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SELECTIEVE SAMENVATTING TTM ONTVANGEN

(20 t/m 26 november 1969)

FRAMKBIJK/BEG/EHGELA1D ;

Het optreden van de nieuwe duit se regering en

de nieuwe politiek, die zij heeft ingeluid, vervult de franse regering

met zorg. Men vreest op weg te zijn naar een duits Europa. Men over-

weegt daarbij, dat de Bondsrepubliek Duitsland de laatste achttien

maanden zeer sterk is komen te staan, in europees verband zelfs al te

sterk. Het duidelijkst is dat gebleken in de monetaire kwestie.

Voorts heeft de SPD een coalitie aangegaan met een naar links over-

hellende FDP, die beschouwd kan worden als de vertegenwoordiging van

die delen der duitse groot-industrie, die nog altijd gehypnotiseerd

worden door de onuitputtelijke mogelijkheden van de oostelijke markt.

Bonn gaat zich thans geheel instellen op het openen van die markt.

Hoewel een duitse hereniging in politieke zin niet bereikbaar zal zijn,

zal het Westen toch te maken krijgen met een soort herenigd Duitsland

in economische zin. De Bondsrepubliek beschouwt immersreeds thans de

handel met Oostduitsland als binnenlands verkeer. Dit betekent dat Oost—

Europa niet alleen zal kunnen rekenen op medewerking van geheel Duits-

land aan de verbetering van de levensstandaard, ditzelfde Duitsland zal

steunende op deze oosteuropese markt een geheel nieuw gewicht krijgen

tegenover de andere BBG-partners. Ter verhoeding van een duits Europa,

dat uit kon groeien tot een moscovitisch Europa, is een tegenwicht van

groot belang geworden» Daarvoor is de toetreding van Engeland tot de

EEG noodzakelijk.

Opmerking; Overigens zal de houding van Pompidou met betrekking tot de

landbouwproblematiek hard blijven. Hij kan het zich ook niet

veroorloven op dit punt concessies te doen»

EUROPESE VEILIGHEIDSCONEEREKTIEt

Sovjetrussische functionarissen gaven in talrijke

gesprekken uiting aan de volgende gedachtengang met betrekking tot een

europese veiligheidsconferentie:

1. De Sowjet-Unie ziet, evenals haar bondgenoten, een politieke regeling

en vaststelling van de territoriale status quo in Europa als absolute

voorwaarde voor een verdere behandeling van ontwapeningsmaatregelen

tussen de beide allianties.
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2o De Sowjet-Unie verzet zich niet a priori tegen een uitbreiding van

de agendapunten, maar houdt vast aan een politieke regeling alvorens

over te gaan tot vraagstukken die de niet-gebonden staten in Europa

slechts ten dele interesseren. Dat geldt voor het wederzijds terug-

trekken van troepen, maar ook voor de kwesties Berlijn en Duitsland.

3« De kwestie van de „beperkte soevereiniteit" kan geen agendapunt

vormen, omdat „beperkte soevereiniteit" een gevolg kan zijn van

instanties van supranationaal karakter. Dit bestaat ook binnen de

UAVO. De Sowjet-ünie wil dit punt niet ter discussie stellen, maar

beschouwt de inmenging van de Verenigde Staten in de binnenlandse

aangelegenheden van Griekenland (ten gunste van het kolonelsregime)

ook als een voorbeeld van "beperkte soevereiniteit" binnen de ÏTAV00

Opmerking; Ook van poolse zijde zijn uitlatingen bekend geworden,

die de geschetste gedachtengang onderstrepen:

politieke kwesties hebben een absolute voorrang boven

afspraken op militair gebied, die slechts een gevolg

kunnen zijn van een verdragsrechtelijke regeling van

bestaande grenzen.

LI3IS;
In de huidige situatie in Libië dient onderscheid gemaakt

te worden tussen het Revolutionaire Comité en de regering.

Het revolutionaire Comité" is pas na de staatsgreep over zijn ideologie

gaan nadenken. De jonge officieren voelen zichzelf libische nationalisten

en socialisten, begrippen die in elkaar overlopen. Zijuzijn puriteins

van inslag en beschouwen zich als betere en zuiverder arabieren dan b,vD

de egyptenaren en tunesiers op wie zij neerzien. Yoor de regering blijven

echter de olie en de revenuen daaruit een belangrijke rol spelen.

Zolang dit kabinet aan de regering blijft, zal men olie aan het Westen

blijven leveren»

Opmerkingt Vroeg of laat is een botsing verwachtbaar tussen het kabinet,

waarvoor de olierijkdom de belangrijkste factor is en het

Revolutionaire Comité dat bezig is arabisch nationalisme en

socialisme onder te brengen in een ideologie, die in de

twintigste eeuw kan worden gepropageerd en begrepen»
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VIETNAM:.

Uit de gang van zaken op de parijse conferentie blijkt

duidelijk dat de noord-vietnamezen op de ineenstortng van de oorlogswil

van Amerika wachten.

In een recent vertrouwelijk gesprek verklaarde de woordvoerder van de

z.g«"Voorlopige Revolutionaire Regering", TRANÏÏ VAU HUE dat de Vietnamese

communisten ervan overtuigd zijn dat ÏÏTXOïï de oorlog als verloren beschouwt.

Dat wil, aldus TRANH, niet zeggen dat de amerikaanse president de strijd

opgeeft, integendeel, hij wil niet de schuld van de nederlaag op zich

laden; NIXOH' gelooft echter niet meer in de overwinning. De communisten

zijn van plan door te vechten tot de amerikaanse publieke opinie haar

regering dwingt de oorlogsvoering te staken.

Volgens eigen zeggen is TRAFB VAN HUE geen communist. Hij is geboren

in Saigon, volgde in 1945 het lyceum in Hanoij TRANH sympathiseerde met

de communistische partij van Vietnam vanwege haar strijd voor de

onafhankelijkheid en kwam zs> in de FLN terecht.

Commentaarl

a, TRAUH is niet erg gelukkig met de recente uitlating van

mevr.BINH waarin zij verklaarde bereid te zijn mede te

werken aan het referendum dat door generaal MINH is voor-

gesteld en deze als bemiddelaar te aanvaarden. Volgens

TRAM ging mevr. BINH hierin veel te ver.

b. Bovengenoemd standpunt van de communisten laat geen

compromis toe.De Vietcong is om dogmatische redenen

niet tot een compromis in staat en verwijt daarom de

tegenstander onwilligheid*

VIETNAM:

Tekenen wijzen erop dat de communisten straatdemonstraties

tegen de Zuid-Vietnamese president Thieu willen organiseren.

In een, onlangs buitgemaakt, document wordt opgeroepen on-

middellijk in de steden politieke agitatie te gaan voeren.

Bij het communistisch kader wordt erop aangedrongen aan de

gang van zaken in de Verenigde Staten een voorbeeld te nemen

en zich te concentreren op de studenten teneinde tot een anti"

oorlogs-beweging te komen. Het document wijst er tevens op dat

elke aanleiding, zoals belastingen,dienstplicht,burgerlijke vrij~

heden en het nieuwe versoberingsplan voor de importen,aangegrepen

dient te worden om demonstranten de straat op te krijgen.
GEHEIM
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LAOS;

De chinezen treffen voorbereidingen voor de aanleg van een weg

door het dal van de Ham Béng, een rivier, die in zuidwestelijke

richting door Muong Sai stroomt en bij Pak Béng, 30 km ten

noorden van de grens met Thailand, in de Mekong uitmondt.

Tot nu toe bestond de verbinding tussen Muong Sai en Pak Béng

uit een weg, die voor jeeps geschikt is. Thans is tweederde van

de nieuwe weg gereed. In maart 1970 zal een rijbaan geheel gereed

zijn. Ten noordoosten van Muong Sai wordt gewerkt naar Muong Khoua

waar de weg zal aansluiten op Route 19 naar Dien Bien Phu.

Opmerking;

Genoemde uitbreiding van de chinese wegenaanleg gaat verder

dan in de overeenkomst van 1962 tussen Laos en China is
f

bepaald.

Op korte termijn zal de wegenaanleg bijdragen tot een betere

steun aan de ïïbordvietnamezen en de Pathet Lao in Noordwest

Laos en tot een vergroting van de husdige chinese steun aan de

Meorebellen in Ïïbord-Thailand.

De uitbreiding i» de richting van de Mekong maakt het echter

waarschijnlijk dat het de chinezen er op langere termijn

om te doen is over een militaire verbinding Woord—Zuid van

China naar Thailand te kunnen beschikken»

GEHEIM


