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OVER2ICHT VAH DB VEBHÖODUÏGEN TOSSEN

PIHIAND EN DB U.S.S.R.

Op de vraag die zeer velen zich
gedurende de laatste Finse politieke crisis hebben
gesteld, namelijk: of Finland groot gevaar heeft ge-
lopen (en nog loopt) om "binnen het Ijzeren Gordijn
te worden getrokken, kan een ontkennend antwoord
worden gegeven. De factoren die in de "binnenlandse
verhoudingen en in de be-trekkingen met de Sowjet-
Unie een rol speelden, zijn tezamen niet van vol-
doende gewicht geweest om een situatie, die met
Praag 1948 vergeleken kan worden, te bewerkstelli-
gen. Slechts een grote communistische partij en on-
enigheid bij de zgn. "burgerlijke partijen" zijn
voorwaarden die met OSjeohoslowafcije gemeen zijn.
Bij de Praagse gebeurtenissen waren geheel andere
omstandigheden van doorslaggevende aard. De üBjeohi-
sohe communisten oefenden, gesteund door de links-
sooialisten, een zeer grote invloed op de vakbewe-
ging uit en waren hierdoor door middel van stakingen
in staat de economie lam te leggen. Bovendien stond
een bewapende arbeidersmilitie ter beschikking die
van de bevrijding af reeds was georganiseerd. Doch
als belangrijkste hefboom tot de macht moet wel de
vergaande infiltratie in sleutelposities worden ge-
zien. Door het feit, dat zowel de posten van
minister van Binnenlandse Saken als Defensie in
handen van vertrouwenslieden der communistische partij
waren, was het niet mogelijk om politie en leger tegen
een optreden van de gewapende arbeiders in te zetten.
De uitdrukkelijke bedreiging door Russische bajonetten
langs de grens vermocht eveneens gewicht in de schaal
te leggen. De verwarring bij de overige partijen heeft
daarbij aan de omwenteling een zeer geruisloos karak-
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ter gegeven*
Wanneer deze voorwaarden met die

in Finland -tijdens het laatste halfjaar worden
vergeleken, kan enige overeenkomst niet worden
gevonden. Hoewel de Finse communistische par-
tij de grootste partij in de Rijksdag is, is
het tooh niet zo dat de vakbeweging door haar
wordt beheerst. Slechts in zes van de 36 bij de
SAK aangesloten bonden hebben de communisten
noemenswaardige invloed (zie bijlage 2). Stakin-
gen van deze zijde zullen niet dat alles verlam-
mende effect op de Finse economie hebben.

Ook een gevaar van infiltratie in
het ambtenarenapparaat en het bezet houden van
sleutelposities is niet reëel. Sinds de rigo-
reuze zuiveringen in 1948 en volgende jaren
zijn de aanvankelijke communistische posten,
zoals minister van Binnenlandse Saken, door niet-
oommunisten bezet. G-ezien het feit, dat deze
zuiveringen vooral door de huidige leider der
links-socialisten SIMOSEN zijn doorgevoerd, en
gelet ook op uitlatingen van zijn zijde, is het
onwaarschijnlijk, dat een samengaan tussen commu-
nisten en Simonieten zal plaats vinden, (zie
bijlage 3).

Ben onzekere factor in deze hele
vraagstelling is de houding van de agrarische
•partij en me* name de rol die president EEKKONEN
speelt. Hoewel dezen, uit economische motieven,
in hoge mate op de USSR zijn georiënteerd, mag
men eohter geredelijk aannemen, dat ook zij vol-
doende Fins nationaal denken om op een onafhanke-
lijk Finland prijs te stellen.

De sterkste bedreiging van deze
onafhankelijkheid moet in de economische binding
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met Moskou worden gezocht. Om deze sterke binding
te ontgaan trachtte het kabinet PAGBRBOLM de
Finse economie nog sterker op het Westen te oriën-
teren, (zie bijlage 4).

Door betrekkelijk geringe hoeveel-
heden van het Russische warenaanbod te importeren
lieten de Finnen vooral in 1958 hun groot over-
schot op de Fins-Russische betalingsbalans nog
sterker oplopen, terwijl de importen uit het
Westen werden vergroot, Aan Finse zijde besitaat
op) het ogenblik aanmerkelijk meer belangstelling
voor Westerse producten dan voor Russische, het-
geen Moskou, vooral uit prestige-overwegingen,
bijzonder hoog zit. Om deze voor haar ongunstige
ontwikkeling tegen te gaan reageerde de USSR zo
scherp. Reeds thans kan worden geconstateerd, dat
het genoemde overschot belangrijk wordt ingelopen.



Bijlage 1

De interne politieke situatie van Finland,
mede in verband met de verhouding tot de

U.S.S.R.

Algemeen Sedert het einde van de
Wereldoorlog is de verhouding tussen Finland en
de USSR steeds redelijk goed geweest, alliians tot
voor kort. De reden voor de reoente verkoeling tus-
sen beide staten is in eerste instantie te vladen
in de verkiezingsuitslagen van 6 juli 1958 en daar-
op gevolgde politieke ontwikkelingen in Finland*
Bij genoemde verkiezingen behaalden namelijk de
communisten een aanmerkelijk succes en werden met
50 van de 200 zetels de grootste fractie in het
parament. Moskou oefende hierop via zijn ambassa-
deur IEBEDEW druk uit, opdat de communisten in de
regering zouden worden opgenomen» President
KBKKONEI gaf na enig aarzelen toe en benoemde de
communist ïïtno KIIPI tot formateur. Deze opdracht
mislukte al dadelijk door de weigering van de
rechtse socialisten om deel te nemen (1 augustus).
Ia enige opdrachten aan anderen (HILTUNEN,

'-- HEOBMAEKI) gelukte het de socialist FA&ERHOLM op
29 augustus een kabinet samen te stellen zonder
communisten maar met de conservatieven» Toorts
waren agrariërs en liberalen vertegenwoordigd.
Het opnemen van de conservatieven, die sinds de
oorlog niet meer in de regering waren vertegenwoor-
digd, deed de maat aan Sowjetzijde overlopen. De
reactie kwam onmiddellijk: ambassadeur IEBEDEW ver-
liet Helsinki en keerde zonder afscheid te nemen
naar Moskou terug, alwaar hij bleef. De Finse com-
munisten organiseerden grote protestdemonstraties
tegen de regering, met stakingen, delegaties naar
het parlement en dreiging met een staatsgreep. De
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Prawda begon felle aanvallen tegen de nieuwe
Finse regering te lanceren. (Toen het Sowjetregiem
zag, dat de regering-F AQERHOLM pogingen deed om
aan de eenzijdige economische oriëntatie op Rus-
land te ontkomen, werden van Sowjétzijde pogingen
gedaan om de Finse economie ts verlammen (zie
elders). Door opschorting van de handelsbetrekkin-
gen slaagde de Sowjet-Unie er in de werkloosheid
in Finland te doen toenemen. Aan het einde van
1958 bedroeg deze 10$ van het totale aantal werk-
nemers. De Finse regering bood echter aan deze
druk weerstand. Enerzijds trachtte FAGERHOLM alle
verplichtingen ten aanzien van de USSR na te
komen en alles te vermijden wat haar kon kwetsen,
daarbij bij iedere gelegenheid de noodzaak en
zijn verlangen onderstrepend met haar hartelijke
betrekkingen te willen onderhouden* Anderzijds
legde hij zich toe op het vrijmaken van de Finse
economie van de afhankelijkheid ten opzichte van
de Sowjet-Unie en zocht hij steun van de Wereld-
bank te verkrijgen. Dit was de reden, dat de com-
munisten opnieuw met geweld te keer gingen en dat
de Prawda en Radio Moskou hun aanvallen tegen
FAGERHOUï verdubbelden. Deze aanvallen vonden ter-
stond in de pers van de agrariërs hun weerklank,
die de premier verweten, dat hij een verslechte-
ring van de Fins-Russische betrekkingen had ver-
oorzaakt. Op 4 december trad de minister van
Buitenlandse Saken, VIROIAIHEF, af (een agrariër),
later op dezelfde dag deden de overige ministers
van de agrarische partij hetzelfde, waarop eerste
minister FAGERHOUI het ontslag van het gehele
kabinet aanbood.
De hierop volgende kabinetscrisis duurde ruim een
maand, waarin de politieke en economische situatie
nog belangrijk verslechterde. De socialistische
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meerderheidsgroep van FAGKERHOLM wenste niet met
de communisten samen te werken en was dus non
grata bij Moskou en de agrariërs wensten geen
kabinet op de vorige "basis* Eerst medio januari
("H januari 1959) kon een nieuw kabinet optreden.

De agrariër SUKSEIAINEN bad namelijk een vrijwel
geheel uit leden van de boerenpartij samengestel-
de regering gevormd. De enige niet-agr Ariër was
TÖRN&RM (Sweefee Volkspartij) die, als partij loze,
vioe-premier en minister van Buitenlandse Saken
werd. De nieuwe (minderheid s-) re gering steunt
slsohts op 24$ van het aantal zetels in de Rijks-
dag en is hierdoor bijzonder kwetsbaar. Voorals-
nog zijn de nieuwe regering-SUKSEIAIHEÏT geen hin-
dernissen in de weg gelegd, nooh van de zijde van
de overige 3?inse partijen nooh van de kant van
Moskou, dat te kennen gegeven heeft, dat de oplos-
sing niet ideaal is, maar dat deze veel erger had
kunnen zijn.

Yerwacht mag- worden, dat de agra-
risohe regering van SUKSEIAINEN, in overeenstemming
met de verlangens der Sowjet-Unie die in grote
trekken parallel lopen met de belangen der agrari-
ërs, de Finse politiek weer, meer dan PAGrEHHOIM,
zal af s-temmen op vriendsohap met Moskou en minder
(economische) invloed van het Westen.

ïijdens het bezoek van president
EEKKONEW aan Leningrad (21 januari 1959 e.v.) ,
waar o.a» GHRQESJüSJEW en MTKOJAN hem onlznoetten,
zijn, naar het voorkomt, wederzijdse wrijfpunten
weggenomen. Als oonoreet resultaat van de verbeter-
de atmosfeer kan in ieder geval het weer op gang
komen der Fins «Rus s is ofte handelsbesprekingen worden
genoemd.



Bijlage 2

De Finse Communistische Partij

De sedert 1944 legale communis-
tische partij in Finland is in het parlement, de
Rijksdag, onder de naam Volksdemocratisohe Unie van
Finland (SKDIi) vertegenwoordigd, een communistisch
geleide mantelorganisatie, die in 1944 werd opge-
richt en tot welke ook linkse socialisten behoren.
l"a de üjsreede Wereldoorlog bestonden er door de eco-
nomische noodtoestand van het land en de mogelijk-
heden tot beïnvloeding der zegevierende Sowjet-ühie
gunstige voorwaarden voor de uitbreiding van het
communisme. Toch bleef het aantal stemmen van het
kiezersoorps tot voor kort nagenoeg constant. Bij
de parlementsverkiezingen van 1951 en 1954 stemden
voor de SKDt 21.6$ der kiezers, tegen 23,3$ in 1945
en 20$ in 1948. Het laagtepunt in laatstgenoemd jaar
werd enerzijds veroorzaakt door de gebeurtenissen in
Praag, anderzijds door de beschuldigingen die aan
het adres van de communisten werden gericht als zou-
den dezen van plan zijn geweest om van Finland een
volksdemooratie te maken. Dit plan werd door de
later uit de partij gestoten minister van Binnenland-
se Safcen Yrjö IEDTO verhinderd. G-rote stakingen van
communistische zijde konden door eendrachtige samen-
werking van de overige groeperingen in de mislukking
geen verandering brengen. Vanaf het voorjaar 1948
werden de communisten stelselmatig uit de regering
geweerd. Bij de verkiezingen van juli 1958 wist de
SKDL echter weer een hoger percentage te bereiken,
namelijk 23,7$. Door de gunstige verdeling van de
restzetels verwierf de communistische partij 50 van
de 200 zetels in het parlement en werd zoals gezegd
daarmede de grootste fractie.

Als reden van de stijging van
het aantal stemmen bij de laatste verkiezingen moet
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o*a. de grotere werkloosheid in de voorgaande
winter en de verminderde opvanging hiervan daarna
worden gezien. Dit geldt vooral ten aanzien van
de zuidelijke industrieën, die door de herstel-
betalingen onevenredig zijn uitgebreid. Deze werk-
loosheid is slechts voor een deel een verklaring
van het feit, dat de SKDL zulk een sterke positie
inneemt. De belangrijkste reden moet men in het
noorden van Finland zoeken; dit is een sterk bol-
werk van het communisme. Hier spelen echter geheel
andere factoren een rol. Historisch gezien heeft
de bevolking van het noordelijke deel een fanatie-
ke instelling gekregen door een zeer streng prote-
stantisme dat in de vorige eeuw in dat gebied
heerste* Fa de verzwakking van het religieuze
element werd het vacuüm in het zwart-wit denken
door het communisme gevuld. Hierbij komt het eco-
nomische element, dat de bevolking in het polaire
gebied onder zeer harde omstandigheden leeft. Het
overgrote deel der mensen bestaat uit zeer kleine
boeren die over een bedrijfje van niet meer dan
twee tot vijf hectare (38$) of vijf tot tien heo-
tare (33,7^) beschikken, ïoen na het vredesverdrag
de Karelische bevolking naar Finland uitweek en
voor deze mensen een nieuw bestaan moest worden ge-
vonden, kregen de mees ten van hen kleine boerenbe-
drijven ±n de categorie van twee tot vijf hectare.
De geringe oppervlakte, tezamen met het klimaat
dat het minstens voor drie tot vier maanden per
jaar onmogelijk maakt op het eigen bedrijf eniger-
lei arbeid te verrichten, geven een onvoldoende
levens basis voor het gezin van de kleine boer. De
meesten gaan daarom in de werkloze periode als
houthakker arbeid in de bossen zoeken. De belang-
rijkste basis van het Finse economische leven is
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de houtindustrie en deze is aan belangrij fee schomme-
lingen onderhevig. Voor de houtindustrie is afzet
in de westelijke landen de enige mogelijkheid. Yoor
hout en houtproduoten bestaat in de Sowjet-Unie geen
markt, omdat zij zelf over grote hourfcreserves be-
sohifct. Daarom heeft de dumping-politiek, die de
USSR met haar houtexport in de nis t-communistische
wereld voert, voor Finland een bijzonder nadelige
uitwerking. Deze vermindert de werkgelegenheid,
brengt de kleine boer, die tevens bosarbeider is,
aan de rand van sociale ellende en versterkt in hem
de ontevredenheid en de psychologische bereidheid
tot het aanvaarden van radicale oplossingen. Door de
geografische spreiding en de aard van zijn werk kan
de kleine boer echter geen hecht georganiseerd wapen
in de hand van een, in oasu communistische, partij
zijn» De vraag of de communistische aanhang onder
het industrieproletariaat via de vakbeweging dat wel
is, moet echter eveneens ontkennend beantwoord worden.
In slechts zes van de 36 bij het Finse vakverbond SAK
aangesloten bonden beschikken de communisten over
noemenswaardige invloed. Deze is echter niet groot
genoeg om de landseconomie op fatale wijze door stakin-
gen lam te leggen.



Bijlage 3

De tegenstellingen "binnen de socialistische
gelederen

De eerder genoemde communisti-
sche verkiezingssncoessen zijn in hoge mate verge-
makkelijkt door de splitsing in de socialistische
partij, die een der diepste oorzaken van de poli-
tieke onstabiliteit in Finland is» De verdeeldheid
heeft al een aantal jaren bestaan, maar is vooral
van "betekenis geworden tijdens de verkiezingen van
vorige zomer, toen de twee vleugels ieder hun eigen
candidaten hebben gesteld. De ene groep wordt ge-
meenlijk aangeduid als de socialisten, de andere
als de Simonie ten, naar hun leider Aarre SIMQEBN.
Ifen spreekt ook wel van rechts- en linkssocialisten.
Bij de verkiezingen waren het de rechtssocialisten
onder leiding van 3MHBR en IBSKHEN, die een grote
overwinning behaalden, zij verkregen 48 mandaten
tegen de linkergroep drie, maar sindsdien hebben
tien rechtssooialisten zich bij de Simonieten aange-
sloten. De onenigheid betreft zowel de buitenlandse
als de binnenlandse politiek,terwijl bovendien per-
soonlijke motieven een zeer belangrijke rol spelen
(het streven van zowel EBSKUffiN als SIMOHEH naar de
eerste plaats). SIMOEEN verwijt zijn tegenstanders,
dat zij het vertrouwen van de Sowjet-Unie bederven,
terwijl hij zelf de vriendschap met de Russen wenst
te consolideren. Dit houdt echter niet in, dat
SIMÖNEÏÏ en zijn volgelingen binnenslands met de com-
munisten in aee willen gaan. Het was SIMOHEN die in
1948 de communist 323INO als minister van Binnenlandse
Saken opvolgde en rigoreuze zuiveringen in het ambte-
narenapparaat doorvoerde op een wijze die hem bij de
communisten de bijnaam ttSabel Simonenw bezorgde.
SIMOHBN stelt zich verder op het standpunt, dat de
staat de uitgaven bij een laagconjunctuur dient te
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vergrotenj zijn rivalen staan een o re die-fbe per-
king voor. Dezen beschouwen SIMONS! als een ver-
rader die tracht alle macht in de partij aan
zich te trekken en die zich door president
KBKKONEH laat gebruiken om de positie der socia-
listen te verzwakken.

De oorzaak der principiële
onenigheid is vooral daarin te vinden, dat de
Finse socialisten altijd op twee gedachten hebben
gehinkt: de coöperatieve en de vakbeweging. Dat
deel van de Finse coöperatieve beweging, dat door
de socialisten wordt beheerst, bezit niet alleen
een groot distributieapparaat, maar ook een belang-
rijke industrie. Het is daarom vanzelfsprekend,
dat zij die daarvan de leiding hebben op vele pun-
ten met betrekking tot de vakbeweging dezelfde be-
langen hebben als de particuliere werkgevers, die
hoofdzakelijk de conservatieve partij zijn toege-
daan. Gemeenschappelijke belangen met dezen heeft
de groep van 3MEBE en IESKIKEI ook, en wellicht
in nog grotere mate, ten opzichte van de grote
massa der kleine boeren,wier belangen door de nog-
al radicaal georiënteerde agrarische partij van
EEEKOHBN en de SKDL worden behartigd. Sowel met de
Simonieten als de agrariërs is het wrijfpunt gele-
gen in het streven van de rechts socialisten naar
een sterkere industrialisatie die, door aanmerke-
lijke opofferingen in het heden een grotere wel-
stand in de toekomst kan scheppen. Yooral de agra-
riërs zijn fervente tegenstanders van industriali-
satie, omdat deze, uiteraard, de invloed van de
boer relatief zou verminderen. Overwegingen van
landsbelang spelen hierbij geen rol.

De kracht van de Simonieten in
hun strijd tegen IESKINEN ligt hierin, dat zij de
vakbeweging, de SAK, achter zich hebben. Deze
heeft weliswaar onder de splitsing ernstig geleden,
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maar telt tooh vermoedelijk nog steeds ongeveer
250.000 leden, ïevens speelt in de strijd een
rol, dat de in de Finse arbeidersbeweging belang-
rijke sportbond zich aanvankelijk geheel achter
SIMONEN stelde. Deze organisatie, die ongeveer
even groot is als de vakbeweging, is de laatste
tijd aan het weifelen en het is dan ook gebleken,
dat in deze kring pogingen tot verzoening der
beide vleugels worden aangewend. De mogelijkheid
op zulk een verzoening is niet geheel uitgesloten,
mede gezien de uitlating van SIMOHBN, dat hij be-
reid is zioh terug te trekken, indien zijn persoon
in dit opzicht een belemmering zou blijken te zijn.



Bijlage 4

gei economische verhouding tussen Finland en
de TJ.S.S.R.

Finland is in drie verschillende
fasen in de ïweefle Wereldoorlog betrokken geweest.
De winteroorlog met de Sowjet-Unie in 1939-40
duurde 3i maand en in de periode 1941-44 was het
Finse volk opnieuw met de USSH in oorlog en wel
gedurende bijna 3^; jaar. Daarna werden, in overeen-
stemming met de voorwaarden van de wapenstilstand,
die op 19 september 1944 te Mos;kou met de Sowjet-
Unie werd gesloten, de vijandelijkheden tegen de
Duitse troepen in Noord-Finland geopend, teneinde
deze uit het land te verdrijven. Deze fase duurde
verscheidene maanden.

Overeenkomstig verdere voorwaarden
van genoemde wapenstilstand, die bij het vredes-
verdrag van Parijs (10 februari 1947) werden beves-
tigd, verloor Finland meer dan 12$ van zijn grond-
gebied. In dit afgestane territoir bevonden zioh,
behalve duizenden landbouwbedrijven, 434 industriële
bedrijven, wier opbrengst ongeveer 11$ van de totale
waarde van Finlands industriële productie omvat-te.
Van de totale water kraohtins tallatie s, die reeds ge-
reed of: in aanbouw waren, ging een derde verloren.
Ook de houtverwerkende industrie verloor een aanmer-
kelijk percentage. Hierbij kwam nog, dat de Duitse
troepen op hun terugtocht uit Uoord-Finland, dit ge-
deelte van het land geheel verwoestten. De zwaarste
last waren echter de oorlogsherstelbetalingen.
Finland moest over een periode van zes jaar herstel-
betalingen in goederen aan de Sowjet-ünie doen ter
waarde van 300 miljoen dollar* De aard van de te
leveren goederen verwekte echter de grootste moei-
lijkheden. De Hussische politiek ten aanzien van de
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herstelbetalingen verlangde namelijk een wijzi-
ging der gebruikelijke Finse productie, daar de
eisen slechts voor 28$ -uit de traditionele
voortbrengselen van het land, aoals hout en
papier, en voor 12% uit producten der nauwelijks
aanwezige metaalindustrie bestonden. Het verlan-
gen naar nationale onafhankelijkheid deed, met
grote offers gepaard gaand, de noodzakelijke
fabrieken en werven ontstaan, die Finland in
staat stelden vóór eind 1952 alle herstelver-
plichtingen aan de USSR te voldoen. De wel ge-
dwongen overmatige uitbouw van de metaalindustrie
schiep echter daarna een tot op heden nog niet op-
gelost probleem. Uitvoer naar het Westen van de
producten stuitte af op de te hoge productiekosten,
zodat schepen, machines e,d. toch weer hoofdzake-
lijk (80$), maar nu op normale basis, naar de
Sowjet-ünie werden verhandeld.
Ook de producten die wel naar het Westen kunnen
worden geëxporteerd, vooral hout en houtproduoten,
ondervinden de laatste tijd moeilijkheden. Bij de
export van deze artikelen staan Sweden en de
Sowjet-Unie als grote concurrenten der Finnen op
de wereldmarkt, die bovendien een periode van
teruggang heeft gekend.
Uitvoer naar de USSR heeft - begrijpelijk - weinig
spectaculaire mogelijkheden op houtgebied.

lo komt het, dat de Finse economie
niet door het hoge percentage (± 25$) maar door de
constantheid van de in- en uitvoer naar het Oost-
blok zeer gevoelig is voor een eventuele van de
zijde van Moskou veroorzaakte stremming, ïïlerloops
zij opgemerkt, dat deze gevoeligheid in westelijke
kringen zo sterk is overdreven als zou Finland een
totale ondergang tegemoet kunnen gaan*
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De formele hande Is be-trekking e n
tussen Finland en zijn Oostelijke nabuur zijn
allereerst neergelegd in twee op elkaar volgende
vijfjarige kaderovereenkomsten die, toevallig,
samenvielen met de Russische vijfjarenplannen
(1950-55 en 1956-60). (Het laatste Russische
plan is Intussen gewijzigd). Voor de details
waren telkens aan het einde van een jaar onder-
handelingen nodig; zo b.v* voor prijzen en con-
tingenten* Laatstgenoemde besprekingen waren -
zoals het afgelopen jaar duidelijk tot uiting
kwam - het drukmiddel bij uitnemendheid van
Sowjetzijde (elders hierover meer)»

-Vrij snel na het begin van de
normale handelsbetrekkingen vertoonde de Finse
handelsbalans ten opzichte van de USSR een sterk
overschot (1949)» Dit leidde al spoedig tot
grote moeilijkheden, omdat het waren-assortiment
dat van Moskouse zijde werd aangeboden slechts
voor een deel de Finse wensen ten aanzien van de
invoer kon bevredigen. Vele behoeften zoals
auto's e „d. konden voordeliger en beter in het
Westen worden gekocht. Daarom werd de oplossing
in dr ie hoe ksr uil gezocht, teneinde het Finse uit-
voer sur p lus door hogere invoer uit andere landen
van het Oostblok te nivelleren. So werden in
1952 dr ie hoe ksr e gelingen met Polen en Tsjeohoslo-
wakije en later met Roemenië* en de DDR getroffen.
Dit systeem werkte voor Helsinki jarenlang bevre-
digend, tot het op gang komen van de Oosteuropese
economische integratie (Oomecon) de industriële
oriëntering van diverse satellietlanden in enigs-
zins andere tanen leidde. So kwam het dat Roemenië
voor een vernieuwing van een driehoeksovereenkomst
geen interesse meer toonde j ook Polen en de DDR
spraken zich tegen continuering uit» Begrijpelijk
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de Finnen hierop naar mogelijkheden om
de industrie meer op hei; Westen te oriënteren.
ïsve.ns speelde voor Helsinki het probleem in
de pe-riode tot 19?1 voor 650.000 personen werk-
gelegenheid te creëren. De investeringen hier-
voorc nodig werden in Westelijke landen gezocht.

i '

So bood een Westduitse industrie aan een staal-
fabriek te bouwen. Deze gang van zaken wekte de
'wrevel van Moskou op. Dit kwam wel het scherpst
tot uiting in een radiooommentaar op 17 oktober
j.l. van Radio Moskou op onderhandelingen tussen
de Wereldbank en de Finse Bank. letterlijk werd
verklaard: "Leningen van de Wereldbank zijn dik-
wijls een middel om in de binnenlandse aangelegen-
heden van andere landen in te grijpen, een middel
om druk te oefenen, teneinde de binnen- en buiten-
landse politiek van die landen te wijzigen".

Eind september reeds had het
Kremlin ook om elders genoemde zuiver politieke
redenen van ongenoegen blijk gegeven door zijn
ambassadeur LSBEDEW zonder plichtplegingen naar
Moskou terug te roepen en zijn post tot voor kort
onbezet te laten. Bovendien werd het reeds eerder
aangehaalde drukmiddel toegepast. Belangrijke
onderhandelingen bleven de laatste maanden van
1958 in het voorbereidend stadium. So kwam geen
vordering in de besprekingen over het Saimaa-
kanaal, bleef de visserijconventie in de Finse
G-olf in de papieren, kwamen Russische oredieten
niet af en werd geen aanvang met de jaarlijkse
afspraken over hè t bande Is ver keer gemaakt. Berst
na de val van de regering-FAGERHOLM en onderhande-
lingen met de regering-SUKSEIAIHBlT, die zich meer
op Moskou wil oriënteren, schijnen de Russen be-
reid te zijn met verschillende lopende problemen
ernst te maken.



Bijlage 5

ge mi'litaire verhouding -tussen Finland en
de U.S.S.R.

De laatste oorlog tussen Finland
en de; USSR vond zijn formele afsluiting in het
Vre&esverdrag van Parijs op 10 februari 1947» waar-
bij een deel van het Karelisohe en Finse grond-
gebied en de oorlogsbasis Porkkala in de nabijheid
van Helsinki werden afgestaan.

Als aanvulling hierop werd een
jaar later, op 6 april 1948, te Moskou tussen de
beide staten een "Verdrag van vriendschap, samen-
werking en wederzijdse bijstand" gesloten. Dit ver-
drag, voor tien jaar aangegaan, werd op 19 septem-
ber 1955 voor twintig jaar verlengd, waarbij de
Sowjet-ITnie als geste Porfckala teruggaf. Het ver-
drag legde in zijn preambule duidelijk vast, dat
Finland buiten de belangentegenstellingen der
grote mogendheden zou blijven, zich dus politiek
op strikte neutraliteit ztm baseren. De eerste arti-
kelen leggen echter een voor Moskou zeer belangrijke
militaire verhouding vast. Artikel 1 zegt namelijk:
"Yoor het geval, dat Finland of de Sowjet-Unie over
Fins gebied van de zijde van Duitsland of een met
deze verbonden staat voorwerp van een gewapende
aanval worden, zal Finland, trouw aan zijn ver-
plichtingen als zelfstandige staat, strijden ten-
einde de aanval af te slaan. Finland richt dan alle
hem ten dienste staande middelen op de verdediging
van de integriteit van zijn gebied te land, ter zee
en in de lucht, en wel binnen de Finse grenzen over-
eenkomstig in dit verdrag bepaalde verplichtingen,
zo nodig met behulp van de Sowjet-Unie of samen met
deze* In vorengenoemde gevallen zal de Sowjet-Unie
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Pinland de nodige hulp verlenen, waarover de
verdragsluitende partijen een overeenkomst
zullen sluiten*"

Deze bepalingen zijn op
twee mogelijkheden gericht; Finland kan bij elk
oorlogsconflict neutraal blijven, voorzover
zijn eigen territoir niet geschonden wordt. De
toepassing van de militaire paragraaf kan slechts
in geval van een dreigende oorlog actueel worden,
waarbij Finland - en indien nodig met steun van
de USSR - maatregelen ter verdediging van zijn
eigen gebied gaat treffen.

Op het ogenblik geven de arti-
kelen echter een veel ruimere mogelijkheid tot
Russische militaire interventie in Finland dan
aanvankelijk bedoeld was» Immers, door het toe-
treden van de Duitse Bondsrepubliek tot de NATO
is ook de Finse nabuur Noorwegen één van de vele
met Duitsland verbonden landen.

• Dat Moskou de vorm van een
vriendsohapspaot heeft gekozen boven bezetting
van Finland is daarin te vinden, dat enerzijds
het Finse grondgebied niet militair essentieel
is en anderzijds Sweden geneigd blijft zich neu-
traal te houden. De Sowjet-Unie vreest, dat Sweden
zich bij de NATO &al aansluiten, indien Finland
een satelliet zou worden.

Wat intern de Finse defensie-
politiek betreft: op alle mogelijke manieren pro-
beert Helsinki te vermijden, dat iets van de mili-
taire bewegingen ook maar in de verte als op de
oostelijke nabuur gericht lijkt. Maneuvers hebben
dan ook steeds aan de westzijde van het land
plaats en suggereren inderdaad tegen een eventuele
zuidwestelijke vijand gericht te zijn. Of het
Finse leger, dat met verouderd materiaal is uitge-
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rust, in staat is een geregelde strijd ie voeren,
is zeer dubieus, om van de vloot en luchtmacht,
die sterk gekortwiekt zijn, maar te zwijgen.
Alleen de uit de Tweede Were Moor log bekende
strijd van individuele manschappen is, gezien
terreinomstandigheden en militaire training, een
ree'Ie factor.


