraft, og 
tilskyndelsen til at anskaffe sig offensive våben vil 
være høj. Tilstanden er meget ustabil, og der vil 
være risiko for våbenkapløb. Det er ikke muligt at 
øge sin sikkerhed uden at udgøre en trussel mod 
andre, og status quo-stater og aggressorer vil udvise 
samme adfærd. Incitamentet til at slå først vil være 
fremherskende og dermed forvandle kriser til krig. 

2. Sikkerhedsdilemmaet opererer moderat, fordi de 
defensive våben har fordelen. Sikkerhedstiltag kan 
være forenelige, idet våbenanskaffelser producerer 
større sikkerhed for deres ejere end usikkerhed for 
andre.  

 
 

Offensive våben 
kan 

differentieres fra 
defensive våben 

3. Sikkerhedsdilemmaet opererer ikke, men 
aggression er mulig. Tilstanden er mindre anspændt, 
og aggressorer kan blive identificeret som sådanne 
ud fra de våben, som de anskaffer sig. Status quo-
stater kan forfølge en anden policy end aggressorer, 
men hvis den offensive fordel er stor, kan en passiv 
forsvarsmulighed vise sig utilstrækkelig, og status 
quo-stater kan dermed se sig tvunget til at anskaffe 
offensive våben. 

4. Sikkerhedsdilemmaet opererer ikke, og 
tilstanden er meget stabil. Tilskyndelsen til at 
anskaffe sig offensive våben vil være lille, og 
aggressorer vil derfor automatisk afsløre deres 
intentioner, hvis de anskaffer sig offensive våben. 

Figur 3: Four Worlds Under the Security Dilemma37 

Kildemateriale 
I valg af kildemateriale til belysning af afhandlingens problemstillinger har jeg 

anvendt bøger, tidsskrifter, rapporter, artikler, internet-databaser og websites. Der 

findes særdeles meget litterært materiale om ballistisk missilforsvar, men da emnet 

for alvor er blevet højaktuelt indenfor det sidste par år – og da selve missilforsvars-

konceptet fortsat er under udvikling – har jeg af hensyn til afhandlingens relevans 

tilstræbt at referere til helt opdateret kildemateriale. I denne sammenhæng har jeg 

især fundet officielle websites tilhørende regeringsadministrationer, udenrigs- og 

forsvarsministerier, efterretningstjenester og informationsmyndigheder velegnede til 

indhentning af såvel faktuelle oplysninger som officiel politisk retorik. Ballistisk 

missilforsvar er et våbensystem, som er blevet underkastet utallige analyser gennem 

tiden, og under min granskning af det empiriske materiale er jeg stødt på en meget 

lang række studier om emnet38. 

                                                 
37 Op. cit, p. 211. Figuren forefindes ligeledes i bilag 2 som ”fold-ud”. 
38 Herunder to fremragende analyser af henholdsvis Dean A. Wilkening (2000) og Charles S. Glaser 
& Steve Fetter (2001), som begge citeres i denne opgave. Endvidere er jeg stødt på et working-paper 
fra Dansk Udenrigspolitisk Institut samt et speciale fra Forsvarsakademiet i Danmark. Begge disse 
studier sigter mod at belyse det specielle danske sikkerhedspolitiske dilemma, som påvises at opstå på 
baggrund af Thule-radarens eventuelle anvendelse som en del af arkitekturen i et National Missile 
Defense. Se Christian-Marius Stryken (2001) og J. J. Jessen, M. L. Thomsen & M. A. Willumsen 
(2001). 
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Metode 
Metoden til belysning af opgaveformuleringens problemstillinger er baseret på en 

kvalitativ empirisk analyse, som er struktureret på baggrund af Stephen Walts 

trusselbalanceteori. Analysen er opdelt i tre kapitler, som omfatter dels de tre 

primære aktørers trusselperceptioner i relation til ballistiske missiler og ballistisk 

missilforsvar, og dels de respektive aktørers muligheder for at balancere den 

opfattede trussel. I kapitel 2 vil USA's trusselperception i relation til ballistiske 

missiler indledningsvis blive underkastet en analyse, som er inddelt efter aktørerne: 

rogue states, Rusland og Kina. Herefter analyseres USA's trusselbalancering, som vil 

være afgrænset til udelukkende at omfatte NMD. I kapitel 3 analyseres 

indledningsvis Ruslands trusselperceptioner i relation til NMD og herefter Ruslands 

muligheder for at balancere et sådan system. I kapitel 4 gennemføres en tilsvarende 

analyse for Kinas vedkommende. Denne aktørinddeling af opgaven har medført en 

vis risiko for gentagelser, hvilket jeg har tilstræbt at undgå ved at lægge vægt på den 

empiri, som jeg har fundet mest kendetegnende for henholdsvis Ruslands og Kinas 

vedkommende. I kapitel 5 vil jeg afslutningsvis drage mine konklusioner. 

På baggrund af de særlige karakteristika, som er knyttet til ballistiske missiler og 

ballistisk missilforsvar, har jeg i relation til trusselbalanceteorien fundet det 

hensigtsmæssigt at koncentrere Kina og Ruslands trusselperceptioner omkring 1) 

magtkapaciteter og offensiv formåen samt 2) aggressive intentioner. Jeg har 

vurderet, at betydningen af geografisk nærhed er irrelevant som følge af de 

strategiske våbensystemers interkontinentale rækkevidder, og magtkapaciteter og 

offensiv formåen er så tæt forbundet i denne opgaves sammenhæng, at de mest 

hensigtsmæssigt analyseres samlet. Kinas og Ruslands muligheder for trussel-

balancering vil være inddelt i henholdsvis 1) indre balancering og 2) ydre 

balancering.  

Centrale begreber 
Nuklear magtbalance 
Begrebet nuklear magtbalance er i princippet uløseligt forbundet med nuklear 

afskrækkelse, idet det ikke er den kvantitative og kvalitative paritet mellem staters 

kernevåbenarsenaler, som skaber nuklear magtbalance, men derimod 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19100:2027 
ChP 00-02 Ballistisk missilforsvar  
Kaptajnløjtnant Peter Dyvad - og nuklear magtbalance Side 15 (75) 
 
 

tilstedeværelsen af gensidig troværdig afskrækkelse. Nuklear afskrækkelse tager 

udgangspunkt i, at stater med fjendtlige intentioner afholder sig fra at angribe – eller 

true med at angribe – hinanden med kernevåben, fordi der foreligger en troværdig 

risiko for, at en sådan handling kan få en modstander til at anrette en uacceptabel 

ødelæggelse på ens eget land gennem forbyggende eller gengældende kernevåben-

angreb39. Nuklear afskrækkelse er dermed baseret på staters perception af 

troværdigheden af andre staters vilje og evne til at kunne gennemføre et kernevåben-

angreb af et sådan omfang, og afskrækkelse virker derfor kun såfremt, at en stat selv 

”vælger” at lade sig af afskrække40. Et ballistisk missilforsvar vil dermed – som 

fremført i hypotesen – kunne influere på den nukleare magtbalance ved at systemet 

reducerer sandsynligheden for, at andre stater kan yde en troværdig afskrækkelse. 

Perception 
Ved perception forstås den tankemæssige (kognitive) og følelsesmæssige 

(emotionelle) psykologisk betingede proces, gennem hvilken en aktør opfatter og 

bearbejder information om sig selv og sin omverden41. 

Retorik 
I denne opgaves sammenhæng dækker begrebet over såvel skrevne som udtalte 

meningstilkendegivelser, der fremsættes af enkeltpersoner, organisationer og 

myndigheder. 

                                                 
39 Under en del af Den kolde Krig var den nukleare magtbalance mellem USA og Sovjetunionen 
baseret på en gensidig trussel om – eller nærmere garanti for – at kunne udslette modstanderen totalt 
selv efter et fjendtligt forebyggende angreb (Mutually Assured Destruction), men som følge af 
kernevåbens enorme ødelæggelseskraft er det dog tvivlsomt, om ret mange statsledere vil acceptere 
risikoen for detonation af blot et enkelt kernevåben over en storby. Se bl.a. Buzan (1991), pp. 274-
276. 
40 Se Gray (1996) pp. 31-47 for en kvalificeret analyse af afskrækkelsens natur og begreber. 
41 Forsvarets Center for Lederskab (1998), pp. 35-36. 
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Kapitel 2  
USA 

USA's trusselperception 
Rogue states 
I den officielle amerikanske retorik er argumentationen for USA's planer om 

deployering af et ballistisk missilforsvar baseret på en trusselperception, hvor især 

spredningen af masseødelæggelsesvåben samt den accelererende udvikling og 

spredning af ballistisk missileteknologi er af helt central betydning42. Den stigende 

amerikanske bekymring skal blandt andet ses på baggrund af, at: 1) antallet af stater, 

der besidder ballistiske missiler, er stigende, 2) det totale antal missiler på globalt 

plan er stigende, 3) de ballistiske missiler får til stadighed større præcision og 

rækkevidde, 4) der er sket en øgning i antallet af forskellige typer af våbenlaster – 

herunder masseødelæggelsesvåben – som kan fremføres med ballistiske missiler, og 

sidst men ikke mindst hersker der i USA en dyb uro over, at 5) flere af de stater, der 

enten har opnået – eller som forsøger at opnå – kapaciteter på begge områder udviser 

aggressive intentioner overfor USA43. Disse stater omtales i den amerikanske retorik 

som rogue states, dvs. stater som i den amerikanske trusselperception vurderes at 

udgøre en særlig sikkerhedsrisiko44. 

De stater, som hidtil har været omfattet af betegnelsen rogue states, er først og 

fremmest Nordkorea, Iran og Irak, men også Syrien og Libyen har indtaget en rolle i 

denne sammenhæng45. I alt vurderes 28 stater at besidde ballistiske missiler, 12 stater 

har initieret kernevåbenprogrammer, 13 stater har biologiske våben, og 16 stater har 

kemiske våben46. Spredning af teknologi, knowhow og materialer til produktion af 

ballistiske missiler og masseødelæggelsesvåben betegnes derfor som et af de 

                                                 
42 Se blandt andet Department of Defense (2002), National Intelligence Council (2001), Tenet (2001) 
og McLaughlin (2001). 
43 Blandt andet meget tydeligt udtrykt i tale af præsident George W. Bush den 1. maj 2001. 
44 Cohen (2001). Betegnelsen rogue states blev officielt droppet af USA's udenrigsministerium i juni 
2001 og er siden hen blevet afløst af den mere ”politisk korrekte” betegnelse states of concern. 
Betegnelsen Axis of Evil er siden hen blevet anvendt om Nordkorea, Iran og Irak. 
45 Sudan og Cuba kategoriseres ligeledes som rogue states, men ingen af disse to stater råder p.t. over 
ballistiske missilprogrammer. Bilag 3 giver en mere detaljeret beskrivelse af rogue states samt deres 
kapaciteter indenfor masseødelæggelsesvåben og ballistiske missiler. 
46 Department of Defense (2002). 
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væsentligste amerikanske sikkerhedsproblemer47. USA's Intelligence Community48 

har identificeret henholdsvis Rusland, Kina og Nordkorea som de primære kilder til 

denne spredning, der dels har muliggjort acceleration af opkommende staters 

ballistiske missilprogrammer, og dels har bidraget til at forbedre kvaliteten og 

kapaciteten af disse systemer49. Rusland har blandt andet en væsentlig eksport af 

ballistisk missilteknologi, materialer og knowhow til Iran, Indien, Kina og Libyen, 

medens Kina beskyldes for en tilsvarende spredning til blandt andet Iran, Pakistan, 

Nordkorea, Libyen50. 

Den amerikanske trusselperception retter sig ikke blot mod risikoen for angreb med 

interkontinentale ballistiske missiler på selve USA's territorium. Siden 1980 har 

ballistiske missiler været anvendt i adskillige regionale konflikter51, og Intelligence 

Community har konkluderet, at spredningen af kort- og mellemdistancemissiler med 

deres potentiale til fremføring af masseødelæggelsesvåben allerede på nuværende 

tidspunkt udgør en alvorlig og eskalerende trussel mod USA's militære styrker, 

allierede og oversøiske interesser52. Sandsynligheden for at et missil med masse-

ødelæggelsesvåben vil blive brugt mod amerikanske styrker og interesser vurderes i 

dag større end under det meste af Den kolde Krig, og sandsynligheden vil fortsætte 

med at vokse i takt med, at potentielle modstanderes offensive magtkapaciteter øges 

og udvikles53. 

USA blev for alvor konfronteret med konsekvenserne af denne trussel i forbindelse 

med Golf-krigen 1990-91, hvor Irak anvendte omkring 90 Scud-missiler, dels mod 

den amerikansk ledede koalitionsstyrke og dels mod Israel som en indirekte metode, 

der sigtede mod at splitte den USA-ledede koalition. Irak havde deployeret Scud-

missiler med både kemiske og biologiske masseødelæggelsesvåben, men valgte dog 

                                                 
47 McLaughlin (2001), p. 1 og National Security Council (2001). 
48 Intelligence Community er en fællesbetegnelse for USA's samlede efterretningsvirksomhed, som 
udover de 13 efterretningsagenturer under ledelse af direktøren for Central Intelligence Agency 
desuden omfatter National Intelligence Council og Community Management Staff. 
49 National Intelligence Council (2001). 
50 Tenet (2001) og National Intelligence Council (2001). 
51 Iran-Irak (350 Scud-missiler), Afghanistan-Sovjetunionen (2000 Scud-missiler), Golfkrigen (90 
Scud-missiler), Taiwan-Kina (4 missiler). 
52 McLaughlin (2001), p. 2 og National Intelligence Council (2001).  
53 National Intelligence Council (2001). 
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at afstå fra brugen af disse54. USA imødegik med meget begrænset succes de irakiske 

missilangreb med PAC-2 TMD-systemet (Patriot), som udelukkende var designet til 

at beskytte mindre strategiske mål55. 

USA's Intelligence Community analyserer i National Intelligence Estimate (NIE) fra 

december 2001 den globale udvikling indenfor ballistiske missiler samt den trussel, 

som disse kan forventes at udgøre mod USA frem til 201556. NIE er baseret på, at de 

politiske og økonomiske forudsætninger, som ligger til grund for rapportens analyser 

af Rusland, Kina, Nordkorea, Iran, Irak, Libyen, Syrien, Indien og Pakistan forbliver 

relativt uændrede gennem de næste 15 år. Det understeges i rapporten, at sammen-

sætningen af stater, som har enten aggressive eller venlige intentioner overfor USA, 

vil kunne ændre sig væsentligt i samme periode. NIE fastslår, at USA inden 2015 vil 

være konfronteret med en interkontinental ballistisk missiltrussel fra højst 

sandsynligt Nordkorea og Iran samt muligvis også fra Irak. 

NIE føjer endvidere til trusselanalysen, at risikoen for at masseødelæggelsesvåben 

fremføres til USA med skibe, lastbiler eller fly er større end risikoen for et ballistisk 

missilangreb fra en fjendtlig stat. Selvom disse metoder ikke medfører den samme 

prestige, afskrækkelse og diplomatiske effekt som ballistiske missiler, er de både 

mere præcise, mere pålidelige og væsentligt billigere end ballistiske missiler. 

Endvidere skal disse fremføringsmetoder ikke penetrere et ballistisk missilforsvar, 

ligesom de heller ikke har vedhæftet en ”afsenderadresse”57.  

Rusland 
Set ud fra et geostrategisk perspektiv er USA relativt isoleret beliggende med få og 

kapacitetsmæssigt svage nabostater58. Fjendebilledet i USA's geografiske nærhed har 

under Den kolde Krig primært været domineret af revolutionskrige og kommunistisk 

ekspansion i en række latinamerikanske stater. I denne sammenhæng har især Cuba 

indtaget en væsentlig rolle, som kulminerede i forbindelse med Sovjetunionens 

                                                 
54 USA truede Irak med ”massiv gengældelse”, såfremt Irak skulle anvende masseødelæggelsesvåben 
mod koalitionen. Gordon & Trainor (1995), pp. 196-199, p. 353 og pp. 493-494. 
55 Wilkening (2000), p. 26. 
56 National Intelligence Estimate on Foreign Missile Developments and the Ballistic Missile Threat 
Through 2015 (2001) er baseret på 10 amerikanske efterretningsagenturers estimater.  
57 National Intelligence Council (2001). 
58 Den eneste undtagelse herfra er Canada, som i relation til USA kan hævdes at være offer for en vis 
grad af entrapment, dvs. stærkt domineret og afhængig af USA. 
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forgæves forsøg på at forøge sin nukleare offensive formåen overfor USA gennem 

deployering af ballistiske mellemdistancemissiler på Cuba i 196259. Betydningen af 

USA's og Sovjetunionens indbyrdes geografiske beliggenhed blev siden hen delvist 

udvisket som følge af de ballistiske missilers øgede rækkevidder. Den primære 

trussel mod amerikansk territorium under Den kolde Krig blev dermed de 

langtrækkende offensive kapaciteter, som Sovjetunionen erhvervede sig til 

fremføring af kernevåben mod USA. Sovjetunionen formåede i denne sammenhæng 

at opbygge en fuld strategisk triade bestående af Intercontinental Ballistic Missiles 

(ICBMs), Submarine Launched Ballistic Missiles (SLBMs) og strategiske bombefly, 

som udgjorde en reel og latent trussel mod USA og resten af North Atlantic Treaty 

Organization (NATO). Med Sovjetunionens sammenbrud i 1991 blev den 

væsentligste nukleare trussel mod USA reduceret ganske betydeligt, og risikoen for 

et omfattende kernevåbenangreb på USA anset for mindre sandsynlig60. 

Sovjetunionens aggressive intentioner er efterfølgende blevet gradvist afløst af et 

relativt afspændt forhold med Rusland, som blev den primære arvtager af 

Sovjetunionens nukleare arsenal. Selvom Rusland fortsat råder over den største 

kapacitet af ballistiske missiler, som kan nå USA's territorium, har ændringer i den 

nukleare styrkestruktur, som hidrører fra opsplitningen af Sovjetunionen, ældningen 

af våbensystemer, ressourceproblemer, programudviklingsfejl samt våbenkontrol-

aftaler resulteret i en kraftigt reduktion af Ruslands strategiske nukleare styrker 

gennem de sidste 10 år. Siden 1990 er antallet af russiske nukleare sprænghoveder i 

ICBMs og SLBMs blevet reduceret fra ca. 10000 til 5858, således at Rusland i dag 

råder over 742 ICBMs med 3364 sprænghoveder samt et dusin Nuclear Powered 

Ballistic Missile Submarines (SSBNs) med 376 SLBMs med i alt 1868 spræng-

hoveder61. Flere af disse missilsystemer har for nærværende deployeret Multiple 

Independently Targetable Reentry Vehicles (MIRVs)62. 

Intelligence Community har konkluderet, at medmindre Rusland forøger 

investeringerne i deres strategiske styrker væsentligt, vil det russiske kernevåben-
                                                 
59 Se bl.a. Allison & Zelikow (1999). 
60 National Intelligence Council (2001). 
61 Se bilag 4. 
62 Dvs. hvert missil har deployeret flere nukleare sprænghoveder, som kan manøvreres uafhængigt 
mod forskellige mål. 
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arsenal i 2015 være blevet reduceret til mindre end 2000 sprænghoveder uanset 

indholdet i eventuelle våbenkontrolaftaler63. Visse amerikanske analytikere 

karakteriser de russiske nukleare styrker som værende inde i et generelt og 

fremadskridende forfald, som en hårdt presset russisk økonomi hidtil ikke har 

formået at bremse. Hertil skal lægges, at Rusland ikke er i stand til at opretholde et 

fuldt affyringsberedskab, hvorfor den russiske nukleare afskrækkelse dermed 

gradvist undermineres64. Ruslands Strategiske Raketstyrker har således blandt andet 

set sig nødsaget til at levetidsforlænge de ældre, silobaserede SS-18 og SS-19 samt 

de mobile SS-25 for derigennem delvist at kompensere for den langsomme 

deployering af de nye SS-27 (Topol-M). 

Af primært samme årsager som for ICBMs vedkommende er også de russiske SSBN- 

og SLBM-programmer blevet væsentligt forsinkede og har nødvendiggjort levetids-

forlængelse af ældre systemer på bekostning af nyere og mere kapable systemer. På 

grund af forskellige virksomme procedurer og tekniske sikkerhedsforanstaltninger i 

et russisk "dag-til-dag"-miljø har Intelligence Community vurderet, at risikoen for en 

uautoriseret eller fejlagtig affyring af et russisk strategisk missil er højst 

usandsynlig65. Den amerikanske opfattelse af det gradvise forfald af Ruslands 

strategiske systemer bidrager dog til en stigende frygt for, at disse vil kunne 

indtræffe66.  

Kina 
Det amerikansk-kinesiske forhold har under Den kolde Krig været præget af 

konfrontationer som følge af revolutionskrigene i Asien, herunder især borgerkrigene 

i Korea, Vietnam og Kina. Den kinesiske nukleare trussel mod amerikansk 

territorium under Den kolde Krig var ubetydelig i sammenligning med truslen fra 

Sovjetunionen, og Kinas strategiske triade er i enhver henseende såvel kvantitativt 

som kvalitativt ubetydelig i sammenligning med USA's strategiske kapaciteter. Siden 

de første kinesiske ICBMs blev deployeret i 1980, har disse bestået af store missiler 

med flydende brændstof og kun et enkelt sprænghoved. I begyndelsen af 1990’erne 

                                                 
63 National Intelligence Council (2001). 
64 Blair (2001). 
65 National Intelligence Council (2001). 
66 Blair (2001). 
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havde Kina blot 1-2 silobaserede ICBMs, som kunne nå mål i USA, men Intelligence 

Community skønner, at Kina i dag har deployeret ca. 20 silobaserede CSS-4 ICBMs, 

som kan rettes mod mål i det kontinentale USA67. Disse missilers sprænghoveder er 

angiveligt separeret fra selve missilerne, som ligeledes ikke har påfyldt brændstof, 

hvorfor en utilsigtet eller uautoriseret affyring i et ”dag-til-dag”-miljø i princippet 

vurderes umulig68. 

Kina råder kun over en enkelt operativ SSBN, som sjældent forlader sin basehavn, og 

som aldrig er blevet observeret udenfor kinesisk territorialfarvand. Såfremt den 

forbliver i kinesisk territorialfarvand vil den ikke vil være indenfor rækkevidde af 

amerikansk territorium med sine 12 mellemdistance SLBMs. Kina har siden midten 

af 1980’erne haft et omfattende moderniseringsprogram kørende med henblik på at 

skabe en moderne og langt mere overlevelsesdygtig kernevåbenstyrke, og 

Intelligence Community konkluderer på denne baggrund, at Kina er bekymret over 

sin strategiske styrkers gengældelseskapacitet overfor USA69. 

USA's trusselbalancering 
USA's planer om deployering af et ballistisk missilforsvar skal ses i sammenhæng 

med, at USA lige siden afslutningen på Anden Verdenskrig kontinuerligt har initieret 

projekter med relation til ballistiske missilforsvarssystemer. Det nuværende missil-

forsvarsprojekt skal således i en vis udstrækning opfattes som en fortsættelse af de 

tidligere projekter70. Siden 1984 har det amerikanske missilforsvarsprogram været 

kraftigt påvirket af markante variationer i den amerikanske trusselperception, 

tekniske udfordringer, ressourceallokationer samt ikke mindst varierende prioritering 

mellem vigtigheden af NMD- og TMD-missioner. Retorikken har derfor været 

præget af utydelighed omkring, hvem systemet skal beskytte, hvem det skal kunne 

rettes imod, samt hvorledes dette i praksis skal realiseres71. 

                                                 
67 National Intelligence Council (2001). 
68 Glaser & Fetter (2001), p. 81. 
69 National Intelligence Council (2001). 
70 Af egentlige ABM-systemer er de væsentligste Nike-Zeus (1958-61), Nike-X (1961-67), Sentinel 
(1967-69), Safeguard (1969-1976) og Strategic Defense Initiative (1983-93). Systemerne har kun haft 
meget ringe eller slet ingen operationel status. Department of Defense (2000). 
71 Department of Defense (2000), p. 41. 
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Reagan-administrationens missilforsvarsplanlægning var domineret af NMD-

missionen på grund af ICBM-truslen fra Sovjetunionen, men som følge af især 

erfaringerne fra Golf-krigen fik TMD størst prioritet i perioden 1993-9672. I 1996 

blev NMD-missionen atter opprioriteret, da Clinton-administrationen bekendtgjorde 

planerne om deployering af et ”begrænset” NMD efter et såkaldt "3 + 3"-program. 

Dette program skulle sikre udvikling af systemets grundlæggende elementer i løbet 

af 3 år samt efterfølgende deployering i løbet af yderligere 3 år, dersom en trussel 

skulle blive aktualiseret. 

Tre begivenheder i 1998 medførte imidlertid, at Clinton-administrationen besluttede 

at fremskynde deployeringen af NMD: 1) Kernevåbenforsøgene i Indien og Pakistan, 

2) Rumsfeld-kommisionens rapport, som konkluderede, at den ballistiske missil-

trussel mod USA er alvorligere og under hurtigere udvikling end oprindeligt antaget, 

samt at denne kan opstå med meget kort eller intet forvarsel73, samt 3) Nordkoreas 

testaffyring af Taepo Dong I-missilet, som bekræftede en af Rumsfeld-

kommisionens konklusioner ved kraftigt at understrege, at væsentlige teknologiske 

vanskeligheder forbundet med udvikling af interkontinentale ballistiske missiler – i 

dette tilfælde flertrins-teknologi – kan blive overvundet uden forudgående varsel74. 

I 1999 vedtog den amerikanske kongres The National Missile Defense Act of 1999, 

som fastslog, at det er USA's politik, at deployere et effektivt NMD så snart dette er 

teknisk muligt med henblik på at forsvare USA's territorium mod begrænsede 

ballistiske missilangreb, uanset om disse er ”utilsigtede”, ”uautoriserede” eller 

”overlagte”. The National Missile Defense Act of 1999 fastslog desuden, at det er 

USA's politik, at reducere Ruslands nukleare styrker gennem fortsatte 

forhandlinger75. Den officielle strategiske målsætning med NMD var dermed at 

kunne imødegå begrænsede angreb med ballistiske missiler mod USA's territorium, 

uanset om disse måtte komme fra rogue states, Rusland, Kina eller andre stater. I den 

officielle amerikanske retorik uddybes differentieringen med eksplicitte erklæringer 

om, at ”overlagt” udelukkende refererer til rogue states, medens ”utilsigtet” og 
                                                 
72 Department of Defense (2000), pp. 28-33.  
73 Rapporten fra “The Commission to Assess the Ballistic Missile Threat to the United States” fra juli 
1998 under formandskab af Donald Rumsfeld.  
74 Nordkoreas testflyvning fandt sted 11 år tidligere end Intelligence Community havde estimeret.  
75 Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress (1999). 
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”uautoriseret” i princippet omfatter alle stater, som kan tænkes at have ballistiske 

missiler rettet mod USA, dvs. først og fremmest Rusland, Kina og rogue states76. 

I september 2000 besluttede præsident Clinton imidlertid, at der ikke var 

tilstrækkelig information om NMD-systemets tekniske og operative effektivitet til at 

fortsætte de igangværende deployeringsplaner. Beslutningen blev truffet med 

henvisning til fire primære årsager: 1) truslens ”manglende materialisering”, 2) den 

teknologiske status baseret på de indledende serier af testflyvninger, 3) den 

økonomiske overkommelighed, samt 4) påvirkningerne på det overordnede 

strategiske miljø og USA's våbenkontrolbestræbelser, herunder yderligere kerne-

våbenreduktioner i forbindelse med Strategic Arms Reduction Treaty (START)-

processen. Bush-administrationens magtovertagelse i 2001 gav imidlertid anledning 

til både et tydeligt omslag i retorikken samt en række meget konkrete tiltag, herunder 

1) præsident Bushs retorik om vigtigheden af et ballistisk missilforsvar77, 2) USA's 

unilaterale tilbagetrækning fra ABM-traktaten den 13. december 2001, 3) 

opgraderingen af Ballistic Missile Defense Organization (BMDO) til Missile 

Defense Agency (MDA) samt 4) udarbejdelsen af Nuclear Posture Review 2002, 

som foreslår rammen for et nyt strategisk amerikansk afskrækkelseskoncept. 

Ifølge Nuclear Posture Review 2002 skal den nuværende amerikanske strategiske 

triade af ICBMs, SLBMs og strategiske bombefly transformeres til en ny triade 

bestående af nukleare og ikke-nukleare kapaciteter, forsvar samt responsiv 

infrastruktur78. Det nuværende antal af nukleare sprænghoveder på max. 6000 skal 

over en årrække reduceres til 1700-2200, og ballistiske missilforsvarssystemer skal 

indgå som et ”selvstændigt ben” i den strategiske triade79. Endvidere forventes andre 

våbensystemer udviklet, herunder blandt andet en ny type Low-Yield Nuclear 

Weapons, som med lille sprængkraft og meget høj præcision vil have en stor 

penetrerende effekt mod underjordiske mål, eksempelvis missil-siloer eller fabrikker, 

som udvikler masseødelæggelsesvåben. 

                                                 
76 Bush (1. maj 2001) og Bush (13. december 2001). 
77 Bush (1. maj 2001). 
78 Department of Defense (2002). 
79 Op cit. 
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Forsvarsminister Rumsfeld har i et memorandum af 2. januar 2002 fastlagt 

retningslinierne for udvikling og deployering af et integreret Ballistic Missile 

Defense System (BMDS), idet at der i relation til det ballistiske missilforsvars 

arkitektur ikke længere skal differentieres mellem systemets to hovedmissioner: 

NMD og TMD80. BMDS skal kunne beskytte både USA's territorium, USA's 

allierede samt deployerede amerikanske og allierede styrker mod alle typer af 

ballistiske missilangreb81. Hovedarkitekturen i BMDS skal være et layered defense 

bestående af tre forsvarssegmenter – Boost Defense Segment, Midcourse Defense 

Segment og Terminal Defense Segment82 – som kan engagere alle typer af ballistiske 

missiler i alle banefaser ved hjælp af både land-, sø-, luft- og rumbaserede våben-

platforme. Clinton-administrationens ”begrænsede” NMD, som udelukkende er 

baseret på et Midcourse Defense Segment, vil dermed undergå en meget kraftigt 

ekspansion i retning af Bush (senior)-administrationens tidligere foreslåede Global 

Protection Against Limited Strikes (GPALS)-system fra 1991-9383. 

Arkitekturen af de enkelte defense segments i BMDS er ikke officielt fastsat på 

nuværende tidspunkt, men disse vil blandt andet blive baseret på resultaterne af en 

omfattende udviklings- og testvirksomhed indenfor de allerede igangværende 

projekter. Forsvarsminister Rumsfeld har imidlertid understreget, at 1) elementer af 

BMDS skal deployeres hurtigst muligt, 2) teknologier skal kontinuerligt udvikles og 

testes under mere realistiske scenarier 3) prototyper og testudrustning skal om 

nødvendigt kunne tilvejebringe en tidlig missilforsvarskapacitet, og 4) effektiviteten 

af deployerede kapaciteter skal forbedres ved implementering af nye teknologier, 

ligeså snart disse bliver tilgængelige, eller hvis trusselperceptionen tilsiger en 

accelereret forbedring af systemets kapacitet84.  

Af andre afgørende tiltag med henblik på at balancere den nukleare trussel fra 

ballistiske missiler mod USA's territorium har våbenkontrolaftaler, herunder især 

                                                 
80 Rumsfeld (2002). 
81 Op. cit. 
82 I bilag 5 er der redegjort for de tre Defense Segments i et ballistisk missilforsvar samt arkitekturen i 
Clinton-administrationens NMD.  
83 I bilag 6 er præsenteret en oversigt, som viser trusselperceptionen og systemarkitekturen i udvalgte 
NMD-systemer gennem de sidste 10 år. 
84 Rumsfeld (2002). 
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START-processen og ABM-traktaten, indtaget helt centrale roller85. USA har 

desuden forsøgt at balancere truslen fra spredningen af ballistiske missiler og masse-

ødelæggelsesvåben i en længere årrække gennem diplomati og ikke-

spredningsaftaler, hvoraf især The Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) og 

Missile Technology Control Regime (MTCR) er af væsentlig betydning. Udover 

disse våbenkontrolregimer har USA i de senere år lagt vægt på bilaterale aftaler med 

enkeltstater, som enten spreder eller udvikler ballistisk missilteknologi og masse-

ødelæggelsesvåben86.  

Delkonklusion 
Som følge af den tiltagende spredning og udvikling indenfor ballistisk missil-

teknologi og masseødelæggelsesvåben indtager ballistiske missiler fortsat en central 

rolle i den amerikanske trusselperception efter Sovjetunionens sammenbrud. På trods 

af en absolut overlegen nuklear magtkapacitet har USA tilsyneladende 

betænkeligheder omkring effektiviteten af sin nuværende afskrækkelsesstrategi i 

forhold til lille antal rogue states. Dette må tilskrives, at USA vurderer, at rogue 

states kan tænkes at reagere irrationelt ud fra et vestligt perspektiv ved ikke at lade 

sig afskrække fra førsteanvendelse af kernevåben mod USA. 

Den amerikanske klassificering af stater som rogue states er ikke invariant men 

derimod baseret på en kontinuerlig perception af andre staters offensive formåen og 

aggressive intentioner, og som følge af den latente trussel fra Ruslands og Kinas 

kernevåbenarsenaler indtager disse to stater fortsat en helt central rolle i den 

amerikanske trusselperception. 

Det er ikke blot frygten for ballistiske missilangreb med masseødelæggelsesvåben, 

som dominerer den amerikanske trusselperception, men også risikoen for, at 

ballistiske missiler kan blive anvendt som afpresningsmiddel overfor USA. Herved 

kan USA's muligheder for at udøve magtprojektion mod stater, som besidder 

ballistiske missiler, blive begrænset. Truslen fra ballistiske missiler vil desuden 

kunne afholde andre stater fra at søge amerikansk beskyttelse og sikkerhed, og USA 

                                                 
85 ABM-traktaten og START-processen behandles mere indgående i kapitel 3. 
86 Nordkoreas moratorium fra 1999 vedrørende testflyvning med Taepo Dong-missiler er et eksempel 
herpå. Se bilag 3. 
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kan dermed blive isoleret i forhold til sine allierede. Planerne om et ballistisk missil-

forsvar skal derfor også opfattes som motiveret af et amerikansk ønske om at befæste 

og styrke mulighederne for at forfølge national sikkerhed og magtposition på globalt 

niveau ved anvendelse af militære magtmidler. NMD skal således også opfattes som 

et led i en amerikansk ikke-spredningsstrategi, som skal afskrække nye stater fra at 

erhverve sig ballistiske missiler. 

Bush-administrationens retorik og hidtidige tiltag vidner om en stærk amerikansk 

beslutsomhed omkring at deployere et multi-layered BMDS87 med en meget 

ambitiøs, integreret NMD- og TMD-arkitektur så hurtigt som muligt. 

 

                                                 
87 Da denne opgaves analyse udelukkende omfatter konsekvenserne af NMD vil denne betegnelse 
fortsat blive anvendt i det følgende. 
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Kapitel 3  
Rusland 

Ruslands trusselperception 
Magtkapaciteter og offensiv formåen  
Ruslands største bekymring i forbindelse med et amerikansk ballistisk missil-

forsvarssystem er risikoen for, at et sådan system vil ændre den strategiske 

magtbalance mellem Rusland og USA og i værste fald underminere Ruslands 

nukleare afskrækkelse overfor USA88. I relation til nuklear afskrækkelse er det de 

offensive strategiske våben, der tilvejebringer forsvaret, og en stat som kan frigøre 

sin befolkning fra nuklear gidseltagning – enten ved anvendelse af aktive eller 

passive forsvar eller ved bekæmpelse fjendens strategiske våben på deres 

deployeringssteder – vil være i stand til at ændre status quo i den nukleare 

magtbalance89. Under Den kolde Krig erkendte både USA og Sovjetunionen det 

sikkerhedsdilemma, der opstår som følge af problemet med differentiering mellem 

offensive og defensive våbensystemer, ligesom begge stater havde accepteret det 

paradoksale i, at de kun kunne forfølge deres egen sikkerhed ved at forblive 

gensidigt sårbare overfor hinandens strategiske nukleare styrker90. Ønsket om at 

forhindre en ubalance i dette forhold var et af de væsentligste rationaler bag USA's 

og Sovjetunionens91 indgåelse af ABM-traktaten i 1972, og de russiske ledere har 

derfor indgående og vedholdende deklareret deres stærke modstand mod deployering 

af selv et ”begrænset NMD”92. 

Ruslands perception af et ballistisk missilforsvars strategiske offensive mission er 

blevet udtrykt direkte af præsident Putin, som fastslår, ”…at selvom et ballistisk 

missilforsvar er et defensivt våben, har dette primært til formål at øge effektiviteten 

af de offensive våben, hvorfor offensive og defensive våben kun vil adskille sig lidt i 

forbindelse med en effektiv interaktion med en potentiel modstander…”93. Et 

væsentligt argument i Ruslands retorik mod et amerikansk ballistisk missilforsvar har 
                                                 
88 Putin (2001). 
89 Jervis (1978), p. 206 og Buzan (1991), pp. 274-276 og p. 336. 
90 Mutually Assured Destruction. Se side 15. 
91 Som følge af Sovjetunionens sammenbrud underskrev USA, Rusland, Hviderusland, Kasakhstan og 
Ukraine i 1997 en erklæring, hvoraf det fremgår, at ABM-traktaten i stedet skal omfatte disse stater. 
92 Ruslands udenrigsminister Igor Ivanov (2000), pp. 15-20. 
93 Putin (2001). 
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derfor været relateret til bevarelsen af ABM-traktaten, der karakteriseres som en 

hjørnesten for den globale strategiske stabilitet og et vigtigt udgangspunkt for 

yderligere våbenkontrolaftaler94. Rusland har derfor gennem de seneste år advaret 

kraftigt imod, at grundlaget for andre strategiske våbenkontrolaftaler, herunder 

START I, START II, The Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty og The 

Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), vil være borte med en opsigelse af ABM-

traktaten95. 

ABM-traktaten med dens tillægsprotokol af 1974 pålægger aftaleparterne meget 

restriktive begrænsninger i forbindelse med udvikling, afprøvning og deployering af 

forsvarssystemer, som kan engagere strategiske ballistiske missiler. Et nationalt 

ballistisk missilforsvarssystem til forsvar af eget territorium må i henhold til traktaten 

udelukkende omfatte et enkelt begrænset system med maksimalt 100 intercept-

missiler, som skal deployeres indenfor et område med en radius på 150 km omkring 

enten landets hovedstad eller en ICBM-base96. ABM-traktaten forbyder desuden 

udvikling, afprøvning og deployering af alle sø-, luft- eller rumbaserede systemer, 

ligesom landmobile komponenter heller ikke er tilladte. Traktaten sætter desuden en 

række begrænsninger på anvendelsen af radarer til brug for ballistisk missilforsvar97. 

I september 1997 genbekræftede USA og Rusland ABM-traktatens betydning for den 

strategiske stabilitet ved at underskrive de såkaldte TMD Demarcation Accords, som 

kun tillader taktiske ballistiske missilforsvarssystemer i det omfang, at disse ikke 

udgør en trussel mod den anden stats strategiske nukleare styrker98. 

Bush-administrationens NMD vil som følge af disse restriktioner være i konflikt med 

ABM-traktaten på en række centrale områder, idet systemet inkluderer 1) forsvar af 

hele USA's territorium, 2) deployering af interceptmissiler på mere end en enkelt 

missilbase, 3) overskridelse af det maksimalt tilladte antal interceptmissiler, 3) 

deployering af radarsystemer på andre staters territorium 4) overskridelse af radar-

                                                 
94 Ruslands forsvarsminister Sergei Ivanov (2001). 
95 Wallander (2001) og Ivanov (2001). 
96 USA valgte at forsvare sine ICBMs i North Dakota med ved deployering af Safeguard-systemet, 
som imidlertid blev suspenderet umiddelbart efter, at systemet blev fuldt operativt i 1976. Rusland har 
valgt at bibeholde det nukleart bestykkede Galosh-missilforsvarssystem, som Sovjetunionen 
deployerede omkring hovedstaden Moskva i 1960’erne. 
97 Bilag 7 giver en mere udførlig sammenfatning af ABM-traktatens væsentligste indhold.  
98 Wilkening (2001), p. 23. 
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systemernes tilladte kapaciteter 5) deployering af sø-, luft- og rumbaserede sensor- 

og våbensystemer samt 6) anvendelse af TMD til engagement af strategiske missiler. 

USA's deployeringsplaner nødvendiggjorde derfor enten en revision af ABM-

traktaten eller en amerikansk tilbagetrækning fra denne. Rusland var principielt rede 

til at forhandle visse modifikationer af ABM-traktaten, medens USA angiveligt 

udelukkende var interesseret i en bilateral tilbagetrækning99. Efter mislykkede 

forhandlinger meddelte præsident Bush den 13. december 2001, at USA ønskede at 

gøre anvendelse af traktatens artikel XV, som tillader unilateral tilbagetrækning fra 

aftalen med seks måneders varsel, såfremt ekstraordinære omstændigheder truer den 

pågældende stats vitale sikkerhedsinteresser100. USA har som argumentation for 

tilbagetrækningen fastslået, at de forhold, som lå til grund for ABM-traktatens 

indgåelse i 1972, ikke længere er tilstede, samt at en ”forældet” traktat baseret på 

Mutually Assured Destruction (MAD) med Sovjetunionen ikke må begrænse USA's 

handlingsfrihed i landets sikkerhedsbestræbelser101.  

Den amerikanske meddelelse om tilbagetrækningen fra ABM-traktaten er blevet 

modtaget på officielt regeringsniveau i Rusland med en relativt sparsom og 

afdæmpet retorik, som står i kontrast til Ruslands tidligere hårde kritik af USA's 

intentioner. Rusland anerkender USA's ret til at fratræde ABM-traktaten som 

værende i overensstemmelse med international lov, men præsident Putin har samtidig 

karakteriseret beslutningen som en ”fejltagelse”, der dog ikke vil skade de 

forbedrede relationer mellem de to lande102. Præsident Putin har udtalt, at Rusland 

ikke er i opposition til den amerikanske beslutning, fordi man er nervøs for landets 

nationale sikkerhed, men fordi Rusland mener, at opbygningen af et internationalt 

sikkerhedssystem skal være baseret på et andet koncept og en anden filosofi. Rusland 

ser sig i den forbindelse ansporet til at bevare og styrke internationale aftaler 

vedrørende våbenkontrol og ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben103. 

                                                 
99 Putin (2001). 
100 Op. cit. 
101 Forsvarsminister Rumsfeld ved en pressekonference med Ruslands forsvarsminister Sergei Ivanov 
d. 3 november 2001.http://www.defenselink.mil/news/Nov2001/t11032001_t1103sd.html (25. april 2002) 
102 Putin (2001). 
103 Officiel erklæring af præsident Putin d. 13 december 2001, Ruslands udenrigsministerium (2001). 
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Den officielle russiske retorik afspejler en tilsyneladende afslappet og pragmatisk 

holdning i forbindelse med de amerikanske deployeringsplaner, og præsident Putin 

har således fastslået, at 1) der endnu ikke eksisterer et amerikansk ballistisk missil-

forsvar, 2) at det er usikkert, om USA i det hele taget vil få succes med at deployere 

systemet, og 3) at det er uklart, hvornår dette i givet fald kan blive operativt104. I 

tilknytning hertil understreger præsident Putin meget tydeligt, at Rusland allerede på 

nuværende tidspunkt besidder alle nødvendige midler til penetrering af et hvilket 

som helst ballistisk missilforsvar. NMD kan derfor ikke udgøre nogen som helst 

trussel i relation til Ruslands væsentligste bekymring, som er risikoen for ændring af 

den nukleare magtbalance105. 

Præsident Putin betegner de bilaterale relationer mellem Rusland og USA som meget 

vigtige, og at disse ikke blot skal bevares, men også anvendes aktivt med henblik på 

snarest muligt at udarbejde en ny ramme for de to landes strategiske relationer106. 

Præsident Bush gav udtryk for tilsvarende hensigter i forbindelse med varslingen om 

tilbagetrækning fra ABM-traktaten, idet han udtrykte forhåbninger om, at de 

amerikansk-russiske relationer bliver baseret på et nyt og konstruktivt forhold, hvor 

Mutually Assured Destruction bevæger sig hen imod Mutually Cooperation107. USA 

forsøger dermed tilsyneladende at indstille Rusland på, at den russiske nukleare 

afskrækkelse i dens nuværende form vil ophøre med at eksistere, men at Rusland dog 

fortsat vil have en nuklear afskrækkelse overfor USA. 

Den strategiske magtbalance mellem Rusland og USA er i stor udstrækning baseret 

på våbenkontrolaftaler, hvor START-processen er af helt central betydning108. 

START I-aftalen blev underskrevet den 31. juli 1991 af USA og Sovjetunionen og 

trådte i kraft den 5. december 1994109. Aftalen tillader parterne at deployere 

maksimalt 1600 ICBMs, SLBMs samt strategiske bombefly, og det samlede antal 

                                                 
104 Putin (2001). 
105 Op. cit. 
106 Officiel erklæring af præsident Putin d. 13 december 2001, Ruslands udenrigsministerium (2001). 
107 Bush (13. december 2001). 
108 START-processen er gengivet med henvisning til US Department of State, Bureau of Arms 
Control. http://www.state.gov/www/global/arms/ (25. april 2002). 
109 Da Sovjetunionen gik i opløsning fem måneder senere, opstod der fire uafhængige stater, som alle 
besad nukleare våben: Rusland, Hviderusland, Ukraine og Kasakhstan. Den 23. maj 1992 underskrev 
USA og de fire nye stater Lissabon-protokollen, som fastslår, at alle fem stater er parter i START I-
aftalen. 
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sprænghoveder må ikke overstige 6000. Herunder må antallet af sprænghoveder, som 

er deployeret i ballistiske missiler, ikke overstige 4900. Aftalen rummer desuden en 

række specifikke bestemmelser for sammensætningen af sprænghoveder og våben-

platforme. Både USA og Rusland har som aftalt implementeret START I-aftalen 

inden udgangen af 2001, hvorefter aftalen nu er gældende i 15 år med mulighed for 

forlængelser i perioder af fem års varighed. 

START II-aftalen blev underskrevet af USA og Rusland den 3. januar 1993 og er 

efterfølgende blevet ratificeret af USA i januar 1996 og af Rusland i april 2000. 

START II-aftalen indebærer en reduktion af USA's og Ruslands nukleare arsenaler 

med næsten to tredjedele, således at begge parter maksimalt må besidde mellem 3000 

og 3500 sprænghoveder. START II-aftalen skal være implementeret ved udgangen af 

2007, idet de strategiske fremføringsmidler, der er omfattet af aftalen, dog allerede 

skal være deaktiveret ved afmontering af sprænghovederne senest ved udgangen af 

2003. Ligesom START II-aftalen indebærer desuden en række begrænsninger for 

sammensætningen af nukleare sprænghoveder og våbenplatforme. 

START III-forhandlingerne blev indledt på Helsinki-topmødet i 1997, hvor USA og 

Rusland blev enige om aftalens grundlæggende indhold. I forbindelse med Moskva-

topmødet i 1998 blev parterne enige om at påbegynde de formelle START III-

forhandlinger efter den russiske ratificering af START II-aftalen. START III-aftalen 

skal efter den oprindelige plan indledningsvis omfatte en yderligere reduktion af 

USA's og Ruslands kernevåbenarsenaler til mellem 2000 og 2500 sprænghoveder. 

Endvidere skal START III-aftalen indebære et samarbejde mellem USA og Rusland 

om blandt andet destruktion af reducerede strategiske kernevåben samt en 

målsætning om at gøre gældende START-aftaler tidsmæssigt ubegrænsede. USA har 

siden hen foreslået yderligere reduktioner i antallet af sprænghoveder til mellem 

1700 og 2200110, medens Rusland har givet udtryk for at ville reducere antallet helt 

ned til ca. 1500 sprænghoveder111. Forsvarsminister Sergei Ivanov har imidlertid 

erklæret, ”…at radikale nedskæringer i kernevåben (for eksempel ned til 1500 

sprænghoveder på hver side i 2008) kun er muligt, såfremt den strategiske stabilitet 
                                                 
110 Department of Defense (2002). 
111 Pressemeddelelse af Ruslands præsident Putin den 13. december 2001, Ruslands 
udenrigsministerium (2001) og Ivanov (2001). 
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er bevaret, hvilket er usandsynligt, hvis USA starter implementering af sine NMD-

planer…Nye aftaler om strategisk stabilitet er udelukkende mulige, hvis disse ikke 

svækker Ruslands nationale sikkerhed. Ingen må være i tvivl om dette…”112. 

Præsident Putin har også direkte sammenkædet NMD med START-processen ved at 

understrege, ”…at i relation til problematikken omkring USA's ballistisk missil-

forsvar vil en juridisk ratificering af allerede opnåede aftaler om yderligere radikale, 

irreversible og kontrollerbare reduktioner i strategiske offensive våben være af 

særdeles stor vigtighed…”113. Dette russiske ønske om irreversible og kontrollerbare 

reduktioner kan vise sig at være i konflikt med USA's intentioner om at basere den 

nye strategiske triade på en responsiv infrastruktur. For det første omfatter denne 

infrastruktur deponering – og ikke destruering – af ikke-deployerede strategiske 

kernevåben, hvilket vil give USA mulighed for at ekspandere sit kernevåbenarsenal 

med kort varsel. For det andet vil infrastrukturen give USA en åben mulighed for at 

deployere et større og mere ambitiøst NMD med tiden114. En responsiv nuklear 

infrastruktur vil dermed kunne bidrage til usikkerhed i den russiske trusselperception 

omkring dels USA's fremtidige intentioner og dels USA's fremtidige kapaciteter 

indenfor offensive og defensive strategiske våbensystemer. 

Betydningen af fortsatte reduktioner af Ruslands kernevåbenstyrker vurderes som en 

væsentlig sikkerhedspolitisk målsætning for USA, hvilket blandt andet fremgår af 

”The National Missile Defense Act of 1999”. I denne sættes to sikkerhedspolitiske 

målsætninger i umiddelbar sammenhæng, nemlig deployering af NMD og fortsatte 

reduktioner af Ruslands kernevåbenstyrker gennem forhandlinger115. Denne 

sammenkædning af NMD og reduktioner af Ruslands kernevåbenstyrker vil kunne 

understøtte en russisk perception af, at 1) den primære intention med NMD er at 

reducere Ruslands nukleare afskrækkelse overfor USA, at 2) NMD kan opfattes som 

et amerikansk forhandlingsaktiv i forbindelse med den fortsatte START-proces og, 

3) at værdien af NMD vil blive forøget relativt gennem en reduktion af Ruslands 

kernevåbenstyrker. 

                                                 
112 Ivanov (2001). 
113 Putin (2001). 
114 Department of Defense (2002). 
115 Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress (1999). 
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De russiske perceptioner vil også kunne inkludere en opfattelse af, at NMD aldrig 

nogensinde vil blive et operativt system, og at systemets primære formål 

udelukkende er at give USA en fordel i de fortsatte START-forhandlinger. 

Eksempelvis har udenrigsminister Colin Powell tidligere givet udtryk for, at et 

uigennemtrængeligt missilforsvar er en ønskedrøm, som ikke kan stoppe et kerne-

våbenangreb. Systemet skal derfor mere betragtes som et værdifuldt aktiv, der kan 

bekymre de russiske militærstrateger og dermed give USA en fordel ved fremtidige 

våbenkontrolforhandlinger116. Under Reagan-administrationen var Strategic Defense 

Initiative (SDI) en vigtig katalysator og forhandlingsfaktor i forbindelse med 

nedrustningsaftalerne med Sovjetunionen, og en russisk perception af analogi 

mellem SDI og NMD vil være i denne sammenhæng være nærliggende. 

Ruslands trusselperceptioner omkring NMD kan også formodes at være relateret til 

selve den symbolske betydning af at kunne deployere et moderne, ballistisk missil-

forsvar. Ruslands største aktiv i landets bestræbelser på anerkendelse som stormagt 

knytter sig i meget stor udstrækning til landets kernevåbenstatus, som er af stor 

betydning for Ruslands anseelse og prestige i det internationale system. Paritet med 

USA er i denne sammenhæng af central betydning, men da Ruslands nukleare styrker 

kontinuerligt er forfaldet siden Den kolde Krigs afslutning117, kommer denne paritet 

tydeligere til udtryk gennem de strategiske våbenkontrolaftalers kvantitative 

sammenligninger end ved en egentlig kvalitativ sammenligning med USA kerne-

våbenstyrker. Våbenkontrolaftalerne skal i denne sammenhæng derfor ses som et 

vigtigt instrument for de russisk paritetsbestræbelser. I Ruslands øjne vil selv et 

”begrænset” NMD understrege Ruslands underlegenhed og true med at forvrænge 

billedet af paritet. Den forholdsvis ubekymrede russiske retorik omkring USA's 

deployering af NMD kan i denne sammenhæng opfattes som et forsøg på at dække 

over en dyb russisk bekymring over den stadigt større kløft mellem USA's og 

Ruslands magtkapaciteter i almindelighed og de strategiske kernevåben i 

særdeleshed. Rusland ønsker derfor at sende tydelige signaler til USA og resten af 

verden om, at Ruslands fortsat er i stand til at opretholde en troværdig nukleare 

afskrækkelse, uanset om USA deployerer NMD eller ej. 
                                                 
116 Keller (2001).  
117 Blair (2001). 
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Den russiske frygt for underminering af troværdigheden af Ruslands gengældelses-

kapacitet i forbindelse med deployering af NMD hidrører ikke fra en numerisk 

sammenligning mellem de russiske og amerikanske nukleare styrker, men derimod 

fra en perception omkring de russiske strategiske styrkers sårbarhed overfor et fore-

byggende amerikansk kernevåbenangreb. Selv under ikraftværende START II- og 

START III-aftaler vil USA besidde et stort antal meget præcise ICBMs og SLBMs 

med en betragtelig counterforce-kapacitet, som kan anvendes til et forebyggende 

angreb mod Ruslands nukleare styrker118. Efter implementeringen af START I-

aftalen råder Rusland over 5232 sprænghoveder deployeret i 1118 ICBMs og 

SLBMs119, og en strategisk styrke af denne størrelse vil til enhver tid kunne penetrere 

det forslåede NMD med en overvældende margin. Det samme vil være tilfældet med 

en russisk nuklear styrke af en størrelse, der ligger indenfor START II-

forhandlingernes udgangspunkt på 1500-2200 sprænghoveder. 

Visse analyser har imidlertid estimeret, at antallet af russiske sprænghoveder – alt 

afhængigt af den fremtidige økonomiske og politiske udvikling i Rusland – kan være 

blevet reduceret til mellem ca. 1150 og 1800 inden 2015120. Andre estimater antyder 

en endnu større reduktion, idet Ruslands totale antal sprænghoveder kan falde så 

langt som til under 500 sprænghoveder i 2010-2015121. Et scenario baseret på en 

beskeden russisk økonomisk vækst vil tillade opbygning af en styrkestruktur med ca. 

1425 sprænghoveder, og såfremt de russiske styrker befinder sig på hair-trigger 

alert122 ved et amerikansk forebyggende angreb, vurderes Rusland at have en 

gengældelseskapacitet på 805 sprænghoveder123. Hvis den samme styrke på ca. 1425 

sprænghoveder derimod blev udsat for et forebyggende amerikansk angreb i et "dag-

                                                 
118 Counterforce er en betegnelse for evnen til at bekæmpe fjendens nukleare styrker, medens 
countervalue er evnen til at ødelægge fjendens højst prioriterede mål, dvs. fortrinsvis befolknings- og 
industricentre. Eden & Miller (1989), p. 14. 
119 Se bilag 4. 
120 Wilkening (2000), pp. 39-40 pp. 82-83. 
121 Blair (2001). 
122 Hair-trigger alert er en anden betegnelse for launch-on-warning, som er en affyringsdoktrin, der er 
baseret på iværksættelse af et nukleart gengældelsesangreb allerede ved varslet om et fjendtligt 
angreb. Hair-trigger alert stiller store krav til troværdigheden af et BMEW-system, og doktrinen er 
forbundet med en vis risiko for fejlagtige affyringer.  
123 Estimatet er desuden baseret på, at 10 % silobaserede ICBMs overlever, at 85 % mobile ICBMs er 
deployeret, at 80 % SSBNs er til søs, samt at 60 % af de strategiske bombefly kan penetrere det 
amerikanske luftforsvar. En ødelæggelse af det russiske strategiske kommando- og kontrolsystem vil 
muligvis kunne reducere antallet af overlevende sprænghoveder yderligere. 
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til-dag"-miljø, vil den russiske gengældelseskapacitet kunne blive reduceret til blot 

ca. 180 overlevende sprænghoveder, som herefter skal konfronteres med og 

penetrere NMD124. 

Medens disse analyser kan være realistiske for en fremtidig russisk kernevåben-

styrke, har vedligeholdelsesproblemer, personelmangel og ressourceproblemer 

imidlertid medført, at Ruslands Strategiske Raketstyrker for nærværende kun kan 

bringe cirka halvdelen af deres ICBMs i operativt affyringsberedskab på samme 

tid125. Såfremt Rusland måtte antage et scenario, som er baseret på en svagere 

økonomisk vækst samt fortsatte personel- og ressourceproblemer, vil resultatet være 

en yderligere reduktion af antallet af overlevende sprænghoveder. Med udsigten til 

sådanne scenarier vil selv et ”begrænset” NMD med 100-250 interceptmissiler samt 

eventuelle sø-, luft- og rumbaserede systemer få en overvældende betydning i de 

russiske perceptioner. Et amerikansk forebyggende kernevåbenangreb understøttet af 

NMD, avancerede konventionelle våben og krydsermissiler med dybdepenetrerende 

Low-Yield Nuclear Weapons vil måske i værste fald kunne reducere antallet af 

overlevende russiske sprænghoveder til mindre end 100, hvilket formentlig vil være 

en helt uacceptabel russisk gengældelseskapacitet. Til sammenligning forventes 

USA's nukleare styrker at skulle kunne levere omkring 2000 sprænghoveder mod 

knap 3000 strategiske mål i et gengældelsesangreb mod Rusland for at kunne 

fuldføre en tilfredsstillende mission126.  

Rusland kan også tænkes at have bekymringer omkring et af de officielle formål med 

NMD, nemlig systemets evne til beskytte USA mod et utilsigtet eller uautoriseret 

russisk angreb. NMD må nødvendigvis være designet til at bekæmpe i det mindste 

nogle få russiske missiler, og Rusland kan dermed opfatte systemet som et 

amerikansk forsøg på at nægte Rusland muligheden for at rette et begrænset kerne-

våbenangreb mod USA og dermed at demonstrere viljen til at anvende kernevåben i 

en krisesituation 127. Hvis Rusland anser nuklear ødelæggelse som en nødvendighed 

for at signalere politisk beslutsomhed, vil Rusland se sig henvist til at skulle fortsætte 
                                                 
124 Estimatet er baseret på, at 10 % silobaserede ICBMs overlever, at 2 mobile ICBM-regimenter er 
deployeret, at 2 SSBNs er til søs, samt at ingen bombefly er i alarmtilstand. 
125 Wilkening (2000), p. 83. 
126 Blair (2001). 
127 Glaser & Fetter (2001), p. 74. 
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med at affyre missiler, indtil NMD er mættet. Dette vil med meget stor 

sandsynlighed kunne resultere i en utilsigtet nuklear eskalation. 

Aggressive intentioner 
Hvor stor sandsynlighed Rusland tillægger ovenstående scenarier er usikkert, og 

selvom især en forbedret dialog mellem Rusland og USA efter Den kolde Krigs 

afslutning vil understøtte en russisk vurdering af, at risikoen for et amerikansk 

overraskelsesangreb er ekstremt usandsynlig, kan Rusland dog konstatere, at USA 

vurderer tilstrækkeligheden af egne strategiske styrker ud fra netop samme estimater 

som ovenstående128. Disse kalkulationer omkring Ruslands sårbarhed vil imidlertid 

være mindre relevante så længe Rusland primært tillægger USA fredelige politiske 

intentioner. Denne perception led imidlertid et alvorlig tilbageslag med NATO's krig 

i Kosovo i 1999, hvor Rusland kunne konstatere, at NATO med kort varsel kunne 

indlede et politisk og militært angreb på en suveræn stat og i forbindelse hermed 

agere unilateralt udenfor såvel FN's auspicier som ”The NATO-Russian Founding 

Act”129. NATOs massive luftbombardementer i Kosovo må desuden have punkteret 

eventuelle russiske illusioner om, at NATO udelukkende er en ”defensiv” militær-

alliance, som primært agerer, når der foreligger et direkte angreb på en eller flere 

medlemsstater. Hertil skal lægges, at både Ruslands engagement i de tidligere sovjet-

republikker omkring Det Kaspiske Hav, herunder især Tjetjenien, samt udvidelsen af 

NATO i Østeuropa begge er potentielle konfrontationsområder mellem Rusland og 

USA, som har meget høj russisk sikkerhedspolitisk prioritet130. 

Kombinationen af disse konfrontationsområder og NMD-planerne har resulteret i, at 

de russisk-amerikanske relationer har været forholdsvis afkølede gennem de sidste 

par år, hvilket også er kommet til udtryk ved, at den officielle amerikanske retorik 

under Bush-administrationen undertiden har været uforholdsmæssig skarp med 

tydelige associationer til Den kolde Krig. Eksempelvis har USA's nationale 

sikkerhedsrådgiver Condoleezza Rice udtalt ”… at hun føler oprigtigt, at Rusland 

udgør en trussel for Vesten i almindelighed og vore europæiske allierede i 

                                                 
128 Glaser & Fetter (2001), pp. 73-74. 
129 Blair (2001). 
130 Wallander (2001). 
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særdeleshed…”131. I relation til spredningen af ballistiske missiler og masse-

ødelæggelsesvåben har forsvarsminister Donald Rumsfeld udtalt ”…at Rusland er en 

aktiv spreder [af våbenteknologi] og en del af selve problemet…”132. Central 

Intelligence Agencys direktør George Tenet har foran Senate Intelligence Committee 

beskrevet Rusland som ”…a rogish country, der er indstillet på at ignorere både 

menneskerettigheder og staters suverænitet i dets stræben efter atter at kunne 

påkalde sig stormagtsstatus…”133. Udenrigsminister Colin Powell har tillige peget 

på, "… at holdningen til Rusland ikke bør være forfærdeligt forskellig fra den meget 

realistiske holdning, som USA havde til det gamle Sovjetunionen i slutningen af 

1980'erne…”134. Bush-administrationens udvisning af 50 russiske diplomater under 

henvisning til påstået spionage er et tilsvarende eksempel på en meget kontant 

amerikansk diplomatisk linie, som kan give Rusland indtryk af, at Den kolde Krigs 

perceptioner fortsat dominerer den udenrigspolitiske tankegang på højeste niveau i 

USA135. 

I russiske medier tolkes de amerikanske udtalelser som et udtryk for, at Bush-

administrationen forsøger at kommunikere, at 1) Kreml ikke legalt kan kritisere 

USA's planer om deployering af NMD, fordi Rusland ved at sælge våbenteknologi til 

rogue states selv bliver en del af problemet, at 2) vesteuropæiske landes sympati med 

Ruslands bekymringer omkring NMD burde være mere tilbageholdende, eftersom 

Rusland er en utilregnelig og aggressiv partner, samt at 3) desto mere Rusland 

forsøger at demonstrere, at NMD vil tvinge Kreml til at spille med musklerne, desto 

mere beviser det USA's påstand om at Rusland er en trussel136.  

Disse perceptioner skal ses på baggrund af, at Bush-administrationen – og tidligere 

Clinton-administrationen – gentagne gange officielt har erklæret, at USA's 

intentioner om deployering af et ballistisk missilforsvar udelukkende er motiveret af 

en trusselperception, som hidrører fra den eskalerende spredning af ballistiske 

missiler og masseødelæggelsesvåben til rogue states samt den latente risiko for 

                                                 
131 Daalder & Hill (2001). 
132 The Russia Journal (2001). 
133 Op. cit. 
134 Daalder & Hill (2001). 
135 Op. cit. 
136 The Russia Journal (2001). 
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utilsigtede eller uautoriserede missilaffyringer fra Rusland eller Kina. Erklæringerne 

har været ledsaget af amerikanske forsikringer om, at arkitekturen i et ballistisk 

missilforsvar udelukkende vil være designet til at imødegå ”begrænsede” angreb på 

USA's territorium, og at et sådan system derfor ikke på nogen måde kan udgøre en 

reel trussel mod Ruslands nukleare afskrækkelse overfor USA137. Rusland har 

imidlertid meget kategorisk modsat sig den amerikanske argumentation med 

henvisning til,”…at denne ikke anses for værende overbevisende, idet formentlig 

hverken terrorister eller rogue states vil komme i besiddelse af ballistiske 

missiler…”138. 

I relation til de russiske perceptioner skal tillægges Ruslands største øjeblikkelige 

sikkerhedsmæssige bekymring, nemlig landets dårlige økonomi, som skal styrkes og 

sikres en stabil vækst gennem omfattende reformer139. Rusland befinder sig i en 

relativt svækket position, hvorfra de russiske ledere forsøger at såvel maksimere 

økonomiske fordele som at styrke landets sikkerhed. Ruslands svage økonomiske 

situation kan dermed blive en væsentlig faktor i forbindelse med den fremtidige 

udvikling af de russiske kernevåbenstyrker og dermed også influere på Ruslands 

perception af mulighederne for at respondere på NMD. Økonomiske ressource-

problemer har allerede tvunget Rusland til at fremskynde afviklingen af visse 

strategiske systemer, medført vedligeholdelsesproblemer for andre systemer samt 

forsinket den generelle modernisering af de nukleare styrker. Hertil kommer, at 

hovedparten af Ruslands nuværende kernevåbenstyrker vil være forældede inden 

udgangen af 2007, og såfremt Rusland ikke forøger investeringerne i deres 

strategiske styrker væsentligt, vil det russiske kernevåbenarsenal i 2015 være blevet 

reduceret til mindre end 2000 sprænghoveder uanset indholdet i eventuelle våben-

kontrolaftaler140. 

                                                 
137 Se blandt andet Cohen (1999), Bush (1. maj 2001) og Bush (13. december 2001). 
138 Putin (2001). 
139 Op. cit. 
140 National Intelligence Council (2001). 
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Ruslands trusselbalancering 
Indre balancering 
Ud fra et russisk synspunkt er opretholdelsen af en troværdig russisk nuklear 

afskrækkelse overfor USA i princippet udelukkende relateret til et enkelt forhold, 

nemlig USA's overbevisning om, at det fortsat er overvejende sandsynligt, at 

Rusland i et gengældelsesangreb vil kunne fremføre et uacceptabelt stort antal 

sprænghoveder til amerikansk territorium. Tilstedeværelsen af denne amerikanske 

overbevisning er tæt knyttet til Ruslands evne til at forsvare sin nukleare gengældel-

seskapacitets overlevelsesevne overfor både en amerikansk ”offensiv” counterforce 

og et ”defensivt” NMD. Alle russiske tiltag, som forbedrer denne evne, vil bidrage til 

en balancering af det dilemma, som NMD kan afstedkomme for Rusland. En 

forbedret overlevelsesevne overfor en counterforce gennem indre balancering kan i 

princippet ske ved blandt andet at armere ICBM-siloer, deployere flere missiler, gøre 

landbaserede missiler mobile, ubådsbasere missiler (SLBMs) eller øge affyrings-

beredskabet gennem forbedret varsling og adoption af en affyringsdoktrin, som er 

baseret på launch-on-warning141. En forbedret overlevelsesevne overfor NMD-

systemet kan også ske gennem en direkte bekæmpelse af systemets komponenter, 

mætning af systemet ved at affyre flere missiler eller deployere flere sprænghoveder 

i disse, eller ved at anvende modmidler såsom decoys, stealth-teknologi, elektronisk 

jamming og manøvrerbare sprænghoveder142. Som en direkte konsekvens af MAD-

doktrinen er en række af disse bestræbelser på at opretholde et overlevelsesdygtig 

nuklear styrke allerede implementeret i Ruslands strategiske forsvar, ligesom 

Rusland allerede disponerer over den nødvendige infrastruktur, teknologi og 

ekspertise, som er nødvendig for at balancere effekten af NMD143. 

Uanset hvilke balanceringsbestræbelser Rusland måtte vælge, vil disse blandt andet 

være betinget af det videre forløb af START-processen, som enten kan sætte 

begrænsninger for det russiske valg af metoder, eller måske vil tvinge Rusland til at 

agere unilateralt udenfor rammerne af strategiske våbenkontrolaftaler. Rusland har 

endnu ikke trukket sig tilbage fra nogen våbenkontrolaftale, og retorikken i både 

                                                 
141 Glaser & Fetter (2000), pp. 62-63 og Bin (2001). 
142 Ibid. 
143 Putin (2001) og Glaser & Fetter (2000), p. 62. 
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USA og Rusland indikerer, at begge lande har intentioner om at arbejde frem imod 

nye aftaler144. Såfremt det skulle lykkes for USA at gennemføre en succesfuld 

afprøvning og deployering af NMD, vil Rusland imidlertid allerede indenfor rammen 

af START I-aftalen kunne overveje visse muligheder med henblik på forbedre 

overlevelsesevnen af de russiske gengældelsesstyrker. Rusland vil kunne beholde de 

nuværende SS-18 og SS-24 ICBM-systemer, som på grund af deres mobilitet og 

MIRV-kapacitet vurderes som værende vigtige i Ruslands bestræbelser på sikre sin 

gengældelseskapacitets overlevelsesevne145. 

Såfremt START II-aftalen ikke træder i kraft – hvilket er overvejende sandsynligt, 

idet den russiske Duma udelukkende ratificerede aftalen under forudsætning af, at 

ABM-traktaten fortsatte med at eksistere146 – kan Rusland vælge at bibeholde både 

SS-18 og SS-24 systemerne, som ikke er tilladte under START II-aftalens på grund 

systemernes MIRV-kapacitet. Om Rusland rent faktisk vælger at opretholde operativ 

status på disse to systemer er dog tvivlsomt, idet begge systemer er forældede og bør 

skrottes uanset START-processens forløb, men ved at bevare dem kan Rusland i det 

mindste bevare en option åben147. Flere højtstående russiske politikere, militære 

ledere og repræsentanter fra industrien har åbenlyst diskuteret militære 

modforanstaltninger overfor NMD, og Ruslands nyeste ICBM, SS-27 (Topol-M), der 

blev udviklet i 1980’erne som en respons på SDI, vil sandsynligvis være grundlaget 

for Ruslands mest troværdige respons på et ballistiske missilforsvar148. SS-27 har tre 

egenskaber, som vil gøre det velegnet til at balancere NMD: 1) det er mobilt, 2) det 

rummer forskellige modmidler, som gør det sværere at detektere og bekæmpe både 

missil og sprænghoveder, og 3) det muliggør deployering af MIRV med op til 3 

sprænghoveder. Både præsident Putin og forsvarsminister Ivanov har som følge af 

”annuleringen af ABM-traktaten og de dertil associerede restriktioner” påkaldt sig 

Ruslands ret til at deployere MIRV på SS-27, men Rusland ser ingen grund til at 

udnytte denne ret i forudseelig fremtid149. Præsident Putins udtalelser antyder dermed 

                                                 
144 Bush (13. december 2001) og Putin (2001). 
145 Wallander (2002). 
146 Op. cit. 
147 Op. cit. 
148 National Intelligence Council (2001). 
149 Putin (2001) og Wallander (2001). 
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også, at START II-aftalen i realiteten er ”død”, idet denne forbyder deployering af 

landbaserede missiler med MIRV. 

Præsident Putin har erklæret, at Ruslands beslutning om deployering af MIRV vil 

bero på ”kvaliteten” af det russisk-amerikanske forhold, hvilket sandsynligvis skal 

ses i sammenhæng med indgåelsen af nye våbenkontrolaftaler, amerikansk støtte i 

forbindelse med eventuel optagelse af Rusland i World Trade Organization (WTO) 

samt forholdet mellem NATO og Rusland, herunder især NATO’s forestående 

ekspansion150. Selvom deployering af MIRV umiddelbart er en billigere metode til at 

forøge antallet af sprænghoveder på end at forøge det totale antal missiler, vil det 

være forbundet med store omkostninger for Rusland at operationalisere MIRV-

systemer på SS-27151. Hertil må Rusland påregne, at SS-27 missiler med MIRV vil 

blive et primært og attraktivt mål for en amerikansk counterforce, hvorfor disse 

konstant må være deployeret borte fra deres garnisoner, såfremt deres overlevelses-

evne skal sikres effektivt. Balancering af NMD gennem deployering af SS-27 med 

MIRV vil dermed betyde en yderligere belastning af et russisk forsvarsbudget, som i 

forvejen er under stort pres. 

En anden option for Rusland kunne være udvikling og deployering af forskellige 

modmiddel-teknologier såsom elektroniske modmidler, sofistikerede decoys og 

manøvrering af sprænghoveder i deres ballistiske baner152. Også denne option vil 

være forbundet med meget store udgifter, og en russisk beslutning om at udnytte en 

eller flere af disse muligheder, vil afhænge af, hvor stor en trussel Rusland anser 

NMD for at udgøre overfor den russiske gengældelsesstyrke. Rusland antages at 

kunne acceptere en amerikansk kapacitet til at bekæmpe 20-30 sprænghoveder, og 

stiger denne kapacitet yderligere, forventes Rusland at begynde at udforske 

mulighederne for at deployere modmidler153. Den økonomiske belastning, som vil 

være forbundet med forskning og udvikling af modmidler, kan eventuelt vise sig 

blive delvist reduceret, såfremt det russisk-kinesisk strategiske partnerskab resulterer 

                                                 
150 Wallander (2001). 
151 Op. cit. 
152 Glaser & Fetter (2001), p. 63. 
153 Wallander (2001). 
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i et konkret samarbejde på området154. Rusland kan desuden formodes at antage, at 

deployering af modmidler vil være den mest effektive metode til at imødegå et 

worst-case scenario, såfremt NMD skulle vise sig at blive et open-ended system, 

hvor USA overskrider selvpålagte eller traktatfastsatte begrænsninger af antallet af 

interceptmissiler. Rusland vil ligeledes kunne opfatte modmidler som en 

nødvendighed for at bevare en effektiv mulighed for at anrette et begrænset kerne-

våbenangreb mod USA155. 

En tredje option, som Rusland kan anvende for at balancere effekten af NMD, er at 

sikre affyring af de russiske ICBMs fra deres deployeringssteder, inden en 

amerikansk counterforce rammer sit mål. En sådan strategi kræver en tidlig og 

massiv affyring af de russiske kernevåben i forbindelse med en opstået krise, hvilket 

vil kunne effektueres ved, at Rusland vælger enten at angribe først med et 

forebyggende angreb, eller ved at de russiske kernevåbenstyrker sættes på hair-

trigger alert, således at missilerne kan affyres ved launch-on-warning156. Begge 

strategier vil reducere effekten af en amerikansk counterforce og dermed øge de 

russiske missilers mulighed for at mætte NMD. Implementering af en hair-trigger 

alert-doktrin vil dog medføre en lang række implikationer for Rusland. For det første 

er det russiske BMEW-system baseret på et forfaldent netværk af dårligt 

vedligeholdte radar- og satellitsystemer, hvilket vil underminere strategiens 

troværdighed på grund af systemets mangelfulde evne til at detektere et amerikansk 

angreb157. For det andet vil systemets upålidelighed og den deraf følgende mulighed 

for falske alarmer øge risikoen for utilsigtede eller uautoriserede russiske 

affyringer158. For det tredje vil en hair-trigger alert formentlig kun kunne 

implementeres effektivt ved at bryde The Clinton-Yeltsin De-Targeting Pact fra 

1994, som blev indgået med henblik på at reducere konsekvenserne af utilsigtede 

                                                 
154 Wallander (2001). Det russisk-kinesiske strategiske samarbejde beskrives nærmere i afsnittet Ydre 
balancering. 
155 Glaser & Fetter (2001), p. 71. 
156 Betegnes undertiden også som hair-trigger alert, i.e. en affyringsdoktrin, som er baseret på 
affyring af gengældelsesstyrkerne ved varslet om et fjendtligt angreb. Hair-trigger alert stiller store 
krav til troværdigheden af et BMEW-system, og doktrinen er forbundet med en vis risiko for 
fejlagtige affyringer. 
157 Wilkening (2000), p. 13 og Blair (2001). 
158 Blair (2001). Blair underbygger blandt andet denne påstand gennem at fremhæve et eksempel fra 
1995, hvor en norsk videnskabelig raket resulterede i en nuklear nedtælling i Rusland. 
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affyringer gennem radering af målparametrene i de strategiske ballistiske missilers 

computere159. For det fjerde vil opretholdelse af hair-trigger alert være bekostelig 

for det russiske forsvarsbudget. For det femte vil Rusland være nødt til at forbeholde 

sig retten til opretholde en hair-trigger alert doktrin i forbindelse med de fortsatte 

START-forhandlinger. 

Mere offensive optioner som Rusland kan vælge anvende for at balancere NMD 

kunne være direkte bekæmpelse af systemets rumbaserede komponenter. Dette vil 

imidlertid kræve, at Rusland genoptager tidligere anti-satellitprogrammer, som kan 

eliminere NMD-systemets rumbaserede sensor- og våbensystemer, herunder 

SIBIRS-satellitsystemerne samt eventuelle Space Based Lasers. Også denne option 

vil medføre alvorlige økonomiske konsekvenser for Rusland. 

Ydre balancering 
Ruslands forsøg på at bremse den amerikanske deployering af NMD gennem ydre 

balancering har indtil videre primært omfattet en række diplomatiske bestræbelser 

samt forsøget på at bevare ABM-traktaten i en eller anden form. Efter præsident 

Putins magtovertagelse har Rusland forsøgt at lægge USA's missilforsvarsplaner 

under pres ved at sætte NMD højt på den internationale agenda. Rusland har ved 

anvendelse af diplomatiske metoder blandt andet forsøgt at isolere USA i forhold til 

sine allierede i Europa ved at underbygge en allerede eksisterende europæisk 

modstand mod de amerikanske planer. Eksempelvis har Rusland modarbejdet de 

amerikanske planer ved at lægge diplomatisk pres på blandt andet Storbritannien og 

Danmark, som begge indtager en særlig rolle i forbindelse med den nødvendige 

opgradering af BMEW-radarne i disse to lande160. 

Præsident Putin har opbygget gode personlige relationer til både den britiske 

premierminister Tony Blair og den tyske forbundskansler Gerhard Schröder, og efter 

genoptagelsen af normale diplomatiske forbindelser mellem Rusland og NATO efter 

Kosovo-krigen har præsident Putin i forbindelse med NATOs generalsekretær 

George Robertsons besøg i Moskva i februar 2001 desuden fremført forslag om 

                                                 
159 Blair (2001). 
160 Ruslands udenrigsministerium fremsendte en diplomatisk note til Danmark med oplysning om, at 
NMD er i modstrid med ABM-traktaten, og at Danmark vil medvirke til at bryde traktaten ved at 
tillade en opgradering af Thule-radaren. Jessen, Thomsen & Willumsen (2001), p. 21. 
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etablering af et ikke-strategisk russisk-europæisk missilforsvar161. USA's 

bestræbelser på at opnå sine europæiske allieredes accept af NMD-planerne – ved 

blandt andet at tilbyde disse en andel i projektet – kan også antages at hænge 

sammen med dette diplomatiske spil, som angiveligt også har været den direkte årsag 

til ændringen i terminologien fra National Missile Defense til Ballistic Missile 

Defense, fordi betegnelsen ”national” gav associationer i retning af, at systemet 

udelukkende skulle beskytte USA's territorium162. Ved at aflægge officielt besøgt i 

Nordkorea har præsident Putin desuden demonstreret sin vilje og evne til at føre 

dialog med en rogue state. Denne indirekte russiske antydning af, at diplomatisk 

forhandling med rogue states kan være et amerikansk alternativ til at balancere en 

nordkoreansk ballistisk missiltrussel, understregede konfrontationskursen med USA 

yderligere. 

Et andet og meget væsentligt diplomatisk initiativ har været Ruslands indgåelse af en 

bilateral traktat med Kina den 16. juli 2001, som skal udgøre det formelle grundlag 

for et tættere strategisk samarbejde mellem de to lande163. Rusland og Kina har 

allerede indgået et formaliseret samarbejde gennem The Shanghai Cooperative 

Organization164, og den nye traktat skal bidrage til at styrke en indtil videre temmelig 

løs men hurtigt udviklende regional sikkerhedsstruktur. Traktatens tilblivelse skal i 

stor udstrækning ses begrundet i den kollektive russisk-kinesiske modstand mod et 

amerikansk missilforsvar. Dette understreges blandt andet af, at flere af traktatens 

artikler refererer direkte til opretholdelsen af den globale strategiske balance og 

stabilitet samt de dertil knyttede aftaler, i.e. primært ABM-traktaten165. Opmærksom-

heden bør især henledes på Artikel IX, som pålægger parterne umiddelbart at indgå 

konsultationer med hinanden med henblik på at eliminere en fremvoksende trussel, 

såfremt en af parterne måtte have perceptioner af en sådan trussel. Selvom Artikel IX 
                                                 
161 Præsident Vladimir Putins foreslåede system er forskelligt fra det i de amerikanske planer, idet kun 
USA vurderes at kunne deployere et system, der kan engagere ballistiske missiler i upper tier, dvs. lag 
over 35 km. 
162 Danmarks Udenrigspolitiske Nævn (2001). Udtalt af Robert Lucas Fischer, Deputy Assistant 
Secretary for Strategic Affairs, State Department, Bureau of Arms Control. 
163 Kinas udenrigsministerium (2001): The Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation 
Between The People’s Republic of China and The Russian Federation.  
164 Benævnes også ”The Shanghai Six”, som udover Rusland og Kina også inkluderer Kasakhstan, 
Kirgisistan, Tastjikistan og Usbekistan. Organisationen, som blev grundlagt i 1996 af de fem 
førstenævnte, har til formål at initiere og støtte tillidsskabende foranstaltninger i grænseregionerne. 
165 Se blandt andet traktatens artikel 11 og 12. 
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ikke medfører de samme konsekvenser som den kollektive forsvarsforpligtigelse i 

Washington-traktatens Artikel V, så giver den tydelige associationer i samme 

retning. Såfremt det bilaterale russisk-kinesiske forhold skal karakteriseres som en 

alliance, må denne indtil videre betegnes som en relativt løs og svagt 

institutionaliseret alliance166. 

Både Rusland og Kina har understreget, at den russisk-kinesiske traktat er baseret på 

en ”ny type af mellemstatlige relationer”, som hverken skal danne grundlag for en 

militæralliance eller konfrontationspolitik rettet mod tredjeland167. Det russisk-

kinesiske samarbejde har hidtil omfattet blandt andet afgivelse af fælles erklæringer, 

som er rettet mod ”amerikansk hegemoni”, herunder USA's planer deployering af et 

ballistisk missilforsvar168. Traktaten har desuden dannet grundlag for koordination af 

en række initiativer på den internationale politiske scene, herunder ikke mindst i FN, 

hvor de to lande blandt andet har været hovedarkitekterne bag en resolution om 

bevarelse og styrkelse af ABM-traktaten, som blev vedtaget af Generalforsamlingen 

den 29. november 2001169. Traktatens Artikel II og XI stipulerer desuden 

uforbeholden støtte til principperne og normerne bag international lov, herunder FN's 

sikkerhedsråds rolle som det eneste organ med beføjelse til at anvende magtmidler i 

internationale relationer. Det russiske motiv hertil skal formentlig ses i lyset af FN's 

og NATO's roller i Kosovo-krigen.  

Rusland vil også gennem fortsatte strategiske våbenkontrolaftaler med USA, som 

kan lægge kvalitative og/eller kvantitative begrænsninger på den amerikanske 

counterforce-kapacitet, kunne sikre en forbedret overlevelsesevne af de russiske 

strategiske styrker gennem ydre balancering. Dette ville eksempelvis kunne gøres 

ved at gennemføre tilpas store reduktioner i antallet af amerikanske ICBMs samt 

opmagasinering af alle silo-penetrerende sprænghoveder170. Rusland må ligeledes 

forventes at ville stille en række krav til USA om begrænsninger af selve NMD-

                                                 
166 Sokov (2001). 
167 Fælleserklæring på vegne af de russiske og kinesiske statsledere, Ruslands Udenrigsministerium, 
18. juli 2000. 
168 Op. cit. 
169 Sokov (2001). 
170 Blair (2001). 
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systemets kapacitet, herunder især antallet af deployerede interceptmissiler171. En 

strategisk våbenkontrolaftale, som inkluderer effekten af NMD, vil komme til at 

antage nye kontroversielle dimensioner. Disse dimensioner vil blandt andet inkludere 

fastsættelse af det totale antal ”offensive” og ”defensive” våben samt en bilateral 

overenskomst omkring et ballistisk missilforsvars forventede effektivitet172.  

Delkonklusion 
Rusland er konfronteret med risikoen for, at NMD vil kunne underminere Ruslands 

nukleare afskrækkelse overfor USA i dens nuværende form inden 2015. 

Kombinationen af kvantitative og kvalitative forringelser af de russiske kernevåben-

styrker har allerede på nuværende tidspunkt medført, at Rusland ikke kan matche 

USA's offensive strategiske styrker, hvilket vil bidrage til at gøre Rusland mere 

sårbar overfor effekten af NMD. Med ABM-traktatens opsigelse er Rusland desuden 

blevet konfronteret med udsigten til et open-ended NMD, og såfremt NMD ikke 

bliver pålagt restriktioner i forbindelse med fortsatte strategiske våbenkontrolaftaler, 

vil Rusland se sig nødsaget til at antage et worst-case scenario omkring systemets 

arkitektur og effektivitet. 

Uanset om Rusland på nuværende tidspunkt vælger at opfatte USA's deployerings-

planer som et udtryk for aggressive intentioner eller ej, må Rusland antage, at de 

russisk-amerikanske relationer på sigt kan udvikle sig i en negativ retning. Ruslands 

trængte økonomiske situation og bestræbelser på at gennemføre økonomiske 

reformer vil kunne begrænse Ruslands muligheder for at gennemføre en effektiv 

indre balancering. Ruslands økonomiske ressourcer til at indlede et højteknologisk 

våbenkapløb med USA er på nuværende tidspunkt tvivlsomme, og russiske 

bestræbelser i denne retning vil kunne medvirke til at underminere Ruslands 

muligheder for at forfølge andre vigtige sikkerhedspolitiske målsætninger. 

Rusland vil ikke desto mindre se sig tilskyndet til som minimum at forberede den 

russiske nukleare infrastruktur med henblik på at kunne balancere NMD, såfremt 

USA vælger at deployere systemet. Indtil da vil Rusland prøve at vinde tid gennem 

forsøg på politisk inddæmning af de amerikanske planer, ligesom Rusland definitivt 

                                                 
171 Glaser & Fetter (2001), p. 77. 
172 Op. cit., p. 79. 
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vil forsøge at begrænse effekten af NMD gennem fremtidige strategiske våben-

kontrolaftaler med USA. Ruslands hidtidige forsøg på at imødegå et amerikansk 

missilforsvar gennem ydre balancering har ikke bremset de amerikanske planer, som 

tværtimod både er blevet tidsmæssigt fremskyndet og kapacitetsmæssigt udbygget 

siden Bush-administrationens magtovertagelse.  
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Kapitel 4  
Kina 

Kinas trusselperception 
Magtkapaciteter og offensiv formåen  
Den nukleare magtbalance mellem Kina og USA er ikke baseret på paritet eller 

strategiske våbenkontrolaftaler, idet Kina såvel kvantitativt som kvalitativt er USA 

markant underlegen på alle områder i relation til strategiske kapaciteter173. Den 

amerikanske offensive nukleare kapacitet står i dybt misforhold til en kinesisk 

strategisk triade, hvor det i realiteten kun er ca. 20 forældede silo-baserede ICBMs, 

som kan nå amerikansk territorium. Kina råder fortsat ikke over interkontinentale 

bombefly, og den enlige operative SSBN, som udelukkende opererer i kinesisk 

territorialhav, udgør med sine 12 mellemdistance SLBMs ikke nogen reel trussel 

mod amerikansk territorium, ligesom den kun vurderes at have en meget ringe 

overlevelsesevne overfor USA's moderne antiubådskapacitet. 

Da USA til sammenligning besidder 1238 fremføringsmidler og 5949 sprænghoveder 

har Kina alene ud fra et kvantitativt synspunkt ingen reel counterforce i forhold til 

USA174. Kina har endvidere ikke sine strategiske nukleare styrker opretholdt i et højt 

beredskab, som muliggør gengældelsesangreb med kort varsel. Dels besidder Kina 

intet BMEW-system til detektion af angribende ballistiske missiler og vil dermed 

ikke kunne effektuere en launch-on-warning strategi, og dels er de kinesiske ICBMs 

i et ”dag-til-dag”-miljø i et meget lavt affyringsberedskab, idet disse ikke er tanket 

op med brændstof, ligesom sprænghovederne er demonteret fra missilerne175. Kina 

besidder dermed ikke en egentlig overlevelsesdygtig nuklear afskrækkelse på samme 

måde, som dette koncept bliver opfattet af øvrige kernevåbenmagter. 

Siden Kina deployerede sine første ICBMs i 1980, har den kinesiske nukleare 

afskrækkelse overfor USA været baseret mere på en kvantitativ usikkerhed omkring 

landets kernevåbenarsenal end den faktiske størrelse af dette176. De ca. 20 kinesiske 

landbaserede ICBMs, som er blevet detekteret og lokaliseret af USA's Intelligence 

                                                 
173 Se bilag 4. 
174 Ferguson (2001). 
175 Bin (2001) og Glaser & Fetter (2001), p. 81. 
176 Bin (2001) og Stokes (1999), p. 96. 
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Community, vil formentlig kun have en meget ringe chance for at overleve et 

forebyggende amerikansk angreb. Da Kina imidlertid hverken har konfirmeret eller 

afkræftet de amerikanske estimater omkring det kinesiske nukleare arsenal, vil det 

være svært for USA udelukke en vis fejlmargin177. Kinas nukleare strategi er dermed 

baseret på en decideret countervalue-doktrin, som sigter mod at afskrække USA ved 

udsigten til, at Kina efter et forebyggende amerikansk counterforce-angreb vil kunne 

affyre et lille antal uidentificerede eller overlevende ICBMs mod amerikanske 

storbyer178. 

Kina har altid meget vedholdende og udtrykkeligt erklæret, at den kinesiske kerne-

våbenstrategi udelukkende er defensiv af natur, samt at de meget få kinesiske kerne-

våben udelukkende er til selvforsvar. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at 

Kina gentagne gange officielt frasagt sig førstegangsanvendelse af kernevåben179. 

Kinas nukleare styrker blev alene udviklet med henblik på at forsvare landets 

nationale sikkerhedsinteresser mod muligheden for nuklear afpresning. Dette forhold 

skal primært ses på baggrund de kinesiske erfaringer under såvel Korea-krigen 1950-

53 som i forbindelse med kriserne i Taiwan-strædet i 1950’erne, hvor Kina angiveligt 

blev udsat for utvetydig amerikansk nuklear afpresning180. Opretholdelsen af en 

overlevelsesdygtig nuklear afskrækkelse har derfor været den højeste prioritet i den 

kinesiske forsvarsplanlægning lige siden den sidste halvdel af 1950’erne, og vestlige 

analytikere vurderer, at dette også er gældende i dag181. 

De amerikanske planer om deployering af et ballistisk missilforsvar vækker stor 

bekymring i Kina, idet NMD frygtes at underminere Kinas nukleare afskrækkelse 

overfor USA og dermed også kompromittere Kinas nationale sikkerhed182. De 

allerede eksisterende kinesiske bekymringer omkring den kinesiske gengældelses-

styrkes overlevelsesevne overfor en amerikansk counterforce – som med relativt stor 

sandsynlighed vil kunne eliminere hovedparten af de ca. 20 identificerede silo-

baserede ICBMs – er blevet yderligere forstærket ved udsigten til, at det lille antal 

                                                 
177 Bin (2001). 
178 National Intelligence Council (2001) og Ferguson (2001). 
179 Zemin (1999) og Zukang (23. marts 2001). 
180 Ferguson (2001) og Zukang (23. marts 2001). 
181 Stokes (1999), p. 10 og Ferguson (2001). 
182 Zukang (14. marts 2001). 
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overlevende kinesiske missiler, herefter skal kunne penetrere NMD183. Til de 

kinesiske bekymringer skal tillægges, at Kinas førstegenerations ICBMs med 

langsomt-brændende boostere, enkelte sprænghoveder og fuldstændige mangel på 

modmidler vil være meget sårbare overfor selv det ”begrænsede” Capability 1-

system, som Clinton-administrationen indledningsvis foreslog deployeret184. 

Den kinesiske bekymring er blevet udtrykt direkte af Kinas generaldirektør på 

nedrustnings- og våbenkontrolområdet, ambassadør Sha Zukang, som blandt andet 

har understreget, ”…at det er evident, at et amerikansk ballistisk missilforsvar 

alvorligt vil underminere effektiviteten af Kinas nukleare kapacitet fra den allerførste 

dag systemet deployeres, og dette kan kun give anledning til alvorlig bekymring i 

Kina…”185. Fra officiel kinesisk side fremhæves det, at Kina ikke ønsker en 

konfrontation eller et våbenkapløb med USA på grund af NMD, men Kina vil ikke 

acceptere, at Kinas legitime midler til selvforsvar bliver svækket eller elimineret af 

nogen som helst stat på nogen som helst måde186. Kina er ikke imod NMD, fordi 

Kina ønsker at true USA's nationale sikkerhed, men fordi det er et kinesisk håb, at 

den eksisterende gensidige afskrækkelse mellem de to lande kan blive bevaret187. 

Kinas holdning til de amerikanske planer omkring deployering af et ballistisk missil-

forsvar afspejles tydeligt i den officielle kinesiske retorik, som vedholdende og 

entydigt indikerer en modstand mod systemet, og som kun er blevet overgået af den 

russiske retorik. Den kinesiske argumentation mod NMD er rettet mod en række 

forskellige forhold, som ikke tager direkte udgangspunkt i en egentligt officiel 

indrømmelse af, at Kinas nukleare afskrækkelse kan blive undermineret af NMD. 

Ambassadør Zukang har således fremsat påstand om, at et ballistisk missilforsvar vil 

have følgende negative og vidtrækkende konsekvenser for det internationale 

sikkerhedssystem: 1) Den eksisterende globale strategiske balance og stabilitet, som i 

vid udstrækning har været forankret i ABM-traktaten, vil blive undermineret, 2) de 

internationale våbenkontrolaftaler vil blive undermineret, hvilket vil resultere i et 

uønsket våbenkapløb, som kan blive udvidet til også at omfatte defensive strategiske 
                                                 
183 Bin (2001). 
184 Se bilag 5, pp. 3-5. 
185 Bin (2001). 
186 Zukang (14. marts 2001). 
187 Op. cit. 
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våben og det ydre rum, 3) de internationale ikke-spredningsaftaler vil blive 

undermineret, og deployering af NMD vil blot stimulere til yderligere spredning 4) 

NMD vil forøge betydningen af den militære faktor i internationale relationer, og 

uanset hvor effektivt systemet måtte vise sig at være, vil det styrke USA's unilaterale 

tendens til at anvende eller true med at anvende militær magt, og 5) endelig vil NMD 

være en trussel mod sikkerheden i den pacific-asiatiske region188. I en tale til FN’s 

Nedrustningskommission den 10. april 2001 blev NMD af den kinesiske ambassadør 

for nedrustningsspørgsmål, Hu Xiaodi, karakteriseret som en ”unilateral nuklear 

ekspansion”, der udelukkende har til hensigt at optimere USA's egen sikkerhed. 

Ambassadør Xiaodi beskyldte i denne sammenhæng USA for ”…at forfølge en 

nuklear afskrækkelsesstrategi, som er baseret på førstegangsanvendelse af kerne-

våben, og under sådanne omstændigheder vil et ballistisk missilforsvar blive opfattet 

som en force-multiplier for USA's offensive strategiske styrke…”189. 

De officielle amerikanske erklæringer har understreget, at NMD kun vil blive 

deployeret med henblik på at imødegå angreb fra rogue states samt utilsigtede og 

uautoriserede kinesiske eller russiske affyringer. Alene ud fra et kapacitetsmæssigt 

synspunkt vil systemets nominelle formål imidlertid give systemet en ”medfødt” 

evne til at bekæmpe Kinas gengældelsesstyrke, og det er derfor langt fra sikkert, at 

Kina opfatter NMD på samme måde. Et andet forhold som kan understøtte en 

kinesisk perception af, at NMD er rettet mod Kina, tager udgangspunkt i selve 

missilforsvarssystemets arkitektur, som tydeligvis er orienteret primært mod missiler, 

der bliver affyret mod USA fra Øst-Asien. Såvel interceptmissiler som X-band Radar 

skal indledningsvis udelukkende deployeres på Shemya Island i Alaska, som er 

meget tættere beliggende på Øst-Asien end Mellemøsten, og som derfor er en 

geografisk velegnet forpost med henblik på detektering og målfølgning af ballistiske 

missiler, der bliver affyret fra Russisk Sibirien, Nordkorea og Kina190. Ved at 

optimere NMD til at engagere ballistiske missiler fra Nordkorea, vil USA på samme 

tid også have optimeret systemet til bekæmpe kinesiske ICBMs, og NMD-systemets 

                                                 
188 Zukang (14. marts 2001). 
189 Arms Control Organization (2001). http://www.armcontrol.org/factsheets/chinesenmd.asp (25. april 2002). 
190 Wilkening (2000), p. 41 og Bin (2001). 
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”Øst-Asien fokuserede” arkitektur vil kunne give Kina et forstærket indtryk af, at 

ballistiske missiler fra Øst-Asien kun vil have ringe chance for at penetrere NMD191. 

Den kinesiske vurdering af størrelsen af truslen fra NMD mod Kinas strategiske 

gengældelseskapacitet vil afhænge af tre principielle faktorer, nemlig 1) størrelsen af 

det område, som systemet kan forsvare, 2) det kinesiske kernevåbenangrebs karakter 

samt 3) antallet og effektiviteten af interceptmissilerne. En kinesisk perception af, at 

NMD primært har til formål at underminere Kinas nukleare gengældelse, vil blive 

direkte understøttet af det antal interceptmissiler, som Clinton-administrationen 

planlagde at deployere i de forskellige Capabilities. Capability 1 inkluderede 

indledningsvis 20 interceptmissiler, hvilket er umiddelbart sammenligneligt med 

USA's nuværende estimat af Kinas samlede ICBM-arsenal og sandsynligvis 

betragteligt større end den overlevende gengældelseskapacitet efter et forebyggende 

amerikansk angreb. Selv et ”begrænset” Capability 1-system med kun 20 intercept-

missiler vil dermed udgøre en meget alvorlig trussel mod Kinas ”minimale” nukleare 

afskrækkelse192. 

Til den kinesiske trusselperception skal tillægges, at Kina ser sig konfronteret med et 

ballistisk missilforsvarssystem, som både kvantitativt og kvalitativt vil vokse i takt 

med, at Kinas strategiske styrker undergår deres planlagte moderniseringsprogram. 

Såfremt Kina fortsætter med at modernisere sine nukleare strategiske styrker med 

den hastighed, som USA's Intelligence Community på nuværende tidspunkt har 

vurderet som den størst mulige, vil Kina i 2015 formentlig kunne besidde ca. 75-100 

ICBMs, der kan nå mål i USA193. På denne baggrund vil Clinton-administrationens 

oprindelige plan om deployering af 100 interceptmissiler i Capability 2 inden 2010 

og muligvis op til 250 interceptmissiler i Capability 3 i 2015 medføre, at NMD 

kontinuerligt vil udgøre en alvorlig trussel mod Kinas gengældelseskapacitet. Bush-

administrationens væsentligt mere ambitiøse planer om et ballistisk missilforsvars 

fremtidige kapacitet vil i denne sammenhæng forekomme endnu mere truende i den 

kinesiske perception. Ligeledes vil ændringerne i den amerikanske retorik omkring 

både arkitekturen og tidsterminerne for deployering af NMD bidrage til en kinesisk 
                                                 
191 Bin (2001). 
192 Wilkening (2000), p. 41. 
193 National Intelligence Council (2001). 
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usikkerhed194. Hvis et ballistisk missilforsvar af denne størrelse er nødvendig for at 

forsvare USA mod et lille antal missiler fra rogue states, må de amerikanske motiver 

for at deployere NMD i bedste fald forekomme temmelig uklare i den kinesiske 

perception. Såfremt de kinesiske analyser indikerer, at NMD vil blive væsentlig 

større end nødvendigt for at forsvare USA mod rogue states, vil det derfor være 

nærliggende for Kina at konkludere, at USA tydeligvis nærer aggressive intentioner 

overfor Kina195. 

Aggressive intentioner 
Kinas bekymringer omkring en underminering af den kinesiske nukleare 

afskrækkelse skal ses i lyset af en række forhold, som understøtter negative kinesiske 

perceptioner i forbindelse med de kinesisk-amerikanske relationer i almindelighed og 

USA's engagement og intentioner i Øst-Asien i særdeleshed. De kinesiske ledere 

behøver således ikke at udfordre deres perceptionsevne for at få øje på forskellige 

scenarier, hvor forholdet mellem Kina og USA kan udvikle sig i en konfliktfyldt 

retning. USA har været en af de mest fremtrædende kritikere af, hvad Kina betragter 

som interne kinesiske anliggender, herunder blandt andet menneskerettighedernes 

vilkår i Kina, bekæmpelsen af ”terrorister”196, samt ikke mindst Kinas opfattelse af 

Taiwan som en ”overløber-provins”. 

Kina kan desuden konstatere, at flere af de bilaterale aftaler i San Francisco-

systemet, som USA indgik under Den kolde Krig med henblik på containment af 

kommunistisk ekspansion, er blevet opretholdt efter at truslen fra Sovjetunionen er 

forsvundet, og at formaliseret militært samarbejde med især Taiwan, Japan, Sydkorea 

og Filippinerne danner grundlag for fortsat amerikansk engagement og 

magtprojektion i Øst-Asien197. Kina anser USA for at være den dominerende magt i 

Øst-Asien og dermed også den største hindring for Kinas muligheder for at forfølge 

sine sikkerhedsinteresser i regionen, herunder især en række kinesiske territorialkrav, 
                                                 
194 Glaser & Fetter (2001), p. 82. 
195 Ibid. 
196 Fortrinsvis medlemmer af Falun Gong-bevægelsen samt militante Uighurer i Kinas vestlige 
Xinjiang-provins, som kæmper for et selvstændigt Østturkestan. 
197 Stuart & Tow (1995), pp. 6-27. Vigtigst i denne sammenhæng er USA's relationer til Taiwan, som 
er formaliseret gennem blandt andet ”The Joint Defense Treaty” fra 1954, ”The Taiwan Relations 
Act” fra 1979 samt ”The Taiwan Security Enhancement Act” fra 1999. Det japansk-amerikanske 
samarbejde er formaliseret gennem blandt andet ”The U.S-Japanese Defense Cooperation 
Guidelines”, der blev revideret i 1997. 
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som er rettet mod Taiwan, Det Sydkinesiske Hav samt Senkadu (Diaoyu)-øerne i Det 

Østkinesiske Hav198. Kina udøver ikke de facto kontrol over disse områder, men 

Kina har til gengæld påkaldt sig retten til at forfølge territorialkravene med militær 

magtanvendelse199. 

En kinesisk perception af aggressive amerikanske intentioner vil derfor kunne være 

tæt forbundet med, hvilke former for kinesisk ekspansion, som USA kan tænkes at 

ville afskrække i fremtiden. USA reagerede eksempelvis ikke, da Kina besatte de 

sydvietnamesiske Paracel (Xisha)-øer i 1974 og ligeledes heller ikke i 1995 i 

forbindelse med den kinesiske okkupation af Mischief Reef, som også Filippinerne 

gør krav på. USA kan derimod tænkes at ville forsøge at afskrække kinesiske forsøg 

på at påvirke sine nabostater gennem magtanvendelse, trussel om magtanvendelse 

eller magtdemonstrationer. Dette blev særdeles tydeligt for de kinesiske ledere i juli-

august 1995 og igen i marts 1996, hvor USA deployerede to hangarskibsgrupper til 

Taiwan-strædet som en respons på en kinesisk magtdemonstration, der havde til 

formål at intimidere Taiwans afvikling af parlaments- og præsidentvalg200. Den 

kinesiske styrkedemonstration omfattede både deployering af ballistiske missiler i 

Fujian-provinsen samt gennemførelse af militærøvelser, der inkluderede testaffyring 

af fire DF-15 missiler i umiddelbar nærhed af Taiwan201. 

I 1999 underskrev to af præsident Bushs nuværende sikkerhedspolitiske rådgivere, 

Richard Perle og viceforsvarsminister Paul Wolfowitz, sammen med 23 andre 

ledende konservative politikere en erklæring, hvori de fremmanede”… [at] Kina 

fortsætter med at true med at anvende militær magt mod Taiwans demokratisk valgte 

regering. Det er derfor blevet essentielt, at USA gør alle anstrengelser for at 

afskrække enhver form for kinesisk intimidation af Taiwan, samt at USA utvetydigt 

erklærer sin støtte til forsvaret af Taiwan i tilfælde af enten et angreb eller en 

blokade mod Taiwan eller øerne Matsu og Kinmen…”202. Udtalelser som disse i den 

amerikanske debat vækker uden tvivl bekymringer i Kina, der betragter den 

                                                 
198 Shen (2000) og Shulsky (2000), p. 17. 
199 Shulsky (2000), p. 19. 
200 Ferguson (2001), Wilkening (2000), p. 21 og Shulsky (2000), p. 21. 
201 Wilkening (2000), p. 21. 
202 The Heritage Foundation (1999). Caspar Weinberger, R. James Woolsey og William J. Bennett 
bidrog med deres underskrifter til at give erklæringen en vis vægt.  
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”nationale genforening af Kina og Taiwan” som det væsentligste kinesiske 

sikkerhedsproblem203. Kina vil ikke acceptere, at Taiwan-konflikten gøres til 

genstand for nogen som helst form for ekstern indblanding, hvilket har været 

medvirkende til, at USA's engagement i konflikten lige siden 1949 har været det 

mest centrale problem i de kinesisk-amerikanske relationer204. I forbindelse med sit 

officielle besøg i Kina har Præsident Bush den 21. februar 2002 understreget, at 

USA's politik i relation til Taiwan-spørgsmålet er uændret, idet USA ikke vil 

acceptere kinesiske provokationer, og at USA vil fortsætte med at støtte The Taiwan 

Relations Act205. 

Kina har igennem en række år oplevet en hastigt voksende økonomisk vækst, og er i 

færd med at ekspandere som en regional stormagt, der kan udfordre USA's interesser 

først og fremmest i Øst-Asien og The Pacific Rim, men på sigt måske også på globalt 

niveau. I et fremtidigt scenario med et konfliktfyldt kinesisk-amerikansk forhold vil 

Kina formentlig forsøge at begrænse USA's indflydelse på Kinas nabostater, og i den 

sammenhæng vil det være nærliggende for USA antage, at Kina som den største 

magt i regionen muligvis vil anvende militære magtmidler med henblik på påvirke 

andre østasiatiske staters udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold til USA206. Kina 

må derfor frygte, at USA i bestræbelserne på at bevare og udbygge sin politiske og 

økonomiske position i Øst-Asien vil forsøge at afskrække både kinesiske forsøg på 

territoriel ekspansion og kinesiske forsøg på anvendelse af militær pression overfor 

sine nabostater. 

I denne sammenhæng indtager USA's samarbejde med Taiwan, Japan og Sydkorea 

omkring udvikling og deployering af TMD-systemer en helt afgørende rolle i den 

kinesiske trusselperception, idet sådanne systemer hurtigt vil kunne deployeres rundt 

i Kinas periferiområde og dermed begrænse Kinas magtprojektionsmuligheder 

overfor sine nabostater. Kina har derfor på det kraftigste modsat sig enhver form for 

udvikling og deployering af amerikanske TMD-systemer i Øst-Asien, herunder især 

USA's eksport af TMD-systemer til Taiwan. Dette er blandt andet kommet til udtryk 

                                                 
203 Kinas udenrigsministerium: The Taiwan Question in China-U.S. Relations (2000). 
204 Op. cit. 
205 Kinas udenrigsministerium (2002). http://www.fmprc.gov.cn/eng/25302.html. (25. april 2002). 
206 Shulsky (2000), p. 22. 
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i en fælles erklæring af Kinas præsident Jiang Zemin og Ruslands præsident Putin, 

hvoraf det fremgår, ”…at inkorporation af Taiwan i ethvert fremmed missilforsvars-

system er uacceptabelt og vil alvorligt skade stabiliteten i regionen…”207. 

De kinesiske bekymringer er også kommet til udtryk gennem udtalelser fra 

ambassadør Zukang, som har understreget, ”…at det væsentligste spørgsmål i 

forbindelse med det TMD, som USA forbereder at deployere i Asien, er systemets 

arkitektur og mission. Hvis systemet kan anvendes som en del af NMD – og kommer 

til at udgøre den fremskudte deployering af NMD i regionen – vil dets indflydelse på 

den regionale sikkerhed og stabilitet blive mindst ligeså negativ som selve NMD-

systemets underminering af den globale strategiske balance og stabilitet …”208. 

Forsvarsminister Rumsfelds udtalelse om, at ”… hvad der er ’national’ afhænger af 

hvor du bor, og hvad der er ’theatre’ afhænger af hvor du bor…”209, vil også 

understøtte en kinesisk perception af, at Bush-administrationens multi-layered 

ballistiske missilforsvar ikke blot har til formål underminere Kinas nukleare 

afskrækkelse i forhold til USA, men også at begrænse Kinas offensive kapacitet 

overfor Taiwan. I tilfælde af en fremtidig kinesisk-amerikansk konflikt omkring 

Taiwan vil Kina dermed kunne se sig hensat i den samme nukleare afpresnings-

situation som under kriserne i Taiwan-strædet i 1950’erne. 

Den officielle amerikanske retorik har gentagne gange betonet, at deployering af et 

ballistisk missilforsvar udelukkende er motiveret af truslen fra rogue states samt 

risikoen for utilsigtede eller uautoriserede missilaffyringer fra Rusland eller Kina. 

USA har ikke som i Ruslands tilfælde efterfulgt disse erklæringer med forsikringer 

om, at systemet ikke har til formål at underminere Kinas nukleare afskrækkelse. 

Tværtimod omtales Kina undertiden slet ikke direkte i denne sammenhæng210. Den 

officielle kinesiske retorik indikerer imidlertid, at man absolut ikke er overbevist om, 

at NMD ikke er primært rettet mod Kina. Den amerikanske trusselperception 

omkring rogue states karakteriseres i Kina som meget overdrevet, og Kina deler ikke 

den amerikanske opfattelse af, at disse staters missilkapaciteter udgør en reel trussel 
                                                 
207 Jiang, Putin Protest NMD, The China Daily (19 juli 2001). 
http://www1.chinadaily.com.cn/highlights/docs/2001-04-29/2597.html (25. april 2002). 
208 Zukang (14. marts 2001). 
209 Garamone, Jim (2001). 
210 Ferguson (2001). Se eksempelvis Cohen (1999). 
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mod USA, som vil kunne gengælde ethvert angreb med altødelæggende styrke211. 

Ifølge kinesisk opfattelse er deployering af NMD ikke en korrekt måde at balancere 

problemet med spredning af ballistisk missilteknologi og masseødelæggelsesvåben 

på, idet denne trussel i stedet bør imødegås med politiske og diplomatiske midler212. 

Ligeledes må den amerikanske argumentation, som er relateret til risikoen for 

utilsigtede eller uautoriserede kinesiske missilaffyringer, forekomme utroværdig set 

med kinesiske øjne som følge af de kinesiske ICBMs meget lave affyringsberedskab 

i et ”dag-til-dag”-miljø213. 

En kinesisk perception af, at Kina er den egentlige motivation for USA's deployering 

af et ballistisk missilforsvar, underbygges derimod af, at Kina i den interne 

amerikanske politiske debat er blevet omtalt som værende en rogue state, USA 

”næste fjende” og USA's væsentligste modstander i magtkampen om indflydelse i 

Asien. USA's nationale sikkerhedsrådgiver Condoleezza Rice har således udtalt, 

”…at Kina modsætter sig USA's rolle i den pacific-asiatiske region. Dette betyder, at 

Kina ikke er en status quo-stat, men i stedet en stat, som ønsker at ændre den 

asiatiske magtbalance til sin egen fordel. Dette alene gør Kina til en strategisk 

modstander og ikke en strategisk partner…”214. En række begivenheder har desuden 

været medvirkende til at skabe en udbredt kinesisk opfattelse af, at USA i sine 

bestræbelser på at forfølge nationale interesser agerer unilateralt uden hensyn til 

hverken FN’s Charter eller kinesisk suverænitet. Denne opfattelse er især blevet 

styrket af det USA-ledede NATO-bombardement i Kosovo i 1999, USA's bombning 

af den kinesiske ambassade i Beograd i forbindelse hermed, det amerikanske EP-3 

rekognosceringsflys nødlanding i Kina i 2001 efter en kollision med et kinesisk 

jagerfly over kinesisk territorium samt USA's kontinuerlige politiske og militære 

støtte til Taiwan215. 

En udtalt kinesisk mistro til både USA's intentioner og den officielle amerikanske 

argumentation for deployering af NMD kan også ses begrundet i historisk 

sammenhæng. En kinesisk perception af at NMD primært har formål at underminere 
                                                 
211 Zukang (23. marts 2001). 
212 Op. cit. 
213 Ferguson (2001) og Glaser & Fetter (2001), p. 81. 
214 Rice (2000), p. 56. 
215 Wilkening (2000), p. 18. 
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Kinas nukleare afskrækkelse overfor USA, samt at Kina uofficielt bliver anset som 

værende en rogue state i USA, understøttes af den kendsgerning, at USA tidligere 

har haft et ballistisk missilforsvarssystem rettet officielt mod Kina. Da Johnson-

administrationen i 1967 bekendtgjorde sine planer om deployering af Sentinel-

systemet, havde USA indset, at det ikke var tilrådeligt at deployere et ballistisk 

missilforsvarssystem, som var designet med henblik på at engagere sovjetiske 

missiler. Sentinel-systemet skulle være ”ikke-truende” i forhold til Sovjetunionen og 

blev derfor i stedet officielt designet med henblik på at beskytte USA mod en såkaldt 

”Nth Country Threat”, som omfattede angreb med få og ukomplicerede ICBMs, 

herunder utilsigtede affyringer fra Sovjetunionen, Kina eller tredje part. 

På denne baggrund forsøgte forsvarsminister Robert MacNamara at omdirigere 

Sentinel-systemet fra at være ”anti-sovjetisk” til at være ”anti-kinesisk”216. Dels blev 

de fortsatte forhandlinger med Sovjetunionen om våbenreduktioner derved 

muliggjort, og dels var Sentinel-systemet i realiteten kun kvalificeret til at imødegå 

en begrænset trussel med få og ukomplicerede ICBMs, hvilke netop Kina var i færd 

med at udvikle. Kina havde få måneder forinden gennemført sit første kernevåben-

forsøg, og USA forventede, at Kina ville råde over ICBMs allerede omkring 1970217. 

Da Nixon-administrationen kom til magten i 1969 forsvandt den anti-kinesiske 

retorik ved deployeringen af Safeguard-systemet. Kina oplevede på denne måde 

indenfor en relativ kort periode to radikale og dårligt motiverede omsving i den 

amerikanske retorik samt en tydeligvis fejlagtig perception omkring Kinas militær-

teknologiske formåen. Der er derved visse åbenbare ligheder i den officielle 

argumentationen for deployering af både Sentinel- og NMD-systemerne. Disse 

ligheder kunne understøtte en kinesisk perception af, at det er selve det ballistiske 

missilforsvars eksistens og arkitektur, som USA potentielle, strategiske modstandere 

må forholde sig til, idet de internationale politiske relationer åbenbart kan forandre 

sig med meget kort varsel. 

                                                 
216 Paret, edit. (1986), Lawrence Freedman: The First Two Generations of Nuclear Strategists, pp. 
759-760. 
217 USA's estimat af Kinas formåen var meget upræcis på dette område, idet de første kinesiske 
ICBMs først blev deployeret i 1980. 
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Kinas trusselbalancering 
Indre balancering 
Som følge af Kinas bekymringer omkring sin strategiske gengældelsesstyrkes 

overlevelsesevne i tilfælde af et forebyggende kernevåbenangreb har Kina allerede 

siden midten af 1980’erne initieret udviklingsprogrammer med henblik på at 

deployere en moderne, mobil og mere overlevelsesdygtig strategisk afskrækkelse i 

forhold til både USA og Rusland218. Den igangværende udvikling af Kinas nukleare 

arsenal sigter mod tilegnelsen af en afskrækkelseskapacitet, hvis troværdighed ikke 

skal være baseret på usikkerheder omkring en strategisk modstanders estimering af 

de kinesiske kernevåbenstyrkers størrelse. Dette indebærer, at uanset hvor nøjagtigt 

USA vil være i stand til at bestemme Kinas samlede antal kernevåben, skal i det 

mindste et fåtal kinesiske ICBMs eller SLBMs kunne overleve et forebyggende 

amerikansk angreb. Denne ændring i Kinas afskrækkelsesstrategi har dermed til 

formål at undgå enhver usikkerhed i eksterne perceptioner omkring Kinas evne til at 

gengælde et forbyggende counterforce-angreb219. Kina har derfor tre nye, mobile 

strategiske missiler med fast brændstof under udvikling: 1) DF-31, som er et 

landmobilt ICBM med en rækkevidde på 8000 km, og som forventes at kunne 

deployeres inden 2005, 2) DF-41, som er en langtrækkende version af DF-31 med en 

rækkevidde på 12000 km samt 3) JL-2, som er et nyt SLBM-system med en 

rækkevidde på ca. 8000 km, og som forventes at kunne blive deployeret inden 

2010220. 

Kina forventes at ville mangedoble sine strategiske styrker gennem de næsten 15 år, 

ligesom størstedelen af de strategiske ballistiske missiler formentlig vil være blevet 

mobile. Intelligence Community vurderer, at Kina i 2015 vil have i alt ca. 75-100 

sprænghoveder deployeret i ICBMs, som vil kunne nå USA's kontinentale 

territorium. Andre analyser estimerer, at Kina vil have op til 102-190 sprænghoveder 

deployeret i ICBMs i 2015, idet det totale antal vil være afhængigt af anvendelse af 

                                                 
218 National Intelligence Council (2001). 
219 Bin (2001). 
220 National Intelligence Council (2001). 
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MIRV og eventuelle modmidler mod et ballistisk missilforsvar221. I tillæg hertil vil 

Kina formentlig råde over ca. to dusin DF-31 og CSS-3 ICBMs, som vil kunne nå 

dele af USA. Kina er desuden i færd med at udvikle en ny og væsentlig mere kapabel 

og overlevelsesdygtig klasse af Type 094 SSBNs, som med JL-2 SLBM-systemet vil 

kunne nå amerikansk kontinentalt territorium fra deployeringsområder i kinesisk 

territorialfarvand. Kinas ubådsbaserede strategiske afskrækkelse forventes efter 2010 

at bestå af tre til seks SSBNs, som hver kan medføre 16 SLBMs222. 

Selvom denne kvantitative og kvalitative udvikling af strategiske kernevåbenstyrker 

vil forbedre den kinesiske gengældelseskapacitets overlevelsesevne overfor en 

amerikansk counterforce, så vil overlevende kinesiske ballistiske missiler fortsat se 

sig konfronteret med et ballistisk missilforsvarssystem, som efterfølgende skal 

penetreres. En analyse har estimeret, at 12-25 interceptmissiler vil kunne reducere en 

fremtidig kinesisk ballistisk missilstyrke på mellem 102 og 190 sprænghoveder med 

omkring 20%. Med udgangspunkt i disse kriterier kan Kina maksimalt tillade 

deployering af ca. 20 interceptmissiler i Alaska, såfremt NMD skal virke relativt 

ufarligt i de kinesiske perceptioner223. Såfremt USA deployerer op til 100 intercept-

missiler i Alaska i Capability 2 – og sandsynligvis forøger dette antal yderligere i 

forbindelse med Capability 3 – vil NMD kunne absorbere samtlige sprænghoveder i 

det planlagte kinesiske moderniseringsprogram. Selvom interceptmissilernes træf-

sandsynlighed ikke kan forventes at være 100 %, er det tvivlsomt om Kina kan 

tillade sig at antage andet end et worst-case scenario. Under denne analyses 

forudsætninger – som desuden ikke inkluderer Bush-administrationens planer om 

deployering af både sø-, luft- og rumbaserede interceptsystemer – vil Kina være 

nødsaget til at forøge antallet af sprænghoveder i sine igangværende moderniserings-

planer ganske betragteligt for at opretholde en troværdig gengældelseskapacitet. 

                                                 
221 National Intelligence Council (2001) og Wilkening (2000), pp. 83-84. Sidstnævnte kilde fastslår, at 
estimeringen af Kinas fremtidige strategiske kernevåbenstyrker er forbundet med en relativt stor 
usikkerhed som følge af mangel på informationer om moderniseringsplaner. 
222 Wilkening (2000), p. 84. 
223 Analysens konklusion skal ses på baggrund af, at grænsen på 20 % er fastlagt som det sandsynlige 
antal overlevende kinesiske sprænghoveder efter et forebyggende amerikansk angreb. 
Interceptmissilernes træfsandsynlighed er estimeret til 90 %, og en vis andel af de kinesiske ballistiske 
missiler antages at have deployeret enten to eller tre MIRVs. Wilkening (2000), p. 42. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19100:2027 
ChP 00-02 Ballistisk missilforsvar  
Kaptajnløjtnant Peter Dyvad - og nuklear magtbalance Side 61 (75) 
 
 

I forbindelse med det igangværende moderniseringsprogram vil Kina også kunne 

tænkes at forfølge en række andre muligheder med henblik på at balancere NMD 

gennem en forøgelse af egne magtkapaciteter og offensive formåen. De kinesiske 

bestræbelser kan forventes at inkludere flere forskellige optioner, herunder 1) en 

yderligere forøgelse af antallet af ballistiske missiler, 2) deployering af Multiple 

Reentry Vehicles (MRV) eller MIRV, 3) forskning og udvikling af avancerede 

NMD-penetrerende modmidler, såsom decoys, stealth-teknologi, elektronisk 

jamming, hurtigt-brændende boostere og manøvrerbare sprænghoveder, samt 4) en 

direkte bekæmpning af de mest sårbare dele af NMD-systemet med anti-

satellitvåben224. Kina antages at have tilstrækkeligt med spaltbart materiale til at 

kunne forøge sit kernevåbenarsenal til mellem 600 og 900 sprænghoveder, og 

såfremt Kina vælger at forøge det samlede antal sprænghoveder yderligere, vil der 

ikke på kort sigt være begrænsninger i denne henseende225. 

Kina antages desuden at have haft kapacitet til udvikling og deployering af MRV-

/MIRV-systemer gennem mange år, og Intelligence Community vurderer, at Kina vil 

kunne udvikle MRV til CSS-4 indenfor nogle ganske få år226. Kinesiske forsøg på at 

forsyne de nye generationer af SLBMs og mobile ICBMs med MRV-/MIRV-

kapacitet vurderes imidlertid at være yderst kostbart, ligesom det vil medføre meget 

store teknologiske vanskeligheder227. Dels har de nye kinesiske missilsystemer ikke 

den samme løftekapacitet, som det nuværende CSS-4 system, hvilket gør dem 

mindre velegnede til deployering af flere sprænghoveder, og selvom at DF-41 

muligvis vil kunne forsynes med op til tre MIRV, vil dette stille meget store 

teknologiske krav i forbindelse med miniaturisering af sprænghovederne. 

På tilsvarende vis stiller udvikling af manøvrerbare sprænghoveder, som er en af de 

modmiddel-teknologier, der har været fremhævet som en kinesisk option, ligeledes 

ekstreme krav til designet af sprænghovederne. Dette kan nødvendiggøre en 

genoptagelse af kinesiske kernevåbenforsøg, hvilket dels vil kunne skade Kinas 

omdømme i det internationale system, og dels skabe problemer for Kina i forbindelse 
                                                 
224 Wilkening (2000), p. 19 og Glaser & Fetter (2001), p. 63. 
225 Andre estimater antyder dog, at Kina vil kunne producere helt op til 2700 sprænghoveder. 
Wilkening (2001), p. 83. 
226 National Intelligence Council (2001). 
227 Bin (2001) og National Intelligence Council (2001). 
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med ratificering af The Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT)228. I henhold til den 

såkaldte Cox-rapport fra 1999 har Kina imidlertid gjort sig skyldig i en omfattende 

og systematisk spionagevirksomhed mod USA's kernevåben-programmer, som vil 

kunne muliggøre en meget hurtigere kinesisk overvindelse af en række af de 

teknologiske udfordringer, som er forbundet med design af avancerede spræng-

hoveder229. Cox-rapporten konkluderer, at Kina blandt andet har tilegnet sig markant 

forbedrede muligheder for at fremskynde moderniseringen af sine kernevåben-

programmer, herunder især udvikling af mobile ICBMs, SLBMs samt ICBMs med 

MRV-/MIRV-kapacitet230. Cox-rapporten antyder ligeledes, at Kina også kan have 

tilegnet sig de amerikanske computer-koder, som er nødvendige for simulering af 

kernevåbenforsøg.  

Kinas muligheder for at balancere kombinationen af en amerikansk counterforce og 

NMD vil i princippet også delvis kunne effektueres ved, at Kina i forbindelse med en 

opstået krise vælger at angribe først gennem en massiv affyring af de kinesiske 

ICBMs fra deres deployeringssteder. Implementering af en hair-trigger alert doktrin 

vil dog medføre i det mindste to væsentlige implikationer for Kina. For det første 

besidder Kina på nuværende tidspunkt ikke et BMEW-system til detektion af 

angribende missiler, dermed vil Kina ikke kunne implementere en tilstrækkeligt 

effektiv launch-on-warning strategi231. Et kinesisk forsøg på at købe BMEW-

systemer af Israel skal desuden være blevet blokeret af USA efter politisk pres på 

Israels regering232. For det andet kan en launch-on-warning strategi kun anses som 

værende en realistisk option, såfremt et kinesisk fuld-skala angreb vil kunne 

penetrere det foreslåede NMD-system. Såfremt dette ikke er sandsynligt, vil Kina 

som minimum være nødsaget til at forbedre penetreringsevnen gennem deployering 

af flere sprænghoveder og/eller modmidler. 

                                                 
228 Bin (2001). 
229 Report of the Select Committee on U.S. National Security and Military/Commercial Concerns with 
The People's Republic of China, U.S. House of Representatives (1999). http://www.house.gov/hunter/Cox-
Overview.html (25. april 2002). 
230 National Intelligence Council (2001). 
231 Bin (2001). 
232 Jiang, Putin Protest NMD, The China Daily (19 juli 2001). 
http://www1.chinadaily.com.cn/highlights/docs/2001-04-29/2597.html (25. april 2002). 
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Efter sin indtræden i World Trade Organization (WTO) er Kina blevet konfronteret 

med adskillige nye udfordringer, der skal tillægges en allerede lang række af 

indenlandske socio-økonomiske problemer233. Den kinesiske regerings prioriteter 

ligger helt tydeligt på den igangværende økonomiske udvikling, og selv om Kina har 

en betragtelig økonomisk kapacitet, kan yderligere omkostninger i forbindelse med 

balancering af NMD give anledning til alvorlige bekymringer for de kinesiske 

ledere234. I denne sammenhæng må Sovjetunionens våbenkapløb med USA, som 

ligeledes indbefattede et ballistisk missilforsvarssystem i form af SDI, fremstå som et 

skræmmende eksempel i den kinesiske bevidsthed. En mindre pessimistisk kinesisk 

analyse har imidlertid konkluderet, at Kina kun vil skulle investere ca. 1/10 af, hvad 

USA investerer i ballistisk missilforsvar, for at kunne opretholde paritet mellem 

amerikanske interceptmissiler og kinesiske ballistiske missiler235. En produktion af 

200 kinesiske ICBMs estimeres at ville andrage ”nogle få” milliarder dollars, hvilket 

kun udgør et par procent af Kinas samlede udenlandske valutareserve, ligesom 

investeringen vil kunne fordeles over en periode på mere end 10 år236. 

Kina befinder sig midt i en proces, som sigter mod større deltagelse i det 

internationale system, og Kina har derfor behov for fredelige og stabile omgivelser 

for at fremme den igangværende økonomiske udvikling237. Det er derfor af meget 

stor betydning for Kina, at den valgte indre balancering af NMD ikke bliver skadelig 

for Kinas omdømme i det internationale system eller bliver opfattet som en trussel af 

andre stater238. Balancering ved hjælp af modmidler vil således udelukkende kunne 

blive opfattet som en trussel af stater med ballistiske missilforsvar, in casu USA, 

medens deployering af flere sprænghoveder også vil kunne bidrage til en trussel-

perception i andre stater, eksempelvis Indien. Uanset hvilke balanceringsbestræbelser 

Kina måtte vælge, er det imidlertid af afgørende vigtighed, at i det mindste visse af 

disse bliver helt tydelige overfor USA. Selv om de kinesiske ledere måtte komme til 

en erkendelse af, at et ballistisk missilforsvar i praksis aldrig vil være perfekt, og at 
                                                 
233 Gill (2002), pp. 8-9. 
234 Bin (2001). 
235 Ferguson (2001) og Shen (2000). 
236 Ferguson (2001). 
237 Kinas udenrigsminister Tang Jiaxuan ved International Conference on A Disarmament Agenda for 
the 21st Century. http://www.fmprc.gov.cn/eng/27811.html (25. april 2002). 
238 Bin (2001). 
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Kina altid vil kunne penetrere NMD ved anvendelse af forskellige modmidler, vil 

Kina ønske at gøre dette forhold helt klart overfor USA. Den tydeligste måde, at 

Kina kan kommunikere dette overfor til de amerikanske ledere på, vil være at 

deployere flere overlevelsesdygtige kinesiske sprænghoveder end NMD på nogen 

mulig måde vil kunne engagere239. Kina undgår dermed, at USA's perceptioner 

omkring den kinesiske nukleare afskrækkelse bliver baseret på usikre antagelser 

omkring de kinesiske modmidlers effektivitet. Flere missiler vil desuden signalere 

større kinesisk styrke og dermed tjene som et mere effektivt politisk våben240. 

Ydre balancering 
Kinas forsøg på at bremse den amerikanske deployering af NMD gennem ydre 

balancering har primært omfattet en række diplomatiske indsatser sammen med 

Rusland i forsøget på at bevare ABM-traktaten i en eller anden form. Kina og USA 

har ikke indgået bilaterale strategiske våbenkontrolaftaler, og selvom Kina ikke er 

part i ABM-traktaten, har dette ikke afholdt Kina fra officielt at advare USA mod 

tilbagetrækning fra ABM-traktaten under henvisning til dennes betydning for den 

globale nukleare magtbalance241. Kinas interesse i bevarelsen af ABM-traktaten er 

indlysende, idet denne pålægger USA en lang række begrænsninger omkring det 

ballistiske missilforsvar, som ville kunne medvirke til at begrænse Kinas 

balanceringsbestræbelser. 

Som beskrevet i forrige kapitel har især indgåelsen af den bilaterale traktat mellem 

Kina og Rusland den 16. juli 2001 været et af de væsentligste ydre balancerings-

initiativer i forsøget på at bevare ABM-traktaten. Selvom den russisk-kinesiske 

alliance på nuværende tidspunkt er svagt institutionaliseret sammenlignet med 

eksempelvis NATO, og selvom den kun er rettet mod relativt begrænsede områder, 

har den ikke desto mindre potentialet til at kunne udvikle sig til en stærkere alliance 

på sigt242. Den kendsgerning, at traktaten blev indgået for at imødegå en ekstern 

trusselperception, er af en vis betydning i denne sammenhæng, idet det væsentligste 

kriterium, som kendetegner en alliance, således er opfyldt. Dermed adskiller den 

                                                 
239 Glaser & Fetter (2001), p. 83. 
240 Ferguson (2001). 
241 Zukang (14. marts 2001). 
242 Sokov (2001), p. 3. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19100:2027 
ChP 00-02 Ballistisk missilforsvar  
Kaptajnløjtnant Peter Dyvad - og nuklear magtbalance Side 65 (75) 
 
 

russisk-kinesiske alliance sig på et centralt punkt fra kollektive sikkerheds-

organisationer, som primært etableres med henblik på at imødegå interne trusler 

indenfor organisationen243. 

Det forhold at traktaten indledningsvis skal være gældende i en 20-årig periode med 

mulighed for efterfølgende forlængelse hvert 5. år indikerer også, at det bilaterale 

samarbejde kan få mere vidtrækkende konsekvenser. Traktaten forpligtiger blandt 

andet begge parter til ”…at samarbejde for at opretholde den globale strategiske 

balance og stabilitet…”244. Dette vil kunne tolkes som, at Rusland hermed har gjort 

sig traktatligt forpligtiget til at arbejde for, at Kinas nukleare afskrækkelse overfor 

USA som minimum bevares på sit nuværende niveau245. Rusland vil dermed kunne 

se sig forpligtiget til at skulle tilgodese Kinas interesser i forbindelse med 

forhandlinger med USA omkring en strategisk våbenkontrolaftale, som inkluderer 

restriktioner af NMD. Såfremt det russisk-kinesiske samarbejde kommer til at 

omfatte forskning og udvikling af avancerede modmidler og sprænghoveder, vil 

traktaten desuden kunne give Kina en indirekte adgang til Ruslands væsentligt mere 

veludviklede nukleare infrastruktur246. Ved på denne måde at have opnået både 

politisk og teknologisk støtte til moderniseringen af sine kernevåbenstyrker, er Kina 

formentlig den part, som har opnået de største fordele gennem det bilaterale 

samarbejde. Hertil skal desuden tillægges de økonomiske fordele, som også kan blive 

et drivende argument for en yderligere udbygning af det russisk-kinesisk militære 

samarbejde, som indtil videre primært omfatter russisk våbeneksport til Kina.  

En anden kinesisk mulighed for at gennemføre en ydre balancering af de 

amerikanske deployeringsplaner kan forventes at tage udgangspunkt i en begrænset 

kinesisk samarbejdsvillighed – eller endda bevidst obstruktion – indenfor en række 

områder af væsentlig amerikansk sikkerhedspolitisk interesse. I den amerikanske 

trusselperception indtager Kina allerede en væsentlig rolle som international stor-

eksportør af nuklear- og ballistisk missilteknologi til rogue states såsom Iran, 

Nordkorea og Libyen, hvis ballistiske missilprogrammer er den primære, officielle 

                                                 
243 Sokov (2001), p. 3. Eksempelvis OSCE. 
244 Kinas udenrigsministerium (2001), Artikel XII. 
245 Sokov (2001), p. 2. 
246 Ibid. 
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motivation for USA's deployering af NMD247. Kinesiske vurderinger af, at et 

amerikansk ballistisk missilforsvar blot vil resultere i en større spredning af disse 

teknologier, kan i denne sammenhæng opfattes som en utilsløret kinesisk trussel om, 

at såfremt USA fortsætter med såvel deployering af NMD som ”spredning af TMD-

systemer i Øst-Asien”, vil Kina føle sig mindre tilskyndet til at ratificere en række 

internationale våbenkontrol- og ikke-spredningsaftaler248. I denne sammenhæng er 

især The Missile Technology Control Regime (MTCR) og The Nuclear Non-

Proliferation Treaty (NPT) af særlig betydning for USA's ikke-

spredningsbestræbelser. En fortsat eller endda intensiveret spredning af disse 

teknologier – som på sigt måske endog kan komme til at omfatte eksport af 

avancerede modmiddel-teknologier til eksempelvis rogue states – vil kunne 

komplicere de amerikanske missilforsvarsplaner og måske endda få disse til at 

fremstå som ineffektive og nytteløse249. Kina kan dog i denne sammenhæng se sig 

selv stillet overfor valget mellem tiltag, som på den ene side kan være profitable, og 

som på den anden side kan anspore en yderligere udvikling af et amerikansk missil-

forsvar. Kina kan som et led i moderniseringen af sine strategiske kernevåben også 

se sig tilskyndet til at udsætte ratificeringen af The Comprehensive Test Ban Treaty 

(CTBT) og at trække sig tilbage fra forhandlingerne om en Fissile Material Cut-off 

Treaty (FMCT)250. 

Delkonklusion 
NMD vil allerede ved den indledningsvise deployering underminere Kinas nukleare 

afskrækkelse overfor USA i dens nuværende form. Systemet vil herefter frem til 

2015 fastholde denne underminering af de igangværende kinesiske bestræbelser på at 

skabe en overlevelsesdygtig gengældelseskapacitet. Den kinesiske trusselperception 

er ligeledes rettet mod USA's potentiale til at kunne begrænse Kinas anvendelse af 

militære magtmidler overfor sine nabostater i Øst-Asien, og et ballistisk missil-

forsvars TMD-mission indtager derfor en central rolle i den kinesiske trussel-

perception. Deployering af NMD vil derfor medføre, at Kina både kvalitativt og 

                                                 
247 Tenet (2001) og National Intelligence Council (2001).  
248 Zukang (23. marts 2001). 
249 Gill (2002), p. 9. 
250 Wilkening (2001), p. 22. 
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kvantitativt vil se sig nødsaget til at ændre udviklingsretningen af sit nuværende 

moderniseringsprogram, måske endda væsentligt udover det planlagte. 

Kina opfatter tilsyneladende USA som en hegemon, der ikke bare forfølger 

sikkerhed men også tilstræber magt, og Kinas igangværende moderniserings-

bestræbelser indikerer, at Kina allerede på nuværende tidspunkt har perceptioner i 

retning af en ubalanceret amerikansk trussel. Kina vil derfor være tilbøjelig til at se 

NMD, som et amerikansk forsøg på at balancere Kinas igangværende 

moderniseringsbestræbelser. Uanset om Kina på nuværende tidspunkt vælger at 

opfatte USA's deployeringsplaner som et udtryk for aggressive intentioner eller ej, 

må Kina antage, at de kinesisk-amerikanske relationer på sigt kan udvikle sig i en 

mere konfliktfyldt retning. 

Kina vil på den baggrund se sig tilskyndet til at antage et worst-case scenario 

omkring det ballistiske missilforsvars arkitektur og effektivitet og dermed se sig 

nødsaget til at deployere yderligere mindst lige så mange sprænghoveder, som 

antallet af interceptmissiler i NMD. Herudover vil Kina formentlig også se sig 

nødsaget til at deployere et antal modmidler. På trods af et stort økonomisk 

potentiale vil Kinas muligheder for at gennemføre en effektiv indre balancering 

gennem en styrkelse af de strategiske kernevåbens offensive formåen kunne blive 

begrænset af bestræbelserne på at gennemføre økonomiske reformer. Kinas fælles 

bestræbelser med Rusland på at imødegå NMD gennem ydre balancering har ikke 

bremset de amerikanske planer, og såfremt alliancen med Rusland ikke giver nogen 

væsentlig politisk eller militær effekt, kan Kina se sig hensat til at skulle imødegå 

NMD primært ved hjælp af indre balancering. 
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Kapitel 5  
Konklusion 

Rusland og Kina opfatter de amerikanske deployeringsplaner som en trussel:  

Der er en tydelig diskrepans mellem USA's officielle intentioner for deployering af 

NMD og de trusselperceptioner, som disse planer medfører i Rusland og Kina. NMD 

vil øge USA's nukleare magtkapaciteter og offensive formåen i forhold til både 

Rusland og Kina, som derfor er konfronteret med risikoen for, at deres nuværende 

strategiske afskrækkelse overfor USA bliver undermineret frem til 2015. Uanset 

hvilke motiver USA har til deployering af NMD, vil systemet derfor påvirke den 

nukleare magtbalance i forhold til både Rusland og Kina, og empirien understøtter 

således den opstillede hypotese. Udover at allerede eksisterende konfliktområder vil 

bidrage til de russiske og kinesiske trusselperceptioner i forhold til USA, vil også 

planerne om deployering af NMD kunne opfattes af de to stater som et udtryk for 

aggressive intentioner. I hvor stor udstrækning Rusland og Kina opfatter USA's 

intentioner og motiver som værende aggressive lader sig dog ikke entydigt bestemme 

alene på baggrund af retorikken, hvilket tydeligvis er den største brist ved trussel-

balanceteorien i denne sammenhæng. De tre stater er dog ofte tilbøjelige til at 

overdrive perceptionen af trussel i hinandens sikkerhedspolitik, og usikkerhed og 

uklare intentioner vil derfor ofte blive opfattet negativt. Hverken Rusland og Kina vil 

kunne udelukke, at de mellemstatlige relationer i forhold til USA udvikler sig i en 

konfliktfyldt retning, og hvor afskrækning eller direkte anvendelse af militære 

magtmidler vil kunne forekomme. De potentielle konflikter, som kan involvere USA, 

Rusland og Kina, er desuden ikke tilstrækkeligt ubetydelige til, at deres nukleare 

magtkapaciteter ikke har nogen betydning. Som minimum vil disse være en 

væsentlig baggrundsforudsætning, der vil influere på de tre staters optioner og 

forhandlingspositioner i fremtidige konfliktscenarier. 

Rusland og Kina vil forsøge at balancere den opfattede trussel ved at styrke 

deres strategiske kernevåbens offensive formåen i forhold til USA: 

Hverken Rusland eller Kina vil acceptere, at deres nuværende nukleare afskrækkelse 

overfor USA bliver undermineret, og begge stater vil derfor forsøge at balancere 

NMD gennem den nødvendige ydre og indre balancering. Begge stater vil se sig 
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tilskyndet til at deployere flere sprænghoveder og missiler end oprindeligt planlagt, 

ligesom affyringsberedskabet i begge stater formentligt vil blive forøget. Rusland og 

Kina vil være nødt til at forbedre den offensive formåen på deres strategiske kerne-

våben for at kunne penetrere NMD, og USA vil kunne se sig konfronteret med 

betydeligt flere avancerede russiske og kinesiske kernevåben, end den nuværende 

nukleare magtbalance tilsiger.  

USA's deployering af et ballistisk missilforsvar vil medføre strategisk ustabilitet 

og våbenkapløb: 

NMD vil have præcis samme effekt på Ruslands og Kinas nukleare gengældelses-

kapacitet som et forebyggende amerikansk counterforce-angreb, og derfor kan 

hverken ballistiske missiler eller ballistiske missilforsvar kategoriseres entydigt som 

offensive eller defensive våbensystemer. Da ballistiske missiler desuden har en 

operativ, strategisk, teknologisk og økonomisk fordel i forhold til ballistiske missil-

forsvar, vil det være betydeligt lettere og økonomisk mere overkommeligt at 

ødelægge modstanderens strategiske våben og infrastruktur, end det er at beskytte sig 

selv mod et tilsvarende angreb. Idet der ikke kan differentieres entydigt mellem de 

offensive og defensive våbensystemer, og idet at de offensive våbensystemer har en 

tydelig fordel, vil USA, Rusland og Kina se sig konfronteret med den meget ustabile 

tilstand, som er beskrevet i Robert Jervis’ ”første verden”. Sikkerhedsdilemmaet vil 

operere på fuld kraft, og risikoen for våbenkapløb vil være overhængende. Ruslands 

og Kinas tilskyndelse til at balancere USA gennem deployering af flere missiler og 

flere sprænghoveder vil være meget høj, og incitamentet for alle parter til at angribe 

modparten først, vil blive fremherskende. Sikkerhedsdilemmaets ubarmhjertige logik 

vil medføre, at uanset om USA kæmper for sikkerhed eller magt, vil NMD kunne 

medføre en strategisk ustabilitet, som gør alle parter mindre sikre. 

Så længe USA, Rusland og Kina baserer opretholdelsen af deres sikkerhed på 

nuklear afskrækkelse frem for forsvar, vil opretholdelsen af strategisk stabilitet 

mellem dem være yderst vigtig alene ud fra den enkle grund, at nukleare arsenaler af 

betragtelige størrelser vil fortsætte med at eksistere indenfor overskuelig fremtid. 

Selvom at Rusland vil forsøge at begrænse effekten af NMD gennem strategiske 

våbenkontrol-forhandlinger med USA, kan flere forhold vise sig at blive 
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problematiske i denne sammenhæng. Den meget store forskel på Ruslands og Kinas 

strategiske kernevåbenarsenaler kan medføre, at USA og Rusland bliver enige om en 

række restriktioner på NMD, som er tilstrækkelige for Rusland – men utilstrækkelige 

for Kina – og den russisk-kinesiske traktat kan dermed vise sig at blive begrænsende 

for Ruslands handlingsfrihed i forbindelse med forhandlingerne med USA. 

Fastsættelsen af grænserne for det samlede antal offensive og defensive våben samt 

fastsættelsen af ”værdien” af interceptmissiler og eventuelle våben med direkte 

energi (lasere), vil ligeledes blive en forhandlingsmæssig udfordring. Såfremt USA 

deployerer NMD vil det blive vanskeligt for USA og Rusland at opnå en strategisk 

aftaler, som er baseret på et lavt antal sprænghoveder. 

Både Rusland og Kina har åbenlyse interesser i, at den strategiske balance kommer 

til at ligge på så lavt et niveau som muligt, men deployeringen af NMD vil medføre, 

at dette bliver særdeles vanskeligt på grund af usikkerhederne omkring NMDs 

effektivitet, gengældelseskapacitetens overlevelsesevne og effektiviteten af staternes 

egen counterforce. De dybe indskrænkninger i de amerikanske og russiske kerne-

våbenarsenaler, som skulle gennemføres i forbindelse med START III, vil dermed 

blive svære at nå. For at skabe strategisk stabilitet bør USA og Rusland forhandle sig 

frem til kraftige reduktioner i deres counterforce-styrker, som kan lette 

differentieringen mellem de offensive og defensive våben. Med henblik på at 

imødegå risikoen for en nuklear eskalation bør alle parter desuden implementere 

risiko-begrænsende initiativer og tillidsskabende foranstaltninger, selvom disse ikke 

løser det sikkerhedsdilemma, som et ballistisk missilforsvar vil forårsage. 

 

Stockholm, d. 29. april 2002 

 

 

Peter Dyvad 
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Efterskrift 
Denne opgaves konklusioner understreger vigtigheden af at belyse problem-

stillingerne omkring deployering af strategiske missilforsvarssystemer. Anskuet 

alene på baggrund af trusselbalance- og sikkerhedsdilemma-teorierne tegner 

konklusionerne et noget dystert billede af stabiliteten af fremtidens nukleare magt-

balance, men som antydet i opgavens teorikapitel kan det være relevant at forsøge at 

belyse ballistisk missilforsvar med udgangspunkt i andre teorier. Eksempelvis vil en 

analyse af interdependensens betydning for Ruslands og Kinas trusselsopfattelser 

samt deres muligheder for at balancere systemet være af væsentlig interesse. 

Selvom det er yderst tvivlsomt om USA's indenrigspolitiske forhold har nogen særlig 

indflydelse på den russiske eller kinesiske trusselperception i forbindelse med 

nuklear afskrækkelse, kan det også være interessant at skabe et mere nuanceret 

billede af de amerikanske motiver bag deployeringsplanerne. Hvor stor betydning har 

USA's indenrigspolitiske forhold egentlig for projektet? Eksempelvis kan påstande 

om, ”…at Clinton-administrationens NMD mere har til formål at beskytte Al Gore 

mod George W. Bush end det amerikanske folk mod ballistiske missiler fra rogue 

states…” indikere, at den amerikanske indenrigspolitik er langt fra uden betydning. 

Det kan også være interessant at se deployeringsplanerne som et resultat af 

amerikansk strategisk kultur. Eller at belyse betydningen af den amerikanske våben-

industris lobbyisme? 300 milliarder $ er ikke et uvæsentligt argument i denne 

sammenhæng. 

Denne opgaves teorianknytninger, afgrænsninger og konklusioner kan desuden 

danne baggrund for en nærmere analyse af, hvilke konsekvenser deployering af 

NMD vil afstedkomme på regionalt niveau. Hvorledes vil kernevåbendynamikken i 

Rusland og Kina eksempelvis påvirke trusselperceptionen i Europa, Indien og 

Pakistan? Og sidst – men ikke mindst – vil det være særdeles interessant og relevant 

at gennemføre en nærmere analysere af NMDs betydning for forholdet mellem 

Rusland og Kina. 

 

___________________ 
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Bilag 1  
Forkortelsesliste 

 

Forkortelse Betydning 
ABM Anti Ballistic Missile 
BMDO Ballistic Missile Defense Organization 
BMDS Ballistic Missile Defense System 
CTBT The Comprehensive Test Ban Treaty 
FMCT Fissile Material Cut-off Treaty 
ICBM Intercontinental Ballistic Missile 
MAD Mutually Assured Destruction 
MDA Missile Defense Agency 
MIRV Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle 
MRV Multiple Reentry Vehicle 
MTCR Missile Technology Control Regime 
NATO North Atlantic Treaty Organization 
NIE National Intelligence Estimate 
NMD National Missile Defense 
NPT The Nuclear Non-Proliferation Treaty 
SDI Strategic Defense Initiative 
SLBM Submarine Launched Ballistic Missiles 
SSBN Nuclear Powered Ballistic Missile Submarines 
START Strategic Arms Reduction Treaty 
TMD Theatre Missile Defense 
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Bilag 2  
Teorianknytning 

 

 

 

 

 

 

 

Teori 1: Stephen M. Walts trusselbalanceteori 

 

 

 Offensive våben har fordelen 
 

Defensive våben har fordelen 

Offensive 
våben kan 

ikke 
differentieres 
fra defensive 

våben 

1. Sikkerhedsdilemmaet opererer på fuld kraft, 
og tilskyndelsen til at anskaffe sig offensive 
våben vil være høj. Tilstanden er meget 
ustabil, og der vil være risiko for våbenkapløb. 
Det er ikke muligt at øge sin sikkerhed uden at 
udgøre en trussel mod andre, og status quo-
stater og aggressorer vil udvise samme adfærd. 
Incitamentet til at slå først vil være 
fremherskende og dermed forvandle kriser til 
krig. 

2. Sikkerhedsdilemmaet opererer moderat, 
fordi de defensive våben har fordelen. 
Sikkerhedstiltag kan være forenelige, idet 
våbenanskaffelser producerer større 
sikkerhed for deres ejere end usikkerhed 
for andre.  

 
 

Offensive 
våben kan 

differentieres 
fra defensive 

våben 

3. Sikkerhedsdilemmaet opererer ikke, men 
aggression er mulig. Tilstanden er mindre 
anspændt, og aggressorer kan blive 
identificeret som sådanne ud fra de våben, som 
de anskaffer sig. Status quo-stater kan forfølge 
en anden policy end aggressorer, men hvis den 
offensive fordel er stor, kan en passiv 
forsvarsmulighed vise sig utilstrækkelig, og 
status quo-stater kan dermed se sig tvunget til 
at anskaffe offensive våben. 

4. Sikkerhedsdilemmaet opererer ikke, og 
tilstanden er meget stabil. Tilskyndelsen til 
at anskaffe sig offensive våben vil være 
lille, og aggressorer vil derfor automatisk 
afsløre deres intentioner, hvis de anskaffer 
sig offensive våben. 

 

Teori 2: Robert Jervis’ Four Worlds Under the Security Dilemma 

Stat / koalition 2 Stat / koalition 1

Trusselperception Magtkapaciteter  

Aggressive intentioner 

Offensiv formåen 

Geografisk nærhed 

 

Intern balancering 

Ekstern balancering 
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Bilag 3  
Rogue states 

Nordkorea 
Masseødelæggelsesvåben: 
Nordkorea har indtil 1994 produceret tilstrækkeligt plutonium til mindst ét kerne-

våben. Produktionen af plutonium blev efter aftale med USA stoppet i 1994. 

Hvorvidt produktionen siden hen er genoptaget er dog uklart. Nordkorea har siden 

1960’erne arbejdet på at anskaffe sig biologiske våben og kan muligvis være i 

besiddelse heraf. Nordkorea menes at have et stort potentiale til fremstilling af 

kemiske våben. 

Ballistiske missiler: 
Nordkorea er i besiddelse af Scud B- og Scud C-missiler samt No Dong-missiler, 

med en rækkevidde på 1300 km. Nordkorea foretog 31. august 1998 testaffyring med 

et Taepo Dong I-missil, som har tilstrækkelig rækkevidde til at nå eksempelvis mål 

overalt i Japan. Testaffyringen overraskede omverdenen ved at afsløre et uventet, 

tredje boost-trin i missilet, som imidlertid svigtede. Såfremt Nordkorea løser dette 

tekniske problem, vil Taepo Dong I-missilet kunne aflevere en biologisk eller kemisk 

våbenlast på afstande af op til 5500 km, og Alaska og Nordkorea vil dermed snart 

være inden for disse fremføringsmidlers rækkevidde. Nordkorea har desuden 

påbegyndt udviklingen af et Taepo Dong II-missil, som i en to-trins ICBM-version 

vil kunne levere et nukleare sprænghoved på flere hundrede kilo på dele af USA's 

kontinentale territorium, og i en tretrins ICBM-version vil kunne nå mål i hele 

Europa og overalt i USA. Taepo Dong II-missilet er muligvis klart til en eventuel 

fremtidig testflyvning, som forventes gennemført i en tre-trinsversion ligesom Taepo 

Dong I-testflyvningen i 1998. 

Nordkorea har imidlertid gennem et moratorium fra 1999 indvilget i at indstille 

yderligere testflyvninger med disse missiler indtil 2003 under forudsætning af, at 

fortsatte forhandlinger med USA finder sted. Nordkorea vurderes at kunne genoptage 

programmet og en efterfølgende deployering med meget kort varsel. Korea 

gennemførte således en booster-test på Taepo Dong II-missilet i juni 2001, hvilket 

indikerer, at landet fortsætter sit udviklingsprogram. USA advarede derfor North 

Korea den 3. juli 2001 om ikke at genoptage sine afprøvninger af 

langdistancemissiler. Erklæringer fra Nordkoreas regering indikerer imidlertid, at 
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Nordkorea muligvis genoptager sine tests som respons på USA's missil-

forsvarsplaner. Nordkorea er storeksportør af komponenter og delsystemer indenfor 

missilteknologi. No Dong-missilet er blevet eksporteret til bl.a. Pakistan, ligesom det 

iranske Shahab 3-missil er en direkte descendent til No Dong-missilet. 

Iran 
Masseødelæggelsesvåben: 
Iran indkøber muligvis materiale og teknologi til udvikling af kernevåben fra kilder i 

Rusland under påskud af, at det skal anvendes til civil udnyttelse af kernekraft. Kina 

har indvilget i ikke at sælge nuklear teknologi til Iran. Iran har kapacitet til at udvikle 

biologiske våben og formodes også at have disse våben under udvikling. Iran 

påbegyndte produktionen af kemiske våben under krigen mod Irak og anvendte dem 

i beskedne mængder. Iran har siden hen opbygget lagre af kemiske våben. 

Ballistiske missiler:  
Iran har et af det største og mest kapable ballistiske missil-udviklingsprogrammer i 

Mellemøsten-regionen. Iran er i besiddelse af et meget stort antal Scud B- og Scud C-

missiler samt det kinesisk udviklede CSS-8. Med disse missiler kan Iran bl.a. træffe 

mål i store dele af Irak og Den Persiske Golf. Iran udvikler desuden med betydelig 

russisk og kinesisk hjælp en produktion af Shahab 3-missiler, der som ovenfor anført 

er baseret direkte på det nordkoreanske No Dong-missil. Med en rækkevidde på 1300 

km kan Shahab 3-missilet ramme mål i hele Mellemøsten og Tyrkiet. Denne 

kapacitet blev demonstreret ved en testaffyring i juli 1998. Den iranske regerings 

officielle erklæringer indikerer, at Iran planlægger udvikling af ICBMs. De fleste 

amerikanske analytikere formoder, at Iran i løbet af 10-15 år sandsynligvis vil teste 

en ICBM, der kan fremføre våben til USA. Et enkelt amerikansk efterretningsagentur 

anser at det for usandsynligt, at Iran kan gennemføre en succesfuld testflyvning før 

efter 2015. 

Irak 

Masseødelæggelsesvåben: 
Irak havde tidligere et højt udviklet kernevåbenprogram, men dette blev sammen 

med landets øvrige infrastruktur i meget stor udstrækning ødelagt under Golfkrigen 

og de efterfølgende luftkampagner. Kernevåbenprogrammet blev desuden sat 

voldsomt tilbage som følge af indsatsen fra FN’s våbeninspektører, men landet råder 

dog fortsat over kompetence og knowhow til at genoptage programmet. Irak har 
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produceret betydelige mængder af biologiske våben før Golfkrigen, men påstår at 

have destrueret disse våben. Dette foreligger der dog ikke noget troværdigt bevis for. 

En stor del af landets produktion af kemiske våben er genoptaget, angiveligt til 

kommercielle formål. På trods af irakiske benægtelser heraf fandt FN’s våben-

inspektører i 1998 beviser for, at der fandtes VX-nervegas i missilsprænghoveder. 

Produktionen af biologiske og kemiske våben kan være genoptaget efter våben-

inspektørernes afrejse i 1999. 

Ballistiske missiler:  
Irak råder over Scud B- og Scud C-missiler, som har tilstrækkelig rækkevidde til at 

nå mål i nabolandene i Mellemøsten. Dette blev demonstreret under Golfkrigen, hvor 

et større antal Scud-missiler med konventionelle sprænghoveder blev affyret mod 

mål i Israel. Irak råder over en betydelig kapacitet til produktion af missiler, men er 

begrænset af internationale forbud og sanktioner. Såfremt FN's forbud ophæves eller 

lettes vil Irak sandsynligvis anvende flere år på at genetablere sin styrke af kort-

distancemissiler, udvikle og deployere mellemdistancemissiler og missiler med fast 

brændstof. Ved en ophævelse af FN's forbud indenfor de næste par år vil Irak 

muligvis kunne teste forskellige ICBM-koncepter inden 2015. 

Syrien 
Masseødelæggelsesvåben: 
Syriens intentioner med hensyn til udvikling af kernevåben vækker bekymring. 

Syrien har tilstrækkelig bioteknologisk infrastruktur til at drive et begrænset program 

for biologisk krigsførelse og menes at udvikle biologiske våben i mindre 

udstrækning. Syrien er i besiddelse af nervegasser og antages desuden at være i gang 

med at udvikle den avancerede VX-nervegas.  

Ballistiske missiler:  
Syrien er i besiddelse af Scud B-, Scud C- og SS-21-missiler og forsøger at forbedre 

sin missilteknologi yderligere med betydelig udenlandsk assistance. Udvikling af 

ICBMs forekommer dog ikke sandsynligt. 
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Libyen 

Masseødelæggelsesvåben: 
Libyen har som målsætning at udvikle kernevåben og forsøger muligvis at 

gennemføre dette ved hjælp af udenlandsk kompetence, men synes umiddelbart kun 

at have gjort ringe fremskridt. Libyen forsker i udvikling af biologiske våben og er 

måske i stand til at fremstille disse i mindre mængder. Landet producerede blister- og 

nervegasser i 1980’erne, og anvendte disse mod militære styrker fra nabolandet 

Tchad i 1987. Libyen har siden forsøgt at opbygge en underjordisk virksomhed til 

fremstilling af kemiske våben. Begge nævnte fabrikker menes dog at være inaktive. 

Ballistiske missiler:  
Libyen har haft beskeden succes i sine bestræbelser på selv at udvikle missiler men 

råder kun over nogle aldrende og begrænset anvendelige Scud B-missiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder: National Intelligence Council (2001), McLaughlin, (2001), Cohen (2001), 

Journal of The Federation of American Scientists, Volume 53, No. 4 (2000). 
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Bilag 4  
Strategiske kernevåbenstyrker i USA, Rusland og Kina 

 

USA Fremføringsmidler Sprænghoveder

ICBMs 551 1701 

SLBMs 432 3120 

Bombefly 255 1128 

USA total 1238 5949 

 

RUSLAND Fremføringsmidler Sprænghoveder

ICBMs 742 3364 

SLBMs 376 1868 

Bombefly 80 626 

Rusland total 1198 5858 

 

KINA Fremføringsmidler Sprænghoveder

ICBMs ~ 20 ~ 20 

SLBMs 12 - 24 12 - 24  

Bombefly – – 

Kina total ~ 32 - 44  ~ 32 - 44 

 

 

 

 

 

 

Kilder:  

USA og Rusland: United States Arms Control Association baseret på status den 5. 
december 2001. Opgørelsen omfatter udelukkende START-accountable kernevåben-
styrker. 

Kina: Wilkening (2000). Opgørelse omfatter udelukkende de strategiske 
kernevåbenstyrker, som kan nå amerikansk territorium.
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Bilag 5  
Ballistiske missiler og ballistisk missilforsvar 

For at forstå det amerikanske missilforsvarsprogram og dets udviklingsretning er en 

grundlæggende forståelse for de centrale begreber, som knytter sig til ballistiske 

missiler og ballistisk missilforsvar nødvendig. Denne forståelse er først og fremmest 

væsentlig, fordi et ballistisk missilforsvar ikke bør betragtes som et enkelt system, 

men derimod som en række forskellige samvirkende delsystemer, hvis sammen-

sætning har afgørende betydning for det samlede missilforsvars effekt på både det 

operative og strategiske niveau. Et missilforsvars arkitektur vil derfor være af 

afgørende betydning for hvor og mod hvad et pågældende system kan yde 

beskyttelse, og arkitekturen vil dermed også influere på de perceptioner, som 

systemet vil frembringe hos andre stater. 

Ballistiske missiler  
Alle ballistiske missiler deler et fundamentalt fælles karakteristika, idet de følger en 

ballistisk bane, som inkluderer tre faser: 1) Opskydningsfasen (boost-phase), hvor 

missilets raketmotor accelererer missilet ud af jordens atmosfære til dets ønskede 

bane, hvilket normalt varer ca. 3-5 minutter. 2) Midtbanefasen (midcourse-phase), 

hvor raketmotoren afkastes, og missilet frigiver et eller flere våbenbærende reentry 

vehicles (sprænghoveder) og eventuelle modmidler til gennemtrængning af et missil-

forsvar. Disse dele falder herefter frit mod målet, hvilket kan vare op til 20 minutter 

for et ICBMs vedkommende. 3) Genindtrædningsfasen (terminal-phase), hvor 

reentry vehicle(s) og eventuelle modmidler genindtræder i jordens atmosfære, hvilket 

normalt varer ca. 30 sekunder. 

Ballistisk missilforsvar  
Der er fordele og ulemper ved engagement af ballistiske missiler i hver af de tre 

faser, ligesom disse stiller vidt forskellige krav til forsvarssystemernes arkitektur på 

grund af et missils meget varierende størrelse, hastighed og infrarød signatur i de 

forskellige faser i den ballistiske bane. De geografiske og tidsmæssige forhold samt 

mulighederne for anvendelse af eventuelle modmidler er desuden forskellige i de tre 

faser. Et missilforsvar kan inkludere delsystemer, som muliggør engagement i én 

eller flere faser, og i amerikansk terminologi benævnes evnen til at kunne bekæmpe 

ballistiske missiler i alle tre ovennævnte faser som et ”lagdelt” missilforsvar (layered 
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defense). Et sådan system vil i sagens natur have bedre chancer for succesfulde 

engagementer end systemer, som kun kan engagere i en enkelt eller to faser.  

Boost-phase defense 
Et boost-phase defense vil medføre evnen til at engagere ballistiske missiler allerede 

i opskydningsfasen uanset disses mål og rækkevidde, og et sådan system vil dermed i 

princippet kunne yde global beskyttelse. Endvidere er det af indlysende årsager 

ønskeligt at engagere ballistiske missiler med masseødelæggelsesvåben så tæt på 

deres affyringssted som muligt. Et ballistisk missiles infrarøde signatur er kraftigst 

og dermed lettest at detektere i opskydningsfasen, og selvom missilet accelererer, 

bevæger det sig relativt langsomt, ligesom der blot skal engageres et enkelt mål. 

Vragdelene fra et engageret missil vil formentlig ikke kunne nå deres påtænkte mål, 

og måske vil disse endda i stedet nedstyrte på fjendtligt territorium. På den anden 

side vil et succesfuldt engagement blive vanskeliggjort, når affyringen foregår dybt 

inde på fjendtligt territorium, ligesom den tilrådighedværende tid til detektion, 

positiv identifikation, engagement og ødelæggelse af et missil vil være meget kort.  

Midcourse-phase defense 
Et midcourse-phase defense vil kunne yde bred beskyttelse af en eller flere regioner, 

dvs. stat eller samlinger af stater, og er det centrale forsvarssegment i NMD. 

Engagement af et missil før det frigiver sine våbendele er ønskeligt men meget 

vanskeligt som følge af afstands- og tidsforskellen mellem mål og interceptmissiler. 

Vragdelene fra et engageret missil vil formentlig følge den påtænkte ballistiske bane 

og dermed nedstyrte på eget eller venligtsindet territorium. Da midtbanefasen 

sædvanligvis er den længste, er der mere tid til rådighed til præcise baneberegninger 

samt et – eller måske flere – engagementer. Imidlertid vil denne fase også medføre 

den største koncentration i anvendelsen af eventuelle modmidler, som kan påvirke 

identifikation og målfølgning af våbenbærende reentry vehicles. De modmidler som 

et missilforsvar vil blive konfronteret med, kan eksempelvis bestå af decoys, chaffs, 

stealth-teknologi eller manøvrerbare reentry vehicles. Diskrimination af våben-

bærende reentry vehicles fra disse modmidler, udbrændte boostere og andre 

missildele repræsenterer den væsentligste udfordring i midtbanefasen.  
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Terminal-phase defense 
Et terminal-phase defense kan kun yde beskyttelse af et begrænset lokalt område. I 

begyndelsen af fasen befinder de genindtrædende dele sig stadig på relativt 

forudsigelige baner, men de lettere dele vil herefter begynde at brænde op i 

atmosfæren. Tættere på jordens overflade vil alt udover våbendelene være filteret fra, 

hvilket lettere diskriminationen. Et engagement i den afsluttende del af 

genindtrædningsfasen vil formentlig ikke eliminere våbenvirkningerne, og de 

tilbageværende rester vil nedstyrte på eget eller venligtsindet territorium. 

Ovenstående tre faser er primært applicerbare på langtrækkende ballistiske missiler, 

typisk ICBMs, idet kort- eller mellemdistancemissiler sædvanligvis ikke flyver 

exoatmosfærisk i midtbanefasen eller har separate våbendele og sofistikerede mod-

midler. Eksempelvis var de Scud-missiler, som blev anvendt under Golf-krigen, 

designet til at forblive intakte fra affyring til nedslag. Kortdistance-missiler er 

karakteriseret ved at have ingen eller meget korte midtbane-faser. 

National Missile Defense 
Arkitekturen i Clinton-administrationens ”begrænsede” NMD skulle gennemføres 

via tre Capabilities, som gradvist skulle forbedre systemets evne til at imødegå 

stigende trusselniveauer: Capability 1 mod få usofistikerede reentry vehicles; 

Capability 2 mod få avancerede reentry vehicles; og endelig Capability 3 mod 

mange sofistikerede reentry vehicles. Capability 1 omfattede indledningsvis 100 

landbaserede interceptmissiler – Ground-Based Interceptors – som hvert medfører et 

exoatmosfærisk Kill Vehicle, der ved hjælp af infrarød optik kan engagere et reentry 

vehicle fra et indkommende ballistisk missil og efterfølgende destruere dette med et 

kinetisk hit-to-kill i midcourse-fasen. Antallet på 100 interceptmissiler, som 

angiveligt var fastsat på baggrund af ABM-traktatens begrænsninger, blev imidlertid 

senere reduceret til 20 på grund af forskellige programrisici. 

Betegnelsen for en senere udvidelse til de oprindeligt 100 interceptmissiler blev 

herefter benævnt Expanded Capability 1. Interceptmissilerne blev planlagt 

deployeret på et enkelt affyringssted i enten Alaska eller North Dakota sammen med 

en X-band Phased Array-radar, som kan generere et detaljeret trusselbillede ved at 

identificere, målfølge og diskriminere både ballistiske missiler, reentry vehicles, 

modmidler og øvrige objekter i de tidlige faser af et ICBMs ballistiske bane. 

Capability 1 vil desuden inkludere opgraderede versioner af fem eksisterende 
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BMEW-radarer, der er placeret i henholdsvis Storbritannien, Grønland, Alaska, 

Californien og Massachusetts. De opgraderede BMEW-radarers primære funktion er 

at detektere indkommende missiler i deres ballistiske baner og efterfølgende guide X-

Band Phased Array-radarerne ind på målet. (Expanded) Capability 1 skal 

indledningsvis understøttes af Defense Support Program (DSP), som omfatter 

satellitter med infrarød optik til målfølgning og detektion af missilaffyringer. Senere 

skal satellitter i høj omløbsbane – Space-Based Infrared System, High Orbit 

Component (SBIRS High) – erstatte DSP i denne rolle, og dermed forbedre systemets 

evne til at detektere missilaffyringer tidligt. Endelig skal der i North American 

Aerospace Defense Headquaters i Cheyenne Mountain, Colorado etableres et Battle 

Management, Command, Control and Communications system (BM/C3), som skal 

anvendes til at generere den nødvendige beslutningsstøtte og styre engagementet. 

Capability 2 inkluderer flere interceptmissiler, flere målfølgningsradarer, en 

forbedret evne til måldiskrimination samt opgradering af BM/C3. Endvidere vil 

etablering af yderligere affyringssteder være en mulighed. Med tiden vil satellit-

systemer – Space-Based Infrared System, Low Orbit Component (SBIRS Low) – med 

kapacitet til infrarød målfølgning i missilernes boost- og midcourse-faser forbedre 

systemets evne til at imødegå fjendtlige modmidler. 

(Expanded) Capability 3 kan inkludere op til 250 interceptmissiler samt Kill Systems 

i flere dimensioner, herunder sø-, luft- og rumbaserede systemer inklusive Airborne 

Laser og Space Based Laser. Efter Bush-administrationens magtovertagelse er såvel 

tidsterminerne som systemarkitekturen blevet forbundet med en del usikkerhed. Dels 

er betegnelsen Capability gledet ud, ligesom retorikken har indikeret en forcering af 

tidsplanen. Nedenstående skema illustrerer Clinton-administrationens NMD-

program, der formentlig kommer til at udgøre den jordbaserede del i Bush-

administrationens Midcourse Defense Segment. Denne del af systemarkitekturen vil 

dermed i princippet fortsat vil udgøre den centrale del af systemets NMD-mission. 
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Capability  Termin Systemarkitektur Trusselkapacitet 
Capability 1 

 
Ca. 2005 20-100 interceptmissiler (Alaska) 

1 X-band Phased Array-radar 
5 opgraderede BMEW-radarer 
DSP/6 SIBRIS Low/4 SBIRS High 
Initialt BM/C3-system 

Få ICBMs uden modmidler 

Capability 2 Ca. 2007 100 interceptmissiler (Alaska) 
4 X-band Phased Array-radar 
5 opgraderede BMEW-radarer  
24 SBIRS Low/5 SBIRS High 
Forbedret BM/C3-system 
Opgradering af måldiskriminationsevnen 

Få ICBMs med sofistikerede 
modmidler 

100-250 interceptmissiler (Alaska/North 
Dakota) 
9 X-band Phased Array-radar 
6 opgraderede BMEW-radarer 
24 SBIRS Low/5 SBIRS High 
 

Capability 3 
 

Ca. 2015 

 
Luftbaseret Kill System (option) 
Søbaseret Kill System (option) 
Rumbaseret Kill System (option) 

Mange ICBMs med 
sofistikerede modmidler 
 

 
NMD-Capabilities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Department of Defense (2000). 
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Bilag 6  
Udvalgte National Missile Defense systemer 

 
System Trusselperception Systemarkitektur 

Missile Defense Act of 1991 Forsvar mod meget begrænsede 
ballistiske missilangreb 

Initial deployering af 4 
interceptmissiler ved Grand 
Forks, et Ground-Based 
Surveillance and Tracking 
(GSTS) overvågnings-system 
samt en jordbaseret radar 

Global Protection Against 
Limited Strikes (GPALS) 
1991-93 

Globalt forvar af hvilket som 
helst mål mod alle typer af 
missiler affyret fra hvilken som 
helst lokalitet 

Theater Missile Defense system 
og National Missile Defense 
med 500-1000 landbaserede 
interceptmissiler og/eller 1000-
2000 rumbaserede intercept-
missiler ”Brilliant Pebbles”. 

The National Security 
Revitalization Act of 1995 

Forsvar mod et begrænset 
angreb fra en rogue state eller en 
utilsigtet eller uautoriseret 
affyring 

Op til 100 jordbaserede 
interceptmissiler ved et enkelt 
affyringssted, en jordbaseret 
radar, et Command and Control- 
center og mindst 28 "Brilliant 
Eyes" rumbaserede sensorer 

Defend America Act of 1996 Forsvar af alle 50 stater mod et 
begrænset angreb fra en rogue 
state eller en utilsigtet affyring. 
Skal med tiden udvides til at 
omfatte et ”layered defense” 

300 jordbaserede intercept-
missiler ved 3 affyringssteder, 
500 rumbaserede intercept-
missiler, og 20 rumbaserede 
lasere 

Limited "3+3" NMD Forsvar af alle 50 stater mod et 
begrænset angreb fra en rogue 
state eller en utilsigtet eller 
uautoriseret affyring 

Initial deployering af 20 
interceptmissiler ved Grand 
Forks med en jordbaset radar, 5 
upgraderede Ballistic Missile 
Early Warning (BMEW) radarer 
og en X-bånd radar. Upgraderet 
til 100 interceptmissiler og 12 
Space and Missile Tracking 
(SMTS) satellitter 

Expanded "3+3" NMD Forsvar af alle 50 stater mod et 
begrænset angreb fra en rogue 
state eller en utilsigtet eller 
uautoriseret affyring 

100 interceptmissiler på en 
enkelt "ABM-traktat passende" 
location, muligvis forsøgsvis 
støttet af Space and Missile 
Tracking (SMTS) radarsystemet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: Department of Defense (2000). 
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Bilag 7  
Anti-Ballistic Missile-traktatens hovedpunkter 

ABM-traktaten er tidsmæssigt ubegrænset og har følgende hovedpunkter: 

1) Parterne accepterer, at ikke deployere ABM-systemer eller komponenter heraf. 

Undtaget herfra er: 

a) Deployering af et ABM-system omkring parternes hovedstad på et område 

med en maksimal radius på 150 km, bestående af op til 100 intercept-

missiler samt et radarsystem bestående af maksimalt seks radarkomplekser. 

b) Deployering af et ABM-system omkring et ICBM-affyringssted på et 

område med en maksimal radius på 150 km bestående af op til 100 

interceptmissiler samt to store phased array-radarer med et potentiale, som 

modsvarer de på tidspunktet for traktatens underskrivelse eksisterende 

ABM-radarer. Hertil kommer, at der maksimalt må opstilles 18 mindre 

radarer, der hver især skal have en kapacitet, som er mindre end den 

mindste af de to phased array-radarer. 

2) Ovenstående begrænsninger gælder ikke ABM-systemer beregnet for test og 

udvikling og placeret på nuværende eller efterfølgende godkendte testfaciliteter. 

Der må maksimalt befinde sig 15 ABM-affyringsramper på testfaciliteter. 

3) Der må ikke udvikles, testes eller deployeres ABM-systemer eller komponenter 

hertil, der er sø-, luft-, rum eller mobilt landbaseret. Endvidere må der ikke 

udvikles, testes eller deployeres ABM-affyringsramper til affyring af mere en ét 

interceptmissil ad gangen. Denne begrænsning omfatter tillige videreudvikling af 

eksisterende systemer. 

4) Andre systemer, der ikke kan klassificeres som ABM-systemer, må ikke gives en 

sådan kapacitet, at de kan imødegå strategiske ballistiske missiler.  

Der må desuden ikke i fremtiden deployeres varslingsradarer til Early Warning 

mod et angreb med ballistiske missiler ud over en placering langs periferien af 

nationalt territorium. 

5) ABM-systemer, der overskrider det fastlagte numeriske loft samt placeret 

udenfor det specificerede område, skal destrueres eller demonteres i henhold til 

aftalt metode og inden for kortest mulige periode. 
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6) ABM-systemer må ikke overføres til andre stater eller deployeres udenfor eget 

territorium. 

7) Parterne påtager sig at fortsætte forhandlinger om begrænsning af strategiske 

offensive våben. 

8) En række bestemmelser vedrørende principper for kontrol og verifikation af 

traktatens overholdelse samt principper for traktatens revurdering og udvikling. 

9) Parterne besidder den suveræne ret til med seks måneders varsel at trække sig fra 

traktaten, dersom ekstraordinære omstændigheder har gjort dette nødvendigt i 

forhold til denne parts primære interesser. 

10) Såfremt en part ønsker at trække sig fra traktatens forpligtelser, skal dette 

meddeles den anden part mindst seks måneder forinden med en anførelse af, 

hvilke omstændigheder i relation til traktaten, der har bragt dets nationale 

sikkerhedsinteresser i fare. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilder: Sammenfatningen er baseret på den engelsksprogede udgave af ABM-
traktaten og tillægsprotokollen, som blandt andet kan forefindes på internet-
adresserne: 
http://www.state.gov/www/global/arms/treaties/abm/abm2.html og 
http://www.state.gov/www/global/arms/treaties/abm/abmprot1.html (25. april 2002). 


