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Mens vi følger de højlydte diskussioner og 
forhandlinger om at fastholde Irans 
atomprogram på fredelige formål og følger 
Nordkoreas missilafprøvninger med 
bekymring, sker der en mere snigende og skjult 
spredning af biologisk våbenteknologi. Ikke 
alene er der her tale om våben, som i en 
fjendtlig stats hænder har en 
ødelæggelseskraft, der overgår mindre 
kernevåben i Hiroshima størrelsen, men som 
FN’s forhenværende generalsekretær Kofi 
Annan for nyligt har konkluderet, så udgør 
truslen fra biologiske våben i hænderne på 
terrorister vores største svaghed i kampen mod 
terrorisme. Det internationale samfund, 
herunder Danmark, har akut brug for at styrke 
indsatsen for at hindre den biologiske trussel i 
at blive realiseret. 

Modsat de fleste andre våben er biologiske 
våben ikke egnede til militær anvendelse på en 
slagmark. Militære styrker kan beskytte sig på 
forskellig vis, og en moderne slagmark er for 
bevægelig til et våben, hvis effekter i form af 
sygdomsudbrud er flere dage om at vise sig. 
Derimod er biologiske våben velegnede til 
gennemførelse af angreb på civilbefolkning, 
gerne udført i det skjulte og med effekter der 
spænder fra enkeltstående dødsfald til 
udryddelse af store dele af befolkningen i et 
område, der ultimativt kan omfatte lande eller 
kontinenter. De værste biologiske våben er 
dem med epidemisk spredningspotentiale, hvor 
det primære angreb udløser en 
sygdomsepidemi, der efterfølgende spreder sig 
ved egen kraft. Biologiske våben er af 
indlysende grunde ulovlige og forbudt i 
internationale konventioner, og alene deres 
frastødende natur skulle vel egentligt gøre det 
utænkeligt, at nogen ville anvende dem. 
Desværre er kopper, pest, kolera, anthrax m.fl. 
ikke alene tidligere blevet anvendt som 
masseødelæggelsesvåben i større stil end noget 
andet våben, men som FN’s generalsekretær 
peger på udgør de i dag den måske alvorligste 
trussel mod den internationale sikkerhed. 

I 1972 vedtog FN en konvention (BTWC), der 
forbyder fremstilling og anvendelse af 
biologiske våben. Hermed blev der gjort et 

vigtigt skridt til at begrænse staters rådighed 
over masseødelæggelsesvåben. Kernevåben er 
vanskelige og meget kostbare at fremstille, og 
det kan ikke skjules, hvis en stat udvikler dem. 
Biologiske våben er det derimod muligt at 
fremstille i det skjulte og uden særligt store 
omkostninger, og det stod allerede i 1960’erne 
klart, at hvis man skulle forhindre et meget 
stort antal lande herunder også lande i den 
tredje verden i at erhverve kompetence til 
masseødelæggelse, så var det nødvendigt at 
indføre et totalt forbud mod hele kategorien af 
biologiske våben. Har man som f.eks. USA et 
veludviklet militær kan masseødelæggelse 
imidlertid gennemføres på anden måde, og 
udbredt besiddelse af biologiske våben ville 
gøre det umuligt at begrænse monopolet på 
ultimativ militær dominans til nogle få stater. 
USA’s og andre staters opgivelse af deres 
biologiske våbenprogrammer kunne derfor 
gennemføres i begyndelsen af 70’erne, uden at 
deres egen militære slagkraft blev væsentligt 
reduceret, og samtidigt kunne 
spredningsrisikoen reduceres og 
magtmonopolet bevares. 

BTWC konventionen har imidlertid mangler, 
idet biologiske våben kan udvikles i det 
skjulte, som f.eks. Sovjetunionen, Sydafrika og 
Irak har gjort, og det kan ikke udelukkes, at der 
også i dag findes lande, som i hemmelighed 
har offensive biologiske våbenprogrammer. 
Det er faktisk også tilladt at arbejde med 
biologiske våben, når det sker for at udvikle 
eller afprøve defensive modforanstaltninger. 
Dette kan imidlertid betragtes som en kritisk 
svaghed ved konventionen, idet det tillader 
lande at opbygge know-how og udvikle farlige 
biologiske udgangsmaterialer, som med en 
kortvarig indsats på få uger kan omstilles til 
fremstilling af offensive våben, hvilket er en 
helt speciel problemstilling for biologiske 
våben. Det kan anslås at ethvert land, som 
samlet set kan mobilisere tekniske ressourcer 
svarende til Danmarks, vil kunne etablere et 
effektivt biologisk våbenprogram med midler, 
der ikke udefra vil kunne erkendes som 
offensive. Såfremt et sådant våbenprogram 
camoufleres som defensivt og sættes i bero 
inden endelig våbenmontering, vil det kunne 
aktiveres på få dage og inden for et par uger 
producere et eller flere biologiske våben 
svarende til den dødelige effekt af mindst ét 
kernevåben.  
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Åben anvendelse med afsenderadresse vil 
fremdeles være forbeholdt egentlige strategiske 
masseødelæggelsesangreb mod en 
overvældende fjendes civile bagland i en 
situation, hvor krigen erkendes som tabt, men 
hvor man vil ødelægge fjendens sejr uanset 
omkostningerne - som Sovjetunionens 
biologiske sidsteslagskapacitet under den kolde 
krig eller Saddams udvælgelse af anthrax til 
missilangreb på Tel Aviv - fordi anvendelse 
må forventes at blive mødt med massiv 
gengældelse. Ved skjult brug af biologiske 
våben kan det imidlertid være svært at påvise, 
at et omfattende sygdomsudbrud og evt. en 
epidemi skyldes udlægning af biologisk 
kampstof, og det kan være endnu vanskeligere 
at identificerer ophavsmanden og true med 
gengældelse. Netop denne grund - at evnen til 
massiv gengældelse ikke kan forebygge et 
biologisk angreb hvis det sker i det skjulte - 
gør biologiske våben til en oplagt mulighed for 
specialstyrkeangreb under tilspidsningen af en 
krise eller som massive terroranslag i en 
asymmetrisk konflikt. 

 

Stillet overfor denne truende udvikling, hvor 
biologisk våbenteknologi og 
masseødelæggelseskapacitet kan etableres af 
stort set enhver stat uden at andre 
nødvendigvis opdager det, og hvor samme 
våbenteknologi aktivt søges erhvervet af 
terroristorganisationer, har det internationale 
samfund flere muligheder for at styrke 
sikkerheden. 

For det første kan BTWC konventionen styrkes 
ved at tilføre den kontrolmuligheder i form af 
tvungne inspektioner af såvel militære som 
civile installationer, laboratorier, virksomheder 
m.v. Som det fremgår af ovenstående vil selv 
uanmeldte inspektioner heller ikke være en 
garanti mod udvikling af offensive biologiske 
våbenprogrammer, idet de jo dels kan skjules 
dels kan fremstå som rent defensive ved 
inspektion for så 14 dage senere at blive 
anvendt til fremstilling af offensive våben. 
Inspektionsmulighed vil dog kunne begrænse 
omfanget af biologisk våbenproduktion og 
dæmpe den generelle spredning af 
våbenteknologi, især hvis uanmeldte 
inspektioner kan gennemtvinges med meget 
kort varsel også i sikkerhedspolitisk anspændte 
situationer.  

Et andet område der kan styrkes er sikring af 
materiel og know-how, så det ikke falder i 
hænderne på terrorister. Til at understøtte 
landenes gennemførelse af sådanne 
sikringsforanstaltninger har FN bla. vedtaget 
sikkerhedsrådsresolution 1540, der opstiller 
krav til sikring af f.eks. samlinger af 
bakteriekulturer mod tyveri, undersøgelse af 
personers sikkerhedsbaggrund, hvis de skal 
arbejde med teknologi, der kan misbruges osv. 
Særligt for det biologiske område, 
’biosecurity’, er der her behov for en samlet 
regelformulering og etablering af 
kontrolforanstaltninger, så materialer og viden 
med misbrugspotentiale ikke falder i forkerte 
hænder. Ligesom for mange andre lande er der 
her et område, hvor Danmark har væsentlige 
huller, der akut bør dækkes ind ved relevant 
lovgivning og myndighedskontrol. 

Endelig er der behov for at etablere en 
adfærdskodeks for en række teknisk-
videnskabelige professioner, som i stil med 
lægeløftet – hvis danske udgave i øvrigt også 
kunne skærpes på dette punkt - etablerer en 
fælles afstandtagen fra anvendelse af 
videnskabelige færdigheder til udvikling af 
ulovlige våben. Et sådant universelt løfte vil 
næppe forhindre enhver biolog, kemiker eller 
for den sags skyld læge i at lade sin viden og 
kunnen misbruge til våbenudvikling, men det 
vil dels skabe en platform for international 
opsyn dels understøtte de nationale 
fagforeningers selvjustis og skabe bedre 
grundlag for anmeldelse af statslige 
bestræbelser på omgåelse af konventionerne. 

Isoleret set er disse tre muligheder for at 
imødegå spredningen af biologisk 
masseødelæggelsesteknologi ikke nogen 
garanti for tryghed og sikkerhed. Andre 
komponenter i et sikkerhedsberedskab skal 
også fortsat prioriteres i den samlede 
imødegåelse af truslen fra biologiske våben. 
Efter min mening er der dog ingen tvivl om, at 
de ovennævnte tiltag i kombination vil kunne 
medvirke væsentligt til at bremse en udvikling, 
der kan få meget negative konsekvenser for 
den internationale sikkerhedspolitiske 
udvikling. Samtidig er det tiltag, der 
internationalt er enighed om, og som det også 
er Danmarks pligt at fremme.  
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