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Berlijn
VAK GC-SSD QYBR DS BEHLMSË CRISIS

Hét Centraal Comité van de S.E.D. heeft voor
de hoofdredacteuren van vooraanstaande Oostduitse communistische binden een uiteenzetting over de Berli^nse crisis gegeven.
Meegedeeld werd, dat het voornaamste politieke doel van de Sowjetruasen ea de S.S.D. er thans op gericht was door een reeks van kort na elkaar volgende maatregelen de Bondsrepubliek volledig uit West-Berlijn te verdringen. Met deze aoties zal men niet meer wachten tot na
het afsluiten van een vredesverdrag; ze zullen reeds vóór
de Bondsdagverkiezingen op 17 september a»s* uitgevoerd
worden.
Aan de hoofdredacteuren werd meegedeeld, dat
nog geen bijzonderheden over de te nemen maatregelen gegeven konden worden; ze werden aselfs tegenover leidende functionarissen etrict geheim gehouden.
Als voornaamste politieke doel voer de Bondsdagverkiezingen werden dé volgende punten genoeatdï
a) het afsnijden van alle verbindingen voor de functionarissen van de Bondsregering en de Bondsdag alsmede de
Bondabureaus van en naartBerlijn.
b) het verdringen van de laatste functionarissen der Bondsregering uit West-Berlijn.
o) een psychologisch tromaelvuur van los van elkaar staande
acties teneinde het economisch leren in West-Berlijn te
gronde te richten*
d) het verhinderen van nieuwe verkiezingen van Westberlijase Bondadagafgevaardigden door het Westterlijnae Huis
Afgevaardigden*
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Terder werd verklaard, dat door beperking van 'het
vliegverkeer van en naar W«st~lerli jn de verbindingen tussen West-Berlijn en net Westen buitendien zeer
snel souden ophouden. Bedacht wordt ook aan een verSéherping van de controle in bet interzonale verkeer»
zonder dat daarbij fret *niet«-politieke reizigersver^
keer* gehinderd aal worden.
Be hoofdredacteuren werden er op gewezen,
dat op grond van de jongste ontwikkelingen de opinie
van net Centraal Comitl der S.E.D, over de toestand gewijaigd was. Be leiding der S.E.D. is thans, evenals
de Sowjet leiding, er van overtuigd, dat zonder het
recht te schenden bereikt kan worden van West-Berlijn
een onbelangrijke stad te maken en zijn economische en
politieke ondergang te bewerkstelligen.
Be hoofdredacteuren werden vertrouwelijk
er van in kennis gesteld, dat op grond van berichten
van ds commandant der grenscontrole vaststaat, dat indien minder strafmaatregelen zouden worden genomen voor
grenscontrole, onmiddellijk: een massavlucht uit OostBerlijn sou plaatsvinden.
Zelfs een vrije stad West-Berlijn in de zin van hét
blijven voortbestaan van het huüige politieke systeem
en met wezenlijk zwakke en onzekere verbindingen met de
Westelijke wereld sou nog aanlokkelijk zijn voer degenen
die willen vluchten. Op grond hiervan werd gesteld, dat
de afgrendeling van West-Berlijn niet opgegeven kon worden dan na een volledige ineenstorting van het systeem
dat thans in West-Berlijn heerst*
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