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I.

ACTIVITBlTEt' VAlf•• BUITENLANDSE INLIÇBTINGEN- EN "'i~LIgBEIRspIENSTElf

DB 1lOEMBBNSB INLICBTINGBN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Onder as Oosteuropese inl,ichtingen- en veiligheidsdiensten nemen as
Roemsense een geheel, eigen pl.aa.ts in# omdat zij met# zoa'Z.s as diensten
de» overige satel,Uet1.anden ''bijgestaan'' woZ'den door SOIJjet-ad:tJi,seurs~
en hun activiteiten afsterrmen op de requirements van het door de SOIJJjets
gedomineerde Oostb1,ok a'Z.s geheel,# ma.azo uitsl,uitend Roemse1'UJe nationate
be "tangen dienen.
.
De SOIJJjet-invl,oed is in 1,963 geheel, tdtgebannen.
Door historische ontwikkelingen komt de structurele opzet van de Roemeense diensten wel grotendeels overeen met die VaD de overige satellietstaten,
mede als gevolg van een zevental reorganisaties die tussen 1945 en 1970
plaatsvonden. De laatste belangrijke reorgaDisatie dateert van 19'12.
Sedert dat jaar is het tinisterie van Binnenlandse Zaken het overkoepelend orgaan voor vrijwel alle organisaties die raakvlakken hebben met de Roemeense Staatsveiligheid; de belangrijkste directoraten zijn de inlichtingendienst DIE (Directia de Informatii Externe) en de veiligheidsdienst SECURITATE.
Beide diensten staan kwalitatief hoog aaDgeschreven.
Daarnaast vallen ook diensten als het gevaDgeniswezen, de afdelingen
ondervragingen en arrestaties, militia, brandweer,· veiligheidstroepen, postcensuur, mobilisatie en een aaDtal organisatorische afdelingen onder het
Kinisterie.
Al deze organisaties zijn zowel bestuurlijk als qua doelstelling een integraal deel van het partij- en bestuursapparaat, en vooral doordat de SBCURITATE
het gehele maatschappelijk leven dooradert heeft men dankzij een veelvoud van
taken en bevoegdheden de Roemeense bevolking in een allesomvattende greep.
Deze organisaties vormen een direct middel bij de uitvoering van de Roemeense
binnen- en buitenlandse politiek.
Door jarenlang ui tgebreid gebruik te maken van hun bevoegdheden hebben
de inlichtingen- en veiligheidsdienst de weerstanden van de bevolking zo goed
als gebroken. In Roemenil gaat het communisme met meer onderdrukking gepaard
dan in de meeste andere Oosteuropese landen.
De Roemeense staat ziet zich geplaatst voor zeer grote economische en
sociale problemen en rekent zichzelf tot de ontwikkelingslanden. Bij de pogingen Roemenië's problemen het hoofd te bieden wordt op verschillende aanieren een beroep gedaan op de SECURITATE en de DIE.
De SECURITATE dient zorg te dragen voor de binnenlandse rust en veiligheid en anti-socialistische elementen en acties onmiddellijk uit te schakelen.

Ben der taken van de SECURITATB is contra-spionage en contra-subversie
in het Roemeense leger en in de verschillende geuniformeerde afdelingen
van het ministerie van Binnenlandse Zaken zoals militia, veiligheidstroepen
en brandweer. De afdeling die zich hiermee belast is relatief groot,
(+

800 personen) en heeft haar medewerkers bij alle krijgsmacht-onderdelen

en semi-militaire organisaties gestationeerd.
Naast contra-spionage en contra-subversie is dit onderdeel belast met
de screening van het buitenland bezoekende officieren, beveiliging, onderzoeken naar politieke betrouwbaarheid en contacten van militairen met buitenlanders.
De afdeling werkt veel aet informanten, die in alle geledingen en op alle
niveau's werkzaam zijn.
De taak van de DIl is het verwerven van informatie in het buitenland

die van wezenlijk belang is voor de economische en politieke situatie van
Roeaenil; een taak die vergemakkelijkt wordt door het gunstige imago van
Roemenil in het Westen als gevolg van zijn onafhankelijke opstelling ten
opzichte van de USSR.
De veelomvattende taak van de DIE bestaat niet slechts uit het verzamelen van de informatie via agenten en informanten, en de voorbereidende
en ondersteunende werkzaamheden zoals talentspotting, maar ook uit belnvloeding van personen en instanties in het buitenland die direct of indirect een
rol kunnen spelen in de Roemeense belangen en het opvijzelen van het Roemeense
prestige. Belangrijke steunpunten voor de DIB bij de uitvoering van haar
taken vormen de inlichtingenofficieren, verbonden aan de Roemeense diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland. Daarbij heeft deze dienst
grote belangstelling voor personen van Roemeense origine in het buitenland.
Militaire inlichtingen worden ingewonnen door een tweetal organisaties:
het Directoraat Inlichtingen van de Generale Staf van het Ministerie van
Defensie, kortweg DI (Directia de Informatii) en het op NAVO-gegevens toegespitste militaire bureau, kortweg NAM, ressorterend onder de DIB.
De DI is een relatief kleine afdeling van

~

100 personen, en heeft

als taak het verzamelen van militaire en daarmee verbonden economische
en politieke inlichtingen in het buitenland.
De inlichtingenofficieren van de DI zijn als militair attaché, of
- indien een buitenlandse vertegenwoordiging geen militaire missie omvat in een enkel geval als lid van de civiele diplomatieke staf aan deze
vertegenwoordigingen verbonden.

van de DIE richt zich voorn. .e1ijk tegen de mini.terie.

DeN~atde1ing
VaD

defensie in d. NAVO-landen en teg.n de NAVO-hoofdkwartieren, waarbij

z~j

in de jaren ze.tig notoire .ucc••••n b.haa1d he.ft.
Van de

ve~orven

informatie wordt alleen d. dir.cte militair. infor-

matie aan de DI doorgespe.1d.
Informatie betreffende niet-militaire NAVO-zaken komt ter b.schikking
VaD

de DIE. Operation.1. . . . .uwerking tuss.n NAM .n DI

i. ni.t g.b1eken.

D. Ro.me.n.e inlichting.ndi.nsten hebben t. 1ijd.n ,.had van h.t
ov.r1open, medio 1978, van Ion P.
d. DIE was.

Per.o~e.1

die to.n p1aatsvervang.nd hoofd van

werd naar Roeaenil t.rugg.roep.n .n er werd.n maat-

rele1en genom.n om het d.fecter.n van persone.1 in h.t buit.nland t. voorkomen. Deze maatrelelen doen zich ook gevoelen op de Roemeen.e venecenwoordil1ng in Nederland.
Als belangrijkste maatrel.1 na d. def.cti. van P

g.ldt dat per.o-

nee1, b••temd voor diplomatieke v.rtegenwoordiginlen, voordat een uitzending
geëffectue.rd wordt een lanldurile opl.idinl bij de SECURITATE di.nt te vollen, en in deze periode een uitgebreide screeninl ondergaat.
Daar komt bij dat de zeer .1echte onderlinie verhoudinlen het verloop
onder het Roemeense ambassadepersoneel bevorderden. Een en ander leidde ertoe
dat de Roemeense ambassade in ons land momenteel sterk onderbezet 1s.
Volgens verklarinlen van P

zouden ten tijde van zijn defectie een

tweetal inlichtinlenofficieren zich op een accrediterinl 1n Nederland voorbereiden.
Uet behoeft leen betoog dat de sedertdien in Nederland geaccredite.rde
person.elsleden van de Roemeense vertelenwoordig1Dg de bijzond.re belanl.tel11nl hebben.
Gebl.ken is dat de Roemeense belancstelllng voor een belangrijk deel
uitlaat naar personen van Roemeense orlline die zich in het Westen gevestigd
hebben en personen die in Roemenië blijk geven van contaeten met buitenlanders
of die te kennen geven door emigratie het land te willen verlaten.
Deze categorieën vormen voor de DIE een groot reservoir van mogelijke
alenten, naast de operationele mogelijkheden die Roemenië bezoekende buitenlanders en het buitenland bezoekende Roemenen bieden.

De belansstelling van de DIE voor geiaigreerde Roemenen en met name
voor de cemensd sehuwden is zeer verklaarbaar: een Kroot deel van deze personen, die al dan niet met toestemains van de Roemeense overheid in het
buitenland verblijven, hebben familie in het vroegere vaderland, en wensen
de contacten in stand te houden.
Hierdoor bevinden zij zich in een positie waarbij de DIE of SECURITATE
eenvoudig medewerking kunnen afdwingen. Dit geldt speciaal voor die huwelijken
waarbij de

Ro~meense

partner zich nog in RoemeniA bevindt, in afwachting van

de toestemming het land te verlaten. In die gevallen

v~ndt

praktisch altijd.

recrutering plaats. Na recrutering dient de agent zich in het buitenland een
positie te verwerven waarin hij zelf waardevolle informatie kan verschaffen
of als talent-spotter kan fungeren. Lukt dit niet of uiet snel, dan wordt de
gerecruteerde in ieder geval benut om verdere informatie te verwerven over
andere (ex-)landgenoten in het nieuwe vaderland.
De ervaring van de laatste jaren in West-Europa leert dat recrutering
van agenten en het verdere contact voor instructie en debriefing in Roemeni'
plaatsvindt. Het voordeel van deze werkwijze is evident: de tegenpartij heeft
seen zicht op deze handelingen. ContrGle op het reizigersverkeer is schier
onaoselijk, daar jaarlijks een dertigduizend personen alleen al vanuit Nederland Roemenil bezoeken. Bovendien heeft elke bezoeker wel een plausibele verklarins voor zijn reizen naar Roemenil.
De Roemeense vertesenwoordigingen lopen op deze wijze niet het gevaar
gecompromitteerd te worden door onderkenning van illegale activiteiten en
contacten van agenten met aan de vertegenwoordigingen verbonden inlichtingenofficieren.
De activiteiten van deze inlichtingenofficieren gaan, voorzover kan
worden nagegaan, niet verder dan het "cultiveren" en maximaal begeleiden van
personen die de interesse van de Roemeense diensten hebben.

II.

AtnI-DEJIOCRATISCBE STROMINGq

POOLSE STAltINGEN EN DE GEVOLGEN DAARVAH

OnnJangri,jke stakingen hebben in Polen bennen een tijdsbestek van tsaee
maanden (begin stakingen l juli - aaooord van Gdansk 3'L augustus) ge'Leid tot ingP'ljpende wijzigingen zorûe1. binnen de PVAP (Poolse CP) a1.s
in de z-egenng en tot het ontstaan van "vnje en autonome" vakbondsn~
dle zich ona:fhankelifk van de PVAP mogen opst8t.len.
Deze voor het na.-oo:rtogse Oost-Eu:ropa uitzonde:rli;ike ontbJikket.ing
wordt door andez-e Oosteuropese tanden, met name doo» de Sorûjet-unie,
mst al'(JtJJaan en bezor-gdheid gadsgeslagen. Bet ontstaan. van dszege li;fkeo
at.tsZ"l'l4tieve 7frlChtsfactoren binnen de Poo1.se Volksz-epubt.iek draagt
inrners het nsico in zich van voongaande desintsgratie van de gehe te
"sociat.istische gemeenschap" in Oost-Europa. Er- TNOrdt dan ook vanuit
de Sorûje1J-Ume en andeN Oostsu:ropese tanden muazte pNssie op het
Poo1.se roegiem uitgeoefend - incLusief de na:ulJJeli;iks verohoten dNiging
mst "socialistische b7'Oeder-hut.p" - om de gang van zakim weer- tsrug ts
d:zaaa:len en "de socialistische veZ'rJ1or'Venheden" in Polen tsgen "antisociaListische e'Lementen " ts beschermen.
Verloop van de stakingen
De naar

aanleid~g

van vleesprijsverhogingen aanvang juli rond Warschau

begonnen stakingsgolf is - anders dan bij vroegere crises in andere Oosteuropese landen - ontstaan als een echte arbeidersrevolte, waarin echter
steeds nadrukkelijker een sleutelrol bleek te worden gespeeld door het comit'
KOR-KSS .) van dissidente intellectuelen bij het uitstippelen van de taktiek,
het formuleren van de eisen, de coördinatie en de publiciteit.
De zich al spoedig naar Lublin en de Baltische havensteden uitbreidende
stakingsbeweging kreeg steeds meer weerklank bij de in vergelijking met andere
Oosteuropese landen wijd verbreide (nationalistische, religieuze en intellectuele) dissidentie, die Moskou Polen tot op zekere hoogte heeft moeten toestaan .et het oog op de geheel eigen geaardheid van dit land en als prijs voor
de strikte volgzaamheid van Warschau t.o.v. de buitenlandse Sowjetpolitiek •

• ) Het nComité voor Sociale Zelfverdediging" (l<SS) is voortgekomen uit het
"Comit' voor de verdediging van de arbeider" (KOR), dat in september 1976,
na de arbeidsonlusten in Radom en Ursus in juni van dat jaar ten gevolge
van aangekondigde prijsverhogingen van de eerste levensbehoeften, opgericht
werd. Eind september 1977 werd KOR tot 1<55 getransformeerd, nadat de belangrijkste doelstellingen van KOR (vrijlating en eerherstel van de gearresteerde arbeiders) bereikt waren. Het 1<55 stelt zich tot taak informatie
te verzamelen en te verspreiden over politieke, racistische of religieuze
discriminatie van burgers.

Het Poolse regiem erkende al gauw de gerechtvaardigheid van somaige
der stakersgrieven, beloofde enkele materille verbeteringen, trachtte door
ad hoc-maatregelen de "werkonderbrekingentf te beiSindigen, maar negeerde
aanvankelijk geheel de politieke eisen.
Medio augustus kw.. de arbeidsonrust in een gevaarlijk stadiua door
een aanzienlijke uitbreiding der stakingen en een verdere opvoering van de
politieke eisen. Premier BABIUCH en partijleider G

reageerden onmiddel-

lijk via de TV met verdergaande zelfkritiek, de belofte van loonsverhogingen
en economische hervormingen, maar tegelijkertijd met de categorische weigering op de meer politieke eisen in te gaan onder verwijzing naar tfde trouwe
bondgenoten, die verontrust zijn door onze moeilijkheden, maar die geloven
dat wij in staat zijn deze zorgen op eigen kracht weg te nemen".
Hiermee waren de grenzen van het voor Moskou en dus voor het Poolse
regiem aanvaardbare scherp aangegeven: zekere hervormingen binnen het bestaande "socialistische systeem" zouden wel bespreekbaar zijn, maar er kon geen
sprake zijn van een ondergraving van de leidende rol van de partij (bijvoorbeeld door het toelaten van niet door de partij beheerste vakorganisaties of
het opheffen van de censuur) of van een aantastins van de positie van Polen
binnen het Sowjetblok.
Bij overschrijding van deze grenzen, bijvoorbeeld als door het ontstaan
van vrije vakbonden of door het feitelijk uit de hand lopen van de

staking~

beweging de partij haar machtsmonopolie zou dreigen te verliezen, leek een
hachelijke situatie te zullen ontstaan, waarin zelfs gezamenlijke "socialistische broederhulp" tot de mogelijkheden ging behoren ondanks alle voor Moskou schadelijke internationale repercussies.
Na aldus de speelruimte nauwkeurig te hebben afgebakemd probeerde het
Poolse bewind de stakingen te breken door verdere financille toezeggingen,
verdeel- en heerstaktieken en intimidatie zoals het monddood maken van de
illelale pers en selectieve arrestaties. Daartegenover maakten de stakers
(inmiddels zo'n 250.000 man over onleveer 350 bedrijven) front in een gezamenlijk stakingscomité (BS) met een pakket van 21 eisen, waarvan dle voor
een vrije vakvereniging steeds meer centraal kwam te staan.
Zo ontstond in de tweede helft van augustus een patstelling, waarin de
regering via haar onderhandelingsdelegatie slechts met de afzonderlijke bedrijfscomité's wilde praten en weilerde te onderhandelen met het overkoepelende BS, terwijl van partij zijde duidelijk werd gemaakt dat wel over hervorming van het bestaande, door de partij gedomineerde vakverbond kon worden
gepraat, maar beslist niet over de oprichting van een nieuwe onafhankelijke
vakorlanisatie.

In een kennelijke poging de
~e

pa~s~elling ~ussen s~akers

doorbreken maakte PVAP-leider G

en overheid

op 24 augustus via de TV een reeks

iDcrijpende wijzic1ngen op partij- en regeringsniveau bekend, waarover hij
volgens lOed

ingelich~e

lepleegd. G

bronnen

eers~

ruggespraak

de Sowjetleiders had

me~

kondigde bij deze gelegenheid tevens een

snoeiing aan op het

inves~eringsprogramma

en

dras~ische

be~oogde da~

zou komen voor de consWllPtieve behoeften en de

produc~ie

be-

er meer aandacht

van landbouwpro-

ducten. Al. meest opmerkelijke . .atregel stelde de partijleider vrije vakbondsverkiezingen binnen de bestaande vakbondsstructuur in

he~ vooruitzich~.

Toen de stakers hierna niettemin onverkort aan hun belangrijkste eis
.r>

tot

oprich~ing

van vrije, onafhankelijke vakbonden bleven

gevaar van een algemene
mijn- en

s~aking

s~aa1indu.trie)

(dus ook in de

vas~houden

nu~sbedrijven

en

he~

en de vitale

steeds dreigender werd, zijn de Poolse autoriteiten

tot nog verdergaande conces.ies g&dwongen en
plete capitulatie door op 31 augustus

me~

teD8lot~e

tot een vrijwel co.-

het MES het z.g. Accoord van Gdansk

te sluiten.
Bet Accoord van Gdansk
Bet 21 punten tellende accoord

behels~

bijna volledige concessies op

evenzovele stakerseisen, waarvan een aantal betrekking

heef~

op uitgesproken

materille eisen (zoals hogere lonen, invoering automatische prijscompensatie,
doorbetaling stakingsdagen, enz.), die welbeschouwd eigenlijk helemaal niet
door de Poolse economie kunnen worden opgebracht. De belangrijkste nietmaterille punten luiden als volgt:
De activiteiten van de vakbonden in Polen hebben niet aan de hoop en de
verwachtingen van de arbeiders beantwoord. De opzet van onafhankelijke, z&lfbesturende vakbonden, die als de werkelijke vertegenwoordigers van de arbeidersklasse kunnen

op~reden, word~

dan ook als noodzakelijk beschouwd. Wij

zullen niemand het recht ontzeggen om lid te blijven van de oude
bonden en in de

~oekoms~

bes~aande

zal misschien zelfs samenwerking mogelijk zijn tus-

sen de oude en de nieuwe bonden.
Uet

cen~rale stakingscomi~ê

(MES)

verklaar~

da~

bij de

opze~

van de

nieuwe onafhankelijke vakbonden de principes van de Poolse grondwet zullen
worden geierbiedigd. De nieuwe bonden zullen de maatschappelijke en materille
belangen van de arbeiders

verdedigen en zijn niet

van plan de rol te

spelen van een politieke partij. Zij aanvaarden het principe dat de productiemiddelen eigendom zijn van de staat en dat dat principe de basis vormt
van het Poolse socialistische systeem. Zij erkennen de leidende rol van de
communistische partij in het land en zullen de bestaande internationale
bondgenootschappen respecteren. De regeringsdelegatie verklaart dat de regering de volledige vrijheid en onafhankelijkheid van de nieuve vakbonden zal
waarborgen, zowel waar het hun organisatiestructuur als waar het hun functioneren op alle niveaus betreft. De regering zal de nieuve vakbonden volledig
in de gelegenheid stellen om hun belangrijke taak uit te oefenen. De regering
staat er tevens voor in dat geen discriminatie wordt toegepast tegen de
nieuve bonden.
Bet recht om te staken zal in een nieuwe vakbondswet worden gewaarborgd.
De voorwaarden waaraan moet zijn voldaan

011

een staking te mogen organiseren

zullen in de wet worden vastgelegd.
De regering zal binnen drie maanden een wetsontwerp indienen bij het
parlement voor een nieuwe wet op de censuur. De ontwerpwet zal ook voorzien
in de mogelijkheid van

app~l

tegen de besluiten van de Censuurraad door ode

hoogste administratieve rechtbank.
Mensen die in het verleden aan stakingen hebben deelgenomen lloeten
onmiddellijk weer in dienst worden genollen als ze geen criminele overtredingen hebben begaan. Er moet een revisieproces komen voor

"pol~tieke

geval-

len". Aangehouden dissidenten moeten weer worden vrijgelaten.
In het accoord van Gdansk volgen dan bovendien nog een aantal uitspraken
over de toegang tot de m..samedia van religieuze groeperingen (i.c. de RXkerk) en over het feit dat de massamedia de gelegenheid moeten hebben om de
pluriformiteit van Ileningen, die leven onder de Poolse bevolking, tot uitdrukking te brengen.
Na het bereiken van het accoord van Gdansk is de arbeidsrust in bijna
geheel het land weergekeerd en zijn de stakingscomité's begonnen zichzelf om
te vormen tot nieuwe, onafhankelijke, zelfbesturende vakorganisaties. Inmiddels zijn soortgelijke accoorden, meestal aangevuld met enkele specifieke
plaatselijke afspraken, ondertekend in andere stakingsgebieden (o.a. Silezii).

p

Indien alle gedane toezegeingen werkelijk volledig nacekomen zouden
worden, zou het beeld van het "officille" Polen zich erondig wijzicen en
in wezen een pluralistisch aanzien te zien caan geven, dat uniek zou zijn
voor het na-oorlogs. Ooat-Europa. B.t zou inhouden dat zich naast of zelfs
tegenover "de voorhoed.epar'tij van de werkende klasse" een nieuwe machtsfactor
zou aandienen in de vorm van een onafhankelijke belangenorganisatie van diezelfde werkende klasse, welke ongestraft een ander beleid zou kuDDen proberen
af te dwincen met zulke krachtice middelen als het stakingsrecht en een eigen
vr~je

pers. nat zou niet alleen een sterke

st~lans

zijn voor andere belancen-

aroeperincen in de Poolse aamenleving zoals. studenten of boeren .om hun eicen
alternatieve orcanisaties op te eisen, . .ar ook een enorme aantrekkinc.kracht
gaan uitoefenen op de bevolking van andere Oo.teurope.e landen, die alleen al
vanwele de algehele economi.che neercanc ook wel wat redenen tot ontevredenheid heeft. Daarme. zou het erondbeginsel van de leidende rol van de partij,
dat altijd door.lagcevend is geweest voor de gelijkcerichtheid en ....nhang
van het "socialistisch cemenebest" op los.e schroeven komen te .taan.
Houdinl Sowjet-Unie
Bet besluit van de Pools. regering om tot bijna elke prijs tot

voorlopi~

ge overeen.temm.inc met de .takers te komen,is waarschijnlijk ingeceven door de
hoop dankzij de aldus herstelde arbeidsrust voldoende tijd en speelruimte te
winnen om haar al te royale tegemoetkomendheid langs de weg der geleidelijkheid alsnog tot de gewenste proporties teruc te brengen. Ken zal er van moeten
uitgaan dat Moskou, zij het met grote tegenzin, bereid gevonden is voorlopig
met deze noodoplossing accoord te gaan, vermoedelijk omdat het (gewelddadig)
alternatief op dat moment zulke ingrijpende consequenties zou hebben gehad.
Bij een dergelijke ingreep zou immers serieus rekening moeten worden
gehouden met de mogelijkheid van verweer van de kant van de bevolking en zelfs
van de strijdkrach'ten van Polen. Bovendien zou na "Afghanistan" de toepassing
van de BREZJHEW-doctrine op Polen het d6tente-klimaat nog verder bederven en
met name negatief voor Moskou kunnen inwerken op het verloop van de a.s.
Helsinki-toetsingsconferentie in Madrid en op de we.terse standpuntbepaling
terzake

VBD

de moderni.ering van T'NF-wapens. Ook zouden de komende verkiezinge!

in West-Duitsland en in de Verenigde Staten erdoor kunnen worden belnvloed in
voor Koskou nadelige zin.

p

Oezien de strekking van het accoord van Gdansk, dat een principille
inbreuk maakt op het gesloten maatschappijsysteem van het tot dusverre in
Oost-Europa sacrosancte Sowjet-model, moet worden aangenomen dat de Sowjetleiding aan haar toestemming voorwaarden heeft verbonden, die Warschau
eraan moeten houden de uit de hand gelopen ontwikkeling op ter.aijn weer
in voor haar aanvaardbare banen te leiden.
Daartoe bestond er blijkbaar niet voldoende vertrouwen meer in PVAPleider G

, wiens beleid zo olUll1skenbaar gefaald had. Ongetwijfeld na

overleg _et Moskou werd deze dan ook tijdens een .poedzitting van het CC
van de PVAP op S septeaber van zijn functies als eerste partijsecretari. en
Politburolid ontheven, waarvoor zijn hartklachten als reden werden opgevoerd.
Tot opvolger werd het S3-jarig Po1itburolid Stanislaw K

aangewezen, die

voordien als partijsecretaris belast was met interne veiligheid

(leger,poli~

tie) en de betrekkingen met de kerk, en die bekend staat als een pragmatisch
ingestelde apparatchik. Sowjetleider BREZJNEW maakte in zijn gelukstelegram
erg duidelijk wat hij van K

verwacht door "de overtuiging uit te spreken,

dat onder leiding van de PVAP het Poolse volk binnen korte tijd de moeilijkheden te boven. zal komen". Hij kenschetste zijn nieuwe Poolse collega als
ieaand, die "bekend staat als een moedig strijder voor de ideeln van het communisme, voor de versterking van de leidende rol van de PVAP, voor de consolidering van de positie van het socialisme in Polen" en tevens als "een persoonlijkheid, die stevig vasthoudt aan het principe van het proletarisch-internationalisme".
,~

Intussen zijn de Sowjetmedia in toenemende mate gaan waarschuwen voor
"anti-socialistische elementen", die in Polen actief zouden zijn en die gestuurd zouden worden door "subversieve" en "contra-revolutionaire" krachten
in het buitenland. Met zulke beladen termen lijkt Koskou reeds op voorhand
een rechtvaardiging te willen geven voor een eventueel hardhandig ingrijpen
in de toekomst. In elk geval is het een stok achter de deur voor de Poolse
partijleiding om toch vooral de te vergaande concessies binnen afzienbare
termijn tot een aanvaardbaar minimum terug te draaien, voordat ze ook elders
onheil kunnen aanrichten. Immers ook in andere Oosteuropese landen heerst
gezien de reacties in de diverse partijbladen (Rude Pravo, Neues Deutschland)
ongerustheid over de invloed en het uitstralingseffect die de Poolse ontwikkelingen en vooral de erkenning van vrije, autonome vakbonden op de eigen
bevolking kunnen hebben.

F

Ve:rwachtinsen
Bet beleid VaD de PVAP lijkt erop gericht het vertrouwen VaD de
bevolk1ns in de partij en de officille vakbonden
De vervanging VaD partijleider G

(cazz)

te herstellen.

door Politburolid X

en de aan-

kondigins van een zuiverins binDen de PVAP van leden "die hun eerlijkheid
hebben v.rlor.n en bezweken zijn voor de corruptie" moeten in dit kader
gezi.n worden.
T.gelijk.rtijd wordt de bevolking er voortdur.nd op gewezen dat de
Poolse autoriteiten. de overeensekomen accoorden met de stakingscomité's
zullen nakomen, al wordt er intussen wel voor gezorgd, dat de nieuwe,
autonome vakbonden zoveelllOgelijk teg.nspel g.bod.n wordt. Dat dit noodzakelijk is blijkt uit de schatting VaD dissidente kringen dat ruis 801
VaD de arbeiders willen overstappen naar de nieuw. bonden en uit het feit
dat steeds meer bij de CRZZ aansesloten vakorganisaties de CRZZ de rug
toekeren. Dat verklaart ook de voorstellen tot vergaande hervormingen binnen de

cazz

zelf, die veel overeenkomst vertonen met de eerder door de

stak.rs naar voren gebracht• •isen.
lnaiddels h.bb.n d. autoriteit.n bekend geaaakt, dat d. autonom.
vakorganisaties pas als r.chtspersoon erkend zullen word.n als zij door h.t
ger.chtshof in Warschau geregistreerd zijn. Bisen daarbij zijn: het overlegg.n van de namen VaD het oprichtingscomité en het indienen van de statuten,
die in ov.reenstemming moeten zijn met de grondwet en andere wettelijke bepalingen, wat ondermeer neerkomt op erkenning van de leidende rol van de
PVAP en aanvaarding van de basisprincipes van het socialisme.
Bet is een veeg teken dat de PVAP blijft doorgaan met waarschuwingen
voor het g. . . . van "anti-socialistische tendenzen" als om de Sowjet-leiding
ervan te overtuigen dat zij de risico's voor het socialisme in Polen w.l
degelijk ond.rkent en bezis is deze terug te dringen.
De Poolse leiders zullen er anderzijds voor moeten waken om door een
te abrupte terugschakeling de volkswoede over zich heen t. hal.n. Binnen
deze smalle marges zullen zij moeten proberen de tijdbom van de te ver
doorgeschoten liberalisatie te ontdoen van zijn explosieve lading om daarna
de lege huls zo fraai mogelijk opgepoetst aaD de oppositie (de arbeiders,
de intellectu.len, de boeren en de kerk) te verkopen. Daarbij zullen zij
tegenover de bevolking de dreiging van een buitenlandse (Sowjet)interventie
moeten zien uit te spelen, terwijl hun troefkaart tegenover Koskou bestaat
in de gemeenschappelijke wetenschap dat zulk een ingreep niet alleen Polen
maar ook de Sowjet-Unie zelf veel kwaad kan doen.

p

De komende maanden wacht de Poolse Volksrepubliek dus een uiterst
moeizaaa normalisatieproces, dat de inhoud van de in Gdansk en elders gesloten accoorden langza. . maar zeker van hun gevaarlijke substantie zal
moeten ontdoen en dat er allereerst voor zal moeten zorgen de nieuwe, vrije
vakbonden in hun ontwikkeling af te· reDllllen en in hun functioneren zo goed
mogelijk te integreren in de bestaande "socialistische" structuur.
Op

welke verschillende aanieren in een "socialistisch land" eeDlllaal

toegezegde rechten buiten de orde kunnen worden verklaard en allerlei voraen
van politieke oppositie kunnen worden ingedaad, heeft bijvoorbeeld het
Tsjechoslowaakse "noraalisatieproces" van 1988/1989 geleerd. Toch valt beslist niet te verwachten dat de Polen zich na hun stakingsoverwinning zover
in het keurslijf zullen laten terugdrukken als de Tsjechen na hun traumatische
ervaring van militaire bezetting. Hoever zij terug zullen moeten zal gelijkelijk afhangen van hun eigen weerstandsveraogen en de tolerantiegraad van
Moskou. Op het scherp van deze snede zal in de komende maanden in Polen
moeten worden gebalanceerd.

F

CPN EN SAllENWBlUtINGSVElUWm WEER OP BET VREDESPAD

Na ds 'AJeede-K.amerdsbatten van dsce71ber TJO'Z"lg jaar OTJer het dao» ds
Nedsrkzndse Nge'Z"lng in te nemen standpunt inzake ds stationering
t1an niewe middellange afsta.niJsraketten op WesteU7'opees grondgebied,
heeft ds activiteit t1an het <!Dor as Cl'N-gedDmi.neerdB Sartre1'IJJerkingsTJerband:"Stop de Neutl'ontmbom - Stop ds Ks~apenbJedloop" enige
tijd stil ge'tsgen. Met enige trots constateerds men, dat ds geleTJerds
inspa:nn-lngen "resuttaat" hadden. opgs'tsTJerd in die ain~ dat de Neder'ta:ndse regering TJoor het eerst i.n as NAVo-Mi.m.stermad een ajtJijkend
standpunt had ingenomen. De regering zou a.a.az.toe "gedJ..1ongen" zijn
door dB ''breds maBsab(JlJeging TJaft ondBrop".

-

De CPN was dan ook vol vertrouwen in de toekomst en zag in het
behaalde resultaat een aanleiding om de strijd met des te meer kracht
voort te zetten om van" het "uitstel" tot eind 1981 eeD daadwerkelijk
"afstel" te maken.
Ben concrete aanleiding om de campaene nieuw leven in te blazen
was er echter niet. De partij achtte bovendien enige terughoudendhe±d
lepast, omdat de kwesties Afghanistan en SACBAROV zozeer in de pUblieke
belangstelling stonden. De partij vermeed "nduidige uitlatingen over
deze problemen, die de samenwerking met niet-communistische vredeseroeperingen ernstig zouden kunnen schaden. Kool- en geitformuleringen
en orakeltaal

~ebben

haar daarna door deze moeilijke periode heengeloodst.

Mogelijke verstoring van de verhouding met andersdenkenden was tevens
de belangrijkste reden waarom de CPN niet deelnam aan de conferentie van
Europese CP-en over vrede en ontwapening te Parijs, al speelde ook het
autonomiecomplex van de partij hierbij een rol en al werden ook procedurele fouten bij de voorbereiding van deze bijeenkomst als excuus voor de
absentie van de partij aangevoerd.
Het eerste teken van wederopleving van het Samenwerkingsverband
was de reis, die een uit 18 personen bestaande delegatie van het Verband
van medio juli tot 9 augustus j.1. naar Japan maakte. De delegatie, die
onder leiding stond van de CPN-districtsbestuurder

B.v.d.~

,maakte

deze reis op uitnodiging van de Japanse raad tegen A- en H-bommen. Terug
in Nederland kondigde v.d.Vaan, dat hier in de loop van de komende
~erf.t

een nieuwe anti-Kernwapencampaene van start zal gaan.

In dit verband zijn de recente berichten uit de Verenigde Staten over
een "nieuwe" atooutrategie - de zg.

presidenti~Ue

richtlijn 59 - en de al

eerder door Frankrijk aangekondigde plannen om de neutronenbom te gaan
produceren, koren op de campagnemolen van het Samenwerkingsverband. Ket
name de als nieuw gepresenteerde Amerikaanse atoomstrategie heeft bij de
~

en "haar" vredesbeweging uiterst felle reacties opgeroepen.
Door het nieuwe beleid - aldus het Samenwerkingsverband in een pers-

verklaring - wordt de atoomdrempel verlaagd en wordt aan de Verenigde
Staten de mogelijkheid geboden om een atoomoorlog op beperkte schaal te
r ....

voeren op Europees grondgebied. Amerika zou daarbij buiten-schot blijven.
Daardoor zou de juistheid worden bevestigd van de al lange tijd door het
Samenwerkingsverband geuite waarschuwingen. Het Samenwerkingsverband vecht
dan ook het argument aan, dat stationering van nieuwe NAVO-raketten
nodig zou zijn oa tegenwicht te bieden tegen de "vermeende overmacht"
aan Rus.ische

SS~20

projectielen. Het Verband beweert, dat de nieuwe

raketten in Europa geplaatst zouden moeten worden omdat "ze passen in de
nieuwe, nd openbaar gemaakte atoomstrategie". Er is volgens een hoofdredactioneel commentaar in De Waarheid van 12 augustus j.1. dan ook alle
aanleiding voor de Nederlandse regering om binnen de NAVO de discussie
over de hele problematiek van de productie en stationering van nieuwe
middellange afstandswapens te heropenen en voor de vredesbeweging om het
kabinet ertoe te "dwingen" stappen in die richting te ondernemen. Een
eerste aanzet daartoe kan in november worden verwacht, wanneer het Samenwerkingsverband een internationaal vrede.symposium in ons land zal organiseren, waarvoor o.a. uitnodigingen zullen worden gestuurd naar vele Oosteuropese landen. Ter voorbereiding van dit symposium en van een daaraan
voorafgaand bezoek van een Russische vredesdelegatie in oktober, is momenteel
overleg gaande tussen de CPN en de CPSU. Verwacht mag worden, dat van
communistische zijde getracht zal worden - juist met het oog op de politieke
positie van Nederland binnen de NAVO - ook Nederlandse politici van nietcommunistische huize voor het symposium te interesseren.

OB CPl( NDII'l' "POOLS"BOOGTE
Voor de vierde maal dit jaar zag de CPN zich gedwongen om in belangrijke kwesties een duidelijk standpunt in te nemen. Na Afghanistan,
SACRAROV en de Parijse conferentie van Buropese CP-en, waren het dit keer
de stakingen in het "Socialistische broederland" Polen, die het uiterste
aan formuleer- en laveerkuDst vergden van de Nederlandse partijleiding.
Oe partij moest rekening houden .et duidelijkheid eisende jonge intellectuelen, maar ook .et de .eer orthodox ingestelde gestaalde kaders.
Ook de positie van de CPN in de iAternationale communistische bewecing
en haar "open" imaCO in de Nederlandse samenleving vroegen om een standpunt, waarmee zoveel mogelijk .enaen tevreden konden zijn en zo weinig
mogelijk voor het hoofd werden gestoten. Vooral de 8411lenwerking .et andersdenkenden - momenteel de heiligste

~artijkoe

- mocht niet geschaad worden.

Aanvankelijk besteedde Oe Waarheid erg weinig aandacht aan de problemen in Polen. Pas op 23 juli j.l. verscheen er een commentaar van buitenland-redacteur (en partijbestuurder) A. Re

, die persoonlijk "pools"-

hoogte was gaan nemen. Hij verklaarde dat de problemen hoofdzakelijk veroorzaakt waren door de kapitalistische wereldcrisis, maar gaf toe, dat er
in Polen fouten waren gemaakt en dat er grote ontevredenheid heerste over
de centralistische manier van regeren.

~

ervoer het conflict in

zoverre als positief, dat daaruit overlegstructuren zouden kunnen voortvloeien, die voor de "ontwikkeling van het socialisme noodzakelijk zijn".
Het duurde na dit commentaar nog enige weken voordat het Tweede Kamerlid
WOLF!' wat meer duidelijkheid verschafte. "Het stakingsrecht is een onvervreemdbaar recht, ook in een socialistisch land," zo verklaarde hij voor de
AVRO-microfoon. Bet accent lag zijns inziens op de economische eisen,
niet op de eis voor "vrije vakbonden", een woord dat WOL!'!' dan ook niet in
de mond wenste te nemen. Wel gaf hij toe. dat de acties

'~etrekkiDg

hadden

op het functioneren van het socialistische stelsel". Oe Waarheid zwakte
deze uitlating echter weer enigszins af door te spreken over "ontplooiing
van het socialistische stel.el". WOL!'!' gaf er voorts de voorkeur aan te
spreken over een "arbeiders-vakbeweging". die "onafhankelijk" zou moeten
zijn. Er zijn onmiskenbaar fouten gemaakt, aldus WOLFF, maar die zijn
gelegen in de bureaucratische structuur van de vakbonden, niet in het feit,
dat de bestaande vakbonden niet "vrij" zouden zijn.

Immers: "Polen heeft nu eemaaal een partij en regering die zich principieel
tot taak stellen de zaak van de arbeiders te dienen." Bet was volgens WOLF!'
dan ook niet de socialistische staatsvora die door de stakers werd bestreden, maar veeleer de bureaucratische wildgroei in de praktijk, die blijkbaar
zelfs in een socialistische staat kan ontstaan.
Opmerkelijk in dit verband was de parallel, die fractievoorzitter
BAKKER tijdens een plaatselijke CPN-vergadering trok met het Joegoslavische
en Chinese cOlllJllUDisme: Joegoslavii ging "eveneens" zijn eigen weg - ondanks
verdachtmakingen - "en het is een socialistisch land gebleven", en "ook
China is een eigen wel gegaan". Uitlatingen derhalve, kenmerkend voor een
partij, die aan het bestaan van verschillende wegen naar het sociali.me
een hoge waarde toekent en parallel daaraee de autonomieledachte een centrale plaats in haar nationale politiek toebedeelt; een partij, die zich
steecU weer "eurocollURUl1istisch" voordoet, maar er overigens wel wars van is
als zodanig betiteld te worden.
Interessant tenslotte in de commentaren van CPN-zijde was, dat
"verdachtmakingen" van so_ige Poolse partijfunctionarissen, als zou de
staking het gevolg zijn geweest van het werk van "anti-socialistische
elementen", duidelijk in twijfel werden getrokken. Ook de commentaren van
Tass en Pravda van deze strekking vielen niet in goede aarde. Via royale
reportages van "ooggetuige" André

Rl

gaf De Waarheid een redelijk

objectieve weergave van wat zowel autoriteiten als stakingsleiders van
de ontwikkelingen vonden.
Voor partijgenoten, die het naadje van de kous wilden weten, belegde
de CPN-leiding ten overvloede nog openbare inforaatieavonden in een aantal
plaatsen (w.o. Amsterdam en Utrecht).

CPN CONTRA BBS'l'EK '81

In de

a~lelopen

periode stonden de CPN-activiteiten op sociaal-

economisch terrein, waar de CPN de strijd vooral probeert aan te binden
telen de bezuinigingsplannen van de regering, op een laai pitje, ook al
deed het journalistieke wapengekletter in De Waarheid soma het tegendeel
vermoeden. Wat het komend najaar betreft mag echter verwacht worden, dat
de CPN zich met hernieuwd elan in de strijd zal werpen tegen de gewraakte
regeringsplannen, waarbij het accent zal kollen te liglen op het terrein van
de 80ci.al-econoJll!sche belanlenbehartiging. De partij zal dat doen tegen
de achtergrond van haar vertrouwde "nieuwe coalitie"-politiek, die op het
27e congres in juni jl. een nieuwe impuls kreeg.
De e.rste aanzet tot nieuwe actie werd op 28 auauatua jl. gegeven
door de onder auapiciin van de CPN werkende initiatiefgro_ep "Be.tek 'Bl
lIOet van de baan". Dat gebeurde tijdens een in AJa8terdam lehouden landelijke
manifestatie telen de bezuinigingspolitiek van de relerins. Dit evenellent
was tevens bedoeld om een gezamenlijke frontvorming te bewerkstelligen van
alle groepen, die op een of andere wijze "het slachtoffer" dreisen te worden
van Bestek '81. De communistische bereidheid een harde confrontatie lIlet
overheid en werkgevers aan te saan werd hier ongetwijfeld het best verwoord
door ".v.d.S
toen hij

- secretaris van de initiatiefgroep/afdelins Amsterdam -

v~rklaarde,

dat "de niets ontziende aanval van de regerins

Olll

een

niets ontziend en eensgezind antwoord van 0118 vraagt".
Daarnaast concentreert de partij zich op het arbeidsvoorwaardenbeleid.
Ook in dit vlak tracht zij de vakbeweging - van buiten af en van binnen uit tot verzet tegen het kabinetsbeleid te activeren. Daarbij zit de bedoelins
voor,de acties zoveel mogelijk te laten uitvoeren onder verantwoordelijkheid
van de vakbondsorganisaties zelf, i.c. van die FNV-bonden, waar de communisten bij machte zijn invloed uit te oefenen. Uitgangspunt voor pressie op de
vakbonden acht men vooral het entameren van acties per bedrijf. Het optreden
en reageren van de verschillende FNV-leiders wordt in d1t kader met argusogen sevoled. Mochten zij en hun bonden naar CPN-oordeel in gebreke blijven,
dan staat de partij klaar de rol van kritische begeleider te verwisselen
voor die van voortrekker.

Dit laatste zou

0 •••

kunnen gaan gebeuren in de havens, i.c. die

van Rotterdam, waar de CPN ook vorig jaar bij stakingsacties een belangrijke rol speelde. Hoewel de partij zich hier ook nu weer onverzoenlijk opstelt, zijn nog geen concrete actie-directieven uitgegaan naar
haar leden in het Gezamenlijk Actiecomité van Rotterdamse Havenarbeiders
(GARB) •

Veel vertrouwen in de actiebereidheid van de FNV-leiders heeft de
CPN overigens niet. Vooral de gematigde opstelling 'van leidende figuren
in PvdA en FNV stuit haar nogal tegen
de borst. Duidelijk bleek dit bv. uit
een reeks artikelen in de partijkrant,
waarin fel gereageerd werd op de van
die zijde - met name dOQr de heer
. G:

- gedane suggestie. om de

ei. inzake koopkrachthandhaving te
matigen of - onder bepaalde voorwaarden - zelfs te laten vallen.
Whd. 25/8-'80
In politieke zin zijn de activiteiten van de communistische partij
tegen de bezuinigingsmaatregelen er tevens op gericht de discussie binnen
de PVdA met betrekking tot het sociaal-economisch beleid te be!nvloeden.
Ook daartoe zet de CPN-leiding zich af tegen verschillende, in haar ogen
te conservatieve leiders van PvdA en FNV, die de deur al nadrukkelijk
zouden open houden naar een hernieuwde coalitie met het CDA, terwijl de
CPN - met de coalitiepolitiek permanent in gedachten - een nieuwe regering
"van progressieve eenheid" prefereert. Voor een dergelijke regering zou
behalve door de CPN verantwoordelijkheid moeten worden gedragen door
PSP, PPR alsmede door "vooruitstrevende krachten in PvdA en vakbeweging".

Whd. 27/8-'80

In dit licht voorsp.lt de CPN met ••n z.k.re sra. .te. dat ••n
behoudend. opst.llins d. PvdA alle.n maar zet.lv.rlies zal brens.n; ••n
acht.ruitgaDS ...aarvaD de CPN daD uiteraard ....r hoopt te profiteren.
Door haar strev.n naar eenh.id VaD acti. "aan de buis" ..il de CPN d.ze
b.lnvlo.dingstaktiek kracht bijz.tten.
K.n is er bov.ndien

VaD

Marcus BAKKER op het jongste

overtuigd - zoals ook uit d...oorden VaD

p~ijconcres

DOg .... r

bleek - dat de partij

electoraal succes ni.t hoeft uit t. sluiten en dat een CPN. die zich
in de kiezersgunst _. . verheUleD. e.n serieuzer onderhandeliDlspartner
in een ev.ntueel liDka coalities.sprek zou zijn •

• • •

DB PALESTIJNSE VERENIGING IN NEDERLAND
Inieiding

Sedert begin 1,980 is het Nedezolandse vezoenigingsleven een Palestijnse
vezoeniging %"il/<. De vezoeniging erken» de PLO als de enige zoechtnr:ztige
vezotegtmJJoozod:ï.gezo van het Palestijnse volk.
De stezoke man binnen de vezoeniging is een man~ d:ï.e behoort tot de mee»
radicale vleugel binnen "Al Fatah".
Op 28 januari 1980 heeft een dertigtal in Nederland wonende Palestijnen
tijdens een bijeenkoast in Utrecht

b~slotende

"Palestijnse Vereniging in

Nederland" (PVH) op te richten. Gedurende 1979 zijn Palestijnen uit Groningen
en Utrecht druk doende geweest om tot de oprichting van deze vereniging te
komen. Met name de in Groningen verblijvende Palestijnse student Nabil g
weerde zich geducht. De bijeenkomst in Utrecht was de bekroning van de activiteiten van dit groepje.
Tijdens de oprichtingsvergadering werd S'

tot voorzitter verkozen.

De PVN ril enerzijda de hier te 1aDde wonende Pale.tijnen culturele
en sociale opvaDcmoce1ijkheden bieden en anderzijds het Nederlandse volk
informeren omtrent de Palestijnse zaak. Op dit laat.te terrein vindt incidenteel samenwerkinc plaat. met het "Nederlands Palestina Komitee" (PalXoa).
Na uitvoerice di.cu•••• en op advies van

AL-F

be.1oot de PVN de statuten vrij te houden van radicale tera1J1olocie oa
eventuele moeilijkheden .et de Nederlandse autoriteiten te voorkomen.
In eerste instantie had men de statuten opgesteld aan de hand van de statuten van de toenaa1iee "Oenera1 Union of Pa1estinian Student." (GUPS) in de
BRD. De OUPS was echter eind 1972 door de Duit.e autoriteiten tot een verboden verenicing verklaard, zulk. op grond van de strijdvaardige formuleringen in de statuten. (Bet GUPS-verbod vollde op de Pa1e.tijn.e terreuractie tegen de I.rai1isehe afvaardiging op de Olympische Spelen ln M8nchen.)
De PVN wil officieel op geen enkele wijze specifieke banden aangaan
met 'én der binnen de PLO sameuwerkende Pale.tijnse organisaties. In de
praktijk evenwel zijn vrijwel alle internationale contacten van de PVN
"Al J'atah"-leden.
De PVN heeft voorts be.loten zich niet uit te spreken over interArabische conflicten. Speciale banden met bepaalde Arabische staten wil
lIlen voorkolllen. .)
Sedert enige tijd poogt het be.tuur van de PVN contacten te leggen
met het "Koaitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland"

(IQIAN).

De bedoeling

van de PVN hierbij is dat het KMAN de PVN gaat steunen, zonder dat de PVN
zich uitspreekt inzake de interne situatie 1n Marokko.
Contacten lIlet Koerdische organisaties gaat de PVN ook niet uit de weg.
Ook hierbij is echter het uitgangspunt dat de PVN geen standpunt inneemt
inzake het conflict tus.en Irak en de Koerden •

• ) De officiële neutraliteit v~~ de PVN is een bittere noodzaak: onder de
leden bevinden zich namelijk vogels van diverse pluimage.

De PVN onderhoudt goede contacten met AL-Fl
leidde dit tot probl8llen daar

Naim K

• In de beginfase

, de "PLO/Al-Fatah"-vertegen-

woordiger in Brussel, verantwoordelijk is voor Nederland, terwijl ook
Mahmoud a

, honorair consul van Koeweit in Den Haag en eertijds

officieus PLO-vertegenwoordiger in Nederland, zich gepasseerd voelde.
Inmiddels hebben deze heren de zaak uitgepraat en is de speciale positie
van AL-F

bevestigd. R

steunt de PVN inmiddels financieel en

heeft 6én van zijn medewerkers toestemming gegeven om ook tijdens kantooruren actief te zijn ten behoeve van de PVN.
De steun van a
,--~

stuitte bij enkele leden van de PVN op bezwaren;

zij vreesden dat de onafhankelijkheid van de vereniging in gevaar kon komen.
Beslist werd uiteindelijk dat men de steun aanvaardt zolang

a

geen

condities stelt.
Eigenlijk vanaf de oprichting is het binnen de PVN onrustig. Enerzijds
is er sprake van groepsvorming, terwijl anderzijds het optreden van voorzitter S'

bij velen op bezwaren stuitte.

~

is een egofstische oppor-

tunist, die niet zonder intriges schijnt te kunnen leven: steeds weer ontwaart hij onder de leden spionnen en lieden, die op geldelijk gewin uit zijn.
Zijn gedrag heeft ertoe geleid dat zowel, de secretaris als de penningmeester
inmiddels zijn afgetreden en vervangen.
S

ontmoette in de sedert medio februari 1980 in Purmerend

wonende Ibrahim AL-B

een geduchte tegenspeler. Deze vertoefde sedert het
begin van de zeventiger jaren in
Frankfurt en was daar zeer actief
in "Al Fatah"-kringen. Hij behoorde
tot de radicale vleugel en was een
geduchte

opposan~

tegen AL-F

die hij als gematigd, kapitalistisch
en te diplomatiek beschouwde.

Door zijn sterke persoonlijkheid 1s AL-&

er

~

geslaacd vele Pales-

tijnen 1D Nederland voor zich in te nemen.
In augustus kwam S
Diet herkozen. AL-B

ten val: hij was periodiek aftredend en werd

werd tot zijn opvolger gekozen.

De belangrijkste activiteiten

VaD

de PVN in de afgelopen maanden

waren een pc'otestd8ll10118tratie tegen het "Camp David"-overleg tussen USA,
BlYPte en Israil in Scheveningen (eind februari in Scheveningen) en de
organisatie van een Pale.tijnse dag in Vlaardingen (medio me1). De demonstratie in Scheveningen werd georganiseerd in samenwerking met het Pale.tina
,-,

ICoutee.
De bije.eDkomst in VlaardingeD werd, op uitnodiging van AL-a
woond door JIABIIOUD AL-IC

t

bijge-

:, PLO-vel:'tegenwoordiger in Damascu.. Bij

voerde op de bijeenkomst ook het woord.
Dezerzijds bestaat overigens de indruk dat AL-B

niet alleen actief

is binnen de PVN: er zijn sterke indicatie. dat hij buiten de PVH om in het
geheim Palestijnen recruteert voor "Al Fat·ah". Er dient rekening mee gehouden te worden, dat deze nieuwe "Al

Fa~ah"-leden

in de toekomst ingescba-

keld kunnen gaan worden bij bet verlenen van logistieke steun a.an "Al Fatah"activiteiten (zoals bet smokkelen van wapens en explosieven vanuit het
Midden-Oosten via West-Europa naar Israil).

BIT VIERDE ALGEMENE CONGRES VAN "AL FATAH"

Inleid1nl

Van 22 tot 3Z, mei t.980 vergadezode het "Algemene Congres" van
"A Z, Fatah" op een geheime p 'taats en achter- ges loten deuren in
een buitenJijk van Damascus. De bijeenkomst uerd bijgetJJoond door
cirea 530 deeZ,nemel'8~ die de vel'8chiZ,Z,ende dismcten van
"A1, Fatah" vertege7lNoord:lgen.
OfficieeZ, behoort het "Algemene CongzeeÄ' ieder-e· dzoie [aa» bijeen te
komen. Dese bijeenkomst lIJa8 e"chter pas de viezode in de geschiedenis van "AZ, Fatah" (die te'l'Uggaat tot Z,965): de voorgaande
bijeenkomst vond ptaase in t.971,.
De belangrijkste taak van het "Algemene Congres" is het vaststellen
van de algemene beleidsprincipes. Voorts kiest het "Algemene Congres"
de leden van het "Centrale Comité" en een aantal leden van de "Revolutionaire Raad". Bet "Centrale Comité" fungeert als het dagelijks bestuur van
"Al I'atah", terwijl de "Revolutionaire Raad" de beleidsprincipes be.preekt
als het "Algemene Congres" niet bijeen is. De "Revo1:tionaire Raad" bestaat
uit:
- de leden van het "Centrale COIIlitê";
- de leden van de "lIi1itaire Raad";
- een aantal door het "Centrale Comité" benoemde leden;
- een aantal gekozen leden.
Bet totale aantal leden kan variëren van 72 tot 77. Na afloop van de bijeenkomst, die tegen de verwachtingen in niet 4 A 5 maar 10 dagen duurde, werd
bekend dat men een politiek program had aangenomen: een opmerkelijke gebeurtenis daar "Al FatahIt het altijd zonder had gedaan.
Voorts werd de .amenste11ing van het nieuwe "Centrale Comité", dat
was uitgebreid van 10 tot 15 leden, bekend gemaakt en werd medegedeeld welke
leden in de ttRevo1utiona1re Raad tt waren verkozen.
Vrij algemeen waren commentatoren van mening, dat de positie van
ARAFAT was versterkt door de besluiten van de bijeenkomst. Opvallend was ook
dat het politiek program gekenmerkt werd door strijdlustige taal.

Diver.e uitlatingen in het prograa waren een tegenvaller voor dielenen,
die ,ehoopt - en verwacht - hadden, dat "Al J'atah" zou inspelen op de door
West-Europa aangekondigde initiatieven inzake het Midden-OOsten.
Bet "Politiek Progr. ."
Op 1 juni 1980 maakte het clandestiene Palestijnse radiostation

"Voice of Palestine" bekend dat de vierde vergadering van het "Alg.-ene
Congres" van "Al 'Fatah" een politiek progr. . had aanvaard, waarvan het
vervolgeDB de tekst onthulde •
.'-"',

In de inleiding tot de tekst van het program wordt onder andere
gesteld dat de Palestijnse revolutie meer dan 30 jaar geleden begon en toen
was gericht te,en het Britse kolonialisme en de Zionistische invasie. Voorts
wordt gesteld dat de Palestijnse revolutie zich richt tegen het Amerikaanse
imperialisme, dat de strategische bond,enoot is van het internationale
Zionisme. Ook wordt opgemerkt dat "Al J'atah" geheel Palestina wil bevrijden
en een democratische staat wil vestigen op alle Palestijnse grond. Volgens
het program zijn de ,ewapende volksrevolutie en de gewapende strijd de enige
we"

die naar de bevrijding van Palestina leidt. Relaties met Arabische

staten mogen het voortduren van de gewapende strijd niet negatief be!nvloeden.
Volgens het program is het ook nodig nauwe contacten te leggen .et revolutionaire krachten, die elders in de wereld het Zionisme en het imperialisme
bestrijden.

!!L

In deze inleiding (waarvan niet bekend is of deze geautoriseerd is
door Palestijnse leiders) wordt in het geheel niet gesproken over de
mogelijkheid van een politieke oplossing.
De tekst van het program bestaat uit drie gedeelten, onderverdeeld

in hoofdstukken en paragrafen:
A. Bet Palestijnse vlak
Uitgaande van het feit dat de gewapende volksopstand de enige en onvermijdelijke weg naar de bevrijding van Palestina is, benadrukt "Al Fatah" dat:
1. versterking van de nationale eenheid en versterkte deelname van "Al Fatah"
in de PLO noodzakelijk is;

2. escalatie van de strijd in het bezette v.derland, met gebruikmaking van
alle mogelijkheden tot confrontatie, nodig is;
3. verdubbeling van de pogingen om Palestijnen te organiseren noodzakelijk
is, ....ar zij zich ook bevinden;
4. op .lle terreinen steunverlening aan de Palestijnen in bezet gebied
nodig is, in het bijzonder in het gebied dat ligt binnen de grenzen van
Israll van voor 1967;
5. de besluiten van de P.lestinian National Council (PNC) , die nog van
kracht zijn, deel uitmaken van dit program.

,

-,

Aangezien de PNC (een .oort Pale.tijDS parlement) in het verleden een
politieke oplossing niet heeft uitgesloten, leggen waarneaer. deze laatste
bepaling uit al. een tegemoetkoming aan de gematigde Pale.tijnen. Ook i.
reeds gebleken, dat PLO-...o ordvoerders, zoals MAHMUD AL-L

, deze uit-

.praak gebruiken oa We.t-Europa geru.t te stellen. In de "Intern.tional Berald
Tribune" is al gesteld d.t de tekst van het progr.. bestemd is voor Ar.bische
consumenten, terwijl deze uitspraak speciaal is bedoeld voor West-Europa.
B. Bet Arabische vlak
Onderscheid moet gemaakt worden tussen de relatie. met de Arabi.che
....a en de Ar.bische regeringen.
1. A.ngezien de P.lestijn.e revolutie de voorhoede vormt van de Arabieren in
hun strijd voor de bevrijding van Palestina wordt gesteld dat:
.) de relatie. met de massa van strategische aard zijn, reden waarom de
massa - ter beveiliging van de Palestijnse revolutie - imperialistische
en kolonialistische belangen in de Arabische ...e reld dient te liquideren;
b) de eenheid met Arabische bevrijdingsb
ve Arabi.che krachten versterkt moet

egingen en nationale progressieorden voor de bevrijding van

Pale.tina en de onafhankelijkheid van de Arabische natie;
c) versterking van de samenwerking met de "Lebanese Nationalist Movement"
noodzakelijk is;
d) via de Jordaanse massa bereikt moet ...orden dat dat land ...eer gebruikt
mag worden als basis voor strijd tegen de "Zionisti.che entiteit"j
e) versterking van de banden met de nationale en progressieve krachten
onder het Egyptische volk, om "Camp David" te liquideren en Egypte terug
te brengen in de Arabische gelederen noodzakelijk is.

2. Aangezien de relaties set Arabische regeringen worden beheerst door de
wens deze

rege~ingen

in toenemende mate in te schakelen bij de Palestijnse

strijd, moet de voortgang van deze contacten worden bepaald door:
a) de principes van "Al Patah"i
b) de noodzaak de relaties tussen "Al J'atah" en de Arabische IIlUsa niet
te verstoren i
c) de houd1nc die ingenomen wordt tegenover de PLO als de enige vertegenwoordiger van het Palestijn.e volk;
d) de bereidheid van Arabische staten niet te interveD1iren in Palestijnse
aangelegenhedeni
e) de wellS acties tegen Israil uit te voeren

vana~

elk stukje Arabische

grond i
~)

de noodzaak dat de Arabische staten alle wapens, ook het olie-wapen,
in de strijd werpen;

g) de noodzaak tot versterking en uitbreiding van het "Arabisch Front van
Standvastigheid en Confrontatie" thans bestaande uit: Algerije, "Lybii,
Syrii, Zuid-Jemen en de PLO.
C. Op het internationale vlak
Aangezien de Palestijnse kwestie het centrale probleem is in de
Arabische wereld en het Midden-Oosten internationaal van strategisch belang
is, heeft deze kwestie de internationale gemeenschap gescheiden in vrienden
en vi janden:
1. Op aandringen van de PLO moeten internationale lichamen steeds opnieuw
uitspraken aannemen waarin de Palestijnse rechten worden erkend, waardoor
Israil en de USA internationaal steeds meer worden ge!soleerd.
2. Versterking van de strategische alliantie met de socialistische staten
(vooral de USSR) en versterking van de banden met bevrijdingsbewegingen
overal in de wereld is noodzakelijk.
3. Uitbreiding van de politieke banden met democratische en progressieve
politieke krachten moet bevorderd worden.
4. De USA is de belangrijkste vijand van de Palestijnse natie, reden waarom
de wereldwijde beweging van verzet en strijd tegen de USA moet worden versterkt.
S. In West-Europa. Japan en Canada moet de politieke actie ge!ntensiveerd
worden om de stopzetting van de steun van deze landen aan Israil te bereiken. Erkenning van de PLO door deze landen moet leiden tot een Israiliseh
isolement.

Aangetekend wordt hierbij dat Canada en diverse Westeuropese staten nu
nog veel te volgzaam zijn ten aanzien van de USA, terwijl ook Japan hier
bepaald niet vrij van is.
Bet program besluit met een verklaring waarin wordt gesteld dat het
Palestijn.e verzet de voorhoede i. van de wereldwijde bevrijdingsbeweging
en de banier daarvan hoog houdt.

,

Jl>LUKSE ONTWIXDLINGEN
1. De situatie in de Molukse samenlevins
In de Molukse samenleving in ons land is begin juli beroering ontstaan
over de opvattingen waarmee de meerelerheid van een groep Molukkers is
terugekeerd van een oriintatiebezoek aan Indonesii. Namens deze . .erderheid
heeft de bekende Molukker E. A

in krachtige bewoordingen ontkent da,

op de Molukken het lUIS-ideaal nog wordt aangehangen.

Op

een inderhaast

belegde persconferentie heeft Ir. KANUSAMA de uitlatingen van A
.

.

ver-

.

. oordee1d. In zijn verklaring heeft de lUIS-leider er op gewezen dat de
oriintatiereizen door hem beschouwd worden al. "incloctrinatiereizen".
Voorts was hij van oordeel dat Molukkers in Indonesil zich niet vrijelijk
kunnen uitlaten over een streven naar onafhankelijkheid.
Ook de radicale Mo1uk.e jongerenorganisatie Revolutionair Volk8front
"OOHBBA", heeft op de uitlatingen van IA.

gereageerd. In een verklaring

in het Molukse radioprogrUlDla "Su.ra MalulN" werd scherpe kritiek geleverd

op de reis van IA.
Het valt nog niet te overziea of de uitlatingen van A

zullen

leiden tot repercussies vanuit de Molukse samenleving. In een eerste
cOllllllentaar wordt er op gewezen dat in de afgelopen j aren aanslagen zijn
gepleegd op prominente Molukkers ala K

en K

, kort voordat

beide Molukkers voor een oriintatiebezoek naar Indonesii vertrokken.
Tenslotte werd eind april van dit jaar door nog onbekende Molukkers een aanslag gepleegd op de woning van de Molukker D. H

, de reisleider en

organisator van deze oriintatiereis.
In het licht van deze gebeurtenissen wordt verwacht dat de komende weken
een opleving te zien zullen geven in de geruchten over mogelijke acties
tegen de deelnemers aan deze oriintatiereis.
2. Het revolutionair Volksfront "OOBEBA"
Naast de in het vorige hoofdstuk beschreven gebeurtenis, hebben ontwikkelingen in het Revolutionair Volksfront "GOHBBA." sterk de aandacht getrokken.

Dez. militante Moluks. jong.renorganisatie heeft zich de afgelopen maand.n

inte~ief

beraden over het eigen functioneren. De achtergrond van deze

beraadslagingen was de kritiek van de radicale achterban op de politiektheoretisch. opstelling van de GOBBBA-Ieiding.
Om nu de invlo.d op deze militante achterban t. b.houden heeft het
GOBBBA-bestuur denkbeelden ontwikkeld om de KMS-strijd nieuwe impulsen te
leven. De gedachten van "GOBEBA" gaan hierbij onderm••r uit naar de vraag
of de betr.kkingen tus••n Nederland en Indonesii in de toekomst doelwil
mo.ten worden van GOBBBA-agitati•• Volg.ns de opvattingen van d. twee voorr-'

naUl8te GOBEBA-leider.,

en

I

zal de "KIIS-.trijd" namenlijk

in de ••r.te plaats gevo.rd moeten word.n tegen het kapitalis.e en haar aanhangers, die verantwoordelijk zijn voor de onderdrukking in Indone.ii.
In dit v.rband is h.t belangw.kkend dat "GOBBBA"
heeft getracht r.latie. aan t. knop.n met links-radicale
elementen in de Nederlandse ....nleving.

Uit het bovenstaande blijkt dat "GOBEBA" een interes.ante ontwikkeling
doormaakt. Het is op••rkelijk dat deze organisatie onder druk van haar
radicale acht.rban heeft moeten overgaan tot bijstelling van haar beleid.

lIET ROOD VOZ3TSnON'l'

Bet Rood Ver3etIJfz'ont (RVI!) heeft dit jaar zijn koers enigerrrrrte
gBlJ1'Î,jzigd. Niet 'Langer zijn <Is activiteiun hoofdz.akel,ilk gericht op
ondsrsteuning van <Is Rote Annee Fraktion (RAF). Men die'ntl· aich nu
ook te be'k.o71flfBren om gevangenen uit eigen gel,e<Isren~ terwijl, nieUZüe
t10rmrm van t1erzet in <Is mao:t8chappij aanknopingspunten U;jken te
bie<Isn om te ontsnappen aan het isotement t&1~n het RVI! dreig<Is te
geraken.
"Politieke gevangenen"
Na de mislukte paapoortroof in JUD.i 1979 kon het Kvr beschikken over
enige martelaren van eigen bodem, hetgeen door deze ided10lisch zo weinig
gemotiveerde groep daDkbaar als actieobject werd aangegrepen. Daar kwam bij
dat drie in Nederlandse gevangeni8sen verblijvende RAP-leden eind 1978 aan
West-Duitsland waren uitgeleverd, . zodat in Nederland d. bereidheid tot het
voeren van acties voor dit drietal verflauwde, terwijl de RAP als organisatie
ook geen tot de revolutionaire verbeelding sprekende acties meer ontplooide.

De voorbereiding en uitvoering van de bomaanslag in de Gelderse gemeente Renkum getuigden van een weloverwogen aanpak. Was eerder bij plaken kladacties tegen personeel van de Arnhemse gevangeD.is de naaa "Beweging
tegen Bajesterreur" gehanteerd, de bomaanslag werd geclaimd door het ''Rood
Volksverzet". Er is geen twijfel over dat enkele harde kernleden van het
KVF achter dit Volksverzet schuil gingen, maar strafvervolging tegen de
vermoedelijke daders bleek juridisch niet haalbaar. De aVl-leden hebben zich
ditmaal tevreden in de handen kunnen wrijven.

Nieuwe actieterreinen
Gebleken i8, ondermeer uit de knipselkranten van het RVl, dat deze
organisatie de bakena aan het verzetten was. In toenemende mate toonde men
in de achterliggende periode belangstelling voor het doen en laten van de
krakers, het verzet tegen het gebruik van kernenergie en het optreden van de
anti-militaristische groep "ODkruit".

Vooral het optreclen van de krakers in Aasteri.. spreekt het RVI' aan,
niet in de laatste plaats omdat men daarin een mogelijkheid ziet in Amsterdam.

een nieuwe steungroep te formeren.
In de

~gelopen

maanden heeft het zonder twijfel in de bedoeling

van het RW gelegen de solidariteit met de krakers te onderatrepen door bomaanalagen gericht tesen politie en justitie.
Deela door oplettendheid aan overheidszijde, deels door ondeskundigheid aan de kant

VaD

het RVI' ..erden boaaanalasen voorkomen. Dat het RW de

kunst van het zelf vervaardigen van explosieven nog niet geheel onder de
knie heeft, ondervonden de bewoners van het pand Quellijnstraat 84 te Amsterdam in juni van di t jaar (zie

~oto).

Ha de aanslag in Renkum schreef het RVF dat de bom de geestelijke
vermogena van de justitie-autoriteiten had aangetast; dit naar aanleiding
van herhaalde huiszoekingen

p

DB KTA BN BET BASKISCH SEPARATISME

Om Ben insioht te btijgen in as aatuel-e situatie in Baskenland en
in het optredsn van de ETA dient men aZZeraeepst iets te tl7eten o'Vep
de geschiedenis van het Zand en van dese opganisatie. Het tege1'ZJOo~
dige Baskenland omvat vie» Spaanse pl'OVincies en drie Frtanse arPOndissementen aan de aoZf van 'Biskaje. Het Baskisohe 'VoZk bestaat
ooozanameU;jk uit boezoen.. visseps en seeldeden; Zij hebben een eigen
cuZtw.aa.. eigen gebrtuiken en een taal.. Eus~.. die met geen enkel-e
andszoe 'Ve~tschap vertoont: Bet Baskische 'VoZk sou het oudste 'Van
Europa sijn.
Van oudsher werd Baskenland bestuurd door Juntas Generales, algemene
vergaderingen die de wetgevende macht vertegenwoordigden. Alle Basken" van
25 jaar en ouder, die een eigen huis hadden, bezaten het actief en passief
kiesrecht. Als in Spanje een koning aan de macht kw. . acest hij naar
Gu6rnica komen om in deze eeuwenoude vergaderplaats in Baskenland te zweren
dat hij de wetten van het land zou respecteren. Daarmee garandeerde hij de
onafhankelijkheid van Baskenland. Er vloeide geen belastinggeld naar de
Spaanse schatkist en voor Basken gold de Spaanse dienstplicht niet.
Moeilijkheden ontstonden in 1833 rond de troonopvolging in Spanje.
Perdinand VII had in 1830 met een z.g. Pragmatieke Sancti& de Salische Wet
herroepen, die opvolging door vrouwen verbood. Dit om zijn dochter Isabella
troonopvolgster te aaken. De liberalen, die bij 7erdinand's dood aan het
bewind waren, aanvaardden de minderjarige Isabella als koningin en de
koningin-moeder als regentes. De conservatieven bestreden de geldigheid van
de Prapatieke Sanctie en wensten Isabella's ooa Carlos aan de macht te brengen.
Hiermee werd de eerste Carlistische Oorlog een feit.
Omdat de res-rende liberalen, vooral uit economische overwegingen, op
dat moment trachtten van Baskenland een provincie van Spanje te maken, kozen
de Basken de zijde van de Carlisten.
De eerste Carlisti8che Oorlog eindigde onbeslist in 1839. De inlijving
van Baskenland bleef uit, ondanks het feit dat de liberalen aan de macht
bleven. Een hernieuwde centralisatiepoging van de liberalen leidde in 1872
tot de tweede Carlistische Oorlog, waarin de Basken uiteraard weer aan de
kant van de Carlisten stonden.
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In 1878 behaalden de liberalen de overwinning. Voor de Basken had
dit tot gevolg dat hun land bij Spanje werd ingelijfd. Zij verloren al hun
autonome rechten en zelfs de Baskische taal werd verboden.
aet nationalisme in Baskenland bleef echter leven en in l89S richtte
Sabino A

de Nationale Baskische Partij (PNV) op. Tevens bedacht hij de

na. . BUSEADI voor het land en ontwierp hij de Bukische vlag, de lKURRINA.
De PNV kreeg zeer veel aanhanc in Baskenland, dat nog altijd een provincie
wu van Spaje. Ten tijde van de Spaanse Republiek in het begj.n van de
jaren dertig drongen de Buken meermalen op onafhankelijkheid aan. lIede omdat in de omgevingvan Bi1bao ijzererts wu gevonden, was er evenwel ceen
sprake van dat Madrid hierop zou ineaan.
Evenals elders in Europa stak in de jaren dertig ook in Spanje het
fascisme de kop op. Gesteund door het 1eeer ereep FRANCO naar de macht.
De Spaanse regering verkeerde in een moeilijke situatie en om er zeker van
te zijn dat zij de Basken achter zich zou hebben in de strijd tegen de
fascisten, raf zij in 1938 Baskenland de onafhankelijkheid terug. In hetzelfde jaar werd de republiek EUSXADI uitgeroepen met aan het hoofd president
Jose Antonio AGIRRE.
Zonder steun van de Spaanse regering vocht EUSEADI teren FRANCO'a
troepen, ook nadat in april 1937 Guérnica in een zinloze aanval door Duitse
bommenwerpers was vernietigd. In juni van hetzelfde jaar trok het leger van
lRANCO Bi1bao binnen. De Baskische regering en de leiders van de PNV weken
uit naar het buitenland.
Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef onder de Basken een grote weerstand
tegen het FRANCO-regiem bestaan. Veel ouderen durfden zich niet meer daadwerkelijk te verzetten. De jongere generatie bleef echter strijden voor
onafhankelijkheid. Zij .organiseerde zich in het EGI, de jongeren-afdeling
van de PNV.
Binnen het EGI vormde zich al spoedig een groep die radicaal te werk
wilde gaan in het verzet tegen de Spaanse centrale regering en FRANCO'a
geheime politie.
In 19S9 splitste deze groep zich officieel af van de EGI. Zij noemde
zich voortaan "EUSKADI TA ASKATASUNA" (Baskenland en Vrijheid), beter bekend
onder de afkorting ETA.

ETA-organisaties
Was het Baskische separati••e aanvankelijk de enige ideologische
bron voor de ETA, later vond binnen de beweging een politiek-ideologische
verschuivina plaata. Leidende figuren van de ETA evolueerden naar een
radicale vorm van socialisme. In 1966 ontstond een eerste breuk: de ETAberri (nieuwe ETA) werd opgericht. Dit was een voorbeeld dat gevolgd zou
worden. Nog menigmaal zouden jongeren in de ETA-leiding zich ontwikkelen
tot radicale socialisten en nieuwe splintergroepen vormen.
In de eerste jaren van het bestaan van de ETA waren de activiteiten
van deze beweging bijna speels. Illegaal vlaghijsen en het kalken van leuzen
op INren waren de geliefde actieaiddelen. Aan het eind van de jaren zestig

trad er echter een kwalitatieve verandering op in de strijdmethoden. In
augustus 1968 pleegde de ETA haar eerste aanslag, waarmee het politiekideologisch gemotiveerde terroris.e voor het eerst sinds de dagen van de
gedoemde republiek in Spanje zijn intrede deed.
Van de vele aftakkingen van

d~

oorspronkelijke ETA zijn "ETA-ailitar"

en "ETA-politico-mil:l tar" het belangrijkst.
Beide organisaties pretenderen .et hun terroristische acties de poliUeke eisen van uiterst links kracht bij te zetten. Zo steunt "ETA-militar"
de politiek van Berri

Ba~asuDà

(de Volksunie), een coalitie van extreem-

linkse splinterpartijen zoals KAS, BASI en LAlA, terwijl ETA-politico-militar
zich richt naar het beleid van Euskadiko Eskerra (Baskisch links), een
coalitie van weer andere linkse groeperingen, waarvan de belangrijkste de
EIA is. Euskadiko Eskerra kreeg bij verkiezingen in 1979 :!:. 100.000 steDlllen,
terwijl Berri Batasuna 180.000 stemmen wist te trekken. De grootste Baskische
partij, de PNV, verzamelde 275.000 st8Dlllen.
Beide coalities streven naar een onafhankelijk en socialistisch Baskenland, waarbij Euskadiko Eskerra dit doel geleidelijk en op middellange
termijn wil verwezenlijken.
Berri Batasuna daarentegen beijvert zich voor de onmiddellijke uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht. De verschillen in opstelling van
genoemde coalities komen ook tot uiting in de werkwijze van de terroristische
groepen, maar dat ETA-politico-militar gematigder in haar doelstellingen zou
zijn dan ETA-militar, is zuiver een kwestie van gezichtsbedrog_ Beide organisaties streven uiteindelijk de volledige onafhankelijkheid van het Baskenland na.

ITA-ailitar·beschoUYt zich bij dit streven in staat van oorlog lIlet een
Spaans bezettingsapparaat en acht Illoordaanslagen op leger- en politiefunctionarissen daaroa gerechtvaardigd. ETA-militar, dat het referendum in Baskenland afwees, o.a. oadat het autonomiestatuut het recht van zelfbeschikking
niet noemde, heeft tengevolge van die hOUding een toeloop van leden gekregen
uit de BTA-politico-militar. Deze was bereid het statuut te zien als een
6tappe op de weg naar volledige onafhankelijkheid. ETA-politico-militar tracht
deze onafhankelijkheid te bewerkstelligen door politieke actie en niet noodzakelijkerwijs met geweld.
Over de hoogte van het ledenbestand van beide ETA-organisaties i. weinig

-

bekend. ETA-politico-militar wordt geschat oJ) + 400· personen en ETA-lIl1litar op
.

.:!:. 15150.
ETA voorziet in haar

financi8~

door middel van bankovervallen en afpersing

in de vorm van "revolutionaire belastingen". De kracht van de ETA ligt in
zijn nationalisae, waardoor de beweging op althans de passieve steun van
praktisch de gehele baskische bevolking kan rekenen.
Gewelddadige ETA-activiteiten
Door de activiteiten van de ETA haalt de Baskische problematiek steeds
weer de wereldpers, hetgeen bijdraagt aan de kwelling van de Spaanse

regering~

De eerste keer gebeurde dit in 1970 toen zes Basken tijdens een proces in
Burgos werden beschuldigd van de moord op de politiefunctionaris K

, die

volgens de Basken een sadistisch folteraar was geweest. De zaak werd behandeld
voor een militair gerechtshof. De ETA gijzelde in San Sebastian echter de
Duitse consul en bereikte daarmee overal de voorpagina's. Door de buitenlandse
belangstelling, die mede gericht werd op de wijze waarop in Spanje de doodstraf ten uitvoer wordt gelegd(met de wurgpaal), werd de Spaanse regering onder
druk

gezet oa de doodvonnissen oa te zetten in gevangenisstraffen. Een andere

maal dat de ETA voor internationale opschudding zorgde was op 20 deceaber 1973
met de moord op premier CARRERO Blanco, de rechterhand van FRANCO. De derde
keer dat de Spaanse regering in moeilijkheden werd gebracht was in september
1975 toen twee Baskische terroristen, Antonio G

en Angel a

werden gefusilleerd. Ook toen werd de Spaanse regering belaagd door de buitenlandse pers en werd er door verschillende westerse regeringsleiders zelfs opgeroepen tot een boycot van Spanje.

Ten.lotte kan DOe genoemd worden de aanslag op 4 februari 1980 op een busje
.et Spaanse politiefunctionaris.en, die aan zes .edewerkers van de Guardia
Civil het leven kostte.
De laatste jaren is de ETA ertoe overeegaan om gewelddadige acties te
ondernemen in Spaanse toeristencentra. De ETA tracht hieraee te bereiken dat
buitenlandse toeri.ten er van zullen afzien om Spanje te bezoeken, heteeen
een forse economische klap zou betekenen voor de Spaanse schatkist.
ETA-contacten met buitenlandse terroristische organisaties
Allereerst kan gesteld worden

~at

de ETA zelf een aantal steunpunten in

het buitenland heeft. Belangrijke ETA-filialen zijn gevestigd in Frankrijk,
Belgil, Andorra en Areentinil. In Frankrijk is wel de belangrijkste buitenlandse ETA-organi.atie gevestigd. Het Franse Pyreneeingebied ls vanoudaher
een basi. voor oreani.atorische en terroristische ETA-activiteiten zowel in
Spanje als daarbuiten.
Hoewel het .erendeel van de contacten van de ETA met buitenlandse ter_roristische groeperingen zich in de conspiratieve sfeer afspeelt, is het
mogelijk een redelijk beeld te geven van de lijnen die van en naar verschillende buitenlandse organisaties lopen.

Opleiding in een PFLP-kamp in Zuid Jemen
Tenslotte wee. de recente arrestati. van vier ETA-leden uit dat leden
van deze organisatie sedert 1974 guerrilla-training krijgen in een opleidingskamp van het Volksfront voor de bevrijding van Palestina (PFLP) in Zuid Jemen.

