
Spm. nr. S 3467

Til udenrigsministeren (27/5 03) af:

Villy Søvndal (SF):

»Hvad er den danske regerings holdning til at medvirke til en traktat imod militarisering eller oprustning i rummet?«

Svar (10/6 03)

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

De politiske forudsætninger for en traktat rettet mod at forhindre et våbenkapløb i det ydre rum er for øjeblikket ikke til 

stede.

Spørgsmålet behandles i FNs Nedrustningskonference (CD) i Genève, som Danmark ikke er medlem af. CD har i flere år 

været handlingslammet. Kina blokerer for påbegyndelsen af forhandlinger om en traktat vedr. forbud mod produktion af 

spalteligt materiale (Fissile Material Cut-off Treaty, FMCT) ved som det eneste medlemsland at kræve, at der samtidig 

indledes forhandlinger om et forbud mod oprustning i det ydre rum. Dette er ikke på nuværende tidspunkt realistisk. EU 

har gentagne gange støttet et kompromisforslag, hvor forhandlinger om FMCT påbegyndes sideløbende med sonderende 

drøftelser af spørgsmålet om et våbenkapløb i det ydre rum. Kina har afvist dette kompromis. Det er således ikke muligt 

at behandle emnet i CD.

Regeringen er principielt modstander af oprustning i det ydre rum, men deler de øvrige EU-landes holdning, at den 

kinesiske sammenkædning af de to spørgsmål er uacceptabel. FMCT vil yde et værdifuldt bidrag til kampen mod 

spredning af atomvåben, idet besiddelse af spalteligt materiale er en forudsætning for at fremstille atomvåben. Truslen 

om spredning af atomvåben er alvorlig, den er reel, og den er aktuel. Omvendt har ingen stater på nuværende tidspunkt 

deployeret våben i det ydre rum, og det er næppe sandsynligt, at nogen vil gøre det i den nærmeste fremtid. Samtidig 

eksisterer der allerede en traktatlig regulering gennem Traktaten om det ydre Rum (Outer Space Treaty) fra 1967, der 

forbyder anbringelse af masseødelæggelsesvåben i det ydre rum. En yderligere retlig regulering af våben i det ydre rum 

kan komme på tale, hvis de politiske og militære omstændigheder tilsiger det.
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