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Berlijn
HET SOWJEÏ STANDPUNT TEN AANSISN VAN BB VBAAG OP DE
KWESTIE BEB1UN IN DB VEH&ADESINÖ DIB V* N, MOET WORDEN &ËBHAGHT
Een Sowjet diplomaat heeft verklaard,
dat de regering der Sowjet-Unie de kwesties Berlijn
en Duitsland niét voor de Verenigde Naties zal brengen. Zij zal zich echter niet verzetten tegen een
discussie van èeze vraagstukken in de voltallige vergadering der Verenigde Naties, waaneer een andere
staat het naar voren zou brengen met het doel een militaire agressie te verhinderen*
De Sowjet-Unie zal zich er echter niet
mede aeooord verklaren de met het vraagstuk Duitsland
samenhangende kwestie Berlijn afhankelijk te stellen
van meerderheidsbesluiten in de Verenigde Naties,
zoals de gewoonte is, en zij zal ook niet bereid zijn
de regeling van deze kwesties wor de Veiligheidsraad
der Verenigde Naties te laten brengen*
De Sowjet-Unie kan niet de opvatting delen,
dat door de maatregelen, die door de bij het Warschaupakt aangesloten landen in de kwesties Berlijn en
Duitsland aanbevolen zijn, een situatie is ontstaan,
die de wereldvrede en de veiligheid bedreigt. Zij is
veeleer de mening toegedaan, dat deze maatregelen het
eerst mogelijk maken de verplichting,die de vier
mogendheden alle op zich genomen hebben om een vredesverdrag met Duitsland af te sluiten en de vrede in
Europa te verzekeren, na te komen.
De Sowjet regering zal zich in het geschil
op artikel 107 van het handvest der Verenigde Naties
beroepen, volgens hetwelk alle beslissingen in de kwes-

tie Duitsland door de oorspronkelijk voor de bezetting
van Duitsland verantwoordelijke regeringen genomen moeten worden, waarbij een gemeenschappelijk optreden van
deae regeringen in het charter der Verenigde Haties niet
dwingend wordt voorgeschreven»

Sind augustus 1961.

