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ie achterliggende maanden is, var.'.veg

ontstaan, die mogelijk op kor~e termijn tot nie~ alleen voor de
a^ngen ^usser. ae satei-ieten onderling, maar oo.-c voor de 'JC5~-.S3~
verhouding interessante, nieuv/e ont'.vikkelinden zal leiden.
Pogingen van de kant van Moskou de Costeuropese satellieten cp
basis van het -./arschau'aakt tot een hechtere politieke eenheid sarnen te
smeden, zijn stukgelopen op een hardnekkig verzet van de -7.cerr.enen, ds
grote ir.eesters van -de interne clokdioiomatie. In het vlak van de militaire veiligheid zijn de tegenstellingen verdiept tussen de :'Ncordelijlce
Drie ' - de Di)R, ^clen en T 3 j echcslov/aki j e , Tiet een direkt belang 'cij
een s~erke alliantie tegen het

:;r5vanchistische:'

'/est-Duitslan-d - en

de '•'duidelijke Drie;' - Hongarije, Bulgarije en Roemenië. De oconomische
saner.'.verking hapert, me~ een .verder oriëntering van verschillende bloklanden op het Westen tegelijk als oorzaak.en gevolg.
de '.leekenen aan de saak van de D-T;t - de in januari met

Het "verraad'' van.
-/est-Juitsland

gesloten overeenkomst cot het aangaan van diplomatieke betrekkingen heeft geleid tot een openlijke en bittere controverse tussen Pankov.' en
Boekarest. Dat ook d.e Hongaren en da Bulgaren en mogelijk zelis de
Tsjechen niet schijnen te '.villen uitsluiten dat zij het Roemeens? voorbeeld vroeger of later sullen volgen, draagt uiteraard .niet bij to.t
een veruiinderin™ van de s'oa.nnin2'.
;-cals

in de jaren 1955/19?ö de politieke ontwikkalingen binnor.

het blok in hoge mate benaald sverden door de positie die da Jo320slaven, innamen in hun onderhandelingen met Moskou en zoals daarna vooral
•de Folan en Hongaren het politieke klimaat en de interna verhoudingen
van het blok verder wijzigden, zo zijn het de laatste jaren - vanaf ongeveer 19o2 - de Roemenen geweest die, als voorvechters van aan feitelijke autonomie, een beslissende invloed hebben uitgeoefend op ds interne
en externe situatie van het 'satellietenkamp. Onder leiding van de oude
revolutionair Gheorghiu-Dej en na diens dood (in 1905) onder leiding
van zijn één generatie jongere opvolgsr Geaucescu zijn zij er - be-

„cr de o,3ta,disheden - i,, geslaagd !iïh or.der ia d„
, uit t. „rk» ...(d,Jti,ilitl„ti. is ds twdi, :.d„
se pers i3 uitj-vonden) S., hur. nationale, trots te Te-v
«.Uijto.^ dis la hat satellie^enolo. ïija o.t.taan,
e sn 5eri-; dsel hieruit voortiekoaer..
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Maandoverzicht r.o. 5 - 196'7
(Tijdvak 1-5-1967 t/r. 31-5-196?)
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De conferentie var. Karlovy Vary
De voo^^e3chiede n is var de ccn^
De verklaring van Karlovy Vary.
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Je ccn.erentie var. .-\ariovv vary
Gp 2^-, 25 en 25 april vergaderden te Karlovy Vary (het vroegere
r

N

^

Xarlabad; in Ts jechoslc'.vaki je, de leiders van vierentwintig Cast- en

•

i «i ever het thema ':Zurcpase veiligieid::.

i *r n

.~ '
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r. e
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~?-en waren die van België,

West-Duitsland, Oost-Duitsland,
igarije.

Sar. i-iarino , de So7;j et-'Jnie , Scanje, 'Ts jechoslowaki j e en '^'.vitserland.
De Z'.veedse C? had een waarnemer afgevaardigd.
Zes partijen ontbraken oo het arcèl: de Albanese Arbeiderspartij
en de CPN - door Movotny in zijn openingsrede in een adem genoemd! '.'hadden, de uitnodiïins: voor de conferentie niet aanvaard1'. Vier andere, die van Noorwegen, IJsland en - belangrijker - die van Joegoslavië en Roemenie '.varen "niet aanwezig'', hoe'.vel met dese, volgens Novotny, tevoren wei verschillende besprekingen waren sevoerd.
De conferentie v;as een matig succes. Het grote belang van Moskou
bij..:'dit historisch gebeuren 1 1 (samenvallend met de belangen van P^nkcw,
Warschau en tot op zekere hoogte ook van Praag) was het, dat een bindende overeenstemming sou worden bereikt over de ten aanzien van de
Duitse kwestie te volgen politiek. Dat op dit punt echter de meningsverschillen tussen de v/arschaupac t-landen zelf een frustrerend effect
zouden hebban, stond reeds van tevoren vast.

Toen ds Roemenen op het

allerlaatste ogenblik besloten niet aan de conferentie deel te nemen
en uit besprekingen met de Hongaren en Bulgaren gebleken was dat zij

re vrijheid te regslen, waren de laatste illusies dia de Sussen v/at
dit betref mogelijk nog koesterden, wel vervlogen, ('-"/allicht was 'net
ook hieruit te verklaren, dat de besprekingen

een dag eerder eindig-

den dan voorzien v/as.)
Slaagde Moskou er evenwel niet in via deze conferentie een uitweg te vinden uit de impasse waarin de blokpolitiek ten aanzien van de

Duitse kv/estie '.'/as vastgelopen, een ander aspect van de conferentie
moest toch wel enige reden_ia.t. vc-idoeni-n-f- geverT. "Cpnieuw was het immers mogelijk gebleken een vrij groot aantal belangrijke C?-en ter be5prs.<ing van gemeenschastieli jka rrobiemen rond de ccnferentietafel te

van het 7esteuropese communisme werd doorbroken en de campagnes in Co s t en '/est voor -de oplossing van het veiligheidsvraagstuk
(eliminatie van de Amerikaanse invloed, algemene aanvaarding van de
Duitse status o_uo en liquidatie van de NAVO overeenkomstig de veronderstelde mogelijkheden daartoe in 19-9) op elkaar werden aangesloten.
'"'.arlovy Vary was een demonstratie van eenheid "in verscheidenheid"
'.velisv/aar, maar toch van eenheid.
In zoverre v/as de conferentie echter tegelijkertijd een bedenkelijk verschijnsel. Voor het eerst sinds 1960

werd de politiek van

de -:S31 euro oese C?-en oo een aantal belangrijke
ounten formeel gak
-o •
•J ^ -. 'U.

de van c.eze C?-en in een jarenlanr oroces van emancicatie geleidelijkaan vervreemd '.varen. Hoewel zij nalieten expliciet te refereren naar
dit kader, dat met name door Bresjnev/, ülbricht en Goraoelka werd opgesteld, zou hen toch - en niet ten onrechte - thuis het .verwijt kunnen
treffen, dat zij te Karlovy Vary te weinig hun "eigen karakter" toon-

Dat Bresjne:'/, set nog 'altijd -de algemene conferentie van communistische partijen voor ogen, dit succes welbewust incasseerde, bleek
wel uit zijn opmerking dat de conferentie van Karlovy Vary het beste
antwoord was or; de bewering van. de reactie, dat de communistische beweging door de molm van het nationalisme

'.va 5 aangetast.

Hij deed overigens in de verte denken aan een andere ïuropadwinger, Metternich, die i'n een ander stuk geschiedenis, op een conferentie van de Heilige Alliantie in hetzelfde Karlsbad (l8l9) eveneens
de- sroblemen
van Duitsland er
van een onkomand
nationalisme
.
— *• r^t srevaar
3
•
aan de orde stelde in een context van Europese veiligheid ......

De geschiedenis van 'de conferentie
In Karlovy Vary kwamen tv/ee ontwikkelingslijnen in het Europese
communisme samen. De eerste lijn v/as die van de regionale conferenties
van de //esteuropese C?-en, waarvan de laatste twee gehouden waren in
Brussel (juni 1965)

en V/enen (mei 1966). De andere lijn was die van de

ont'.vikkelir.g va.r. de ';Varschaupact-pclisiek mat be-rekking tot het cro'oleem Europa, cul.~i.iarand ir. da confersn~ie var. he~ Politiek Consultatieve Corr.itl var. 'r.at Pact, ir. juli vorig jaar te Boekarest gehouden.
— et feitelijk;- effect var. ia conferentie var. Karlovy Vary '.-/as echter

haddan verzet. ''3.3 dit mark'.vaardi.ïa uranse initiatief een onvriendelijkheid jagans da Italiaanse rivalen, eer. slag in de strijd cm da

_i.j co-c te rnaion mat eer. bijzondere varstandhouding tussen de Ur-ou

en

da r-CT '..waaruit mar. zou kunnen concluderen dat Moskou aan de ?CT en
niet aan da PCI het morele leiderschap over de '.'esteurcpese C?-en gun-

•vikkalingan in de Italiaanse partij).
Cp deze bladzijden werd daarom dastijda de gedachte gaoppord,
dat i-ioskou mogelijk zelf aan suggestie had gedaan tot het houden var.
ca "regionale 1 ' conferentie van Brussel, maar hoe dan ook v/anste te varmi iden. dat _deza_gezien zou kunnen '/vorder, in de lijn van da ideeën va_n
'loscliatti. Deze voormalige Italiaanse oar~ ij lei dar had immers in zijn
bafaamda Memorandum van Jalta al te zeer de nadruk gelegd op het eigene van de regionale problematiek van " .-estauropa", "het socialisti.se ha
blok" etc. en da doelmatigheid en. v/anselijkheid van andere dan zuiver
regionale conferenties in tv/i j f el getrokken - dit in -egonst eliing tot
Chroast s jov; ,en Brazjnev/ dia er vocrnarnali jk in gair.'aressa :-r d v;aren da~

en aldus zou bijdragen tot aan niouv/a eenwording van de communistische
c aweging .
Deze veronderstelling bleek in zoverre juist te zijn, dat alweer
de Fransen - in het verladen tegenstanders van regionale conferenties
aan het eind van de conferentie van da Westeuropese partijen in './enen
(1966) nat voorstel daden, op basis van de daar bereikte overeenstemming te komen tot een gezamenlijke conferentie
pese CP-en.

van Oost- en '.7e s t euro-

r.et p.vas dit voorstel, in V/enen aanvaard, dat rechtstreeks naar
narl-ov-y—-V"-ar";r"±a'idGë. I.i de herfst nar. ïïaideck P.ochet contact on mot
Gorr.oelxa, waaruit een gezamenlijk initiatief tot het houden van zulk
een conferentie resulteerde. Vooral nadat Breajne-.v in deze maanden vergeefs gepoogd had voldoende stemmer, te '.vinnen voer een algemeen communistisch concilie, narr. de belangstelling voor he~ Pools-Franse olan
sr.el toe. Na inleidende besprekingen in december, vond reeds in februari 19^7 33n voorberei dingsconf erantie plaats in ïïarschau, v;aar in
over ec-r.ster.mi-g mét de overheersende interesse van de V/arschaupac-L. a n o e n in 'n e ~ c ^ o b "^ *~ ^ ^ v — ^ d ^ ^~~uw c c ^ s >° v -^ ^ "^ "" ^ '^ •— ~' ^

d"* ^" '^ u *~ ~ ^ ^ ^ -^ p c* o ^ ~

da vïsrd geplaatst. In feit-3 «erd daar.~:ee het '.vesteurocose initiatief

Intussen na;n deze snelle aanloop zot de conferentie niet weg,
ciac er mussen een aantal d aar b i"1' betrokken oarzil—^ ^^^st"'-"7^ te^en —
3~aliLngen bleven 'oastaan ever de betekenis en hst doel ervan.
Ir v/erd in de eerste maanden van dit jaar tussen de C?-en druk
gereisd. De Cr.'f liet weten geen interesse te hebben. Belangrijker ?/as
ecnïer da~ de -Joegoslaven en de P.oemenen een afv/ijzend standpunt bleken 0e v/illen innemen. Van verschillends zijdsn — onder meer van de
'kant van da Italianen - werden ernstige "ogingen in het werk gesteld
hen daarvan af te brengen. Anderzijds vreesden de Fransen en moer nog
de Italianen dat de conferentie mogelijk nadeel zou berokkenen aan hun
eigen politiek, gericht op .een betere verstandhouding met andere politieke, maatschappelijke en godsdienstige groeperingen in eigen land,
zodat zij zich op dit punt vooraf bij hun gesprekspartners veilig
moesten stellen. De Gostduitse partijleider ülbricht liet sr geen
twijfel over bestaan dat hij zou trachten de conferentie uit' te buiten
voor de realisering van Oostduitse belangen. (Dat hij als de voornaamste belanghebbende poseerde p.vas voor de noemenen een emotionele
reden te meer zich afzijdig te houden.) Sommige partijen vreesden
voorts, dat Hrezjnev; in Karlovv Vary de gelegenheid

ta baat zou nemen

da kvvastie van de communistische '.vereldconferentie opnieu'.v ts pousssren of de kv/estia China to doen. bespreken.
Zo trachtten verschillende deelnemers vooraf voor hun eigen inzichten en wensen gehoor te vinder, of ongewenste complicaties te voorkomen. De Joegoslavsn hadden, zoals gezegd, duidelijke bezwaren to^en

sen i-icskou =r. Belgrado ongetwij f = Id me ds va" invloed was. -ij motiveerden hun weigering tot daelnarr.3 ir. een uitvoerig document, dat door
•eer. speciale afgezant in. Praag ei j ds redactiecommissie v.'erd afgegeven
er. ~oer-li:/_- en in. verkcr~e vor™ ock ia Karlovv V ar v behandeld werd.

groeperingen zou bemoailijken en (3) de co.ifersr.tie de scheidslijn
tussen Oost- er. .-'est-Iuropa onnodig zou accentueren.
K-t waren overwegingen die ter vergadering ook in de discussie-

dan de principiële overwegingen die er achter schuil gingen, namolijk
(1) dat het gevaar groot was, dat I-LOS kou, door een groot aantal C?-en

hersteld en (2) dat het "orobleem van de ^urooese veiligheid diende te
worden opgelost in een aniere atmosfeer dan door de rec;-nte manoeuvres
en verklaringen van vooral Hcskou, Pankov: en 'Vr.rschau ontstaar. '.ve.o eu
waarin de. haatgevoelens jegens de imperialistische Verenigde Staten
en vooral jegens west-Duitsland, waren gaan overheersen.
net Roemeense bezwaar tegen Karlovv Vary ging voor 5on goed deel
in dezelfde richting, waarbij kwam, dat de 2oerr.er.en een eventuele deelname aan de conferentie afhankelijk stelden van de toezegging vooral,
dat geen besluiten zouden worden genomen die hun vrijheid van handelen tegenover het lesten zouden inperken. Zo zouden zij hebben' geëist, dat de conferentie inderdaad alleen het punt van de Zuropese
veiligheid zou behandelen, dat de politiek van ge ar. sr.k-ela partij ter
discussie zou worden gsstsld en dat geen. bindende, programmatische
verklaringen zoudan worden aangenomen..
Toen op deze of wellicht nog andere punten geen voldoende garanties bleken te worden geboden en de ter conferantia meest invloedrijke partijen niet van-zins blaken hun starre er. ongenuanceerde opvattingen ten aanzien van '„'est-Duitsland te modificeren, lieten de

- o Roemor.en het na I ar. 5 aarzelen, éér. cf t-.vee dager, voor de conferentie
begon, af-.veten.
net meest belangwekkende deel van de conferentie, dat zich echter praktisch aan waarneming van buitenaf onttrok, n.l. de voorbereiding, -.va s daarmee voorbij.
ï'^roge se_veiligheid_in eon comr.unistisc h. perspec tie f
De discussiebijdragen van de v/oor dvc^-r d-; r s d;r deelnemende partijen -.varen, voorzover deze althans '.verden gepubliceerd, in hoge mate
oninteressant. In grote lijnen -.varen -de delegaties het met elkaar eens,
zij het, dat er accentverschillen te beluisteren vielen. Geen der deeldor en stereotiep partij-jargon werd het gehele complexe probleem van
de Oost-v/es- verhoudingen tot voor partij-analyses vatbare proporties
teruggebracht, waarmee de starheid van de communisten in "olitiekdenken nog -.veer eens duidelijk gedemonstreerd '.verd.
-j e r ~ c. •"* v o — ^ i. ^ -^ v= ^ ^ ^ -* ~* i ^ ^ v/ -<v a 3 ^'~ '-^ t e ^ ^ ^ ^ ~ t ^ ni in "^ n z c v ~- -^w e i ^ ~~
teressant ais daarin het communistische perspectief werd geschetst
v/aarin hij de kv/estie van de Europese veiligheid projecteerde.
De P.ussische partijleider stelde vast, dat d.e vrede en veiligheid in Europa niet uitsluitend een zaak '.vas die de regeringen aanging, maar vooral een belang ',vas van ' de brede massa van het volk, var.
de v/erkende klasse en alle .progressieve krachten. Immers de strijd
voor de vrede- en de veiligheid ir. dit werelddeel vormde een onderdeel
van de algemene strijd in de wereld tegen het imperialisme, voor vrede, nationale onafhankelijkheid en sociale

vooruitgang.

Het internationale kapitalisme was innerlijk verz'.vakt,- al toonde 'net in Huroca nog eenmaal zijr. kracht door zich vrij te vachten van
de Amerikaanse overheersing. 'Dit -.v a s dan ook de beste gelegenheid voor
de Europese arbeidersbeweging om de strijd aar. te binden voor de vrede
en de veiligheid in. Europa, tegen alle misdadige bedoelingen var. het
kapitalisme in. De strijd voor de Europese veiiighaid_vormde derhalve
eau onderdeel van de klasaer.strijd in bet perspac_tief van_ de^ atri.iji
voor een socialistische wereldorde.
liet probleem van de Europese veiligheid is niet eenvoudig
een probleem van buitenlandse politiek, maar ook een uiterst belangrijk sociaal probleem.
De strijd voor de vrede is altijd in harraonie met de strijd
voor het socialisme. Als het waar is, dat de strijd voor

cie v r e z e ze 5 1 *~ i. "• c. voo 1 "

--t sso c L 3
et i.r.nsria

ie "reactie......en" voor' d'e:T!o"crati"e'""~e"r!:—3C"ciaTe" vcörui'tjra'n'sr e"e~:r
c e l a n g r i j k e v o o r w a a r d e is voor de vestigir.g van ie v r e d s
en de i n t e ^ ^ a t i c ^ a l ^ v -^ ~* "^ i ~ '" e i d •
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iaar'cij v/ijselijk van hadden afgezien de kwestie cok ideologisch

!n de verklaring die de cor.fersr.tie na afloop uitgaf, bleven deze
risohe overwegingen dan ook achterwege. Ze werd. er daarmee niet
;er en stellig niet interessanter on:
Qe V e r k l a r i n g : V o o r V r e d e en V e i i i s h e i d in E u r o p a " )

er. ar
. ' i j , de v e r t e g e n v / o c r d i g o r s van de c o m m u n i s t i s
P ? . r ~ i j e n van E u r o p a v e r g a d e r d in K a r l o v y V a r y , or.s be'.vus" van de v e r ant'.vccrdeli j k h e i d die -.vij v o o r de t o e k o m s t van - o n z e v o l k e r e n en voer
aak van de i n t e r n a t i o n a l e a r b e i d e r s k l a s s e d r a g e n , beschoir.ver. het
var. ons werelddeel.
De ervaringen van de laatste jaren hebben, de juistheid van het
standpunt der communisten
bevestigd, dat de wereldoorlog niet onvermijdelijk is. De krachten die haar kunnen verhinderen zijn aanzienlijk
sterker geworden. Tegelijkertijd echter is de agressiviteit van het
Amerikaanse imperialisme eveneens toegenomen. Dit blijk- het duidelijkst
uit de barbaarse intc-rventie-corlog tegen het volk van Vic-tnarn, waardoor de wereldvrede ernstig in gevaar wordt gebracht. In deze situatie
is de strijd tegen de krachten var. het imperialisme in Europa var. des
te groter belang.
Europa is, na twee wereldoorlogen, nog steeds een gevoelig ge'oied, waar de voornaamste krachten var. net imperialistische kamo G n de
krachtc-n van de socialistische gemeenschap tegenover elkaar zijn komen
te staan. Een eventueel gewapend conflict hier zou licht tot een totale nucleaire oorlog kunnen leiden. Dit is hot gevaar dat de Europese
volkeren bedreigt, hun sociale on economische vooruitgang remt, hun
internationale betrekkingen vergiftigt -en in de bewapeningswedloop tot
een ontzaglijke verspilling van materiële middelen leidt.
Na de tweede wereldoorlog hebben de imperialistische landen, aangevoerd door do Verenigde Staten, het NAVO-verdrag gesloten, dat zich
) Korte samenvatting van de verklaring van Karlovy Vary.

sing var. Zuropa in f.vee tegenover elkaar staande militaire blokken,
met (in het NAVO-blok) de revanchistische Bondsrepubliek als oor. vooruitgeschoven ar.ti-commuriistisch bolwerk en het voornaamste steunpunt
van de Amerikaanse '.vereldstrategie in Zuropa.
van openlijke crisis door. In de Zuropese kapitalistische landen verbevcogding icor ie Verenigde 3-taten. Tegelijkertijd groeit -de bezcrgdover de toenemende cenetratie van het Amerikaanse katitaal. Gok
ouropese lanien en ie' expansie zucht van de

iiszische politiek van een verdeeld Zurcca onvruchtbaar en gevaarlijk
is. Tussen kapitalistische en socialistische landen is de economische
en cul~urele samen'.verkir.s verbeterd en is oo verschillende niveaus
een nuttige gedacht enwisseling op gang gekomen over vraagstukken die
de Europese veiligheid raken. .Nieuwe er. cositieve tendensen zijn aanv/ijsbaar in de socialistische en sociaal- democratische beweging, in
kringen van gelovigen, in de vakbeweging en andere democratische organisaties in verschillende kapitalistische landen, ten. gunste van inDe constructieve voorstellen mee betrekking tct de veiligheid
en de vreedzame samenwerking in Zurooa, neergelegd in de Verklaring
van Boekarest van de lidstaten van het V; ar schaupact (juli 1966) c.lsmede de voorstellen van communistische oartijen uit kapitalistische
landen neergelegd in een reeks besluiten en verklaringen, 'vormer, een
realistische grondslag voor de versterking van de vrede on de veiligheid in Zure pa.
Gezien dit alles, logsrer, de communistische en arbeider sp-r.r tijervan Zuropa thans aan -de publieke opinie en aan allen die- erin geïnteresseerd zijn., een ac tieprogram ter discussie voor, teneinde te komen
tot een systeem van collectieve veiligheid dat gegrond is op de principes van vreedzame coëxistentie van staten met een verschillend maatschappelijk stelsel.
Dit vereist in do eerste plaats, dat do thans bestaar.de toestand
in Zurop?. door alle Zuropsse landen aanvaard wordt, hetgeen, betekent
(1) de erkenning var. ds huidige Zuropese g'rc-r.ser., rr.ot r.arr.e van de
Cder- er. Neisse-grer.zen , (2) de erkenning van het bestaan van t'.vce
soevereine Duitse srater. , hetgeen onder meer inhoudt dat de Hondsrepubliek haar aanmatiging van geheel Duitsland te vertegenwoordigen
opgeeft, (3} uitsluiting van de Bondsrepubliek van het recht kernv/apens te bezitten, en (^) de nietigverklaring i:ab initio" van het dictaat v an Hu n c h en.
Voorts zal het noodzakelijk zijn dat de volgende doeleinden worden. verwezenlijkt:
1 . een verdrag tussen alle Europese staten waarbij zij afzien van het
dreigen met of gebruiken van geweld in hun onderlinge betrekkingen;
2. normalisering van da betrekkingen tussen alle Europese staten, inclusief ds Bondsrepubliek en West-Berli jn, en de DDR;
J>. con consequente ontwikkeling van de democratie in de Bondsrepubliek
(onder iTteer inhoudende een verbod van neo-nazistisc'ne organisaties

li
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r-11 b;-sef van verantwoordelijkheid gebied- ons, de communistische pa:
tijen van Zuropa, onze krachten voer de oplossing van de gegeven proVanui- dit veran--.vcordelijkheidsbesef doen wij echter ock een
op de socialistische en sociaaliemccratische partijen, cp de vakbonden,
op alle chriszeiijka kringen, op de Turopese intelligentsia, cp de
jonge generatie, de vrouv;en en alle vredelievende krachten om sa.r.en
~e gaan -.verken tc-r bereiking van ons gemeenschappelijke doei: de vreDe Zuropese volkeren zijn in staat, zelf over de problemen van
lot van Europa in eigen handen nemen!

cp a e cor.iar3n~z.c- zou mc-n kunnen conc maeren, aat
fC-?.rlovy Vary een belangrijke steun betekende voor de politieke opvat
tingen van vooral Moskou, Panko'.v en "/arschau terzake van de Zuropc-se
problematiek. Vooral Ulbricht mocht tevreden zijn. Hij had - voorlopig althans - sar. belangrijke overwinning behaald op de Roernor.er. en
Joegoslavc-n met hun meer ge-matigde en ge-nuanceerde concepties met be
trekking i;or de normalisering van de "uropese verhoudingen, en voor
een uitgebreid forum ongeremd, zijn gramschao over Bonn kunnen uitSrezjne'.v mocht in zoverre tevreden zijn, dat hij de belangrijkste Oost- -en Vlesteuropese partijen v/eer in eé-n huis had '.veten te verzamelen en de westerse C?-en zijn policieke boodschap tor verdere verspreiding had kunnen inscherpen.
De afwezigheid van de Roemenen en Joogoslavan wierp echter niettemin een sombere schaduw over de conferentie. VJellicht was de Sowjet-
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B I N N E N L A N D S E

V E I L I G H E I D S D I E N S T

Maandoversicht no. 9 - 1963
(Tijdvak 1-9-1963 t Ai 30-9-1965)
I N H O U D

Dynamiet o n d e r de "3rus t u s s e n Ocat en vTest 1 ':
Ts j ecaoölowakija

— r. een van z i "" n • v ^ l ^ a -n s t k l a s 31 3 k c e v/ c r d e n teksten — het

verschil tu33en Oost en

/est:

;:3ie

bev/ering over veronderstelde po.li-

tieke taalverschillen tussen Oost en .V e s t is 'oure reactionaire nonsens. !'"= de 7rar.se Revolutie -.vas er ook al een reactionaire Vatica:.n-

r.aire ~aal. v"ij verv/ees r.aar v/a~ 'r.ij eer. ':iiioct •.vccrder.boei-c ' r.;^~de ui: c;v:3T;reek3 1 cGO). In di~

';rieu'.v Democratisch rhilcso^hisch

.loorder.bcek Dienstig tot het Verstaan van

cie Revolutionaire Tr-.-.l •

trachtte zs aan te tonen, dat vrijheid, patrio 01 isme, geli jicheid,
recht, enzovoort, de hele politieke terninologie van die tijd, die
grootse woorden die sulke grootse dingen hadden betekend in het verleden, in de mond van de revolutionairen ir. Frankrijk, -vaar die afschuwelijke revolutie had'gezegevierd, juist het tegenovergestelde
•.'/aren gaan betekenen i; . Zn so, aldus To~liatti, dacht de reactie nog
steeds.
Inderdaad, v/as er onder cie

::reactior.aire;'

moralisten van na de

Jran.se Revolutie grote belangstelling voor dit v = rschi;l nsel van de
revolutionaire taal. Voor het eerst werd- rnen zich bevmst van de taal
als uitdrukking, en vvaoen van een oolitieke mythe - een ideologie,
i'-ien. sorak van de "oir.gekeerde taal"1, een "taai van bekende '.voorden
die consequent in hun tegengestelde betekenis gebruikt v;ercian::, een
taal van "r.o.chtige hiero^iyphen, in de geheimen v;aarvan rner ingev/ijd
iTioest zijn oi'.i ze te kunnen verstaan:'.
Reactionaire nonsens, volgens Togliatti, die nog altijd opge^a
deed '.vanneer men in het '-/es t en sorak over het communisme in. het Oost
blok.

' •

) F. Togliatti in "Muovi Argofnenti::, no. 20, "O5o, ';Me,Ten vragen
over" 'net stalinisnie:' .

Maar de eerste aanloop tot de democratische revolutie in
Tsjechoslowakij e was de ontluistering var. de "machtige hieroglyphen 1 '
var. het co-munisrne, de weigering van de intelligentsia ca nog langer
— n de svrr.ccler. van de collti-^k-1 'T^the van dit con^pun"1" S7se te spreken.
De schrijvers - Vacuiik op het schrijverscongres in juni vorig jaar — v/cerer_ r.un ''""e'oerverteerde" dialekt af» De ommekeer de taal werd
terug orr.ge_-ceerd en '.veer voer ieder beter verstaanbaar.
'oer ieder behalve voor de anders dialektsorekers van het Ccstclok die de oude toestand trachtten, te herstellen. Vrijheid, selijkberechtigdheid, soevereiniteit, democratie, niet-inmenging, satricttisrr.s, heel de colitieke terminologie bleek inderdaad en ondanks
Togliai;ti omkeerbaar. Soevereiniteit'1, zei Moskou en zond zijn. troepen de grens over; "nie t-an-cier-ging" en ".ishandelde de T s jechcslowaakse partij- en regeringsleiders om z-s van gedachten te doen veranderen;

"deüiccratis' 1 en eiste dictatuur. ''Onverbrekelijke vriendschap

tussen onze volkeren'', zei Moskou en er vielen doden. "Vrijheid,
zoals bij ons, v;aar we geen censuur kennen", zai - letterlijk Ulbrioht.
''Als ik een woord gebruik, zei Eu:apty-Dumpty op bestraffende toon tegen Alice (in .,'cnderland) , dan betekent dat
precies wat ik wil dat het betekent - niet zneer en niet
i7iir.der.
De vraag is, zei Alice, of je een woord wel zoveel verschillende dingen kan laten betekenen.
De vraag is, zei Humoty-Dunpty, wie de baas is. That's

2er. ^politieke mythe': bestaat uit een "'doctrine11, min of meer
heilige "formules" en zogenaamde

t:aiirar.dai:

(al datgene v;at het poli-

tiek onkritische volk een bewonderend ontzag inboezemt). Met communisme is zulk een politieke mythe met een fundamentele rechtvaardiging van politieke doelstellingen, met heilige formulas en dit, voor
het volk, omgeven met de lichtkrans van het ontzag-wekkende. De
instandhouding van ds mythe is een levensbelang voor de raachts-slitas
die inderdaad "woorden zoveel verschillende dingen kunnen laten betekenen".

_ r~<

.1. 3 "* '3 C "^ C 3 • C! V ^ k ~ ">Q

v/ ."^ >~ r*

H ^ '•*. Q ! S 'T H -^'-' ^ T*r t h "^

V •" ~

nar-

c Q r." v1 v i". •; ^ — P}

in zijn '.vezen aangetast. Het had zijn ';mirar.da:: reeds verloren. De
doctrine "/erd gewijzigd. De formules \verden terugvertaald. Dar berekende ie val van de oude macht — elite. Het berekende ook ean bedreiging v;cr ce positie van de machts-elites in de anders lan-den van
her blok. Den reden rot interventie.
.:aar er v/as meer. De ':olitiek.: mythe van het So'vj-t-r-coi.'.".u.iis.::e
bevat in haar doctrine de fundamentele rechtvaardiging

van een

ïru.-c.-cing van een macntssrrijd die O'o ner vuropese pc_itiei:e tonoe_
de laatste jaren '.veer nieu'.ve vormen heeft aangenc.'.'.en. Door de afbraak
van de politieke mythe in Tsjechoslo.vakije en de kritische beschouv/ing van de ideologische formules dreigde de?.e conceptie te -.Yorden
aangetast, v/aardoor hier de mogelijkheid \verd geschapen voor een

toneel. "literaard ^"inir het daarbij om Duitsland. De twc-ede reder, tot
interventie.

De strijd tussen de conservatiever., progressieven en ultraprogressieven
Van É januari tot augustus - vanaf de a.iTzettinr' var. ?"cvotny als
de tot dan toe onbetv/iste leider van. de Ts j echoslo'.vaakse ui tot aan
de i.ival van de .•.arsch.aupakt-legers - waran de discussies ir. Tsjechoslo'-'/akije ever de toekomst van hot land voornamelijk gericht op t v/e e
onderv/erpen: de politieke democratie en de positie van. Ts j echoslov;akije in Europa. De gematigd-progressievan van de richting Dubcek
stonden op beide punten, een politiek voer van voorzichtige, geleidelijke aanpassingen. De conservatieven - voorzover ze zich konden
doen horen - bepleitten matiging, v/aarschuv/den, gesteund door de
pers van het hoskouse blok, tegen al te optimistische en utopische
verwachtingen. De ultra-progressisven echter, die de wind in de rug
hadden, trachtten forser door te stoten.
In verband met het democratiseringsproces werden uiteraard
vooral de problemen rond de positie en do functie van de communistische partij van alle kanten belicht.

3 I .M N E IT L A. N D 3

( T i j d v a k van 1-5-1971 t/- 31-5-1371)
Maar.dcvsrzicht no. 5 - 1971
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II. Ontwikkelingen in de internationale communistische
caweging~~
~
3-eknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen
in de communistische beweging in de laatste weken

1?

rr1 a a n a e 'i ze
e~ gevaar voo.r van scheuring in ~e -j oegosiaviscne
de controversen die hè" land beheersen, is

•j •

; r a l t e n do e l d e
ie te bewerk-

V O O^

ken is aanvaard, leidt juist deze kwestie to~ heftige meningsverschillen. Het is nl. de uitwerking in concrete die allerlei oude
en nieuwe rivaliteit doet ooleven^ Het oolitieke klimaat vjerd r.o^
extra verslechterd door -de klacht v s r. de /.roatxsche oart 13 -^ -- -r.g
dat de federale veiligheidsdienst haar in diskrediet probeerde te
brengen door te beweren, dat zij ken takt zou neb'oen :r.et de Ustashibeweging. Deze van oorsprong fascistische organisatie ijvert, voc'1"al in het buitenland, voor een zelfstandig Kroatië.

Ze n deel van

de leiding tracht daarbij sinds kort de steun van de Sowjet-ür.ie
te krijgen.
TITÖ begon zijn pogingen orde op zaken ta stellen door het
nart i j presidium eu een aantal verantwoordelijke f unktionarisssn
uit de deelrepublieken op Brioni bijeen te roeoen. Hen vergaderde
van 2? tot 30 april. Na afloop werden straffe maatregelen aangokondigd: de Liga van Joegoslavische Communisten zou uorricm. gezuiverd van def ait istische elementen. De pers noost weer in do pas
lopen

en de universiteiten zouden worden ontdaan van degc-non, die-

laster verspreidden. On verdere frikties zoveel mogelijk te voorkomen besloot het presidium dat de voorgestelde constitutionele
wijzigingen zo snel mogelijk zullen worden geroalisserd . C-ehGal in
de lijn van TITG's uitlatingen dat de eenheid eerst in de partij
zelf rr.oest worde.', hersteld, besloot hst •oresidiurp. verder tot
het op korte termijn bijeenroepen van een part i jccnf orer.tie .
Dsze zal beslissen ovar do organisatorische en ideologische problemen van de partij,
TITO heeft al duidelijk gemaakt niat te wensen dat ds Liga
.wordt omgevormd tot een alliantie van zes onaf 'nanlceli j ka partijoa

de 3ow-et-Unie juist haar politiek ten opzichte van. het "socialistische wereldstelsel"' lijkt t o willen re-ideologisersn orr. r. r.; r greep
ero~ te kunnen, verstevigen.

Reeds nu zijn er starke aanwijzingen

Ie 53.3 rden -uii door v 3rteger.WGcrdi~ers van 91 communistische, nationaal-revoluticnaire en socialistische oartiier. uit t-0 landen.
Opmerkelijk is dat de opening van dit congres op 12 juni onvor-

bedooling op "\-r ju ii te b-Binnen, D,- Oost d
HOü'-üCrlZR, die dit uitstel bekend maakte, d..elde rnoa dat de oorz?.ak
hiervan v/as, dat '"r.iot alle buitenlandse delegaties reeds maandag
aanwezig konden zijn1'. -Steekhoudend is deze argumentatie niet als
rr.on in aanmerking neemt dat or op 15 en 16 juni nog (hos we l geen
belangrijke) delegaties arriveerden.
V/aarnemers n->nen dan ook ~-an dat dit uitst-,,-1 verband hield met
.en vertraging in de aankomst var. de C?SU-delegat ie o.l.v. BRJIZHNZW „
Het Vrije Volk van 2J> juni v/ist zelfs te melden, dat oud-partijleider ÜL3RICHT de oorzaak van deze vertraging w-as. Hij zou narr. :lijk
een toespraak hebben, voorbereid, waarvar, de inhoud niet de goedkeuring kon Negdragen van de CPSU. Deze zou daarom herschrijving hebben geëist, hetgeen de bekende dag vertraging veroorzaakte.
ÜL3RIC'-.T, die- begin mei aftrad als eerste secretaris var, do S£D on
toen werd opgevolgd door HOi-:5CI".SR, zorgde overigens meteen de eerste
dag van het congres al voor een verrassing door niet te vc-rochrinen.
De congresd, elnoaars werd meegedeeld dat de oudpartijleider, die
het congres zou openen en do hoge gasten zou begroeten, wegens ziekte was verhinderd. Opmerkelijk was dat eerst twee d.agen Icter, op
1? juni, het Oostduitss persbureau ADN de .aard van UL3RICHT's ziekte officieel mededeelde en meldde, dat hij het slachtoffer was geworden van ':acute storingen in de bloedsomloop:: .
UL33ICHT op 'ïk juni,
van de buitenlandse

.adat hij deelgenomen had aar, de begroeting
cor.gresde legaties, 's avonds ziek geworden en

moest hij het bed houden>

...-_ . .
,-->.-«,...-^y.

Volgons ADN v;as

tran'x r.z'ernie^ dat~'d-e— •<3-3jt'*.*i'it"S<ï radi-o o^—i-J----^^-!^i. n de n i e u'.vs u i. t z s n d i r. -^ van. necren. uur
T-:L3ItI3?:T

'5 ocr.tencis ^-Q=C .Tisedeej.de dat

de openingstoespraak c~ het congres zou houden, zoals het

OOK bevreemding wekt da" het tot 1. juni .'.ices' duren vcordat het
c o ^ -~ ~ ^ s o~"*""c"i;"i':i— c .1 1 ~ K ~ a ~ va1" G ^ ~"! ^ ^ ~ s ~ e .1. ' i. ** ~ v o ^ ^ ^ — ~* -* ~* o *^ d '"'• e ~ d 3 —
a]_j_;ce 'L~air~ i_ "i " ^ide*^ • C'C' dl. e d^.~ '.vei''"' 3.a^ 'J 1^21^1 C
'.vaari-n 'n e 'i een voo2r3oce7;i_;=r3 "^e rt e2" r ^ r '.verd toe —
3at f.eze ^an^ van zaken een vruchtbare
vo-'-r speculaties over een

3lechte verhoudl.nr mussen

.- _

ener-

zijds en HOUZCh'ZIi en 3RhüHI;Z.'/ anderzijds, li^t voor de hand. Mozelijl: iat teneinde het tegendeel te be-.vi.jzen daarom op 19 juni C?3"Jieider 5.%£Z..hr£ 7 persoonlijk blijk van beisr-sstellinj gaf voor :JLS^ICMT's toestand door hè.?, een bezoek te brengen. Sr zijn trouwens
meerdere feiten bekend, die to~ de conclusie zouden kunnen voeren
dat er sorake is van strubbelingen tussen UL3.-tICMT en HONZCI-'.Ik en
In de eerste plaats v/erd ia strijd met de GSD-statuten de in
januari vastgestelde agenda voor het achtste partijcongres onrr.iddellijk na üL5?aCMT's aft.-eden veranderd, v/aardoor niet alleen de vroegere 3£D-leider als hoof dra de naar werd ?-f gevoerd, naar ook het
ideologische thema, over oe maatschappelijke ontwikkeling van liet
socialisr.-.e in de zeventiger jaren - een keuze van ULE-tlCMT - stilzwijgend werd losgelaten.
In de tweede plaats wordt het Ipe CC-plenum van einde januari
- het laatste o.l.v. ÜL3.1ICÜT - politiek doodgezwegen. Tijdens dit
plenum heeft Uï 31;ICHT in ^rote lijnen de wetmatigheden en de kenmerken van de "socialistische gemeenschap-'1 geschetst..
In de derae plaats \verd het or> 20 april peplande staatsbezoek
van üL3?vICHT aan Roemenië - samenhangend raet de ondertekening van
een nieuv; vriendschapsverdrag - afsesegd.
2en vierde indicatie wordt gevormd door het fait dat HON'ïCKZR
voor het maartnunmier van het Oostduitse theoretische partijorgaan
"Sinheit:! een artikel schreef bij gelegenheid van de 2^s verjaardag
van de 32D, waarin hij de bepaald niet geringe prestatie leverds,
ULBixICHT met geen -.voord te noemen.
Als een vijfde indicatie is de houding van de Sov/jet-ambassadeur in de DDR, ABRASSlHOu', te beschouwen, die begin mei HOiLjCKZR

feliciteerde '.'.et zijn benoeming tot eerste secr- - 3._-;.3 v=r. ir oJIT~
z order de 2. f tredende UL2-;.IC:i'- een boodschap v e sturen.

r '-r. van

e -r n "13RICHT, die op -.v -r r. s var. MOSKOU en

tegen zijn 2igen

•/.•il uit zijn ar.c~ is cntr.ever. .
r

In ideologische zin sou onder U1ZRICHT de omwikkeling zij

va

r

-l ,- .

=*

l o g i s c h e e i n a n c i ~ a ~ i e van -de C o s t d u i t s e r s ~ e n g e v o l ~ e zou :r.oe~en
h e b b e n T9had.

sluitir." van het in augustus 1 7/O ondertellende verdrag tussen ds
3owje~-"iiie en de Bondsrepubliek, v;a=.rdoor sen einde w-erd gerr.aakt
aan de z?*a UTj'SRICrlT' — doctrine

die e^l'ennir-sr van de DDP door de

Bondsrepubliek eist als vcorv.'aarde voor een. normalisering van de
betrekkingen tussen 3on-n en de Gosteuropese landen, Bovendien sou
UL3HICHT zich verzet hebben tegen het verlangen van de S o v/ jc-t-'Jnie
naar een regeling inzake de kv/estie Berlijn, waarbij de DDï\n
soevereiniteit zou inboeten zonder daarvoor in voldoende ir.ats compensatie te ontvangen en dit ten gunste van de belangen van de bij
da kwestie .Berlijn betrokken Grote Vier,
Hoewel de conclusie van Deutschland Archiv in belangrijke mate op basis van speculatie tot stand is gekomen wordt zij ondersteund door beweringen dat UL33ICKT ook binnen zijn eigen partij
wegens zijn eigenzinnigheid en zijn toenemende hang naar onrealistische prognoses gedurende de laatste tijd weerstand zou h-n'oben
opgeroepen. Dit zou voor het Kremlin nog een reden zijn gev/eest orn
UL33ICKT te laten vallen en "door een nuchtere, fantasieloze en
Koskougetrouwe apparatsjik te vervangen", aldus de analyse in
Deutschland Archiv,
De als zodanig gedoodverfde KONECKÜ2 hield tijdens het achtste SED-congres een ruim zes uur durende rede, waarin hij o.m- inging op kwesties als de varhouding tot de Bondsrepubliek, Berlijn,
de binnenlandse

toestand in de DDR en de DDR-economie <,

Ten aanzien van de verhouding tot do Bondsrermh] -> =k verklaarde hij dat de 3SD en de regering van de DDR beruid waren positief
te reageren op elk initiatief van de Bondsrepubliek, waarin reke-

e ;: G e = T a n
r.ing g e r. o u d. e n weri ne~ -c- ver;:e^ijic o«s~aanae

drukte aat tussen

;ocialistische DDR en de imperialistische

Bondsrepubliek", stater, rr.et eer. tegengesteld

maatschappelijk

systeerr., alleen .T:aar volleer-rechtelijke b~~ rskkir.~9r_ kunnen 'ce31 aar., aie ge oaseera, zi.]r.

r>—,

"an vreedzame coëxisten-

i =. •

tie, volgens ie Verklaring van. Moskou van 19oG een ei jzondere 'Vorrr.
van klassenstrijd",

;ereid is
taten wil zier. van

;;de

vi -=, i- _ r-, r- :r ;= >

-o:

=r e n

getuigt van conf ormerir.g aan de huidige Sow j et standpunt en >
Dit 3owjetstandpunt werd uiteengezet door CPSU-lsider
BRiZHNIV, die op de tweede congresdag stelde bereid te zijn gonoemde "onderhandelingen tot een succesvol eir.de te voeren en t-:
oereiken, dar de nagestreei u; overeenkomst effectief is er. vervrezonlijkt wordt 11 . Voorwaarde voor een dergelijke overeenkomst is wel,
aldus 3Ix£ZiHN.i«; * ), dat e-r rekoning gehouden, wordt met de '"legi-tieme belangen en de soevereine rechten van de DDS:'. In dit verband sprak hij overigens ook over de ''legitieme belangen van de
Westberlijnse bevolking".Aandacht trokken ook enkele passages,
waarin HOM'ICKi]?. - sprekend over ae binnenlandse politiek van de
SSD - nadruk logde op het principe van het collectieve leiderschap
binnen de partij. Deze nadruk kreeg vooral betekenis tegen de achtergrond van die passages, waarin HOHZCKEP. de beschuldiging

uitte

dat er in het recente verleden sprake is geweest van "verschijnselen van subjectivisme, gelijkhebberigheid en misbruik van het collectief", terwijl hij voorts stelde dat vaak eer. te rooskleurig

) Opvallend in 31<iZIINEW s rede v/as voorts dat hij zich op verzoenende toon richtte tot '/est-Suropa en de Bondsrepubliek, Sprekend over de ratificatie van ds verdragen gesloten tussen Moskou en Warschau enerzijds en Bonn anderzijds, oefende hij merkwaardigerwijze op geen enkele wijze druk uit op de Donclsrapubliek om spoedig tot een dergelijke ratificatie over te gaan en
stelde hij dat de verplichtingen, die door het sluiten van het
verdrag door de 3ow jet-Uni-i op zich waren genomen, v/el e ons omvangrijker zoudan kunnen zijn dan de verplichtingen var> de
Bondsrepubliek, Hiermee mengde BFiEuHWZV.' zich in de v/oordonstrijd
tussen de V/estduitse SPD en de CDU/CGU on gaf hij er in feite
blijk van een dergelijke ratificatie te wensen.
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denken dat zii on

kunnen inhoud-L-n van de ir. net vor/r Taande 2;-,-n o e.T,-d e cor.clusit-s van
het Westduitse tijdschrift Deutschland Archiv,
Over 'net vi.j f.i ar e nol ar. vcor ^s ^'^- heeft partijleider
HCIÜCKZ?. een aantal uitspraken gedaan, die op de vierde dag van
het 5ED-conrrres, op 13 juni , in extenso door DD3\-prerr.ier en 3ZDFolitburoli-d 3IOPK v;erden herhaald,
Dit vijfjarenplan lijkt een realistische inschatting te geven
van de economische situatie - die de laatste twee jaar geen al te
rooskleurige ontwikkeling heeft doorgemaakt

- on schijnt hot jor.g-

st3 vijfjarenplan van de Sov jet-'Jnie, dat op het onlangs gehouden
2^-e C?Sü-congres is aangenomen, op de voet te volgen,
D-e belangrijkste eisen, die da SED in dit vijfjarenplan aan
de arbeiders stelt, zijn 'volledige benutting van de aanv/ozige capaciteit, verlaging van het nateriaalverbruik, meer rationalisering
en verhoogde arbeidsproductiviteit. De investeringen sullen de_
eorste tv/ee en een half jaar drastisch ingeperkt moeten v/orden *,
de export zal worden uitgebreid en de imrort zal worden verminderd
om de schulden aan het buitenland sneller te kunnen aflossen»
DDR-pretnier 3TOFH stipuleerde voorts dat de economische plan.ning zich in de toekomst meer naar de behoeften van de bevolking
zal moeten richten en stelde: ''Teneinde- aan do materiele en culturele behoeften van do bevolking steeds meer tegemoet to kunnen
komen, moet de planning meer dan voorheen berusten op resultaten
verkregen uit bestudering van de ontwikkeling van maatschappelijke

Vooral industrietakken, die in het verleden in verhouding tot
andere oen sterkere groei hebbon door gemaakt, zoals de chemische
en de electronische, zullen - aldus de ïrZS van 20 juni - do komende vijf jaar minder snel v/orden uitgebreid dan andere industrieën.
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aan .goederen en diensten", waarmee in feite voor d; toekomst een
bredere toepassing van de sociele wetenschappen in hc-1 vooruitzicht v/e r d gesteld.
Zoals gebruikelijk werd tijdens de laatste oongresiag een
nieuw centraal co.r.ité, een nieuw Politburc en een nieuw tarti^sef- l-i T a v -^ 33 —

rretaris aangewezen, als opvolger van UI.o7-.ICH~ die ever.eon;
r van de 3 E-D werd aansewe zen, een nieuw ~5r:

van tien oo ne~en personen gebracht, UL_jRI

Gie overigens

lid van het Politburo bleef, trad als partijsecretaris terug,
DG 1^ leden van het Politburo werden allen herkozen, terv/ijl het aantal

leden door benoeriing van het voormalige ca.niidaat-

roiitburolid C en rIOi'-.'ZCKZR-aanhanger) Werner LAI-13ZKZ on. de regionale eersto partijsecretaris uit Dresden ;..;erner K?,GLIKOl-/SKI tot 1ó
personen werd uitgebreid.
Als candid.aatied.en van het Politburo werden o. a» gekozen de
minister van Staatsveiligheid HlELK£ en de regionale eerste partijSocretarin uit ïiostock TI3CH. Gok dezz twee zouden op goede voet
staan met JlOl-ïZ-CKZ?..
Onder -de nieuw benoemd- loden van het centraal comité bevindon zich s r. i 3 c- grootheden uit de bolangri jkste industrietakken
do rTiinisters voor het Douwwezen en de £le c t ro techniek c-n de staatssecretaris voor '-.-est duit se- Kwesties, Joachira H'_I?.Hï-iA^H J Een saillant detail, dat tr mogelijk op wijst dat de DDR van zins is
t.a,v. de- Bondsrepubliek en Berlijn een andere politiek dan voorheen te veeren," is het feit dat Gorhard KEGSL, die onder het pseudoniem G. KA3DKS regelmatig in de Oostduits-; pers schrijft over
deze zaken, noch als lid noch als candidaatlid van het centraal
comité is herkozen..
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Wereldcongres van Vredeskrachten in Moskou

Blz.

Wereld c o r. s r e s van Vrede skrachten i" Moskou
-7 r\r. Cl "Yclke renforun: in de Vredesrr.etrc'cccl'." , z,o meldde niet zo:

vervoering het Qostduitse Tjartijdagblad rieuss Deutsc-hland op 2;
De vredes-ie trcoool was Moskou, en'het vclkerenforun het V/ereldcongres
var. "/rede-krachten da.t daar var. 25 tot 3"' oktober gehouden werd.
Rond het thema var. internationale samenwerking er. vrede bracht
het congres vertegenwoordigers van oen groot aantal verschillend
geschakeerde organisaties *) en bewegingen bijeen. Zo kon. Sowjetpartijleider 3HZZJNZY als gastspreker "Met voldoening" de volgende,
deelnemers begroeten: communisten, socialisten, afgevaardigden van
revolutionair-democratische partijen en bevrijdingsbewegingen, leden
van politieke groeperingen van allerlei richtingen, partijleden,
christenen en atheïsten. Tevens werd er deelgenomen door vertegenwoordigers van. enkele VN-commissies (o.a. die voor dekolonisatie),
van de ÜNZSCC, de Wereldraad van Kerken, Amnesty International, de
Organisatie voor Afrikaanse Eenheid en vele andere organisaties. In
totaal, zoals werd meegedeeld, een 3200 deelnemers uit 1 ^A landen die
met elkaar 1100 nationale en 120 internationale organisaties vertegenwoordigden.
Wereld Vredesraad
Het congres vond plaats onder auspiciën van de V/ereld Vredesraad,
een zg. front- of mantelorganisatie, d.w.a. een organisatie die zich
niet openlijk als communistisch aandient" maar die wel degelijk communistisch, in dit geval vanuit de GPSU, wordt 'geleid en die tot doel
heeft een zo breed mogelijke, vooral ook niet-communistische steun voor
de Sowjetpolitiek te mobiliseren. Tot dit doel heeft het congres zeker
bijgedragen en het is daarom geen wonder dat het in de communistische
publiciteit, m.n. in de Sowjet-Unie zelf, gevierd werd als een gebeurtenis van de meest positieve en mondiale betekenis.

*) N.3. Het ging hier om een bijeenkomst van niet-gouvernementele
organisaties. Sr namen dus geen vertegenwoordigers van regeringen
of regeringsinstanties aan deel.

Nu heeft men in Moskou bezaaid ervaring in het organiseren van.
dergelijke manif estaties - Altijd al heeft de 3ow jetdiolomatie ervoor
gezorgd begeleid te -.vorder, door grootscheepse prcpaganda-aktiviteiten,
zowel binnen als buiten het eigen blok. Zij heeft daartoe ook de instrumenten.
V/ant al zijn de dagen van Komintern er. Komir.form voorbij, Moskou is
nog altijd behalve de hoofdstad van het Sov;jetirroerium tev--ns het
oer.tru" van een groot deel van de internationale communistische beweging dat nog steeds bereid is zich in dienst te stellen var. de Scwjetpolitiek. Eer. belangrijke rol speler, bij het nrcnageren daarvan de
frontorganisaties, zowel internationale, die vanuit Moskou zelf geleid
worden, als nationale die door de C?-en per land worden geleid.
Hoe dit alles werkt werd bijv. gedemonstreerd bij het streven
van Moskou naar een Europese Veiligheidsconferentie die zoals bekend
eind vorig jaar onder de naam Conferentie voor Europese Veiligheid en
Samenwerking voor 'net eerst bijeenkwam. Daarbij slaagde Moskou erin
vrijwel alle Westerse CPrer. en de in aanmerking komende frontorganisaties in te schakelen in een zorgvuldig gecoördineerde propagandacampagne, eerst voor de Veiligheidsconferontio als zodanig (het Westen
voelde aanvankelijk niet voor een dergelijke bijeenkomst), later voor
de do e la-inde n die de Sow jetpolitiek met zo'n conferentie hoopte te
bereiken. De campagne, waarin ook al de Wereld Vredosraad de hoofdrol
speelde, liep uit in het bijeenkomen van een Europees Volkerencongres
of Suropa-forum waarvoor uiteenlopende groepen en personen konden
worden gewonnen maar waarin de communisten achter de schermen en. op
de sleutelposities

zoveel mogelijk de touwtjes ir. handen hielden.

Communistische achtergrond congres
Ook het nu in Moskou gehouden congres toont dit beeld: het streven naar een zo breed mogelijke deelname (waardoor het bij de publieke
opinie de suggestie van een algemene representativiteit

oproept) en

tegelijkertijd het streven de uitspraken en resoluties zoveel mogelijk
te laten aansluiten bij de uitgangspunten van de Sowjetpolitiek.
Dit is geen. uit de lucht gegrepen bewering. Moskou zelf geeft bij
tijd en wijle deze bedoeling met zoveel woorden toe. Dat gebeurde bijv.

in. een Prawda-artikel var. april van dit jaar waard n de détente politiek zoals de Scw.~iet-Unie die c~vat. vcrdt weergegeven. Het artikel
noe~~ in dit verband met

grc~e r\ f.r".'.k" het wereldvredescongres als

"reële factor bij de m.ob-iliserir.g van ie volksmassa's van alle conti-
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Hoc- de co-r.ur.istische regie tijdens het congres werkte, wordt
geïllustreerd in een artikel in. Vrij Nederland van 1"~' november over
tvee Belgische delegatieleden,

_ en

_. , die tijdens

het congres een kritische noot plaatsten bij de behandeling van politiek andersdenkenden in de Sowjet-ür.ie, De tvee vertellen "hoe woedend
de meeste andere delegatieleden waren na hun 'onbehoorlijke interven-•••
ties'. Hoe de stemming in de Belgische delegatie onmiddellijk afkoelde
tot onder het vriespunt". In de A~erikaar.se delegatie gebeurde iets
dergelijks toen. een van de deelnemers,

, de Sovjetregering .'be-

schuldigde van pogingen dissidenten te onderdrukken..
De -opmerkingen van de beide Belgen en de Amerikaan, die gemaakt
werden in de commissie voor socis.le •problemen en .T.ensenrechten, de
zg. 12e commissie, zijn overigens v/el terug te vinden in -het Congresverslag. Heel kort echter en v.w.b.

alsof het on de vermelding

van querulant gedrag ging. Het verslag zegt dat

vasthield aan

het recht zich uit te spreken over "wat hij noemt de Sowjet-dissidenten". Erg verhelderend voor de gang van zaken is tenslotte de eveneens
door Vrij Nederland geciteerde, opmerking van •

..: "het was

duidelijk... dat men bang was voor die 12e commissie. Men was bang dat
teveel mensen het woord zoudan voeren over die dissidenten... Dat is
trouwens ook de verklaring voor het grote aantal belangstellenden
700 tegen ICO a 200 voor de andere commissies: de Russen en anders
Oosteuropeanen hadden zich en masse opgegeven opdat ze als het op
stemmen zou aankomen altijd de .meerderheid souden hebben".
Breed scala van onderwerpen
Het congres was niet alleen wat deelname betreft breed opgezet,
ook de onderwerpen waarmee het zich bezig hield•• vormden- een- zeer- breed
scala. Verdeeld over veertien commissies kwamen da volgenda kwesties
.aan de orde:
- vreedzame coëxistentie en internationale . zekerheid

- Surcpese veiligheid er. samenwerking
— Midder.-Go ster.
- Indo—China
- Trede en veiligheid in Azië
— o n"- wape n^.ng

t
- nationale bevrijding er. strijd tegen kolonialisme en fascisme
- ontwikkelingspolitiek

en economische onafhankelijkheid

- samenwerking bij milieubeheer
- samenwerking op het gebied van onderwijs en cultuur
- economische samenwerking
- sociale problemen, en mensenrechten
- samenwerking tussen inter-gouvernerr.entele en r.iet-gouverneir.entele
organisaties
- Chili (dit onderwerp werd op het laatste motnent toegevoegd naar
aanleiding van de militaire coup tegen ALLSNDS).
Uiteraard kwam het op het congres tot een voortdurende propaganda voor de SowjetpoLitiek. Hoogtepunt daarin vormde de al genoemde
rede van CPSU-chef 3RSZJNSW die in een twee en eeri half uur durend betoog alle congresthema's behandelde op basis van het Moskou-standpunt.
Geen wonder dat door de communisten steeds naar deze rede verwezen
werd al-s hét fundamentele uitgangspunt voor de besprekingen van het
congres.
Opvallend v/as - dat valt al af te lezen uit de hierboven opgesomde thema's - de grote aandacht voor de derde wereld. Die aandacht
werd natuurlijk nog verscherpt door de ongeveer gelijktijdig met het
congres plaatsvindende crisis in het Midden-Oosten. Deze crisis was
voor het congres aanleiding zich nagenoeg unaniem achter de Arabische
zaak op te stellen. Voor de Sowjetrepresentanten bood dit de gelegenheid Moskou no-g eens extra voor te stellen als de bestrijder bij uitstek van het imperialisme als een belichaming waarvan Israël steeds
gedoodverfd werd.
Beschuldiging tegen China
Toch krijgt men de indruk dat door de Arabisch-Israelische oorlog een kwestie werd overschaduwd die Moskou graag als een van de hoofdpunten, zo niet het hoofdpunt behandeld had willen aien: de kwestie van

eer. Aziatisch veiligheidssysteem.
3i j het besir. van het cor.srres wiidde bijv. N 5 u-3 s D-eutschland aan
dit onderverrs eer. heel artikel dat b-sson- met de constatering: "De kwestie var. vrede en. veiligheid in Azië zal ongetwi jfeld een van de belang-,
rijkste' var. de vraags.tukken zijn die door het Moskouse forum var. vredes—
krachten behandeld zullen worden". Zn 3?IZJNZV/ ging in zijn ai meermalen genoemde rede, hoezeer hij oo het moment dat hij deze hield met
de crisis in het Midden-Oosten bezig was, toch met nadruk in op de collekti'éve veiligheid van Azië. In dit verband nam hij uitvoerig de tijd
voor een aanval op China waarbij hij or.o~.wond.er. stelde dat Chrina'sr
oolitiek de zaak van de vrede niet diende

maar ~eker.rnerk~t werd door

"belachelijke er. schandalige beschuldigingen tegen de Sowjet-Unie" en
andere landen. Door de Sowjet-Chinese tegenstelling naar vorer. te
brengen in zijn pleidooi voor een collectief Aziatisch veiligheidssysteem., maakte 5RZZJMIW opnieuw duidelijk hoezeer Moskou in-zo'n
systeem een.zet ziet tegen m.n. China ook al ontkent de Scwjetdiplomatie

•: '

dit.

In de slotresoluties van het congres kwam het wel tot aanbeveling van een collectief Aziatisch veiligheidssysteem maar de door
BREZJNEW aan het adres van China gerichte veroordelingen werden niet
overgenomen. Afgevaardigden 'uit Noord-Korea, Cambodja en Noord-Vietnarr,
verzetten zich-daartegen met succes.
Uit China zelf waren er geen deelnemers hoewel de Congresleiding meedeelde dat er wel uitnodigingen waren verstuurd.
Afgezien van deze kwestie en de al genoemde zaak van de dissidenten in de Sowjet-Unie kwamen er :op het congres in feite gasn. onderwerpen naar voren'die tot uitgesproken meningsverschillen leidden. Dit
was ook een gevolg van de manier vaaron'de ccngresleiding tewerk ging:
Bij de resoluties en verklaringen werd vaak gekozen voor algemeen gehouden formuleringen waarin zoveel mogelijk deelnemers 'hun standpunt'
konden terugvinden.

In een sfeer van "mensen, van goede wil overwinnen

de tegenstellingen" konden dan de zaken bij acclamatie worden aangenomen.
Betekenis congres voor Sowjetpolitiek
Meer dan één Westerse commentator stelde na afloop dat de uitkomst

var. het congres een oaderschri jvirig was van de Sow jetpolitisk. Zeker
niet ten onrecht. Ket is een feit -dat in het slcta-Tcèl verschillende
zaken worden aanbevolen die docr de Sowjetpolitiek werden nagestreefd.
Bovendien werd allerlei kwaal dat in" de wereld aanwezig is docr het
congres o-o de rekening geschreven van imperialisme, neo-kolcnialisne
e.d. In de meeste congresgangers zullen de oorsprong van dei;e kwalijke
isrr.es wel in de "kapitalistische" wereld hebben gesitueerd.
Toch zullen vele deelnemers verontwaardigd de gedachte afwijzen
dat zij in Mcskcu zijn geweest on steun t~ .betuigen aan het officiële
Vredesprogram van de Sowjet-Unie zoals dat is aangenomen docr het
laatste CPSU-congres. Zij zullen aanvoeren. dat de slotdocumenten ook
verschillende passages bevatten die een kritisch appèl aan de SowjetUnie inhouden. Zij kunnen dat ook, want de ruime formuleringen staan
zo ' n interpretatie wel toe.
Te poneren dat het congres zich achter de Sowjetpolit;ek heeft
gesteld is daarom toch ook weer wat simplistisch - evengoed trouwens
als het beslist r.aief is te beweren dat het congres dit niej/ heeft'
gedaan. De wezenlijke betekenis van bijeenkomsten zoals het nu gehouden
Wereldcongres van Vredeskrachten ligt echter waarschijnlijk niet in de
duidelijke en openlijke opstelling achter deze of gene partij maar in
iets anders en wel in de meer of minder diffuse associatie die dergelijke manifestaties kunnen doen ontstaan tussen sociaiisne/Sowiet-Unie
net ontspanning/vrede en tussen imperialisme/Westerse wereld met reactie/
agressie. Dergelijke associaties, eerst bij de congresdeelnemers, daarna overgebracht op de publieke opinie kunnen een klimaat tev/eegbrengen
dat gunstig is voor de Sowjetdiplomatie. Anders gezegd, een klimaat
waarin, de Sowje,tdiplomatie bij het nastreven van haar doeleinden, zoal
geen weerklank vindt, dan toch niet op veel verzet stuit. In dit verband moet worden bedacht dat het congres in • belangrijke rr.ate op de derde
wereld was gericht waa.r dergelijke associaties waarschijnlijk gemakkei
lijker ingang vinden dan in het Westen, al vindt men ze zaker ook daar.
Hoe dit laatste zij, vermeldenswaard is in elk geval, dat het Oostduitse blad Horizont als de belangrijkste winst van het congros de omstandigheid noemt dat het gelegenheid gegeven heeft om nu juist deze
associaties, deze verbanden te leggen. In de v/oorden van hè''" blad zelf:
"Dit congres hoeft niot in het algemeen tot een alsamen^.vr^de opgsroepen: de verdienste van het congres ligt daarin dat het d-: samenhang

- 7tussen im'serialis — s en ocrlas zov.'el als het met elkaar verbonden zijn
van socialisme er. vrede overtuigend heeft duidelijk gemaakt".
riet list ook wel voor -de hand de betekenis van het congres in
dit licht te zien. Immers als CT> een dergelijk congres zou worden geprobeerd een ondubbelzinnige en otsenlijke oolitieke keus voor een bepaalde ~artij (i. c. Moskou) te bewerkstelligen, dan zou dit s chts
tot tegenstellingen leiden en grote groepen afschrikken. Dit, terwijl
nu juist het aanspreken van een ze groot mogelijk deel van de publieke

Toekomstige activiteiten
Het congres besloot met het oog op de foilow up het Internationale Comité dat de bijeenkomst had voorbereid na afloop met de volgende taken te belasten:
- een zo breed mogelijke bekendmaking en propagering van de congresdocumenten
- het sturen van delegaties naar de Verenigde Naties, de Organisatie
voor Afrikaanse Eenheid en andere internationale organisaties om
deze op de hoogte te stellen van de besluiten van het congres
- het bevorderen van de discussie tussen de deelnemende organisaties
over de manier waarop het werk kan worden voortgezet. Binnen 3 of
k maanden moeten de uitkomsten van die discussies worden onderzocht
door een stuurgroep die dan verdere stappen moet plannen.
Het congres is in de publiciteit wat naar de achtergrond gedrukt
door de gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Toch mag men wel vaststellen dat de organisatoren met hun ondernoming een succes hebben
geboekt: de grote en gevarieerde deelname bewijst dat zij vat hebben
op aanzienlijke delen van de publieke opinie. Aandacht verdient verder
de systematische aanpak en de doelbewuste poging invloed uit te oefenen
op allerlei internationale organisaties, tot zelfs de Verenigde Naties
toe .
Aandacht verdient tenslotte de aangekondigde

verdere activiteit.

Het congres is niet meer dan een aanzet tot het mobiliseren van de publieke ouinie voor vrede, veiligheid en samenwerking, zo heet het.
Daarbij moet dan steeds gedacht worden dat - al is dat voor allerlei
deelnemers aan het congres niet zo - voor degenen die desc beweging

leiding geven, vrede, veiligheid •è.d, het bc-st belichaamd zijn in de
Sowjetpolitiek en dat het dus hun doel is voor deze -ooliti-ik gunstige
voorwaarden te scheden.
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-aren opgetrokken en belang hadden bij het Oader5pitten van alles pat
aan de oorlog herinnerde. Zo kwam, VolgBns de CPN, hSNTEN vrij en kon
hij zich verrijken en zijn hulpopbouwen en in stand houden.

en

informatiedienst in hoge regionen

Uitvoerig heeft de Waarheid recentelijk bericht over de .<estduitse CSU-leider STRAUSS,

die

als scholingsofficier gediend zou hebben

bij de Brandenburg-divisie en gelijktijdig,met MENTEN in Lwow geweest
zou zxjn toen daar talrijke executies plaatsvonden.

f

Ook al omdat STSAUSS in I96l-een onderscheiding ontving uit handen
« mxnxater-president De QUAY, die tijdens,de. oorlog deel uithakte
van de Nederlandse Unie en dus volgens de Waarheid met de Duitsers
samengewerkt zou hebben, ,ordt een vervlechting geconstrueerd tussen
KVP-topfiguren en "ultra-rechts" in West-Duitsland. Duidelijk sugge- "
reert de Waarheid dat MENTBN beschermd wordt...door miniater Van AGT en
dat hij door kopstukken uit de KVP getipt.werd over het voornemen' tot '
zijn arrestatie. Daarmee .lanceert de CPN eex^er'soónlijke aanval op "mxnister Van AGT, die zij als lijsttrekker van-het CDA tot belangrijk'-'
ste doelwit, van haar verkiezingscampagne heeft gekozen.
-; "

DE ZORG OM DE VEILIGHEID VAïl QNS LAKS

''"'•'.

:*i

De zorg om de veiligheid van ons land wordt ''toegespitst op de
strijd tegen de Sestduitse atoombewapening, tegen de algehele bewapeningswedloop en meer in het bijzonder tegen de uitbreiding van de ultracentrifugefabriek in Almelo.
Na de ondertekening van de. Akkoorden van Helsinki .in augustus
1975 is de CPN zich krachtig gaan inzetten voor de zaak -van vrede en
veiligheid,.zoals die in de Sowjet-optiek past. Daarbij stelt de CPN
dat Nederland atoomwapenvrij moet worden en een zelfstandige

vredespo-

litiek moet voeren op basis van de Akkoorden van Helsinki. Als programmapunt in haar actie- en eisenpakket voor de komende verkiezingen formuleert de CPN dan ook: "De Nederlandse buitenlandse politiek, die op

'

staatkundige neutraliteit gericht dient te zijn, mag niet langer ondergeschikt worden gemaakt aan Amerikaanse en V/est duit se NAVO-dictaten en
voor ons land en de bevolking schadelijke SEG-voorschrif ten:;. In dit
kader keert de CPN zich tegen uitbreiding van het UC-project,' omdat
deze de "V/estduitse revanchisten" de mogelijkheid zou bieden in het
bezit te konen van a-toomwapens.
Reeds op de nationale partijconferentie nodigde CPN-voorzitter
HO2KSTRA de PPR uit om-in samenwerking met de CPN een massabeweging
te organiseren tegen de uitbreiding van het omstreden, project. De CPN
_
f'

zag in deze kwestie.een mogelijkheid voor samenwerking met de PvdA
en de PPR en stond aan de wieg van een open brief aan de regering,
waarin de CFN-argumentatie .tegen de uitbreiding van het UC-project
keurig -verpakt werd in voor anderen aanvaardbare terminologie. Uitgerekend tijdens de partijconferentie werd deze open brief'gepubliceerd,
die ondertekend bleek door een zeventigtal Nederlanders, van wie bijna
de helft lid is van de CPN, hetgeen overigens maar achter zes namenstond vermeld. ...Voorts bevinden zich onder de ondertekenaars prominente
PPR-leden en vooraanstaande

PvdA-leden uit Amsterdam.

l

Na de publicatie van de open brief volgden in de Viaarheid oproepen om deze mede te ondertekenen, waartoe lijsten konden worden aangevraagd bij. het secretariaat,
'"~
Vv-:'"

Deze oproepen leverden- duizenden mede-ondertekenaars op,
van wie honderden met naam en functie in de V/aarheid werden genoemd.
Toen het PvdA-congres -zich-op 29 januari tegen uitbreiding van
het UC-project uitsprak, concludeerde de Waarheid dat congresuitspraken
alleen niet voldoende zijn en dat er een bundeling van krachten moet
plaatsvinden tot één massale en-eensgezinde beweging, die de regering
onder druk zet.
Om tot gemeenschappelijke actie te komen worden door diverse CPMaf delingen anti-UC-comité ' s opg.ericht in een poging hierbij personen te
betrekken uit alle lagen van de bevolking en van uiteenlopende politieke
en levensbeschouwelijke overtuiging. In het verlengde hiervan is inmiddels besloten tot het organiseren van een landelijke demonstratie cc-
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Dissidentie in de "IJzeren Driehoek"
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De gebeurtenissen, van de afgelopen maanden, in Oost-Eurona maken
duideiijk dat de verhouding regering-bevolking anders ligt dan de electorale resultaten in deze landen gewoonlijk suggereren. Normaliter
brengt neer dan 99,55° van de kiezers haar stem uit op de door de communistische partij uitverkoren kandidaten. In het navolgende zullen dan
cok de handelingen van verschillende "dissidente groeperingen" in Polen.,
de DDR en Tsjechoslowakije, de zgn. "lüzeren Driehoek", nader bekeken
orden.

POLEN
De moeilijkheden waarmee de regering-GIERZK kampt zijn niet van
vandaag of gisteren. Reeds eerder heeft het regiem openlijke kritiek
van verschillende kanten moeten verduren: van de kant van de-.arbeiders,
die bv. in juni protesteerden tegen prijsverhogingen (1976).; van de
kant van de intellectuelen, die protest aantekenden tegen bv. de inhoud
van de grondwetswijziging (eind 1975)

en van de kant van de .Poolse R.K.

Kerk, die o.m. ernstige bedenkingen heeft tegen.de nieuv/e ondarv/ijs'.vet
(197^).
Met de oprichting van het "Comité voor de Verdediging van de Arbeiders", op 23 september 1976

kregen de arbeiders steun van intellec-

tuele, zijde. Veertien Poolse intellectuelen, waaronder o.m. de bekende
Poolse schrijver ANDRZ'SJEWSK! ("As en diamant"), de voormalige studan- •
tenleider KUSON en de vooraanstaande econoom LIPINSKI, stalden zich ten
doel juridische, medische, morele en financiële hulp to bisdsn aan hen
die vervolgd zijn of worden wegens deelname aan de protestbetogingen
van juni jl. Het Comité verweet de- autoriteiten "rechtsverkrachting." ' v
en beschuldigde hen van "fysieke intimidatie". Begin november naakte
het middels een communiqué duidelijk "hulp te verschaffen in een situatie waarin vakbonden, de organisaties op het terrein van de sociale
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DDR
Zind 19?c werd de DDR opgeschrikt door protestacties. Inleiding
vormde het verschijnen van "Die wundetrb?.ren Js.hrQ" van de Oostduitse
schrijver Reizc-r -CJNZZ ir. de 3RD (september 1976).
In, dit boek beschreef KUNZiü .Tiocnent opnamen van jeugdigen in de DDR
en verklaarde in hit slot zijn solidariteit net de "Praagse Lente". Op
29 oktober reageerde de Oostduitse overheid net het uit de Schrijversbond stoten van KUNZS wegens: "het ontkennen van. de leidende rol van
de arbeidersklasse er. haar partij in de cultuurpolitiek".
Desondanks ontving KüNSE morele steun van de zanger /Volf 3IZRMANN,
Op zijn eerste concert in de 3RD, 13 november, door de ï/estduitse televisie uitgezonden en in de DDR te ontvangen., verklaarde 3I3RMANN zich
solidair met KUNZS, aet als gevolg dat de Oostduitse overheid slechts
3 dagen na'dit optreden BISRMANN zijn staatsburgerschap cntnaa.
Deze administratieve bliksenactie tegen 3IZRMANN bleef in de DDR
niet onopgemerkt. Op 17 november schreven 12 schrijvers een open brief
aan de Oostduitse regering, waarin zij weliswaar het optreden van
BI5RMANN niet goedkeurden, maar toch vroegen de maatregel tegen hen ongedaan te rnakerh. Binnen enkele dagen, werd deze oproep door meer dan
zeventig kunstenaars en intellectuelen ondertekend.
De overheid zette verschillende ondertekenaars onder druk on hun
protest in te trekken, '.'/aar dit niet lukte ging men over tot arrestatie,
.'.. _ „ uit de partij zetten of uitwijzen uit de DDR. Momenteel bevinden
zich nog ongeveer 12 mensan in arrest, waaronder da schrijver Jurgen
FUCKS en de zangers K'jNsST en PANNACH. Wel stond de Oostduitse overheid
begin februari KUNSE toe een reis naar Oostenrijk te naken om een
literatuurprijs in ontvangst te neir.en.
Hierbij moet men bedenken dat deze dissidenten niet het communistisch systeem af'.vijzen, maar de wijze van toepassing. Zo verklaarde
BIZRMANDf meerdere malen bij een eventuele keuze tussen de DDR en" de BRD
altijd voor de eerste te kiezen.
Naast deze moeilijkheden werd de Oostduitse regering ook geconfronteerd met een toenemend aantal aanvragen om de DDR te mogen verlaten,

e p r o t e s t e e r d -u* s t e g e n de s c h e n d i n g van de - e n s e n r e c k . T. , -o.t dr.- y
och v e r r a s s e n d gev/eest z i j n . In h e't r.a'r.if-est . dat 'er; l j?, nu.", r: i T.
raag v e r s c h e e n en dcor de '.Vesterse pers op 7 j a n u a r i •.vereldkunJ.i.j v
e ™ a a k t , w o r d t k r i t i e k g e l e v e r d on' het r e g i e m in P r a a g v;egj:i3 h-i-t nivan ae i _ c ~ a k l o o r d e n

.oink

00 ondertekenaars van''Charta '77'' zich op de staatscourant van Cïji..holówakije ( nr , 120) van 1
3 o k t o b e r 19?6 . In d e ^ e s t a a t s c o u r a n t -.vo.-.-c.

a~ he

onale v e r d r a g a'angaa'ido 'curc;rT.l j : :£ _-!.

olitieke reohten" en het "Internr.ticr.ale verdrag aar.g7.~r.de ;c or.br:. is
•ociale en culturele rechten", in 19oc door Tsjeohoslo^akije ond.rto
n in Helsinki officieel bevestigd, 0-3 23 r.aart 19?6 in v: e r kir.- -.vave
streden.' Volgens ''Charra '77" v/orden deze gsgarandcurde r^chcen :.n
3 jechoslo'.vaki je niet ^oegeoast :

- het recht op onderwijs v/crdt s;/stemati3ch geweigerd aan jongeren van ~
wie de ouders meningen aanhangen, die in strijd zijn raet de officiële
ideologie,
- het rech~ van vrije meningsuiting bestaat niet evenals de vrijheid
het land te verlaten '.vanneer men dit v/il,
- de vrijheid van godsdienst wordt systematisch onderdrukt,
- de vrijheid informatie te ontvangen en door te geven '.TOTO.t beknot.
On binnen de wettelijke marges te blijven werd door de ondertekenaars nadrukkelijk verklaard, dat: "Charta '77n geen organisatie is *);
^een statuten en vaste commissies heeft en geen formeel lidmaatschap
•..ent. 'Charta '77" moet niet gezien worden als een basis van politieke
oppositie, maar eerder als "een burger-initiatief". Doel van het manifest is: "een dialoog met Praag om tot een acceptabeler systeem te
komen". Teneinde tot een dialoog te kunnen komen wezen de ondertekenaars
drie woordvoerders aan: Jiri KAJEK (63), minister van Buitenlandse

Zaken.

in 1968; de toneelschrijver Vaclav KAV3L (*fO) en Jan PATOCXA (69),

hoog-—"

leraar filosofie, thans met emeritaat.
De reactie van de Tsjechoslowaakse regering op deze beschuldigingen
liet niet lang- op zich wachten: het dagblad van de Tsjechoslowaakse
communistische partij, JSude Pravo, maakte op 12 januari voor het eerst
melding van "Charta '77" en beschreef het manifest als "anti-sociaal,
reactionair en tegen de staat gericht", opgesteld "in opdracht van anti.jmunistische en zionistische centra". Tegelijkertijd vonden huiszoekingen plaats en werden de meeste ondertekenaars verhoord. Dit alles
leidde uiteindelijk op 17 januari tot de arrestatie van vier man:
Vaclav HAVSL, Otto 03NSST, voormalig directeur van de Praagse stadstheaters, de schrijvers Jiri L3D23ZR en Frantisek PAVLIC2K, waarbij de
aanklacht volgens het Tsjechische persbureau CTK luidde: "Ernstigs criminele activiteiten tegen de grondslagen van de republiek". Opmerkelijk is
dat ORNSST niet tot de ondertekenaars van "Charta '77" behoorde.
*) Voor het oprichten van een organisatie is toestemming nodig van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en erkenning als organisatie door
het Nationale Front.

De felle ~cle;r.iek in de 'Tsjechoslowaakse ccrs tegen de ondertekenaars, ondersteund door radio en televisie, had echter ook een avereoht.
gsvolg: de maatregelen van de Tsjechoslov/aakse regering werden in r.ist
ais te verstane bewoordingen doo
gië,

?-en var. Italië, Frankrijk, Bel-

Groot-Brit ~a.ir.ie , Joegoslavië" en Japan afgekeurd.

klaarde een dertigtal Hongaren en he~ ''Ccni~é voor de Verdediging vr.n de
Arbeiders" uit Polen zich solidair .-2=3 "Charta

'77".

Na een sislukte poging om de acht belangrijkste ondertekenaars
van het manifest: de auteur Pavel KCHCUT , de vroegere "arti jf unctionaris.~>=ui Frantisek rGIZGZL, Milan HUZ3L en S-denek MLZNAR t oud— ciinister Jiri
n..^2K, da journalist Jiri LZDE2Z2, de schrijvers Ludvik VACULIK en
Vaclav KAVEL naar Oostenrijk uit te "v/ijzen (vrijwillig wilde nierand
Ts jechoslowaki je verlaten), verstomde de perscampagne tegen de ondertekenaars. 'Hel kregen Jiri I-ïAJEK en Jan PATGCKA op het Openbaar Ministerie
te horen, dat "de activiteiten van de bev/aging achter het r.anifest in
strijd zijn met de wetten var. het land". Dit laa"ste betekent dat aan
de inhoud van het manifest "Charta '77"

een officie'lo interpretatie

gegeven is en dat nadere juridische activiteiten tegb.. de ondertekenaars
verv/acht aiogen '.vorder. .

E5LSINKI-33LG2ADO

Hoewel dissidentie in Oost-Surooa geen. ongewoon, verschijnsel is,
kan men de hierboven beschreven gebeurtenissen op dit moment uitzonderlijk noemen. Allereerst • blijft de dissidentie niet beperkt tot intellectuele kringen. Er wordt aansluiting

bij anderen gezocht: hè c "Conite

••voor de Verdediging van de Arbeiders" vond steun bij ds Poolse bevolking
en onder de meer dan 300 ondertekenaars van het manifest "Charta '77"
bevinden zich vole onbekende ambtenaren en arbeidors. Dit moc-t voor de
communistische leiders een alarmerend teken zijn.
Ten tweede vonden de protestacties niet geïsoleerd plaats, ^aar
siin of meer gelijktijdig in Polen, da DDR en Ts jechoslov/aki je ,

Ten. derde en niet minder belangrijk is de steun die deze protestacties kregen (en. blijven krijgen) van. de belangrijkste communistische partijen in

:;/est-Europa

.

Ten vierde beroepen de -"strijders voor de rechten van da ~ens"
zich op de Slotacte van Helsinki, r.'ét name het humanitaire • gedeelte:
de zgn. derde mand. Deze slotacto '.verd door de Ocsteuropess pc-rs volledig gepubliceerd, hetgeen hut niet voorziene gevolg had, dat ge- "
deelten uit de slotacte nu door dissidenten gebruikt v/orden om hot
niet naleven van de overeengekomen akkoorden van Helsinki aan de
kaak te stellen.

.

.

..

•

De vier genoemde factoren en de naderende toetsingsconferentie
van Helsinki in Belgrado nedi-o 1977 -maken, het voor -de overheden, van
Oost-Europa moeilijk de "juiste wijze" van .reageren te vinden.
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Tv:ee jaar £yjropese veiligheid: de S o r; j et-Unie
op weg van Helsinki naar Belgrado

3SLGHADO

- °? -5 juni nullen in Belgrado vertegenwoordigers van de 35 staten,
die in juli 1975 in Helsinki de Slotakte hebben ondertekend van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking

in Zuroua (CVSi), bijeenkomen

oen voorbereidingen te treffen voor een C'/oï-vervolgbi jeenkomst. Deze bijeenkomst - onofficieel vaak aangeduid als de "Helsinki-toetsinssconferentie" of als de "Conferentie van Belgrado" - zal, zoals in de CVSZ-slotakte is bepaald, grondig van gedachten wisselen over "de tenuitvoerlegging van zorvel het bepaalde in de slotakte als van de door de conferentie
omschreven taken, alsook .... over de verdieping van (de) wederzijdse
betrekkingen, die verbetering van de veilieheid en de ontwikkeling van
de samenwerking in 2uropa, alsmede de ontwikkeling van het ontspanningsproces in de toekomst", uit deze formulering kan de conclusie worden getrokken dat het nooit de bedoeling is geweest dat de bijeenkomst van
Belgrado van dezelfde soort zou zijn als die van Helsinki. De slotakte
zal in Belgrado niet veranderd kunnen worden en er zal slechts sprake
zijn van een consultatieve bijeenkomst die - evenmin trouwens als de
Helsinki-bijeenkomst - bindende besluiten zal kunnen nemer.. Aangenomen
mag worden dat niet alle bepalingen van de slotakte evenveel aandacht
zullen krijgen. Zo zal de Sowjet-ünie waarschijnlijk proberen in haar
opvattingen controversiële kivesties uit te stellen tot eventuele volgende
bijeenkomsten, die in de slotakte als mogelijkheid eveneens zijn genoemd.

D 3 C VS 5 IN IY03DING "
Het eerste initiatief tot het houden van een conferentie over
2uropese veiligheid en samenwerking werd al in 195^ genomen, toen de
toenmalige Sonjetainister van Buitenlandse Zaken MGLOTO1»'/ op een conferentie van de Grote Vier over Berlijn voorstelde een Europese veiligheidsalliantie te sluiten. In di.e tijd vond dit initiatief in het flesten
geen weerklank. Ia het begin van de zeventiger jaren echter was het
klimaat zodanig geivijzigd, dat bv. de publieke opinie in het '.Vesten zich

in meerderheid achter de id.ee van -da Europese veiligheid had geplaatst.
Toen werd dar. ook van -esterse zijde duidelijk positiever gereageerd op
Sov/jetinitiatisfvoorstellen op dit terrein. Daarbij werd overigens v/ei
als voorwaarde gesteld de oplossing van de Kwestie Berlijn en v/e r d geëist
dat er besprekingen zouden worden gestart over vermindering van troepen
en be'-Vaceüin* in Centraal-Europa. Dit resulteerde uiteindelijk in de
sluiting van de Viermogendhedenovereenkomst inzake Berlijn or> 3 juni
1972

en in het starten van de i'i3?'?.-( ontwapenings-)best3rekingen in V/enen

op 30 oktober 1973Klaarblijkelijk v a. s de S o-;/ jst-ür.ie tot heel wat bereid bij de concretisering van haar Europese veiligheidspolitiek, waaraan CPSU-leider
BREZJNEV/ persoonlijk zijn prestige had verbonden.
Het was overigens van meet af aan duidelijk dat de So'.vjet-Unie haar
wensen t. a.v. een Europees veiligheidssysteem niet volledig zou kunnen
realiseren en zelfs aan enige westerse eisen, die haar onwelgevallig
waren, tegemoet zou moeten komen.
Symptomatisch voor het '"touwtrekken" tussen Oost en V/est v/as o.a.
de langdurige voorbereidingsfase, die aan de CV3E vooraf ging. Deze voorbereidingen startten op 22 november 1972

met e=n conferentie van in

^-elsink-i geaccrediteerde ambassadeurs van de Verenigde Staten, Canada en
32 Europese staten en mondden eerst op l augustus 1975

uit in de onder-

tekening van de CVSE-slotakte door 35 zg. "hoge vertegenwoordigers"
(d.w.z. partij-, regerings- of staatsleiders) uit Oost en West.

DS CVSE-SLQTAKTS;£EN COMPROMIS

De slotakte bevat een aantal clausules waarvan de inhoud af'.'/ijkt
van de oorspronkelijke voorstellen van Sowjetzijde. Gelet op de aard
van deze verschillen kan dit minstens in een aantal gevallen r.ist anders
dan net tegenzin zijn geaccepteerd, wat op zich weer een indica-.tie is
voor het belang dat van Scv/jetzijde aan _de CVSE werd gehecht. Zo treft
men in da slotakte r/eliswasr een passage aan over de onschendbaarheid
van de grenzen in Europa, maar dezo grenzen worden niet - zoals de
Sowjet.Uaie wilde - "ociierroepelijk" verklaard. De slotakte laat uit-

drukkelijk de mogelijkheid van "vreedzame grenswijzigingen" (BRD-vaorstel)
open.
Voor~s werden in de Helsinki-overeenkomst de mensenrechten uitdrukkelijk aan de orde gesteld en zijn er bv. bepalingen in opgenomen over
zg. vertrcuwen-.vekker.de maatregelen op militair terrein, waarvan de inhoud
verschilde rr.et die van het 3ow jet voorstel.
Voor wat betreft de betrekkingen tussen staten ceeft de Helsinkiovereenkcmst als norm het principe van soevereine gelijkheid. Over de bestaande bijzondere betrekkingen (op basis van het socialistisch internationalisme) tussen de "socialistische landen" wordt derhalve niet gerept.
Andere zaken zoals de verspreiding van informatie binnen Europa en de
samenwerking op cultureel terrein werden pas na stevige confrontaties
tijdens de voorbereidingsfase door de Oostblok-deelnemers als conferentiethema's geaccepteerd.
Uit dez-e voorbeelden is duidelijk dat de Sov/jet-Unie en haar Oosteuropese partners wat de inhoud van de Helsinki-overeenkotnst betreft op
veel punten concessies hebben moeten doen, iets '.vat overigens ook van
westerse zijde hseft moeten gebeuren. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat al snel na de Helsinki bijeenkomst de Sowjet-Unie duidelijk liet
blijken ni'et onverdeeld gelukkig te zijn .met de behaalde resultaten.

DE sowJzrrasACTis c? HELSINKI
De eerste weken na de ondertekening van de CVSZ-slotakte liet de
Sowjet-Unie zich middels commentaren en communiqué's in positieve bewoordingen horen over de bereikte resultaten. Veel waardering werd daarbij uitgesproken voor de bepalingen, die betrekking hadden op de zg.
"vertrouwenwekkende maatregelen" op militair terrein en voor "de beginselen die da onderlinge betrekkingen van de deelnemende staten leiden" *)
(de zg. eerste cand). De zg. beginselen werden gekwalificeerd als de

*) Hieronder vallen zaken als de onschendbaarheid van grenzen, de rech- .
ten van de mens en het zelfbeschikkingsrecht van volkeren.

voorr.aaciste oasis voor vrede en veiligheid in Europa, ter - vijl de vertrouwenwekkende maatregelen belangrijk '.verder, geacht door de mogelijkheden voor
"militaire ontspanning". Over de inhoud van de zg. t'.veo-de en derde mand
(resp. handelend over samenwerking op economisch, wetenschappelijk en technisch terrein en over samenwerking terzake van menseliike contacten, infor-

lijks meer gezegd dan dat deze saraen'.verkinrs een goede basis zou zijn voer
vooruitgang in de toekomst. Medio augustus 1975

naakte CPSu-leider 3REZJNZV;

duidelijk dat - voor zover het de Sowjet-Unie betreft - sommige delen van
de slotakte een bindend karakter hebben, terwijl andere pas zullen worden
uitgevoerd na besprekingen daarover met andere landen. Dit laatste zou vooral gelden voor de C'/SZ-beoalingen 00 humanitair terrein (de zg. derde mand;.
Deze uitspraak kan waarschijnlijk verklaard worden als een defensieve reactie op de druk vanuit he~ V/esten orr, de "derde nand-bepalingen'1 ten uitvoer
te leggen. Dezelfde defensieve ondertoon kenmerkte ook artikelen en commentaren over deze kv;estie, die in het najaar van 1975

i-n- ^s openbaarheid kra-

nen. Het meest duidelijk ""as een artikel van het hoofd van het Sowjetrussiche Aaerika-Instituut, A33ATOW, in het So'.vjetregeringsdagblad Izvvestia
van k september.
Art3ATÖ'.-/ nam scherm stelling tegen westerse opvattingen als zau. de Sovvjet-Unie realisering

van de inhoud van de "derde mand1'1 saboteren. Deze^derde

mand"omschreef hij als "een geheel van bepalingen die de intenties en de
bereidheid van staten tot uitdrukking brengen om samen te werken op het
terrein van de cultuur, de wetenschap, opvoeding en informatie, de contacten tussen mensen en bij de oplossing van verschillende humanitaire

kwes-

ties zoals familiecontacten, huwelijken tussen burgers van verschillende
staten enzovoort", lïij gaf zich moeite aan te tonen dat de Sowjet-Unie wat
de realisering betreft op dit terrein veel verder is dan het Westen en m.n.
de Verenigde Staten. Als bewijs daarvoor voerde hij o.a. aan dat veel meer
werken van Amerikaanse auteurs in de Sowjet-ünie verschijnen

dan omgekeerd.

Ten aanzien van de "vrijheid van informatie" stelde hij dat de Sowjet-ünie
de bepalingen hierover zal uitvoeren. Achter, "als men ze beschouwt als een.
belofte om de deur v; i j d open ts zattan voor subversieve. anti-Sow jetpropaganda en voor pornografie,

dan is dit een waanidee. H&t document dat in

Helsinki is ondertekend en de détente in het algemeen steller, zo'n b~elofte niet ir. het vooruitzicht".

Kond december 1975 v/aren de eerste Bekenen \vaar te nemen, die wezen
op wijzigingen in deze defensieve S o v/ jetoostelling. De Sov» jet-ür.ie ging
zich net als in de aanloopfase tot de -elsinki-conferentie "resenteren
als de stuwende kracht achter het Europese cntspanninASstreven. Tegelijkertijd werd - overigens meestal op versluierde wijze - de westerse
Helsinki—deeInesers het verv.'ijt gemaakt slechts beoaalde delen, van de
CVSE-slotakte ernstig te nemen en zich niet in. te zetten voor realisering van het totaal. Tot dit laatste verklaarde de Sowjet_ünie zich
juist wel uitdrukkelijk bereid.'
Het paste binnen deze gewijzigde Sowjeto-pstelling om uitgebreid
te wijzen op v/at van Sovjetzijde reeds ondernomen was op het gebied van
de "eerste" en de "tweede mand". Daarbij werd o.a. de toename van &e contacten van Sowjetleiders met de leiders van andere landen (o.m. in de
vorm van staatsbezoeken) opgevoerd en werd verwezen naar het voorstel
van B22ZJN2'.J' op 9 december 1975

om "paneuropese -~nferenties" te houden .

of "bilaterale" besprekingen te voeren over "samenwerking op het terrein
van het milieubeheer, het verkeer en de energie".
Sr '.verder.', van Sowjetzijde overigens ook uitspraken gedaan die duidelijk ingingen tegen de ^elsinki-bepalingen. Illustratief hiervoor is
een passage uit het Sowjetpartijdagblad Prawda van 29 juli 1976.

Daarin

werd gesteld dat de "eerste mand" niet universeel voor heel Europa geldig is, maar alleen als het gaat om de betrekkingen

tussen "socialis-

tische" er. "kapitalistische" landen. Binnen het "socialistisch" blok
is. slechts het principe van het "socialistisch internationalisme" geldig.
Voorts heeft men van ^owjetzijde duidelijk gemaakt dat ondertekening van de CVSS-slotakte niet betekent dat de Sowjet-Unie haar steun
zal verminderen aan krachten binnen de westerse invloedsfeer, die zich
tegen de gevestigde orde verzetten. De Sowjet-Unie is solidair met de
"bevrijdingsstrijd van de onderdrukte volkeren" en met de "akties van
de volksmassa's voor hun sociale en nationale bevrijding". De "sociaalpolitieke s.tatus-quo" kan niet onveranderd blijven.

Tegenover dit soort uitspraken - die in. de 'Westerse pers nauwelijks
of niet ''/erder. gesignaleerd — stonden v/eer voorstellen ets militair terrein

'-•/ a a r m e o de 3ow~*'-~ t — ; Jnie haar ima^o van vredelievende natie "oro b eer-

de te onders"rer;en. 2o werd op 2o november 19?6 van Oosteura~ese zijde
('-''arschau~act-bi j eenkomst , Boekarest) een voorstel gedaan dat te maker-

moeten verplichten om in geen enkel geval als eerste nucleaire waoens
te gebruiken. Daarbij \verd het voorgesteld als zou het om een

aanvullen-

de maatresrei gaan, een ietwat curieuze gedachüen~an;r omdat men immers in
Helsinki al had vastgelegd on het afzien van elke vorm van geweld.
Deze en andere pogingen tot imago-bevestiging voor het front van de
wereld, zoals de vooraankondiging van militaire oefeningen en het uitnodigen van waarnemers daarbij, hebben ongetwijfeld ertoe bijgedragen dat
de westerse publieke ouinie over het algemeen de positieve opstelling van
de Sowjet-'Jnie voor zover het de eerste en tweede mand betreft niet in
twijfel trekt.
Met de CVSS-bepalingen over hunanitaire kwesties ("derde mand")
ligt het echter anders en het v/aren ook deze bepalingen die de Sovjetunie meer problemen opleverden.
Zoals eerder gesteld'hield d.e oo'.vjet-Ur.ie in eerste instantie op
dit terrein duidelijk

de boot af. Tegen het einde van 1975

begon men

echter op 'dit terrein nadruk te legden op "samer.'.verking" en "uitwisseling'1
met het Westen. Hen stelde zich op het standpunt dat men wel uitvoering
vilde geven aan de bepalingen van de derde mand, dat daarover

tussen

staten best onderhandeld kan worden, dat men bij de realisering kan samenwerken, maar dat'de uiteindelijke beslissing is voorbehouden aan de landen zelf en niets van buitenaf kan worden afgedwongen. Het is begrijpelijk dat op basis van deze opstelling alle pogingen de gang van zaken in
Oost-Europa aan de CVSZ-nortnen te toetsen worden afgeschilderd als in
strijd met het soevsrainiteitsprincipe en als inmenging in de binnenlandse aangelegs^eden. Terecht is deze redenering niet, want in de Helsinki-slotakta wordt gesteld dat de deelnemende staten zich voornemen
de bepalingen ten uitvoer te legden. Als nu deelnemers aan een overeenkomst, tegenover v: i e verplichtingen zijn aangegaan, aan deze verplich-

tingen herinneren, dan lijkt het v/at ver gezocht on te spreken over ongeoorloofde inmenging.
De Sov/jet-Unie heeft na december 1975

in het kader van haar op-

stelling t.a.v. de "derde mand" .net zoals bij de "eerste" en "tv/eede
raand" ruime aandacht geschonken aan wat door haar is verwezenlijkt. Zo
is veel publiciteit gegeven aan het sluiten van culturele verdragen en
uitwisselingsprogramma's met landen als Groot-Bri'ttannië, Noorwegen,
België en Canada. Veel publiciteit v/a-s er ook voor een binnen Unescoverband gelanceerd Sowjetvoorstel om ~e streven naar een iDan-Suropose
culturele overeenkomst. Voortdurend wordt ook erop gelezen dat de SowjetUnie haar westerse CVSS-partners op het gebied van culturele uitwisseling
(buitenlandse films, theaterproducties, literatuur) veruit de baas is.
Net zoals bij de schildering van haar activiteiten op het gebied van
de eerste en de tweede mand, probeert de Sowjet-Unie zich ook op humanitair terrein te poneren als de voorganger en stimulator op weg
naar CVSZ-uitvoering.

UITVOERING CVSZ-EEPALINGEN IN DE SO-/J2T-UNIS

De etalering als stimulator heeft tot effect gehad dat de SowjetUnie om haar geloofv/aardigheid te onderstrepen, wijzigingen

in haar be-

leid heeft aangebracht. In. het voorgaande werd hierop incidenteel ge-.vezen. Zo is men ir. 19?6 overgegaan tot vooraankondiging

van militaire

oefeningen, tot het uitnodigen van waarnemers daarbij en werden bv. de
'werkomstandigheden van buitenlandse journalisten op sommige punten
gewijzigd (gebruik eigen cameralieden, meermalen geldige in- en uitreisvisa ).
De behandeling van Sowjetdissidenten leek ook te wijzigen, wat bv,
geconcludeerd werd uit de opvallend milde behandeling van dissidenten
als SACHAROW, uit het feit dat een aantal van hen naar het buitenland
mocht vertrekken en uit het feit dat bv. de zg. "Helsinki-groepen" *)

*) Deze "Helsinki-gio#pen" ijveren voor toepassing van de mensenrechten
in de Sonjet-Unie en baseren zich daarbij op het bepaalde in de
CVSS-slotakte en de VN-verklaring over de Rechten van de Mans.
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nauwelijks leken te '.vorden aangepakt. Deze indruk bleek achteraf n i-e t
terecht, '.var.t sinds begin 1976

zou er juist sprake zijn var. een verhar-

ding in de behandeling van (minder, bekende) oolitieke gevangenen en
juist de laatste rnaanden /.'orden leden van "Helsinki-groecen'1 gearresteerd
Voor de Sovjetburger kv/amer. er '.vel enige relatieve verbeteringen
in verband -e* reizon buiten de 3o\ jet-Unie. Deze verbeteringen kramen
erop neer dat 'cv. de zeer hoge paspoortleges en de kosten voor een
uitreisvisuz: '.verden verlaagd.
De Melsinki-overeenkomst is de aanzet geweest -voor enige, naar geen
wezenlijke veranderingen in de Sowjet-tfnie. Het controlesysteem dat de
burger moet beschermen tegen "anti-socialistische" invloeden bleef onverkort gehandhaafd en het ziet er niet naar uit dat men daarin verandering '.vil-brengen. Die conclusie is alleen al gerechtvaardigd op grond
van de nadruk die eenzijdig wordt gelegd op de "eerste mand"-bepalingen.
Voor de tot het Sovjetblok behorende CVSS-deelnemers is dit de kern van
Helsinki, terwijl de inhoud van de derde mand als van ondergeschikt belang "/o r d t gezien.

BZLGIUDQ ,

•• Het feit dat de CViJ'.ï-bepalingen van. de derde mand in Oosteuropese
optiek van ondergeschikt belang zijn, zal invloed hebben op de Oosteuropese en m. n. Soivjetrussische opstelling

tijdens de 5elgrado-bi jeenkomst .

Het Duitstalige Sow jetti jdschrif t ;'Naue Zeit;' heeft in april jl. daaraan
een voorbeschouwing gewijd.
"Neus Seit" heeft - reagerend vanuit de moeilijke ^ow jetpositie
t.a.-v. de dorde mand-bepalingen - erop gewezen dat de mensenrechten,
meer dan door anders zaken, in gevaar zijn doordat de wereldvrede en de
internationale

veiligheid bedreigd worden. De mensenrechten '.'.'orden in

gevaar gebracht door "de voortdurende bewapeningswedloop en het voortbestaan van verschijnselen als racisme, kolonialisme, rechtsextremisme
en fascisme ...... Werkelijke strijd voor de mensenrechten, is moeilijk
voorstelbaar zonder strijd tegen alle rudimenten

van onmenselijkheid,

g e V/G ld, onrechtvaardigheid en ongelijkheid". Er word os gewezen dat de
Helsinki-vocrbereidingen ruim tien jaar hebben geduurd, dat • de' slotakte
een document voer de lange termijn is en d.az ongetwijfeld ook vele jaren
»

'

nodig sullen zijn crr. de CVSZ-bepalingen te realiseren. Daarom zal de
3elgrado-bijeenkccist in Sowjetcpvattingen "de mogeiijkhaid (moeten)
bieden meningen uit te wisselen over de positieve ervaringen in de samenwerking tussen staten bij de oplossing van de in de slotakte neergelegde
verplichtingen". Sr zal n een constructieve gedachtenwisseling" moeten
plaatsvinden en "niet een propagandagevecht". De nadruk van de bijeenkomst moet liggen op "veiligheid en samenwerking" en er moeten - zoals
BREZJHE^ het heeft geformuleerd — "concrete aanbevelingen en voorstellen
voor verdere samenwerking" worden gedaan.
Op basis van deze en andere uitspraken - zoals bv. van eerste plv.
DDR-ninist-3r van Buitenlandse Zaken FLORIN - mag worden verwacht dat
het So'.v je tblok in Belgrado . nieuwe projecten zal voorstellen voor verdere

j

samenwerking op het terrein var. de Europese veiligheid en samenwerking,

:

dat ernaar gestreefd zal worden de derde mand zoveel mogelijk buiten de

:

besprekingen te houden en dat de opzet is otn voor het forum van de we-

\- de

als zich voor ontspanning, vrede en veiligheid inzettende mogendheden.
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DE CPN IN ACTIE

In "De Waarheid" van l augustus j.l. werd de openbare discussie

in

de CPN over de verkiezingsuitslag geopend met een bijdrage van CPN-voorzitter H. HOEKSTRA. De volgende dag kwam de heer De GROOT, erelid van het
partijbestuur, aan het woord.'De heer De GROOT stelde in zijn discussiebijdrage onder meer grote waarde te hechten aan actie. Actie die gericht
diende te worden op de belangen van de werklozen en op het mobiliseren van
een beweging voor de strijd tegen'het oorlogsgevaar.
De heer De GROCT stelde voor de actie voor de werklozen te beginnermet een landelijke meeting en demonstratie in Den Haag op de derde dinsdag
in september (opening van de Staten-Generaal). De beweging tegen het oorlogsgevaar diende naar zijn oordeel duidelijk solidair te zijn met de vredespolitiek van de Sowjet-Unie en de socialistische landen, terwijl de
CPN bovendien anders dan voorheen in deze beweging openlijk zou moeten optreden en zelf initiatieven nemen.
Het dagelijks bestuur van de CPN plaatste bij de discussiebijdrage
van de heer De GROOT een commentaar waarin stelling werd genomen tegen
diens ongezouten kritiek op de gehele partijleiding, maar waarin onder
meer ook benadrukt werd dat de strijd tegen de werkloosheid zowel als voor
nationale onafhankelijkheid en vrede zaken van de eerste orde zijn.

C

Tijdens een vergadering van het partijbestuur op 12 augustus werd
unaniem afstand genomen van de heer De GROOT en werd tevens in afwijking
van diens plannen besloten op zaterdag 17 september in Den Haag een massale CPN-manifestatie te houden voor zowel vrede als werk en welzijn. Op
20 augustus volgde de aankondiging dat een campagne gestart zou worden
tegen de neutronenbom.

STOP DE NEUTRONENBOM
Op initiatief van de CPN liet een groep van 130 Nederlanders, onde:
aanvoering van een aantal CPN-bestuurders, in "De Waarheid" van 20 augustus een oproep afdrukken om een brede beweging tegen de neutronenbom op

..

'
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gang te brengen. De initiatiefgroép kondigde aan dat onder het motto
"Stop de Neutronenbom''1 allerlei activiteiten zouden worden ontplooid en
ruime informatie zou worden verschaft over alle internationale en nationale implicaties rond dit vernietigingswapen. Volgens de reeds vele malen
beproefde CPN-methode werd opgeroepen de verklaring mede te ondertekenen,
worden in "De ir/aarheid" regelmatig lijsten met namen van nieuwe adherenten gepubliceerd en worden plaatselijk handtekeningenacties, picket— •lines e.d. gehouden. Deze activiteiten worden landelijk gecoördineerd
door het secretariaat van de initiatiefgroep, dat op naam staat van een
Amsterdamse CPN-districtsbestuurder.
De CPN speelt met haar actie in op de onder brede lagen van de be. olking levende gevoelens van onbehagen ten aanzien van de neutronenbom
en tracht deze te kanaliseren en richting te geven. Zo lukte het de initiatiefgroep tijdens de Vredesweek bekende vertegenwoordigers van verschillende kerken te bewegen hun mede-christenen op te roepen adhesiebetuigingen te zenden aan het voornoemde secretariaat.
Eind september waren ongeveer 20.000 handtekeningen verzameld en
naar aanleiding van dit succes besloten de initiatiefnemers de adhesiecampagne snel uit te breiden en om te zetten in een algemene volkspetitie tegen de neutronenbom, gericht tot beide Kamers der Staten-Generaal.
Deze activiteit van de CPN Heeft een bijzondere internationale dimensie, omdat de CPN sinds haar verzoening met de CPSU in het voorjaar
van 1977

zich weer openlijk ten doel stelt steun te geven aan de buiten-

.- "" ndse politiek van haar "natuurlijke bondgenoot" de Sowjet-Unie. Nadat
de CPN zich nog op formele gronden terwille van haar autonome imago had
gedistancieerd van een op 8 augustus gedateerde gemeenschappelijke oproep
van 28 communistische partijen tegen de neutronenbom, heeft zij zich na
de ontknoping van de interne machtsstrijd op 12 augustus gehaast alsnog
haar aandeel te nemen in de internationale campagne tegen de omstreden
bom. Leek het CPN-initiatief aanvankelijk nog geheel nationaal gericht
- in tegenstelling tot hetgeen de heer De GROOT in zijn discussiebijdrage
van 2 augustus had voorgesteld - tijdens een openbare partijmeeting op
9 september in Amsterdam werd voor de CPN de internationale oriëntatie

van de campagne duidelijk ingevuld. Voorzitter HOEKSTRA plaatste toen
namelijk de plannen van de "agressieve" NATO rond de neutronenbom in het
perspectief van het "verscherpt anti-communisme en anti-Sowjetisme" en
riep de communisten op zich tegenover dit dreigende gevaar "internationaal te verenigen, welke meningsverschillen er ook zijn".
NATIONALE MANIFESTATIE
In plaats van de door de heer De GROOT voorgestelde

werklozende-

lonstratie op de derde dinsdag in september organiseerde het CPN-bestuur
een nationale partijmanifestatie op zaterdag l? september in Den Haag.
Deze manifestatie moest vooral aantonen dat de CPN ondanks de verkiezingsnederlaag toch een politieke factor van betekenis is en blijft. Kosten
noch moeite werden gespaard zoveel mogelijk partijleden aan dit.evenement
deel te laten nemen. Uiteindelijk kwamen er ongeveer 5-OOO mensen, welk
aantal maar net aan de toch al niet te hoge verwachtingen van de .organisatoren voldeed.
Tijdens de meeting in het Haagse Congresgebouw, die aan de -demonstratieve optocht naar het Binnenhof voorafging, voerde -het woord. Hij somde een aantal activiteiten op waaruit moest blijken
dat de bevolking niet tot berusting en inactiviteit te brengen is. en
^voerde aan dat in de eenheid van massa-optreden van alle progressieve
.rachten het perspectief ligt van een andere regering. Het andere woorden
de CPN ziet zichzelf op lange termijn nog steeds als een serieuze regeringspartner.
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DE CPN EN DE CAMPAGNE "STOP DE NEUTRONENBOM"

De plannen van de Amerikaanse regering om in overleg met haar NAVObondgenoten het neutronenwapen aan te schaffen heeft sinds medio 1977
over heel de wereld vaak oprechte verontrusting gewekt. Vanaf het begin heeft de Sowjet-'ünie met een grootscheepse beinvloedingscampagne
dit onbehagen in met name de NAVO-landen trachten aan te wakkeren om
het de regeringen van die landen op zijn minst moeilijker te maken hun
fiat aan die plannen te geven. Om dit doel te bereiken beschikt de
Sowjetleiding over een aantal specifieke middelen, namelijk de diensten
van de geheel door haar beheerste internationale mantelorganisaties
(m.n. de Wereld VredesRaad) en de praktische hulp van de nationale
communistische partijen. Deze gingen dan ook in augustus j. l. aan de
slag om - zoals een gezaghebbend Soujetblad het noemde - door middel
van een brede massa-actie de strijd aan te binden onder het motto
"Stop de Neutronenbom".
Aanvankelijk had deze actie in Nederland geen
direct effect, omdat de CPN zich onder het
De GROOT-regiem placht te onthouden van dergelijke internationaal-communistische activiteiten terwille van haar "autonome" imago.
Maar nauwelijks had de CPN-leiding zich op
12 augustus van de eigengereide partijdictator De GROOT ontdaan, of zij startte met groot

STOPde
neutronen

B®M

élan een actie tegen de N-bom om haar trouw
aan Moskou te bewijzen en zich in één klap
binnen de communistische wereldbeweging te
rehabiliteren.
Al op 19 augustus lanceerde De Waarheid het zg. "Initiatief tot een brede beweging onder ons volk" onder de eerdergenoemde leus "Stop de Neutronenbom".
Formeel is dit Initiatief niet door de CPN zelf genomen, maar door een Initiatiefgroep van zo'n 130 personen, die voor het merendeel bestaat uit CPN-leden
onder aanvoering van zes CPN-bestuurders, maar overigens ook anders georiënteerde Nederlanders telt, die juist de "breedheid" van deze massabeweging moeten
illustreren. Deze actie is volgens de CPN nu een typisch staaltje van "nieuwe
coalitie"-vorming die zij op haar jongste congres heeft aangeprezen.
Vanuit de landelijke Initiatiefgroep is met grote voortvarendheid en directe
steun van het slagvaardig CPN-apparaat een complete organisatie opgebouwd
- met één landelijke en een paar honderd plaatselijke werkgroepen - die alle
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kenmerken draagt van een communistische mantelorganisatie. Door de medewerking
van min of meer bekende Nederlandera van diverse politieke, maatschappelijke
en kerkelijke signatuur niet direct als communistisch herkenbaar, is deze organisatie namelijk vooral in haar sleutelfuncties vrijwel geheel in CPN-handen.
Zo staat het penningmeesterschap en secretariaat, van waaruit alle activiteiten
worden gecoördineerd, op naam van de Amsterdamse

bestuurder

Ook de organisatorische touwtjes en contactadressen van de lokale werkgroepen
zijn in overgrote meerderheid in handen van CPN-kaderleden, die de centrale
partij-instructies

nauwgezet opvolgen. Het door de Initiatiefgroep uitgegeven

N-bulletin wordt verzorgd door de CPN-drukkerij Heiermann.
jst.'"

Voorlopige doelstelling van het Initiatief comité was het inzamelen van zoveel mogelijk handtekeningen door middel van intekenlijsten, huis-aan-huisbezoek. enz.
Deze inzamelingsactie verliep zo voorspoedig dat zij al begin oktober werd omgezet in een algemene "volkspetitie", te richten aan beide Kamers der StatenGeneraal met de bedoeling door zo'n verkapt volksreferendum buitenparlementaire
druk te leggen op de parlementaire besluitvorming.
Het is uiteraard onmogelijk af te wegen in hoeverre deze actie uitwerking heeft
gehad op de publieke en politieke standpuntbepaling, maar het is duidelijk dat de
CPN er in is geslaagd met de meer dan een miljoen opgehaalde handtekeningen een
belangrijk stuk van de in Nederland levende verontrusting te kanaliseren in een
actie, die zij politiek kan uitspelen ten gunste van haar "natuurlijke bondgenoot", de Sowjet-Unie.

r'
^

Het Internationale Forum tegen de N-bom
Het succes van de Nederlandse actie inspireerde het idee om de CPN een stimulerende en coördinerende rol te laten spelen in de internationale campagne tegen
de

neutronenbom, die tot dan toe nog niet naar Sovjet-wens was verlopen.
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In de hierop volgende maanden werd het Ajusterdams Forum zorgvuldig, maar in
alie stilte voorbereid in nauw overleg tussen de CPN, Oosteuropese vertegenwoordigers en de communistisch gedomineerde Wereld Vredes Raad

Begin december reisden prominente en lagere CP'N-vertegenwoordigers heel Westen Oost-Europa af, om de jarenlang verstoorde betrekkingen met de zusterpartijen aldaar te herstellen en deze tegelijkertijd op te wekken hun volle medewerking te geven aan het Internationaal Forum door te zorgen voor zo representatief mogelijke afvaardigingen. Onder de buitenlandse delegaties die op 18 maart
naar Amsterdam waren getogen tref men dan ook veel klinkende namen aan van bekende wetenschappers, theologen, kunstenaars, enz,, maar de harde kern werd toen
doorgaans uitgemaakt door communistische kaderleden, die het evenement volgens
*

plan konden laten verlopen. Ook onder de Nederlandse deelnemers bevonden zich.
vele notabele representanten uit heel de samenleving, die zich oprecht zorgen
maken over het omstreden wapen.
Hierbij moet opgemerkt worden dat diverse politieke, kerkelijke en maatschappelijke organisaties zich de laatste tijd achter de "Stop de Neutronenbom"-actie
hebben geplaatst; daar was het de CPN in .het kader van haar "nieuwe coalitie"politiek ook mede om te doen. Maar die andere groeperingen hebben geen wezenlijke invloed op de gang van zaken kunnen uitoefenen;

al was het alleen maar

omdat zij pas als organisatie bij de actie betrokken raakten., toen er al honderdduizenden handtekeningen waren ingezameld en het Forum al in vooroereiding was.
De organisatie van het Forum op 18 maart, evenals van de door zo'n 50.000 demonstranten bijgewoonde manifestatie ds dag daarop, bleek dan ook geheel in handea
te zijn van de CPN in nauwe samenwerking met haar zusterpartijen en de Wereld
Vredes Raad, Er kon zodoende nauwelijks sprake zijn van een zakelijke oJ algewogen
discussie, omdat de regie geheel gemonopoliseerd

werd door een strak gediscipli-

neerde organisatie, die zich primair vereenzelvigt mst de belangen van "dt ï-oc-ülistische landen".
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Natuurlijk mochten tal
le,

van respectabele sprekers het hunne zeggen over de more-

medische, fysische en polemologische implicaties van de neutronenbom, maar

de politieke strekking van het gebeuren stond al op voorhand vast. Vooropgezet
doel was het Forum en de demonstranten een ongenuanceerd "nee" te laten uitspreken tegen de NAVO-plannen rond de N-bom, teneinde de politieke besluitvorming in
de Westerse wereld dienovereenkomstig te kunnen beïnvloeden.

&ü§f
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DE CPN IN DE STRIJD TEGEN KERNWAPENS

_„. —
iT

De Sowjet-Unie en koe? internationale bondgenoten blijken niet zonder
succes te hebben ir^espeeld op de gevoelens ven onbehagen, alom gebekt
door het voornemen ven de Amerikaanse reqerirjz om in overleg met haar
NAVO-partners het neutronenapen te -introduceren. Door middel ven een
grootscheepse be-invloedingscampagne heeft, met name de Wereld Vredesraad} de grootste door- Moskou gedirigeerde internationale communistische mantelorganisatie3 gepoogd deze onrustgevoelens aan te wakkeren.
In Nederland is het ds CPN geweestj die zich in steeds nauwer overleg
met haar Oosteuropese "bondgenoten" voor deze zaak heeft sterk gemaakt.
Een door haar gevormd Initiatie ƒ'comité} dat voor het merendeel bestond
uit CPN-leden maar waarin welbewust ook plaats ingeruimd werd voor
politiek anders georiënteerden3 is er in hoge mate in geslaagd om de
in Nederland levende verontrusting over de N-bom onder één noemer te
brengen. Hoogtepunten in deze activiteit waren een succesvolle hcndtekeningactie en de organisatie van een Internationaal Forum op IS
maart 1378 te Amsterdam. Sedertdien heeft de CPN getracht deze r.ieuue
"vredesbeweging" verder uit te bouuen en ook voor andere doelei-rjian
geschikt te maken.
Symposium en Culturele Manifestatie
Sinds medio 1978 is de CPN druk doende de in de anti-N-bom campagne
gelegde contacten te verdiepen en de actie-basis verder te verbreden. Daartoe werd eerst vanuit het comité de stoot gegeven tot de oprichting van. een
Permanent Overlegorgaan tegen de kernbewapening, waarin vertegenwoordigers
van verschillende politieke partijen, kerkelijke vredesorganisaties en de
vakbeweging zitting namen.-Toen deze opzet voor de CPN niet onverdeeld gunstig
uitpakte doopte het Initiatiefcomité zichzelf om in "Samenwerkingsverband
Stop de Neutronenbom - Stop de Kernwapenwedloop" .

./-•
V

Toen president CARTER na een voorlopig uitstel op 18 oktober 1978
besloot om alvast enkele onderdelen van de neutronengranaat en de overbrengmiddelen ervan in productie te nemen vond het Samenwerkingsverband de tijd
aangebroken om de activiteiten op te voeren. Wederom werd Amsterdam de plaats
van actie. Achtereenvolgens werd op 16 december 1978 een Internationaal Symposium en op 13 januari j.l. een groots opgezette Culturele Manifestatie tegen
de neutronenbom georganiseerd. In beide gevallen was de regie van te voren in
herhaalde contacten doorgesproken met functionarissen van de Wereldvredesraad
van het Bureau Buitenland van de CPSU. De organisatoren wisten zich derhalve
verzekerd van alle, ook materiële steun van die zijde.
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Het symposium werd bijgewoond door naar schatting 350 personen,
onder wie vertegenwoordigers van met name Oosteuropese ambassades, politieke partijen en vredesorganisaties. Het gezelschap werd toegesproken door
de Italiaanse senator en voormalig NAVO-commandant Nino PASTI , die een belangrijk deel van zijn betoog besteedde aan de weerlegging van de NAVO-motieven voor de invoering van de neutronenbom, de Amerikaanse

publicist en

ex-CIA-functionaris Dr Herbert SCOVILLE, die betoogde dat in geen enkel conflict ooit kernwapens gebruikt mogen worden, de Russische generaal b. d.
Prof. MILSHTIYN, die president CARTER hekelde omdat hij ondanks de massale
protesten overging tot het in productie nemen van het "sinistere" wapen,
Prof. J. GALTUNG, die NAVO-secretaris-generaal J. LUNS op de korrel nam,
(ƒ'

omdat hij al degenen die zich tegen de neutronenbom keren Sowjet-stromannen
had genoemd, en tenslotte de Japanse Boeddhistische monnik Gyotsu SATO, die
bijna letterlijk de visie van de Wereld Vredesraad verwoordde. De discussie
die op deze inleidingen volgde werd in belangrijke mate gestuurd door de communistische organisatoren, zodat nauwelijks sprake kon zijn. van een afgewogen
uitwisseling van ideeën. Het symposium liet dan ook een eensluidend en ongenuanceerd neen horen tegen de NAVO-plannen rond de neutronenbom.
Op de Culturele Manifestatie "Wij tegen de Neutronenbom"

traden ruim

200 artiesten op voor meer dan 6000 bezoekers. Dit dankzij de CPN-inbreng
voortreffelijk georganiseerde evenement kreeg in nogal wat landelijke media
de publiciteit die ermee beoogd werd.
Nieuwe acties
f'

Het Samenwerkingsverband zint thans kennelijk op nieuwe acties, al is
nog niet helemaal duidelijk welke vorm die zullen gaan aannemen. Het gaat
er in elk geval om de bestaande relaties in vooral kerkelijke- en vakbondskring uit te breiden en de aandacht voor ontwapeningskwesties

verder te hel-

pen richten, niet in het minst met behulp van de vele plaatselijke werkgroepen, die tekenen voor de organisaties van discussie-avonden, protestdemonstraties, fakkeloptochten, e.d.
De greep die de CPN heeft op deze beweging tegen de bewapeningswedloop
lijkt zeker niet te verminderen, maar eerder verstevigd te worden. Het doel
dat de CPN hiermee beoogt is Nederland uiteindelijk te helpen "bevrijden van
het agressieve NAVO-bondgenootschap", niet onmiddellijk maar via een aantal
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directe en praktische tussenstappen, zoals o.m. uiteengezet in het CPNkaderblad "Politiek en Cultuur" van april/mei 1978.
Onder die praktische tussenstappen rekent men de afwijzing vaa opslag
van atoomwapens in ons land en de weigering het Nederlandse leger te integreren in NAVO-verband. Blijkens recente uitlatingen en publicaties lijkt men
nu de acties in het bijzonder te willen gaan richten tegen de productie en
stationering op Europese bodem van de zg."grijze zone wapens", tactische
kernwapens, die tot nog toe zowel bij de SALT- als bij de MBFR-besprekingen
buiten beschouwing zijn gebleven, zoals de neutronengranaat, de Pershing II
en de Cruise raket.
De echo daarvan viel te beluisteren tijdens een openbare vergadering
van de-Tweede Kamercommissie voor defensie en buitenlandse zaken op 5 februari
\i toen van CPN—zijde het idee werd geopperd de regeringen van alle landen
die de slotverklaring van Helsinki hebben onderschreven te consulteren over
de mogelijkheid van. een Europese bespreking inzake deze problematiek. Zo
blijkt het samenwerkingsverband, met op de achtergrond de CPN, zich opnieuw
in dienst te stellen van de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie, die
immers na de conferentie van Helsinki vooral via de Wereld Vredesraad een
campagne is begonnen om de daar bereikte "politieke ontspanning te complementeren door militaire ontspanning".
»
Over deze activiteiten vindt regelmatig en intensief ruggespraak plaats
tussen enerzijds functionarissen van het Samenwerkingsverband en de CPN en
anderzijds vertegenwoordigers

van de Wereld Vredesraad en het Bureau Buiten-

land van de CPSU en andere Oosteuropese CP-en.
.,~^~

Illustratief voor de diepere bedoeling van organisatoren achter de
schermen is een uitspraak van de nieuwe Russische ambassadeur hier te lande
Ir Vasily TOLSTIKOV, dat dit soort acties Nederland "tot een breekijzer in
het Westen en de NAVO zal maken".
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blijven samenwerken op voet van gelijkheid. Zij zeggen de leninistische
concepten inzake de dictatuur van het proletariaat en. de leidende rol van
de communistische partij te hebben opgegeven en pretenderen de parlementaire spelregels en de burgerlijke rechten en vrijheden voorgoed te zullen
eerbiedigen.
Van CPSU-zijde wordt deze Euro-CPen verweten, dat zij zodoende hun
vcörhoederol opgeven en hun communistische identiteit doen opgaan in
"ideologisch vormloze verkiezings- en samenwerkingsverbanden onder het motto
van eenheid tot elke prijs". Aldus zouden zij "het wetenschappelijk revolutionaire uitgangspunt" inruilen voor "burgerlijk parlementarisme" en zouden
zij hun "historische missie om de massa's naar het socialisme te voeren"
verloochenen.
Dit Sowjetverwijt treft in elk geval niet de CPN, waarvan

' '

-

"het

overheersende beeld .... er één is van continuïteit: de verschillen tussen
heden en verleden zijn voornamelijk verbaal, soms tactische aanpassingen,
dikwijls een kwestie van de manier waarop de boodschap verpakt wordt". Ook
naar de taxatie van

heeft de CPN de laatste jaren weliswaar de

"overdrijving afgezworen" en "selectief gebruik gemaakt" van "door meer eurocommunistisch georiënteerde partijen verworven inzichten en opgedane erva*

ringen.", maar heeft zij verder geen enkele aanleiding gegeven haar "ervan te
verdenken een echt democratische partij te zijn geworden".

Enkele gevolgtrekkingen
In het eerste concepthoofdstuk voor een nieuw partijprogram blijkt
de CPN onverkort uit te gaan van de universele betekenis van de leninistische revolutietheorie. Zij ziet daarin blijkbaar nog steeds "de enig juiste
revolutionaire weg", die dan wel op onderdelen verbijzonderd mag worden tot
een meer "nationale weg naar het socialisme" maar algemeen maatgevend blijft
in de fundamentele opeenvolging van de twee hoofd-etappes.
In vergelijking met haar vroegere program vraagt de partij nu veel
minder aandacht voor de tweede, socialistische fase, kennelijk omdat die
toch nog in het verschiet ligt en een "nieuw type samenleving" beoogt, die
bij het publiek niet zo zal aanspreken omdat zij niet langer te rijmen valt
met het bestaande democratische bestel. Alle nadruk ligt op de eerste fase
van de democratisering, die thans immers aan de orde is en het bij vele
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mensen goed zal doen. Dat de "democratische machtsvorming van onderop"
alleen maar bedoeld is als springplank naar de "socialistische omvorming"
wordt slechts in zeer sobere bewoordingen aangestipt.
Het omzichtige taalgebruik maakt het program-ontwerp nogal ondoorzichtig voor buitenstaanders, maar ook moeilijk herkenbaar voor de eigen
partijgenoten. Dat is de onvermijdelijke, maar ingecalculeerde prijs van de
bondgenotenpolitiek, die een CP ertoe dwingt ideologisch zo weinig mogelijk
de nek uit te steken t er-wille van haar imago bij potentiële samenwerkingspartners. Alleen door opvoering van de interne discipline en scholing kan
zo'n partij zich naar huiten toe een dergelijke soepele opstelling veroor,~,v—
(

loven. Deze opstelling impliceert overigens ook dat de CPN zich er in de
democratiseringsfase wel voor zal wachten, al te zeer in conflict te komen
met de nog heersende rechtsorde.
Het moet gezegd, dat de partij met haar bondgenotentaktiek aardig
succesvol is geweest sinds zij deze op haar laatste congres in 1978 aantrekkelijker heeft gepresenteerd als een pragmatische "politiek voor een
*

nieuwe coalitie". Met die coalitie mikt zij op een steeds wisselende bundeling van dwars door de politieke en maatschappelijke scheidslijnen heenlopende massa-bewegingen, die zij wil mobiliseren rond concrete en goed
in de markt liggende issues om zo de bestaande beleidsinstanties onder
druk of zelfs voor het blok te zetten. Het -gaat er immers volgens de CPN
niet om wat het parlement en wat de leiding van politieke partijen of vakbonden willen, maar om wat de bevolking zelf wil. Daarbij probeert de partij
ƒ•

in te haken op wat er de laatste tijd ook buiten eigen kring gegroeid is aan
ideeën over buitenparlementair activisme en maatschappelijke

machtsvorming-

Bovendien heeft zij, waarschijnlijk mede door de inbreng van vele jonge
leden die aan de universiteit ruime ervaring met deze manier van "democratiseren" hebben opgedaan, een veel fijnere neus gekregen voor wat er onder
"brede lagen van de bevolking" leeft om daar met kans van slagen op te kunnen inspelen.
In elk geval is het haar de laatste twee jaar dankzij haar enorm organisatievermogen gelukt zulke gevoelens in enkele massa-acties te kanaliseren
en aldus "politiek gewicht" te geven. Zij slaagde daar bijv. in op het stuk
van vrede en veiligheid ("Stop de N-bom - Stop de kernwapenwedloop") en op
dat van de belangenbehartiging ("Bestek '81 moet van de baan", "Stop het
.-- eigen risico") en sinds kort probeert zij het na een ideologische volte-face
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samen met enkele andere Westeuropese CP— en ook op het gebied van de kernenergie ("Stop de kerncentrales") . Al deze campagnes geven een eenzijdige
overbelichting en versimpelde oplossing van complexe problemen, die de mensen reeds bezighielden.
Deze acties krijgen nog een extra dimensie, doordat ze bijna steeds
met hoge CPSU- functionarissen zijn doorgesproken, zodat zij - om er het
minste van te zeggen - wel niet in strijd met het Sowjetbelang zullen zijn.
Met name in de actie tegen de neutronenbom heeft de CPN niet alleen zeer
nauw overleg gepleegd met de CPSü, maar ten behoeve van deze partij zelfs
een voortrekkersrol gespeeld op internationale schaal. En ze lijkt dat te
zullen blijven doen nu deze onderneming wordt verbreed tot een campagne
.tegen de.zgn. taktische atoomwapens, waarmee de veiligheid van West-Suropa
direct in het geding is . De rol die de CPN in zulke acties speelt moet dus
niet alleen worden afgemeten aan haar beperkte nationale betekenis, maar
vooral - zoals zijzelf ook steeds nadrukkelijk doet - aan haar betekenis als
. "integrerend deel" in de Europese en internationale communistische beweging
en als "natuurlijke bondgenoot" van de socialistische laaden, waarmee

zij

"allesoverheersende gemeenschappelijke belangen" zegt te hebben.
Zeker in West-Europa zullen zich de komende jaren heel wat aanknopingspunten voor massa- act i vit ei t aandienen gezien de groeiende onvrede over bijv.
de nucleaire bewapening, de kernenergie en de noodzakelijke nationale bezuinigingen. Dat is niet zonder risico voor een -werelddeel, waarvoor de status
quo in de nabije toekomst toch al minder vanzelfsprekend lijkt te worden door
de voortgaande economische recessie en energieschaarste, doch evenzeer door
de veranderde militair-strategische en bondgenootschappelijke verhoudingen.
Als daarop met enig succes van communistische zijde zou worden ingespeeld
met nassa-acties, zou dat niet alleen de democratische stabiliteit, maar
ook de geloofwaardigheid van de onafhankelijkheid en verdedigbaarhieid van
deze smalle schijf aan het Euro-aziatisch continent bepaald niet ten goede
komen .
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Détente in Sovjetrussiache opvattingen
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DETSNTS IX SOWJZTRUSSISCHS OPVATTINGEN

Ds 'ir. .juli an. augusir^is op de Xrim gzvce.~cde basvrskincsn tussen
Sovjetleider BEEZJirEV en zijn college.' 3 uit ds Oosteuropese bloklanden
sr. s'cngolia veren veer sar. beler^grijk. daal gsiri.jd oer. ontspanning ar.
on~^epening. 3enedruk~ werd de~ ds 5o~ujet-;Jnie zich sarren rr.et ds or.d&r.
Verschoupectlendsn zal ir.zz~~er. voor "h.e~ bijeenroepen ven. een peneuropese conferentie rr.e~t deelname ver. ds '/erenicds Staten en Canada"
*~rf t -— s~~ -n &
i^Uw^^-XfcS

>-i^-y-t — »^*V'-~^*'*"J*^
C-^'-j-^/-^'-*.-'^^

"••CCi
Lxix.O O ï

tc.tsn!!'', aan ccr.fzrg.nz'is , dis. wat
r. 1375 gshotidan "'isl3'irj<.-i.-confsr'ar.-i.e:
over "Europese ve-i.li.ghs'i.d zn scnenjsrkïng". D-it strceven neer ssn
"Esls'inkd-confsrsntze" over "cr.tücper.-ir'jz " . io n-i,3~ n-iaioj. Een dergelijk
vccrstsl -Js bijvoorbeeld el 2sr-3 cedeen. door de C?:Y in hst kedsr ver.
heer cerpegne tegen de .VAVC-beueper.ingj rr.cc? deerop usrd door de Scu.j'e
Unie ook el gedoeld toen - onrriddelli.i'k rx. H.els-C.nki - sr^Jcor gepleit
•jerd om de "~oclitieke détente" te laten ui toonden in eer. "rrrLli~eire.

Het begrip détente is al vele jaren. - ook al vóór 1975 - een sleutelbegrip als het gaat oei de verhouding tussen Oost en West. Voor de publieke
opinie in het Westen is détente gelijk aan ontspanning, een ontspanning die
zal uitkristalliseren in een grotere sanenver-cing en toenadering, in meer
wederzijds begrip, in een vreedzaam en ongestoord naast elkaar bestaan zonder
de dreiging van oorlog. Détente heeft bovendien te maken niet zaken als aieer
aandacht voor de mensenrechten in Oost-Suropa, het tolereren van dissidenten
en met de verpachting van een democratisering

- naar westers model - van de

Ooateuropese samenleving. Kortom, met meer individuele vrijheid voor de
gewone burger en met aanpassingen van de marxistisch-leninistische ideologie.
Dat in de Oosteuropese opvatting van détente uiteraard voor een deel aan
dezelfde zaken wordt gedacht, blijkt bijv. uit een uitspraak van BREZJNEV,
die hij op 18 januari 1977 deed toen hij een rede hield in de atad Tula.
"Détente", zei hij toen, "betekent op de eerste plaats het uitbannen van de
koude oorlog en het streven naar normale evenwichtige relaties tussen staten.
Het betekent dat men bereid is om meningsverschillen ... op vreedzame wijze
aan de onderhandelingstafel bij te leggen.- Détente vereist een zekere mate
van vertrouwen en de bereidheid om rekening te houden met de legitieme belangen van de andere partij."
Het Sowjetrusaische concept van détente beperkt zich dus uitdrukkelijk
tot de relaties tussen staten en derhalve tot het terrein van de verhoudingen
op internationaal niveau. Dit is recent nog eens met zoveel woorden onder-
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streept in een artikel in de jongste juni-aflevering van het Sowjetrussische
tijdschrift International Affairs, gepubliceerd onder auspiciën van het-Sowjetininisterie van Buitenlandse Zaken. De auteur, A. SOVSTOV, geeft daarbij onverholen aan dat détente tot dit terrein beperkt aoet blijven en dat "elke poging
détente uit te breiden tot ideologie en klassenverhoudingen volledig in tegenspraak is niet de geest en de inhoud van het begrip". De sectoren waarin in Sowjetrussische opvattingen de détente dan wel zal moeten gelden zijn duidelijk aangegeven in een brochure van het Sowjetrussische persbureau Novosti

) .

Behalve over politieke détente, waarbij internationale politieke problemen
niet door middel van dreiging met wapens maar aan de onderhandelingstafel moeten
worden opgelost, spreekt de brochure uitdrukkelijk over militaire, economische
en culturele détente.
Militaire détente - aldus de strekking van het Novosti-geschrift - is
noodzakelijk on datgene veilig te stellen wat bij de in 1975 in Helsinki gehouden
europese veiligheidsconferentie - "het symbool van détente" - is bereikt. Door
deze Helsinki-conferentie is Europa "van een broeinest van conflicten geworden
tot een proefterrein voor vreedzame coësistentie, vermindering van spanning en
voor samenwerking". De accoorden - zo benadrukt de Novosti-brochure - bevatten
genoeg bouwstenen voor een duurzame vrede in Europa en zullen zeker als voorbeeld
kunnen dienen voor andere continenten. Natuurlijk zijn er krachten - "het militair-industriële complex", "machtige imperialistische reactionaire kringen" en "maolsten'-'- - die deze positieve ontwikkelingen teniet willen doen en die minstens
terug willen naar

de fase van de "koude oorlog". Deze détente-tegenstanders -

zo is de boodschap - proberen vooral onderhandelingen

op het terrein van de ont-

wapening te frustreren en in het Westen heeft hun activiteit geleid tot een
"stijging van de militaire uitgaven" en tot "voorbereidingen voor de produktie
van nieuwe wapens voor massavernietiging".waarbij vooral gerefereerd wordt aan
de z.g. cruise missile en aan de neutronenbom als "een wapen dat veilig kan worden
gebruikt voor offensieve doeleinden".

*)

MILKAIL GOLU3NICHY, "Détente, The soviet Viewpoint, The Onlv Way,"
Novosti Press Agency Publishing House, Moscow" june 1978.
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Novosti laat overigens nieuwe wapenontwikkelingen in Oost-Suropa onbesproken, maar -vat dat betreft is de redenering duidelijk. Deze zijn noodzakelijk
door de ontwikkelingen in het Westen en zijn bedoeld voor versterking van de
defensieve kracht, vereist on de "verworvenheden van het socialisme" te verdedigen regen agressie van de kant van het "imperialisme". Daarin lag ook de no»

tivering toen van Sovjetzijde tijdens de TTP-top van november 1973 geprobeerd
werd de partners te bewegen tot een verhoging van de defensiebudgetten.
Enerzijds is er dus - net Helsinki als "hoogtepunt" - een proces van politieke détente op gang gebracht, anderzijds is er sprake van voortgaande wapenontwikkeling en bewapening. Deze twee ontwikkelingen zijn in Sowjetrussische
opvattingen niet net elkaar te rijnen, want "er bestaat altijd het gevaar dat
de détente zal verdwijnen". Sen terugval in een toestand van "koude oorlog" of
"een derde weg tussen détente en koude oorlog in" wordt afgewezen, vanwege het
daaraan verbonden gevaar van escalatie. Aangezien er in de tegenwoordige tijd
geen alternatief

is voor détente blijft er in Sowjetrussische opvattingen

slechts een enkele mogelijkheid open. De voortgaande wapenontwikkeling

moet een

halt worden toegeroepen, er moet gestreefd worden naar "ontwapening" en'de
"politieke détente" moet worden uitgebreid op militair terrein. Daartoe moet het
aantal verdragen dat op dit terrein reeds is gesloten, worden aangevuld net
nieuwe. De Novosti-brochure noemt in dit verband uitdrukkelijk het voorstel dat
in naart 1973 door de Sowjet-Unie samen met de andere "socialistische" landen
is gedaan om te komen tot een verdrag waarbij "de productie, de opslag en het
gebruik van neutronenwapens wordt verboden". Aanvaarding daarvan door de NAVOlanden, aldus de brochure, zou "de veiligheid van alle staten en zeker niet in
ii
de laatste instantie van de NAVO-landen zelf ten goede komen. Daaraan wordt de
waarschuwing gekoppeld dat - als de "neutronenbom" deel zou gaan uitmaken van. de
NAVO-bewapening - dit "het proces van détente (zou)

compliceren", "de relaties

tussen Oost en West (zou) verslechteren" en "de vooruitzichten voor onderhandelingen (zou) schaden". Bovendien zou dan de Sowjet-Unie, zo wordt gesteld, gedwongen worden het wapen zelf ook in produktie te nemen. Is zo dus - in Sowjetopvattiugen - militaire détente noodzakelijk voor het veiligstellen en het uitbouwen van de "politieke détente", dit biedt ook goede mogelijkheden voor uitbreiding van de détente op het terrein van de economie en voor wetenschappelijke
en technische samenwerking. Dergelijke samenwerking wordt niet alleen noodzakelijk
geacht om "die sociale en economische problemen op te lossen waar vele landen
mee te kampen hebben", naar ook om "nieuwe mogelijkheden te realiseren, die door
de wetenschappelijke en technologische vooruitgang gegeven zijn". Bovendien maakt
verdere vooruitgang op het terrein van wetenschap en techniek "grotere internationale aamenwerking en meer contacten" noodzakelijk.
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Volgens het Novosti-geschrift zijn er bijzonder gunstige voorwaarden op
deze terreinen juist in Europa aanwezig. Immers het economisch potentieel, van
Europa als geheel is groter dan var. enig ander continent. Bovendien is op wetenschappelijk en technologisch terrein "het Europees potentieel volledig gelijk
aan dat van Amerika". Omdat achter > de accenten in Oost- en in West-Europa verschillen, zou een "samenvoeging" er. meer "samenwerking" op deze terreinen noodzakelijk zijn oni de mogelijkheden volledig te benutten. De boodschap is duidelijk:
samenwerking op economisch, wetenschappelijk en technologisch terrein zou voor
Europa ais geheel uitstekende mogelijkheden bieden en bovendien tot resultaat
hebben dat in eerste instantie de economische banden (en later natuurlijk ook de
politieke) tussen West-Europa en de Verenigde Staten losser zouden worden. Wie
in een dergelijke constructie het meeste voordeel zou hebben - West-Europa of
het Sowjetblok - kan nauwelijks een moeilijk te beantwoorden vraag worden genoemd. Daarvoor hoeft men alleen niaar de economische resultaten van beide delen
van het continent naast elkaar te leggen. Rest nog te vermelden dat in Sowjetrussische opvattingen het onmogelijk is een duidelijke scheidslijn te trekken
tussen politieke, militaire en economische détente. Zij zijn niet onafhankelijk
van elkaar mogelijk, in het bijzonder omdat vooruitgang op een van deze deelterreinen een meer gunstige situatie schept voor vooruitgang op de andere.
In het kader van het streven naar uitbreiding van de "politieke détente"
tot het militaire en economische gebied past in Sowjetopvattingen ook de uitbreiding van de mogelijkheden in Oost en West om kennis te nemen van eikaars
culturele verworvenheden, of - zoals het in Sowjetgeschriften heet - de "culturele
détente". Doel is het creëren van een klimaat van wederzijdse interesse en vertrouwen tussen de volkeren. Mocht hierbij de indruk ontstaan dat de Sowjet-ünie
dit wil bevorderen door het openstellen van de grenzen voor massaal toerisme
van en vooral naar het Wasten, dan is dit niet correct. Culturele détente dient
bevorderd te worden door uitwisseling van balletgezelschappen, films, televisieuitzendingen, literatuur en dergelijke zaken. Het verwijt dat daarbij bij herhaling wordt gemaakt is dat het Westen nauwelijks aandacht heeft voor de culturele verworvenheden van de "socialistische landen". Dit wordt dan meestal geïllustreerd door het aantal uit het Westen afkomstige in de Sowjet-Unie uitgebrachte
boeken en vertoonde films te vergelijken met wat in het Westen op dit terrein is
gebeurd. En dan slaat de balans - als alleen rekening gehouden wordt met Westerse
publieke belangstelling voor door de Oosteuropese

autoriteiten gesanctioneerde

werken - inderdaad door naar de kant van de Sowjet-Unie.
Is de Sowjet-Unie dus een uitgesproken voorstander van het streven naar
détente op het terrein van de politiek, de economie, de cultuur en van het
ven naar militaire détente, op net terrein van de ideologie wil zij daar niet
van horen.
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Het eerder genoemde SOVETOV-artikel in International Affairs van juni j.l.
liet daar zoals gezegd geen onduidelijkheid over bestaan: "elke poging détente
uit te breiden tot ideologie en klassenverhoudingen ia volledig in tegenspraak
aet de geeat en de inhoud van het begrip" . En mochten er nog personen zijn
"

die nog altijd de allang vervlogen illusie koesteren, dat het mogelijk

kan zijn het sociaal-politieke systeem in de socialistische landen te veranderen
(dan) aoeten

(zij) besef-en dat dit tot ernstige politieke vergissingen kan

leiden, die de internationale samenwerking en het wederzijds begrip zware schade .
kunnen toebrengen

Innenging in de interne aangelegenheden van de socia-

listische landen zal nooit worden toegestaan". Het zal duidelijk zijn dat deze
woorden rechtstreeks gericht zijn tegen die kringen in het "kapitalistische Vesten"
die in het détantestreven goede mogelijkheden zien voor een (langzaae) verandering van het niarxistisch-leninistisch maatschappijncdel in Oost-Europa. SOViTOV'3
woorden lijn uitdrukkelijk niet bedoeld als een geruststelling naar het Westen
toe dat de Sowjet-Unie haar activiteiten ten gunste van het wereldconmunisme zal
staken. In de eerder aangehaalde Kovosti-brochure wordt op cryptische wijze gesteld dat "ideologische strijd geen uitvinding van Cccaunisten is. Het is een
permanente voorwaarde voor de menselijke samenleving, een objectieve realiteit".
Daaruit mag echter niet geconcludeerd worden dat daaraee b.v.activiteiten vanuit
het Westen oa veranderingen in Oost-Huropa te bewerkstelligen (b.v. acties terzake van mensenrechten) zijn toegestaan. Deze vallen onder de tarm "psychologische
u
oorlogvoering en niet onder "ideologische strijd". Activiteiten in de andererichting

daarentegen vallen daar uitdrukkelijk wel onder. Sterker nog, de détente

wordt daarvoor geacht gunstige mogelijkheden te scheppen in de "nieuwe historische
situatie", waarin enerzijds oorlog minder bruikbaar en nucleaire oorlog geheel
onbruikbaar is geworden als katalysator voor de '"socialistische revolutie" en
anderzijds de verschuiving van het mondiale machtsevenwicht naar de "socialistische
statengemeenschap" .onder leiding van de Sowjet-Unie aan de C?-en in de "kapitalistische landen" de mogelijkheid heeft geboden andera wegen naar het "socialisme"
te bewandelen.

Reauserend komt het er dus op neer dat in Sowjetrussische opvattingen détente op politiek en militair terrein de zaak van de vrede dient en daarom moet worden nagestreefd. Samenwerking op economisch, technisch en wetenschappelijk terrein
(de z.g. economische détente) is daarmee uitdrukkelijk verbonden en zal ongetwijfeld gunstig zijn voor de economische opbouw van. de Sowjet-Unie. Détente op ideo-

- 27 logisch terrein wordt echter afgewezen, want de verdorvenheden van het "socialisme"
mogen niet in gevaar worden gebracht. Sprekend is de conclusie van het eerder
aangehaalde SOVSTOV-artikel : "De positieve veranderingen die de détente op het
internationale toneel (tot nu toe) heeft teweeggebracht, hebben ook een krachtige
injectie gegeven aan de klassenstrijd in de kapitalistische landen".
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DE .INTERNATIONALE ESTAFSTTE_TSGEN DE KERmUPENWEDLOOP

De Sowjet-Un-ie en haar bondgenoten zijn nog steeds doende in te
spelen op da onrustgevoelens, die in het Vesten ontstoor, zijn rond
NAVO-plannen voor modernisering of introductie van nieuwe tactische
nucleaire, wapens zoals de neutronenbom op Europese bodem.
Vooral de -internationale corrmun-istische mantelorganisatie WR
(Wereld Vrsdss Raad) heeft "kans gezien door middel van een omvangrijke
be^nvloedings'campagne deze onrustgevoelens aan te wakkeren. In Nederland was het de CPN die zicTi daarbij heeft laten inschakelen. Na het
succes van het 'door haas? in het leven geroepen Initiatie f comité "Stop
de N-bom" heeft de CPU in voortdurend overleg met haar Oosteurcpese
"bondgenoten" geprobeerd deze n-iezaj ontstane "vredesbeweging" verder
uit 'te bomden. Uitgaande van de gedachte dat Nederland een breekijzer
in de NAVO kan worden^ is men begonnen stemming te maken tegen alle
z.g. euro-strategische en massaVeTn-ietigingswapens. Eet Initiatiefcomité heeft zich daartoe omgezet in een "Samenwerkingsverband. Stop de
N-bom — Stop de kernwapenwedloop". Een nievwe campagne om een tweede
Europese Veiligheidsconfere-nt-ie volgens de Helsinki-formule van de
grond -te krijgen is ven start gegaan.
Internationale Estafette tegen d e _ W - b o n en de massavernietigingswapens
Onder het motto: "Stop de H-bom, Stop de massavernietigingswapens - Naar
verdere ontspanning en ontwapening" ia op zondag 26 augustus in Amsterdam het
startsein gegeven voor een z.g. Internationale E s t a f e t t e . In het CPN-dagblad
"De Waarheid" van 21 juni werd dit

nieuwe initiatief van het Samenwerkings-

verband: "Stop de Neutronenbom - Stop de kernwapenwedloop" voor het eerst
gepubliceerd. In deze aankondiging werd het initiatief van het Samenwerkingsverband in alle toonaarden geprezen omdat het noodzakelijk heette "de beweging voor een vervolg op SAXT-II te

versterken en de strijd tegen de neutro-

nenbom, tegen de massavernietigingswapens door te zetten".
Het in overgrote meerderheid door CPN-ers geleide Samenwerkingsverband:
"Stop de Neutronenbom - Stop de kernwspenwedloop" is in de zomer van 1978
voortgekomen uit

het Initiatiefcomité "Stop de Neutronenbom", dat verantwoor-

delijk was voor de succesvolle handtekeningenactie in 1977 en de organisatie
in maart 1978 van een massale demonstratie C50.000 deelnemers) en Internationaal
Forum tegen de neutronenbom in Amsterdam. Door deze evenementen slaagde het
ogenschijnlijk "breed"-. : opgezette Initiatiefcomité erin om de in Nederland
levende verontrusting over de N—bom onder één noemer te brengen.

- 29 De naamsverandering werd noodzakelijk geacht omdat men de actiebasis wilde
verbreden en zich in het bijzonder wilde gaan richten tegen de productie
en de stationering op Europese bodem van de z.g. "grijze zone wapens".
Daarmee worden tactische kernwapens bedoeld, die tot nog toe zowel bij de
SALT- als bij de MBFR-besprekingen buiten beschouwing zijn gebleven, zoals
de neutronenbom, de Pershing II en de Cruise raket.
De Estafette is gepland via drie routes, die met Amsterdam als vertrekpunt alle landen moeten aandoen die de slotaccoorden van Helsinki hebben
ondertekend. In elk van de deelnemende landen worden vredesverklaringen afgegeven, die eind oktober in New York overhandigd zullen worden aan de VN. De met
veel publiciteit omgeven fietsestafette

ette

van Amsterdam naar Bonn in de laatste
week van augustus was de eerste etappe
van de eerste route, die via WestDuitsland zal worden voortgezet in de
richting van Tsjechoslowakije, waar het
estafette-symbool, een globe met daarin
de vredesverklaringen, overhandigd zal
worden aan de Tsjechoslowaakse vredesstrijders.

fietstocht Amsterdam-Bonn

Deze eerste etappe, die mede door de
organisatorische capaciteiten van de

<u

- bijna altijd door CPN-ers gedomineerde
> - n/f i >•• mr - «•*•
W4 - *t1M4 -teMMH* «W» |

- >•/* | W1-» - K/B l *—• * IS1

Stop de neutronenbom
Stop de lasEavenxietigingswapenB

plaatselijke werkgroepen tegen de N-bom
vrijwel vlekkeloos verliep," eindigde op
l september in Bonn, waar tezelfdertijd
een Anti-Kriegstag werd gehouden ter herinnering aan het begin van de Tweede

Wereldoorlog, 40 jaar geleden.
In de diverse stop- en overnachtingsplaatsen werden de fietsers hartelijk ontvangen en toegesproken door plaatselijke autoriteiten of geestelijken,
die zich lovend uitlieten over de onderneming. Slechts in het Vestduitse
plaatsje Duren stuitte men op enige moeilijkheden, omdat de burgemeester
daar aanvankelijk alle medewerking weigerde. Een brief van het organiserend
comité, mede-ondertekend door leden van verschillende Nederlandse politieke
partijen, en een interventie van minieter Van der KLAAITW waren er voor nodig
.om het bezoek aan Duren zonder incidenten te laten verlopen.

- 30 Wat eraan vooraf ging
Reeds dit voorjaar was het Samenwerkingsverband begonnen met de voorbereiding van deze nieuwe internationale activiteit.
Terwijl de CPN-top de vroegere acties tegen de N-bom vooral in nauwe
samenwerking net hoge Sowjet-vertegenwoordigers had voorbereid, blijkt zij
deze keer met name net DDR-functionarissen overleg te hebben gepleegd. Een
sleutelrol werd daarin vervuld door de DDR-Vredesraad, dat als een filiaal
van de WVR beschouwd kan worden. In gesprekken tussen de CPN-top, de DDRVredesraad en het Samenwerkingsverband werden vanaf het begin van dit Jaar
de concrete actieplannen

uitgewerkt.

Reeds in februari had
fJT*

. Tweede Kamerlid voor de CPN,

tijdens een bijeenkomst van de Tweede Kamercommissies voor Defensie en
Buitenlandse Zaken het voorstel gedaan de Nederlandse regering het initiatief
te laten nemen tot een "Europese bespreking" tot afschaffing of beperking van
tactische kernwapens. Dat zou dus een soort tweede Europese Veiligheidsconferentie moeten worden,die zich niet zozeer met kwesties als mensenrechten
naar primair met ontwapeningsaangelegenheden zou moeten bezighouden.
. noemde een dergelijke bespreking nuttig voor de conplementering van de politieke détente met militaire ontspanning, een welbekend
Sowjetthema, waarvoor met name de WR propaganda is gaan voeren na de conferentie van Helsinki. Drie maanden later riepen ook de ministers van Buitenlandse Zaien van de Warschau Pact-landen op tot een dergelijke conferentie
volgens de "Helsinki-formule".

meldde^De Waarheid op 21 Juni dat het Samenwerkingsverband een oproep had doen uitgaan voor een Internationale Estafette "Stop
de N-bom - Stop de Massavernietigingswapens, naar verdere ontspanning en ontwapening". Een communiqué plaatste deze "nieuwe gebundelde actie" in de z.g.
Helsinki-landen in het perspectief van het feit dat SALT II zou hebben Laten
zien "dat de wereldwijde beweging tegen de massavernietigingswapens resultaten kan bereiken". En over het doel van de nieuwe actie werd gezegd, dat het
"in het bijzonder actueel is te voorkomen dat nieuwe kernwapens voor stationering en gebruik in Europa worden ontwikkeld". De ontwikkeling van nieuwe

- 31 -

.

massavernietigingswapens als de neutronenbom zou de ontspanning in Europa
in gevaar brengen en een nieuwe ronde in de bewapeningswedloop inluiden.
In diezelfde maand inspireerde het Samenwerkingsverband de oprichting
van een Nationaal Comité "Initiatief Internationale Estafette" om sanen
daarmee de plannen tot uitvoering te brengen.
Binnen het Nationaal Comité werd als een soort uitvoerend lichaam een
z.g. organisatie- of werkcomité opgericht, waarvan de ere-functie van voorzitter bekleed wordt door een studenten-predikant te Amsterdam maar de resterende functies, waaronder die van secretaris, bijna allemaal in CPN-handen
blijken te zijn. Vervolgens richtte men aan - vooral aan de WVR gelieerde vredesorganisaties

in alle z.g. Helsinki-landen een oproep tot ondersteuning

van het Estafette-initiatief. Deze oproep ging vergezeld van een brief, waarin werd aangekondigd dat in Amsterdam een Bureau Internationale Estafette
zou worden ingericht voor de coördinatie van het gebeuren, waarvoor enige
"personele assistentie uit het buitenland" werd ingeroepen. Ook werd gepleit
voor de instelling van een "Internationaal Directorium", evenals voor de
aanstelling van permanente contactpersonen in alle deelnemende landen, die
*

ongetwijfeld vooral in CP-kring of verwante vredescomité's moeten worden
gezocht.
Ondanks het in het leven roepen van al deze schijnbaar breed opgezette
comité's in een vrij ondoorzichtige organisatiestructuur is het toch de CPNtop, die door een ruime CPN-meerderheid in alle gelederen leiding geeft aan
heel het gebeuren en daarvoor regelmatig ruggespraak houdt met vertegenwoordigers van de socialistische landen.

Wat nog te gebeuren staat
Zoals reeds aangegeven zal de Internationale Estafette verder langs
drie routes op steeds verschillende wijze verlopen, overeenkomstig de suggesties van de vredesorganisaties in de te passeren landen.
De tweede route, die van Moskou naar o.a. Finland voert is op 3 september j.l. gestart in Amsterdam. Op die dag vertrok een delegatie van het
Samenwerkingsverband, op één uitzondering na geheel bestaande uit CPN-ers,
met de Nederlandse vredesverklaring naar Moskou. De Nederlandse delegatie
woonde daar een bijeenkomst bij waarop de Sowjetrussische vredesverklaring
werd voorgelezen en goedgekeurd. Het Sowjetcomité voor de Verdediging van de
Vrede zal vervolgens zowel de eigen als de Nederlandse vredesverklaring
overdragen 'aan de Finnen.

- 32 De derde route zal België en Frankrijk aandoen. In Straatsburg ia op
24 september een ontvangst door Europese parlementariërs georganiseerd.
Het ligt in de bedoeling, dat alle van land tot land doorgegeven
vredesverklaringen tenslotte door een weer vanuit Amsterdam vertrekkende
internationale delegatie zullen worden overhandigd aan VN-secretaris WALDHEIM
tijdens de VN-ontwapeningsweek eind oktober in New York.

estafette
C

c

Stop the neutron bomb
Stop the weapons of nacr.destruction
Touaids JCurther

• Wat opvalt is dat, terwijl zo'n anderhalf.jaar geleden van verschillende
zijden nogal eens verband gelegd werd tussen de CPN en de anti-N-bombeweging,
hiervan thans ook in de berichtgeving van de media over de Internationale
Estafette eigenlijk in het geheel geen gewag meer gemaakt wordt. En dat, terwijl deze hele vredesactiviteit ondanks de bijval daarvoor van vele oprecht
verontrusten strakker dan ooit vanuit de CPN en in directe samenspraak net
Oosteuropese verantwoordelijken wordt georganiseerd en is ingegeven door doelstellingen, die eenzijdig in het belang zijn van de buitenlandse Sowjetpolitiek,
namelijk stemming maken tegen de z.g. euro-strategische kernwapens als mogelijk
NAVO-antwoord op de nucleaire Sowjet-suprematie op het Europese continent. Die
•onzijdigheid springt reeds in het oog als men ziet dat de Oosteuropese landen
deze Internationale Estafette met open armen op hun grondgebied binnenhalen,
terwijl zij bijvoorbeeld hun grenzen sloten voor een begin augustus georganiseerde vredeskaravaan Brussel-Warscb.au, die zich wat genuanceerder tegen zowel
de NAVO als het Warschau Pact keerde en uiteraard ook minder geselecteerde
deelnemers omvatte.
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De affaire Afghanistan en de nasleep in de communistische wereld
Afghanistan en Sacharov: handicaps voor de CPN
en de "vredesstrijd"
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De P a r i j s e "Vredesconferentie" van Europese CP-en

Cp 23 er. 29 april zijr. ver~egerz;>ccrdigers ver. 22 Ccst- sr. Kest, 2-^ropes3 CP-en -ir. Parijs bijeer, geveest voor een formeel deer
de ?cols3 gr. Franse CP georganiseerde bijeenkomst ever vrede en
on-wapening. In een vroeg stadiian was echte? al duidelijk geworden dat de CP van ce Sowjet-ünie een stimulerende rol -in deze
zaak speelde.
De belangrijke, zich ona.fhc7ik3li..j"< opstellende CP-en ver. Italië,
Spcr,j3j Joegoslavië er. S.oerr.ersi.ë' rjzr.en n"let ccr. C3 ont^iaet"ir^g deel,
ta.mri.jl, ook vljf van de kleinere Veste-urcpese pcrtvjgr. - de CP
Scr. Mczrino, de IJslcndsSj de Britse, de ïïederlendse CP en de
Zweedse rfPZ. - geen afcevc<—?digder. hadden gestuurd. De Zwitserse
en de Belgische CP u/crsn slechts dco? eer. uccmemer vertegemoor—
die d.
De Ptzrijse bijeenkomst uerd afgesloten net een "Cprcep can dlle
welkeren ver. ïic'cpe". Eet s~uk sp?eek~ ven een toeger^r.en oorlogsdreiging en doet een beroep op ellen, zovel ccrrr^icr.ister. als nietcoxTxur.ister., orr. zich in te zetten te? verrrr^nds-rinc ver. die dreiging. Als concrete zo^jgrijpingspur.ten voor die vredssinspcyir.ing
vardt dccz'b'ij ee.r. cantal zeker, genoemd die ook door de buitenlandse Scujetpolitiek worden r^igestreefd, m.n. c5 temgdraai-Cng., c.q.
opschorting van het N.-.7C—besl-j.-it inzake de niei(L}e rriddenafs-andsraketten.
Verdeeldheid tussen dé CP-en over de c o n f e r e n t i e
Het meest opvallende aspect van de bijeenkomst, dat "ook als zodanig
door de pers sterk naar voren is geiiaald, was de verdeeldheid die erdoor
in communistische kring teweeg werd gebracht. Zoals al aangegeven, deden
9 - of als men de twee die alleen een waarnemer stuurden, meetelt 11 p a r t i j e n ni-et mee, m . a . w . een derde van het aantal potentiële deelnemers
liet verstek gaan.
De argumenten die door de niet-deelnemers tegen de bijeenkomst naar
voren werden gebracht,

waren deels van p r o c e d u r e l e ,

deels van inhoude-

l i j k e aard.
In de procedurele sfeer lag het verwijt dat de conferentie niet
goed was voorbereid,

precieser gezegd, dat de verschillende p a r t i j e n van

tevoren onvoldoende in de zaak waren gekend. In het verlengde hiervan ligt
een fundamenteler punt, n . l . de argwaan dat Moskou d . m . v . conferenties zoals in P a r i j s , probeert haar greep op de communistische beweging te herstellen of te behouden, terwijl juist als afgesproken geldt dat elke partij autonoom is.
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Tot de inhoudelijke bezwaren behoorde de overweging dat er tussen
de verschillende CP-en geen eensgezindheid bestond over de internationale
p o l i t i e k e s i t u a t i e , zodat van een c o n f e r e n t i e zoals die in P a r i j s een
contra-productief e f f e c t op z i j n eigen doelstelling, vrede en ontwapening,
kon worden verwacht. Als kwesties waarover
men het niet eens w a s , kwamen
i
in concreto "Afghanistan" en de Sowjet SS-20 raketten naar voren, zaken
die de organisatoren niet op de agenda wensten.
Ook inhoudelijk was het bezwaar dat van een uitsluitend connaunistische manifestatie, een negatieve invloed zou kunnen uitgaan op de pogingen van verschillende CP-en om in Westeuropees verband met niet-communisten tot samenwerking voor het behoud van de ontspanning te komen. De
overweging van da wegblijvende CP-en was dat de Parijse bijeenkomst bij
de niet-communisten de vrees zou wekken om in de "vredesstrijd" voor het
karretje van het Sowjetbelang te worden gespannen.
De hier aangegeven argumenten werden niet door alle weggebleven
CP-en gelijkelijk naar voren gebracht. Enkele partijen legden het accent
meer op dit of op dat punt of beperkten zich tot één van de genoemde overwegingen. Het was dus niet zo dat de wegblijvers een gesloten, eensgezinde
groep vormden tegenover de deelnemers. Zo zette bijv. de CPN, die haar
niet deelnemen vrijwel geheel op het procedurele argument baseerde, zich
bij de verantwoording van een en ander, openlijk af tegen de Italiaanse
CP, onder de Westeuropese CP-en de toonaangevende wegblijver.

De bijeenkomst: verzoenende houding tegenover wegblijvers
De belangrijkste spreker tijdens de bijeenkomst, die overigens niet
werd bijgewoond door functionarissen van de allereerste garnituur, was
stellig CPSU-delegatieleider Boris PONOMARJOW, die als plv. Politburolid
en CC-secretaris verantwoordelijk is voor de relaties met niet-regerende
CP-en mantelorganisaties, vredesbewegingen e.d. en die een actief aandeel
heeft in het Sowjetrussische buitenlandse beleid.
In zijn toespraak fulmineerde PONOMARJOW sterk tegen de Verenigde
Staten. Volgens zijn voorstelling waren er enerzijds "de vijanden van.
vrede en ontspanning" met hun "perfide plannen", in het bijzonder
Washington, waarvan de strategie "een bedreiging" vormde "voor Europa en
de gehele planeet", anderzijds moest, aldus PONOMARJOW, niemand eraan
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_

twijfelen dat de Sowjet-Unie "zelfs in de hedendaagse gespannen en explosieve situatie haar plicht van vreedzame grote mogendheid zal vervu-ilen" .
Aaneensluiting

van alle anti-ooriogskrachten noemde hij in de huidige

situatie noodzakelijk, van communisten,

socialisten,

sociaal-democraten

en anderen, daaronder begrepen de christenen.
FONCMAP.JOW leverde op geen enkele wijze kritiek op de afwezige partijen,

hetgeen ook achterwege gelaten was bij de opening van de bijeen-

komst door de Franse CC-secretaris, Masiae GREJETZ. Integendeel, deze betuigde zijn "respect zowel ten opzichte van de hier aanwezige partijen als
ten opzichte van hen die hier niet zijn". GHEMSTZ, die daarin later door
verschillende deelnemers werd herhaald, stelde zelfs dat iedere partij
souverein was om te beslissen al dan niet aan bijeenkomsten zoals die in
Parijs deel te nemen. Hen negatieve beslissing zou daarbij de bestaande
onderlinge relaties niet behoeven te schaden.
Uit de opmerkingen van GRZMET2 blijken een zekere aanvaarding van de
diversiteit binnen de communistische beweging en de wens om contact en
samenwerking tussen de partijen desondanks in stand te houden. Koewei dus
de Parijse bijeenkomst het bestaan van serieuze tegenstellingen binnen het
Europese communisme duidelijker dan ooit aantoonde, waren de organisatoren
van "Parijs", met de Sowjetpartij op de achtergrond, er even duidelijk op
uit om te voorkomen dat de bijeenkomst een definitief

breekpunt zou gaan

markeren.
Het streven om dat niet te laten gebeuren bleek eveneens uit het
accent dat PONOMARJOW, daarin gevolgd door de andere deelnemers, zette
op het belang van samenwerking tussen communisten en niet-communisten in
de "vredesstrijd". Op deze manier werd geprobeerd "Parijs" voor te stellen
als een impuls voor deze samenwerking en zo een van de belangrijkste bezwaren van de wegblijvers, n.l. dat de bijeenkomst in dit opzicht schadelijk zou kunnen zijn, te ondervangen. In deze lijn paste het ook dat de
Finse C? in Parijs met het voorstel kwam om in Helsinki, nog voor de CVS3vervolgconferentie te Madrid in november a.s., een brede bijeenkomst van
"vredelievende krachten" te houden om ook met niet-communisten over vrede
en ontspanning in Europa te praten. Dit door alle deelnemers toegejuichte
voorstel, dat uiteraard geheel in het belang van de Sowjetpolitiek past,
kan tevens uitgelegd worden als een gebaar in de richting van de wegblijvera
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en als' een' poging"'nen' t e" bewegen zich n"i"et' laEgsr" a^zij'dig" t-e~noudenv

De oproep en verdere plannen
De Parijse bijeenkomst werd op 29 april

afgesloten met de publi-

catie van een "Oproep aan de Volkeren van Europa" die door 20 van de 22
aanwezige delegaties was onderschreven. De Belgische en de Zwitserse CP,
die beide door waarnemers waren vertegenwoordigd, hadden zich daarvan
onthouden.
In de oproep wordt de wereld duidelijk in tweeën verdeeld. Aan de
ene kant staan de Verenigde Staten en de NAVO-landen, die de vrede in gevaar brengen met het plan "een nieuw nucleair stelsel in het hart van
Europa te installeren", di'e pogingen doen om "de verworvenheden van de
ontspanning te vernietigen" en de gesloten akkoorden in gevaar te brengen.
Aan de andere kant staan de communisten, die zich inzetten "voor ontwapening, voor samenwerking en voor vriendschap tussen de volkeren". In
deze situatie moet een beroep gedaan worden op "alle vreedzame krachten",
"communisten, socialisten, sociaal-democraten, christenen en andere gelovigen", want "de vrede is ons gemeenschappelijk goed". Gezamenlijk,
aldus de oproep, dient alles in het werk te worden gesteld om een terugdraaien, c.q. opschorten van het NAVO-besluit inzake de nieuwe raketwapens
te bereiken', om SALT-2 geratificeerd te krijgen en de al jaren slepende
ontwapeningsonderhandelingen in 'Venen tot een goed einde te brengen. Verder
is het nodig dat het Europese veiligheidsstreven, dat vijf jaar geleden
met de Helsinki-conferentie is gestart, wordt voortgezet.
Duidelijk hieruit is dat in de komende tijd m.n. de campagne tegen
de vernieuwing van de NAVO-raketten nieuw leven zal worden ingeblazen.
Verwacht mag worden dat de inzet op dit terrein niet beperkt zal blijven
tot de in Parijs aanwezige C?-en. Ook nationale en internationale communistisch georiënteerde vredesorganisaties zullen - onder regie van de CPSU op dit terrein hun atea weer duidelijker laten horen. Verder zal worden
geprobeerd ook de niet in Parijs aanwezige CP-en weer bij de zaak te betrekken. Typerend in dit opzicht is dat de Parijse Oproep hierop alvast
vooruit loopt door op een bepaald punt de formulering te gebruiken: "Wij,
de communisten van alle landen van Europa

". Tenslotte moet dan

nog samenwerking met allerlei niet-communistische groepen en personen
worden bewerkt, waartoe de eerdergenoemde vredesbij eenkomst in Helsinki

ongetTrijfeld. een eerste aanzet zou moeten geven.
Voor de CPSU zou het slagen van deze opzet betekenen dat de
Sowjet-Unie zich aan de publieke opinie weer makkelijker zou kunnen
gaan presenteren als "de ineest vooruitstrevende voorvechtster van de
vrede", waarmee de schade aan haar inago door de Afghanistanintarventie
zou kunnen worden hersteld. Een dergelijk nieuw "vredesof f ensief", waarbij de Verenigde Staten nog eens extra als de grootste bedreiging voor
de wereldvrede kunnen worden gekwalificeerd, zou tevens kunnen bijdragen,
aan de door Moskou nagestreefde verwijdering tussen de VS en Vfest-Suropa.
Of het feit dat in conmunistische kring over deze zaken verschillend
gedacht wordt - zoals de Parijse bijeenkomst toch erg duidelijk aantoonde een bemoeilijkende factor wordt in Moskou's verdere plannen, moet worden
afgewacht. Te vergelden valt dat de Spaanse C?, die afwezig was in Parijs,
krachtig geprotesteerd heeft tegen de hierboven geciteerde pretentie van
de Parijse bijeenkomst te spreken uit naam van "de communisten van alle
landen van Europa". Van de kant van enkele andere wegblijvers vielen eveneens na Parijs nog wel enkele dwarse geluiden te noteren.
Dat neemt echter niet weg dat ook bij deze onafhankelijk gezinde
partijen de primaire reflexen nog altijd anti-Amerikaans zijn en dat de
"huidige gespannen internationale situatie" hen tot een veel frequentere
en scherpere kritiek op Washington aanleiding geeft dan op Moskou. Daarbij koet de hierboven al gesignaleerde omstandigheid dat de wegblijvers
uit Parijs niet één gelijkdenkende groep vorken die door Moskou's plannen
een gemeenschappelijke afkijkende lijn zou kunnen trekken. Het ia daarom
niet onwaarschijnlijk dat enkele van de in Parijs niet meedoende
partijen straks toch instappen bij door Moskou gelnstigeerde campagnes.
Te denken valt hierbij aan partijen die in feite gsen inhoudelijke bezwaren tegen de Parij se bijeenkomst aanvoerden, zoals de Nederlandse en de
Zwitserse C?, of aan een partij als de Engelse die het besluit om niet
te gaan met enige moeite nam en die zich evenals de overigens onder heel
andere omstandigheden optredende Roemeense CP nog voor een tussenoplossing
ingespannen heeft.
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HET 26e CPSU-CONGRSS : ESN MANIFESTATIE ZONDER HOOGTEPUNTEN

'srjdz ds Icatsts wssk. ver. fsoTJuzzi. en ds esTSte dager. ver.
is -ir. Moskou hst 26 s C?SU-cor.<£?ss bijeen gswesst^ vcznr.es voldzcr.
werd acr. es. stctutcérs vervlicktïr.g dat eens 'ir. da 'J'- j f jccr dit fcr—
meel "ncogste pcrt-ij'-OTgcor." bijeenkomt.
Zoals bij dergelijke partij-congressen gebruikelijk hadden de ongeveer
500O partij-afgevaardigden uit de hele So-wjet-ünie echter geen andere taak dan
het beleid sinds het 25e CPSU-congres van 1976 te bekrachtigen, hun goedkeuring
te hechten aan de plannen voor de komende vijf jaar en hun stem te geven bij de
verkiezing van het nieuwe Centraal Comité, dat zal fungeren als het hoogste partijorgaan in de periode tot aan het .volgende CPSU-congres.
Secretaris-generaal BREZJNEW zelf bracht op 23 februari, de eerste congresdag, voor dit veelkoppige gehoor in een ruim drie en een half uur durende rede
het gebruikelijke rapport uit van het Centraal Comité aan het congres net de verantwoording van het beleid sinds 1976 en ging voorts in op "de taken van de partij
op het terrein van de binnenlandse en buitenlandse politiek". Daarbij kwaa uiteraard een veelheid van soms niet allemaal even interessante onderwerpen aan de
orde - variërend van interne Sowjet. problemen als bv. het loon- en pensioenbeleid,
de positie'van de vrouw, de gezondheidszorg, het huisvestingsbeleid, de werkwijze
van de vakbonden, : van de communistische jeugdbeweging en uiteraard van de partij
zelf tot aan het internationale beleid van de CPSU. Wat dit laatste betreft
ging de Sowjetleider zoals te verwachten was in op de strijd voor vrede ea ontwapening, de relaties binnen het Oostblok en met andere "socialistische"

landen,

de betrekkingen net het kapitalisme en de verhoudingen binnen de communistische wereldbeweging. In totaal dus een grote verscheidenheid aan onderwerpen, waarbij
echter op geen enkel punt werkelijk opzienbarende uitspraken, werden gedaan,
tenzij men bv. het voorstel van BREZJNEW aan de Verenigde Staten voor een topconferentie en het voorstel voor een "moratorium" met betrekking tot de middellange af standsraketten in Europa als zodanig wil kwalificeren, zoals hier en
daar in de media is gebeurd.
Onder de toehoorders op het congres bevonden zich overigens behalve
de ongeveer 5000 CPSU-af gevaardigden 123 delegaties van "communistische en
arbeiderspartijen" en van "revolutionair democratische en andere partijen"
uit 109 landen. De CPN was daarbij vertegenwoordigd met een tweemansdelegatie ,
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geen compromis mogelijk." BREZJTfEW stelde in dit verband voorts " .... altijd
volop aandacht (te besteden) aan kameraadschappelijka, constructieve kritiek ...
maar ... categorisch, gekant (te zijn) tegen kritiek, die een verkeerd beeld
geeft van de socialistische realiteit en - opzettelijk of onopzettelijk daarbij de imperialistische propaganda een goede diersc bewijs"". Hij onderstreepte dat de CPSU "goede be'trekkingen onderhoudt met zusterpartijen in de
Amerikaanse, Aziatische en Afrikaanse landen en in Australië" en "goede
vriendschappelijke relaties onderhoudt met de grote meerderheid van communistische partijen in Europa", waaronder "de Franse, Portugese, Duitse, Griekse,
Finse, Deense, Oostenrijkse en andere". Opvallend afwezig in deze reeks
waren de belangrijke eurocomaunistische partijen van Spanje (PCE) en Italië
(PCI), wat een niet mis te verstane indicatie oplevert over het ongenoegen dat
beide partijen opwekken bij de CPSU. Uit deze opsomming spreekt trouwens de
CPSL'-irritatie over de zg. euro-C?-en in het algemeen, want ook andere tot
deze stroming te rekenen partijen ais bv. de Britse en de Belgische werden
door BHEZJNZ'tf niet genoemd.
Opmerkenswaard is trouwens ook de afwezigheid van de CPN in deze opsomming, terwijl deze partij sinds medio 1977 toch zeer actief optreedt voor de
Sowjetrussische "vredespolitiek" en in dat kader tot dusver nauw samenwerkt
met de CPSU. Kennelijk "Vordt de CPN om haar afwijkende opvattingen door Moskou
toch_niet ten voü geapprecieerd, wat ook geïllustreerd kan worden met het
feit dat CPN-vcorzitter 'HOEXSTHA met zijn toespraak naar een van de "nevenbij eenkonlsten" werd verwezen. Deze bejegening schijnt ook wel tot wat irritatie binnen de CPN-gelederen aanleiding te hebben gegeven.
Het eerder gesignaleerde ongenoegen van het Kremlin over het eurocommunisme en over de PCS en de PCI als de belangrijkste exponenten daarvan, werd
tijdens het congres nog eens onderstreept door CPSU-Politburolid TSJEH3ITSKI,
de eerste partijsecretaris van de Oekraïnse C?, die - overigens zonder man en
paard te noemen - stelde dat "enige buitenlandse communisten" met hun afwijkende politiek "enorme schade" hadden aangericht. Hij wees er op dat het in
gevaar brengen van de vrede door "de meest reactionaire militaristische krachten" noodzaakt tot eenheid van regerende en niet-regerende communistische
partijen en tot een "principiële internationalistische houding".
Overigens verscheen vier dagen na het beëindigen van het 26e CPSU-congres
in het Sowjetpartijdagfalad Prawda van 7 maart een artikel, waarin gesteld werd
dat "de eurcommunistische beweging een neergaande lijn. begint te vertonen,
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DS WSSTSU?.QPSS3 CP-ZN ZN DS BUITENLANDSE POLITIEK VAN DE SOWJIT UNIS

Est hier voJcsr.cs stuk bevat ds resultaten ven een onderzoek naar
ds opstelling ver. ds Westeurovese CP-en tegenover ds buiter.lar.ds e
politiek ver. de Scw.jet Unie. Opzat ver. hst onderzoek ycs om over
deze opstelling uat rr.eer duidelijkheid te verkrijger.. Daartoe -Js
nagegaan, hoe ds diverse martijen 'nebben gereageerd cr> sar. oor.tal
recente sr. ccti^sls •i-ntamc.t-ionzc.l-poli.ti.sks k^ssti-ss vccrir. Moskou
stsrk bet^okksr. ucSj rssp. nog steeds is. Als zodor.^g verder, gskozsr.:
- net NAYC-besl-uzt tot het -introduceren, ver. de n-la-jue rrriddsrjizfstoyids-rcksttsn Pershi.ng-2 en kru-isrcket;
- de Scüjetïnvc.'i -i-n Afghonzstcn;
- de boycot ver. de in ds. loep ver. de vorige zor-er in de
Scvjet-Ur.-is gehouden Olynrpische Spelen door de Verenigde
Staten en een aantal ver. hur. bondgenoten;
- de ontwikkelingen in Polen.
In de k-vestie van de nieuwe NAVO-raketten kozen alle CP-en, behalve
de Italiaanse, die daarbij aarzelend werd gevolgd door de Spaanse C?,
volstrekt de zijde van Moskou. Zij spanden zich. in om de Sowj et-argumentatie tegen de NAVO-plannen te propageren, varen actief in het organiseren
of stimuleren van acties tegen deze plannen en onthielden zich van enige
kritiek op de bewapening van Sowjetkant, i.c. op de Sowjetrussische SS-20
raket die door de NAVO nu juist wordt opgevoerd als aanleiding tot de
plaatsing, van haar eigen nieuwe raketten. Pas de suggestie van Sowjetpartij leider BREZJNEW op het eind februari jl. gehouden CPSU-congres dat,
indien de NAVO geen nieuwe raketten opstelt, over die SS-20 te praten valt,
lijkt dit wapen enigszins binnen de gezichtskring van de Westeuropese
CP-en te hebben gebracht.
Alleen de Italiaanse CP (PCI) week van. dit algemene beeld af. De PCI
wees weliswaar de nieuwe NAVO-raketten af maar stelde van meet af aan ook
openlijk de Sowjet SS-20 ter discussie. De PCI was daarmee de enige partij
die zich op dit punt niet geheel aan het ondersteunen van de Sowjetpolitiek
wijdde.

De Sowjetinval in Afghanistan leidde binnen het Westeuropese"
cocnunisme tot een veel grotere verdeeldheid en tot een veel bredere
kritische reactie op het buitenlands-politieke optreden van Moskou dan
de rakettenkwestie deed. De kritiek kwam globaal genomen van de onafhankelijke, eurocomniunistisch georiënteerde CP-en, terwijl de orthodoxe groep
zich achter Moskou plaatste. De Franse CP, die zich eerder aan eurocommunistische kant had opgesteld, wisselde n.a.v. Afghanistan van positie en
koos door de inval te billijken nu positie aan orthodoxe kant.
De partijen die de inval afkeurden, deden dat overigens veelal in
betogen die meer het karakter hadden van een filippica tegen de Westerse
reacties op de inval dan als kritiek op die inval zelf. Geen van de protesterende partijen wenste dan ook maar enige in het Westen voorgestelde sanctie tegen de Sowjet-Unie te accepteren. De protesterende C?-en gingen hierin volstrekt mee met de orthodoxe partijen, die de inval goedkeurden..
Bijzonder duidelijk en expliciet bleek deze gemeenschappelijke afwijzing van sancties tegen Moskou in het geval van de door de Verenigde
Staten gepropageerde boycot van de Olympische Spelen in de Sowjet-Unie. Zonder één uitzondering keerden de Westeuropese CP-en zich tegen dit plan,
vaak in bijzonder scherpe bewoordingen.
Hoewel een deel van ,de Westeuropese CP-en zich inzake Afghanistan
wel van de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie distancieerde, betekende de strijd van diezelfde partijen tegen de Olympische boycot"juist weer
steun aan die politiek. Het protest tegen de inval dient dus ietwat relativerend te worden bezien.
De ontwikkeling in Polen en de dreiging van een Sowjet-ingreep daar
houdt de West-europese CP-en sterker bezig en verdeelt hen dieper dan de
andere kwesties. Terwijl de euror-communistische partijen daarin soms uiteenlopend reageerden of zelfs evenmin afstand van Moskou wilden nemen als de
orthodoxe CP-en, trekken zij wat Polen betreft één lijn in hun afwijzing
van de negatieve houding van Moskou en de orthodoxe CP-en jegens de Poolse
vernieuwingsbeweging. Hoe groot de tegenstellingen over Polen zijn blijkt
uit het feit dat enkele partijen, m.n. de Italiaanse en Spaanse, Moskou
zelfs met een breuk hebben gedreigd, als het.tot interventie in.Polen .
zou overgaan.
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De distantie t.o.v. Moskou die er in de eerder behandelde gevallen soms
niet, soms vaag, soms wel maar dan zonder consequenties was (Afghanistan)
blijk- dus wat Polen betreft veel serieuzer te zijn. Bij de kritische
groep jsoet in dit geval ook weer de Franse C? worden gerekend. Deze partij
reageert weliswaar niet uitgesproken duidelijk in de kwestie Polen maar
doordat zij zich voor het vernieuwingsproces

in dat land uitspreekt en te-

gen. Sowjetinmenging daarin, stelt zij zich in wezen aan de kant van de eurococuiiunistische partijen en tegenover Moskou op.

Algemene conclusies
Hoewel het ingestelde onderzoek een beperkt karakter had, zodat er
geen definitieve, algemene conclusies uit kunnen worden getrokken, vallen
toch wel enkele opmerkingen te maken.
"De eerste is dat van een consistente tegenstelling tussen orthodoxe,
geheel op Moskou georiënteerde CP-en en onafhankelijke euroconununistische
partijen, in de opstelling tegenover Moskou;'s buitenlandse politiek geen
sprake is. Orthodoxe en eurocommunistische partijen vinden elkaar op bepaalde punten zonder problemen in het steunen van die politiek, terwijl de laatste groep sons zelfs na stappen in de tegenovergestelde richting, via een
omweg toch nog min of meer bij de orthodoxe opstelling uit komt.
De tweede opmerking,'daaraan verwant, is dat de gepretendeerde onafhankelijkheid en de kritische zin van de euroconununistische partijen in hun
stellingname tegenover de buitenlandse politiek van Moskou een nogal beperkte
draagwijdte heeft. Het is blijkbaar nog steeds zo, dat Moskou's buitenlandse
politiek van het Westeuropese communisme, orthodox of eurocommunistisch,
nog heel vaak een brede steun kan verwachten, resp. geen al te hinderlijke
oppositie hoeft,te duchten.
Ook lijkt uit de hiervoor genoemde voorbeelden en andere praktijkgevallen voorzichtig te mogen worden geconcludeerd dat de CP-en, die zich
onafhankelijker van Moskou zijn gaan opstellen, in hoofdlijnen steun zijn
blijven geven aan de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie in het raam
van de directe Oost-Westconfrontatie.
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Zij zijn evenwel veel kritischer geworden ten opzichte van het internationale Sowjetbeleid voorzover dat tracht ia te grijpen binnen de kring
van broederlanden en -partijen en dat dan ook consequenties kan hebben
voor hun eigen onafhankelijke- pcvsitie en stellingname.

CPN'
Over de plaats van de Nederlandse CP in dit beeld valt aan de hand
van het onderzoek het volgende te zeggen.
In de rakettenkwestie beijverde de CPN zich meer dan welke andere
Westeuropese CP voor de doelstellingen die ook de buitenlandse Sowjetpolitiek op dit terrein nastreeft. Inzake Afghanistan koos de CPN de kant
van de eurocommunistische partijen door de Sowjetinvai te veroordelen. Net
als de meeste eurocomaunistische partijen wekte zij in haar commentaren
echter de indruk niet de inval -naar de Westerse reacties erop als het grootste kwaad te zien. Sancties tegen Moskou n.a.v. de interventie, i.c. de
door de Verenigde Staten gepropageerde boycot van de Olympische Spelen in de
Sowjet-Unie, wees zij net als alle andere partijen af, al deed zij dit op
een minder opgewonden manier dan vele andere CP-en. Wat tenslotte Polen betreft stelde de CPN zich drastisch achter de vernieuwingsbeweging. Het
terugroepen van haar vertegenwoordiger op het recente congres van de Tsjechoslowaakse CP i.v.m. de daar tegen Polen geuite dreigende taal en haar reactie
op de brief waarmee de CPSU de Poolse partij begin juni tot de orde probeerde
te roepen

plaatsen de CPN bij de partijen die zich inzake Polen het

scherpst tegenover Moskou hebben opgesteld.
Koewei de CPN zich niet eurocommunistisch wil noemen, kiest de partij
in haar houding tegenover de buitenlandse Sowjetpolitiek dus overwegend positie aan de kant van de eurocommunistische partijen - met alle betrekkelijkheid die in deze positie naar voren komt.

INDEX KWARTAALOVERZICHT 't e KWao-pair 1985

- De Sovjet-unie en de Westerse vredesbeweg ingen

DE SOVJET-UNIE EN DE WESTERSE VREDESBEWEGINGEN
Het streven naar een oplossing van de actuele
problematiek rond de bewapeningswedloop wordt ernstig
bemoeilijkt door een vrijwel onoverbrugbare kloof
tussen de in Oost en West levende ideeën omtrent de
oorzaken van deze wedloop.
De door een deel van de Westeuropese vredesbeweging
herhaaldelijk geëntameerde dialoog blijkt steeds weer
af te stu-iten op de onbuigzaamheid van het Oosteuropese
standpunt die voortvloeit uit een dogmatische
toepassing van de communistische leer. Het lijkt daarom
nuttig nader in te gaan op de Oosteuropese opvattingen
rond de vredesproblematiek en na te gaan hoe deze in de
praktijk van vandaag worden vertaald.
De Sovjettheori e
Een verhelderend beeld van de Oosteuropese vredesopvatting geeft
een eind 1984 gepubliceerd artikel in het Sovjettijdschrift voor
internationale zaken "Novoye'Vremya" (Nieuwe Tijden). In dit
artikel, getiteld "67 Treden naar de Vrede", geeft Vadim
ZAGLADIN, eerste plaatsvervangend hoofd van de Afdeling Buitenland van het Centraal Comité van de Communistische partij van de
Sovjet-Unie, een uiteenzetting van de "vredespolitiek" die zijn
land vanaf het begin heeft gevoerd.
In het artikel stelt ZAGLADIN, dat deze politiek zijn oorsprong
v i n d t in een uit 1918 daterend decreet over de vrede, dat de
koers uitzette voor de internationale activiteiten van het
socialisme: namelijk de strijd voor een rechtvaardige, democratische vrede. De belangrijkste woordvoerder voor de vrede, die
steeds weer nieuwe ideeën verkondigt, heet steeds het socialisme
te zijn, vooral zoals dat gestalte aanneemt in het socialistisch
moederland, de Sovjet-Unie. LENIN stelde, aldus ZAGLADIN, dat
"onze socialistische Sovjetrepubliek overeind zal staan als
onwrikbare fakkel van het Internationale Socialisme en als voorbeeld voor de krachtdadige massa's. In de kapitalistische
ordening zien wij: strijd, oorlog, bloedvergieten, miljoenen
mensenoffers, uitbuiting door het kapitaal; in ons socialisme:
een werkelijke politiek van vrede. Het vredesvraagstuk is het
meest actuele, het belangrijkste vraagstuk".
Dit leninistische decreet is volgens ZAGLADIN ook thans nog een
onwrikbare wet en fundament voor de buitenlandse politiek van de
Sovjet-Unie. Dat blijkt naar zijn mening uit tal van Sovjetvoorstellen, bijvoorbeeld inzake:
1 een gedragscode tussen de kernmachten, gericht op uitbanning
van de nucleaire wapenwedloop;
2 een verbod op en vernietiging van chemische wapens;
3 voorkoming van mi l itarisering van de ruimte;
4 een niet-aanvalsverdrag en vreedzame betrekkingen tussen
Warschau Pact en NATO;
5 een verbod op het staatsterrorisme, dat gericht is op het
ingrijpen in d-e binnenlandse aangelegenheden van andere
staten.
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Al deze voorstellen worden naar het
oordeel van"TAGtTADTN" door"Het
Westen, in het bijzonder door de
Verenigde Staten van Amerika, geminacht en tegengewerkt. Hij
constateert dat er in het Westen
naast de vredeskrachten, die zich
reeds achter de socialistische
vredespolitiek hebben geschaard,
Vi
'
U-i
.sprake is van burgerlijke krachten,
partijen en organisaties die evenzeer en oprecht ijveren voor
vrede. Deze krachten zijn echter niet voor het Sovjet-socialisme
en ondersteunen allerminst het socialistische concept voor een
rechtvaardige, democratische orde. Maar zij zijn zich bewust van
het gevaar van een oorlog en van de pogingen om met geweld het
hoofdprobleem van onze tijd - de wedloop tussen de beide wereldsystemen - tot een oplossing te brengen. ZAGLADIN verklaart dat
het socialisme bereid is om met deze "anti-oorlogskrachten" samen
te werken met wederzijdse erkenning van de verschillen in ideologische en maatschappelijke doelstellingen.

Oost en west/
ontmoeten
ilkaar

tv,

Een dergelijke samenwerking wordt volgens ZAGLADIN pas mogelijk
als binnen die niet-socialistische anti-oorlogsbeweging
afgerekend wordt met krachten, die eigenlijk gericht zijn op
oorlog en bewapeningswedloop en dus beducht zijn voor de vrede.
Deze krachten zijn te herkennen aan hun stelling dat er belangrijkere zaken zijn dan vrede, zoals bijvoorbeeld de geestelijke
waarden en ordening van hun eigen kapitalistische samenleving.
Dat impliceert hun bereidheid om voor de handhaving van deze
waarden zonodig geweld en militaire middelen in te zetten. Het
komt er dus op neer dat men van Sovjetzijde slechts met
Westeuropese vredesbewegingen wil samenwerken, voorzover die zich
niet bemoeien met de mensenrechten en maatschappij-inrichting in
Oost-Europa.
De Sovjetprakti j k
Hoe de Sovjetopvattingen praktisch worden toegepast werd nog eens
geïllustreerd tijdens de voorbereidingen van de in juli a.s. in
Amsterdam te houden vierde European Nuclear Disarmament
Convention (ENDC). De organisatoren waren van plan ter conventie
in een Oost-West werkgroep vraagstukken van vrede, veiligheid en
mensenrechten aan'de orde te stellen. Presentaties van deelproblemen zouden door een West- en een Oosteuropese organisatie
gezamenlijk moeten geschieden.
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Tijdens een ontmoeting van het
- voorfeer-e i di-ogscomi't e" van de Oös t-Wès t wefrTgroep met vertegenwoordigers van de Oosteuropese vredesraden in maart j.l. te
Brussel bleken deze plannen voor de Oosteuropeanen volstrekt onaanvaardbaar. Zowel
de Rus
.. als de Tsjech
_
en de
Hongaar
deden het voorkomen geen
officiële uitnodiging voor de ENDC te
hebben ontvangen, nooit officiële voorstukkeh te hebben gelezen en geen vruchtbare dialoog mogelijk te achten zonder een
eigen daadwerkelijke participatie in de
voorbereidingsactiviteiten van heel de conferentie,
herinnerde aan de gebeurtenissen tijd ens de vorige ENDC te Perugia, waar grote
meningsvers chillen en ruzies over de mensenrechtenproblematiek
overheerste n en sprak de verwachting uit dat in Amsterdam hetzelfde zou gebeuren.
De Oosteuropeanen waren voorts verontwaardigd over de uitnodigingen, die het voorbereidingscomite naar "andere organisaties en
individuen" (lees: dissidenten) in Oost-Europa had gestuurd, met
de bedoeling deze op voet van gelijkwaardigheid in de werkgroepen
en projecten te laten deelnemen. Volgens
vertegenwoordigen deze "elementen" slechts zichzelf en werken ze bij het
streven naar een constructieve dialoog contra-productief. Hij
verklaarde dat voor een werkelijk serieuze dialoog het Sovjet
Vredescomite de enige partner kan zijn voor wat zijn land
betreft. Hij meende ook dat sommige leden van de Oost-West
werkgroep zijn organisatie wilden weren en liever illusiepolitiek
wilden bedrijven. Expliciet maakt hij duidelijk, dat de Oosteuropese vredesraden dan ook niet op de ENDC te Amsterdam zouden
zijn vertegenwoordigd. Dit werd nog eens bevestigd tijdens een
bezoek, dat vertegenwoordigers van het Sovjet Vredescomite begin
juni aan Nederland brachten en na afloop waarvan
mededeelde zijn bestuur te zullen adviseren geen delegatie naar
de conventie af te vaardigen. "De ENDC", zo zei hij, "leidt
alleen maar tot een zinloze polemiek en tot herleving van de
koude oorlog. Men kan van ons niet verlangen, dat wij prominente
vertegenwoordigers van het Sovjet Vredescomite het slachtoffer
laten worden van een smerige truc".
Pogingen vanuit het voorbereidingscomite om in het bijzonder de
Hongaarse Vredesraad, die zich in het verleden soms wat soepeler
toonde dan de Sovjetrussische, over te halen toch deel te nemen,
liepen op niets uit. In januari nog reageerde de Hongaarse
vredesraad-voorzitter
op een in nogal vage termen
gestelde ENDC-uitnodiging met het verzoek om opheldering omtrent
officiële uitnodiging, status van gedelegeerden, daadwerkelijke
invloed op de procedures, contacten met "andere Hongaren" e.d.
Hoe het voorbereidingscomite op die vragen heeft gereageerd is
niet bekend, maar het staat thans vast dat een officiële
Hongaarse delegatie in Amsterdam zal ontbreken. Overigens is het
niet onmogelijk dat enkele individuele, niet-officiele Oosteuropese conferentiegangers hun opwachting komen maken.
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Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd, dat de Sovjet-Unie
niet is geïnteresseerd in samenwerking met de westerse vredesbeweging, zolang deze haar huidige standpunten blijft innemen.
Met de Sovjets valt zelfs niet te praten over de vanuit het
Westen noodzakelijk geachte koppeling van de strijd voor kernwapenvermindering met de mensenrechtenproblematiek. Voor de
Sovjet-Unie biedt iedere dialoog over vrede blijkbaar weinig
perspectief zolang zijzelf daarbij niet de gelegenheid krijgt als
stuwende kracht op te treden. De toch nog botte weigering van de
Oosteuropeanen deel te nemen aan de conventie was voor de Nederlandse organisatoren een onaangename verrassing. Intensieve discussies tussen vertegenwoordigers uit Oost en West hadden immers
een belangrijke ondersteuning kunnen betekenen van het verzet in
Nederland tegen de plaatsing van kruisvluchtwapens. De Oosteuropeanen, met de Sovjets voorop, hebben nu gedemonstreerd dit
verzet toch eigenlijk maar van ondergeschikte betekenis te
vinden.
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Vreedzame coëxistentie:
een aog altijd een actueel begrip

VREEDZAME COËXISTENTIE: EEN NOG ALTIJD ACTUEEL BEGRI?

Sinds er vorig jaar met GOR3ACHEV een nieuwe generatie
sovjetleiders is aangetreden, lijkt er in het Krealin een
frisse vind te zijn gaan waaien - ook voor wat betreft de
benadering van de internationaal-politieke problematiek. Het
Westen is inmiddels overvallen door een lawine Sovjetvoorstellen voor verhindering van de internationale spanning die
als "realistisch" en "pragmatisch" aan de man worden gebracht
in een waar diplomatiek en propagandistisch "charmeoffansief". Sovjetwoordvoerders spreken zalf al van hun "nieuwe
denken" over oorlog en vrede, over ontwapening en de gevaren
van het atoomtijdperk.
De huidige Sovjetopstelling biedt het Westen uiteraard mogelijkheden om constructief op in te spelen. Tegelijkertijd is
het echter zinvol nog eens na te gaan of die opstelling werkelijk zo nieuw is, als tegelijkertijd vanuit Moskou zo nadrukkelijk gewezen wordt op de actualiteit van het Sovjetconcept van "vreedzame coëxistentie". Uit recente uitspraken
van o.a. GOR3ACHEV zelf valt af te leiden dat er niet werkelijk iets veranderd is in de Sovjetopvattingen over vreedzame
coëxistentie; zoals die onder CHROESTSJOV gedefinieerd werd
als "de specifieke vorm van internationale klassenstrijd in
deze tijd". In het hier volgende stuk wordt nog eens onder.--._ocht hoe 'deze opvattingen zich in de loop der jaren hebben
ontwikkeld en wat zij voor de dag van vandaag betekenen,

l. Historische ontwikkeling van formulering vreedzame coëxistentie
Vreedzame coëxistentie als tactiek / LENIN en STALIN

Reeds de grondlegger van de Russische revolutie, LENIN, hanteerde de
idee van vreedzame coëxistentie ook al was de term in zijn tijd nog
niet opgenomen in het politieke spraakgebruik. Voor LENIN gold het
vreedzaam naast elkaar bestaan van de socialistische Sovjetstaat en de
kapitalistische landen als een noodzakelijke tactiek om de toenmalige
overmacht van het kapitalistische kamp het hoofd te kunnen bieden.
STALIN had voor zijn bekende theorie van "de opbouw van het socialisme
in een land" eveneens de vreedzame coëxistentiecactiek nodig om de
vooralsnog militair en economisch zwakke Sovjec-Unie ongestoord ta
kunnen uitbouwen tot een "krachtig socialistisch bolwerk" temidden van
de "kapitalistische omsingeling".
Zowel LZNIN als STALIN bleven daarbij uitgaan van "de onvermijdelijkheid van de oorlog" tussen de kapitalistische en de socialistische
wereld. De tegenstelling tussen socialisme en kapitalisme was immers
"onverzoenlijk" en de strijd tussen de Sovjetstaat en zijn kapitalistische antagonisten was een internationale vorm van "klassenstrijd".

" coëxistentie als strategie / GiROESTSJOV

Het was CHROESTSJOV, die op het 20e CPSU-congras in 1956 brak met hè c leerstuk van de onvermijdelijkheid van de oorlog en die daansee hec
vreedzame coëxistentieprincipe opwaardeerde tot een strategie die een
ongehinderde ontplooing van het socialisme in het riskante atooratijdperk moest veiligstellen. Vanaf dat moment dateert ook de bekendheid
van de term. De achtergrond van d^ze heroriëntatie was de overweging
van CHROESTSJOV dat een oorlog met nucleaire risico's niet langer een
bruikbaar middel was om de klassenstrijd te beslechten. Daar kwam nog
iets anders bij. Volgens CHROESTSJOV waran LENIN's thesen opgesteld in
een tijd toen de kapitalistische landen nog oppermachtig waren en dus
waarschijnlijk vroeg of laat met de Sovjetstaat zouden willen afrekenen. Thans echter, zo argumenteerde de toenmalige CPSU-leider, was er
geen sprake meer van een kapitalistische suprematie of omsingeling
omdat er inmiddels een minstens zo aiachcig, zo niet superieur socialistisch weraldstelsel was opgebouwd, dat de tegenstanders zou kunnen
beletten nog een oorlog te ontketenen.
Het was er CHROESTSJOV om te doen dat de twee tegenover elkaar staande
kaïnpen "vreedzaam", d.w.z. zonder militair conflict naast elkaar zouden
leven om het socialistische wereldstelsel de gelegenheid te geven de
"onvermijdelijke" communistische wereldoverheersing naderbij te brengen
met andere dan gewelddadige middelen, zoals economische wedijver en
ideologische strijd. In vredestoestand immers konden de socialistische
landen ongehinderd aan hun. verdere ontwikkeling werken, zouden de communistische partijen en revolutionaire bewegingen in de kapitalistische
landen de kans krijgen zich verder te ontplooien en konden de nationale
bevrijdingsbewegingen hun slag slaan zonder al te grote risico's te
lopen.
Vreedzame coëxistentie beoogde nl. niets aan locale strijd, revolutie
of nationale bevrijdingsoorlog in de weg te leggen maar er, integendeel, juist de ruimte voor té scheppen. Anders gezegd, vreedzame
coëxistentie was niet bedoeld als permanente situatie maar als overgangsfase op weg naar de ondergang van het kapitalistisch stelsel.
Met deze nieuwe invulling van het begrip vreedzame coëxistentie wilde
Moskou zich de mogelijkheid verschaffen om in de actuele, door
CHROESTSJOV gesignaleerde Internationaal-politieke situatie, de kapitalistische wereld op adequate manier te bestrijden. Dat laatste is
beslist niet te scherp gesteld want het CPSU-programma uit die jaren
noemt vreedzame coëxistentie de "specifieke vorm" van internationale
klassenstrijd. Specifiek nl. zovel voor het kernwapentijdperk dat tot
vermijding van een militair conflict tussen de socialistische en kapitalistische hoofdmachten dwingt, als voor de inmiddels "ten gunste van
het socialisme gewijzigde Internationale krachtsverhoudingen".
De laatste gedachte vond zijn afronding In de overweging dat vreedzame
coëxistentie op de kapitalistische wereld moest worden "bevochten",
eraan "opgelegd", van "afgedwongen". Van de kapitalistische
mogendheden, per definitie vijandig staande tegenover het socialisme,
kon immers niet verwacht worden dat zij de nieuwe machtsverhouding
zonder meer zouden aanvaarden. Integendeel, zij zouden zich uit alle
macht verzetten. Maar omdat hun door het gevaar van de atoombewapening
en door de toegenomen kracht van het socialistische blok steeds meer de
mogelijkheid tot militair optreden ontnomen werd, zouden zij zich
•tenslotte wel aan de gewijzigde omstandigheden moeten aanpassen. De
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Sovjettheoretici spraken dan ook in alle openheid uit dat hun concept
van vreedzame coëxistentie geen toenadering beoogde, geen handhaving
van de status quo, maar niets minder dan de uiteindelijke overwinning
van het socialisme.
Wat onder LENIN en STALIN een defensieve tactiek was geweest, werd op
deze manier door CHROESTSJOV omgezet in een assertieve, anti-cozaunistische - commentatoren spraken van een offensieve of agressieve strategie op basis waarvan Moskou de kapitalistische wereld tegemoet
kon treden. Alleen de kapitalistische wereld, want vreedzame coëxistentie gold niet als een algemeen beginsel dat van toepassing zou
aoeten zijn op de betrekkingen tussen alle landen. Het was uitsluitend
bedoeld als het strategische uitgangspunt voor de verhouding tussen de
landen van het kapitalistische kamp enerzijds en die van het
socialistische anderzijds. Het ging alleen om de relatie tussen staten
van/met/behorend tot een verschillend sociaal svsteem.
Voor de verhouding tussen staten met een zelfde, i.c. socialistisch
systeem, hanteerde Moskou intussen het zg. "socialistisch internationalisme", het principe van de onderlinge hulp en solidariteit
tegenover de kapitalistische klassevijand. Het socialistisch internationalisme werd in L968 toegespitst in de vorm van de zg. 3REZHNEVdoctrine die de "beperkte soevereiniteit van de socialistische landen"
predikte. Op basis daarvan presenteerden de Sovjet-Unie, Polen,
Hongarije en de DD.R hun militaire interventie in Tsjechoslowakije als
"broederlijke hulp" tegenover het daar toen dreigende "kapitalistische
gevaar".
Door CHROESTSJOV ontwikkeld concept nog altijd geldig voor Moskou

Aan de manier waarop' het vreedzame co'éxistentieconcept door CHROESTSJOV
werd ontwikkeld, zijn de Sovjetleiders kennelijk tot op de dag van
vandaag onverkort blijven vasthouden. In recente uitspraken blijken zij
de wereld nog steeds op te delen in twee kampen, die onverzoenlijk
tegenover elkaar staan maar door de nucleaire risico's vooralsnog
veroordeeld zijn tot coëxistentie.
Nog in zijn verslag voor het dit voorjaar gehouden 27s. C?SU-congres
onderstreepte partijleider GORBACHEV dat "het socialisme... zich altijd
heeft sterk gemaakt en dat blijft doen voor vreedzame coëxistentie van
staten behorend tot verschillende sociale systemen". En oin elk mis-.
verstand te voorkomen voegde hij daaraan toe dat "vormen van vreedzame
competitie en vreedzame wedijver" in het atoomtijdperk de enige manier
zijn waarop kapitalisme en socialisme de onderlinge confrontatie kunnen
aangaan. Dus geen toenadering of echte ontspanning, maar confrontatie
blijft het uitgangspunt van de buitenlandse politiek van de SovjetUnie, alle flexibele en realistische presentatie ten spijt. Dat
betekent niet dat de Sovjet-Unie bijv. niet echt het bewapeningsniveau
over en weer zou willen verminderen, zeker niet als dat haar economie
ten goede kan komen, die bepalend is voor haar geloofwaardigheid als
socialistische wereldmacht. Maar al zulke overwegingen blijven
tenslotte staan in het perspectief van de beslissende confrontatie.
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Andere opvattingen van vreedzame coëxistentie

De hierboven weergegeven Sovjecopvatting van vreedzame coëxistentie
moet onderscheiden worden van de eveneens in de jaren '50 geformuleerde
zg. vijf Bandungprincipes, die als algemene coëxistentiefaeginselen in
het Volkerenrecht zijn opgenomen. Laatstgenoemde beginselen, te weten
eerbiediging van nationale soevereiniteit en territoriale integriteit,
non-interventie, non-agressie, g'eli>jkheid, wederzijds voordeel en
vreedzace coëxistentie waren in eerste instantie bedoeld on het IndoChinese conflict op te lossen taaar hadden tevens een veel algemenere
strekking. In 1955 bekrachtigd door de Bandung-conferentie van nietgebonden landen, beoogden deze principes het vreedzaam naast elkaar
leven van alle volken ongeacht hun maatschaupeliik svsroora. jn deze
ruime opvatting ontbraken de verdeling vaa de wereld in twee vijandige
kampen en de agressiviteit, die zo typerend zijn voor het Sovjetconcept
van vreedzame coëxistentie.
Hoewel Moskou er steeds op hamerde dat echte communisten aan vreedzame
coëxistentie een "klasse-inhoud" moesten geven, m.a.w. de Sovjetinterpretatie moesten volgen, had-de ruime opvatting toch ook z'n aanhangers in de communistische wereld. Dat gold met nacie voor de
Joegoslaven en de Roemenen maar ook voor de Chinezen. Die wezen de Sov—
jetopvatting af, onder meer, omdat aanvaarding daarvan ook instemming
zou hebben betekend met Moskou's denkbeelden over de rol van het socialistisch internationalisme in de verhouding tussen socialistische
landen. Door te kiezen voor- vreedzame coëxistentie als het regulerend
principe tussen staten ongeacht hun maatschappelijk systeem, dus ook
tussen socialistische landen onderling, maakten zij duidelijk dat zij
er voor pasten om Moskou bij voorbaat een ideologische machtiging te
verlenen voor socialistisch internationalistische hulpverlening en
daarmee hun eigen onafhankelijkheid uit handen te geven.
Westerse associaties bij vreedzame coëxistentie

In de Westerse wereld zijn de Sovjetopvattingen over vreedzame
coëxistentie doorgaans niet echt als een bedreiging ervaren. Niet dat
die opvattingen onbekend waren - de Sovjetleiders maakten er beslist
geen geheim van — doch het was eerder zo dat de strekking ervan niet
doordrong. Men kwam er over het geheel genomen niet toe zich rekenschap
te geven van de betekenis ervan. In het Westerse spraakgebruik werd ook
vrijwel nooit de volledige formulering gehanteerd. Men sprak niet van
"vreedzaae coëxistentie tussen staten behorend tot een verschillend
sociaal systeem", dan wel "ongeacht hun sociale systeem". Men had het
eenvoudig over vreedzame coëxistentie zonder meer en dat betekende voor
Westerse oren dan zoiets als leven en laten leven, toenadering, ontspanning of, met de term van de jaren '70, détente. Het offensieve en
agressieve element dat in wezen kenmerkend was voor de manier waarop
Moskou de zaak benaderde, werd aan Westerse kant in het algemeen over
het hoofd gezien.

- 7-

2. Vreedzame coëxistentie en détente.
Westerse verwachtingen t.a.v. détente

Hoe onzorgvuldig deze Westerse benadering was, bleek, in de periode van
de détente, ruw genomen in'de jaren '70. Hec was de periode van zulke
belangrijke overeenkomsten tussen de Verenigde Staten en de Sovjet unie
als het Amerikaans-Sovjetrussische accoord ter voorkoming van een kernoorlog en het SALT-verdrag (Strategie A. na s Limitation Talks), en voor
wat Europa betreft de CEVS (Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking
in Europa).
Bij de CEVS, die zijn hoogtepunt vond in de door de Europese landen
minus Albanië en plus de Verenigde Staten en Canada overeengekomen
slotverklaring van Helsinki in 1975, ging het on de volgende drie
kwesties:
- veiligheid, met daarmee verbonden zulke thema's als niet-inmenging,
vermindering van de wederzijdse geweldsdreiging en de onschendbaarheid van de grenzen, "
- economische samenwerking,
- culturele uitwisseling, wederzijdse communicatie en contacten.
De CEVS wekte in de Westerse wereld hoge verwachtingen. Men hoopte dat
de militaire spanning erdoor zou afnemen en maakte daartoe veel werk.
van het propageren 'van zg. "vertrouwenwekkende maatregelen". Door zulke
maatregelen als bijv. de aankondiging van manoeuvres, zou men het
vantrouwen t.a.v. eikaars eventuele militaire bedoelingen kunnen doen
verminderen. Hetzelfde verwachtte men van een vermindering van de
sterkte der strijdkrachten, die in een apart M3FR (Mutually Balanced
Force Reduction)-overleg aan de orde kwam.
Een belangrijke rol in het ontspanningsproces werd aan Westerse kant
ook toegedacht aan economische samenwerking. Een economische belangenverstrengeling zou, zo was de gangbare opvatting, vanzelf een mate van
politieke toenadering meebrengen, die tot een liberalisering van de
Oosceuropese samenlevingen kon leiden. In dit verband viel nogal eens
de term "convergentie" als aanduiding voor de theorie dat de maatschappelijke stelsels van Oost en West onder invloed van de technologische
ontwikkeling steeds meer op elkaar zouden gaan lijken.
Voor de onderlinge toenadering verwachtte men nog het meest van het
derde agendapunt van Helsinki, de intensivering van de culturele
uitwisseling en van allerlei andere menselijke contacten. Bij deze
"derde mand", zoals het destijds heette, dacht men aan Westerse kant in
termen van een "vrij verkeer" van personen en ideeën tussen Oost en
West. Juist dat zou aan het wegnemen van het onderlinge wantrouwen bijdragen.
Al deze hoopvolle verwachtingen waren gebaseerd op de in het Westen
levende gedachte dat er met de Sovjet-lïnie inderdaad een relatie
gericht op toenadering of toch minstens op wederzijdse acceptatie
mogelijk zou zijn. In feite ging het hier, of men de term zelf nu wel
of niet gebruikte, om de Westerse opvatting van vreedzame coëxistentie
- en daarmee tegelijkertijd om een onjuiste perceptie van de
Sovjetopvatting van dit begrip.
Doordat de Sovjetleiders van hun kant er niet aan dachten om ook maar
een streep van hun eigen vreedzame coëxistentieconcept af te wijken,
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liep de détente op iets heel anders uit dan men zich aan Westerse kant
had voorgesteld.
Westerse verwachtingen stukgelopen op Sovjetinterpretatie

Het zou te ver voeren om hier gedetailleerd op het verloop van het detenteproces in te gaan. Een samenvatting van de hoofdlijnen kan de
tegenstelling tussen de Westerse verwachtingen en de feitelijke gang
van zaken voldoende illustreren. Deze tegenstelling manifesteerde zich
op alle drie de gebieden dia op de CEVS en ook in de bilaterale Amerikaans-Sovjetrussische besprekingen aan de orde waren, op het gebied van
de veiligheid, op dat van de economische samenwerking en op dat van de
wederzijdse culturele en overige contacten.
Wat het eerste betreft, de detenteperiode leidde bepaald niet tot een
vergroting van de veiligheid en een vermindering van de militaire dreiging. De ontspanningspolitiek zoals die door Moskou werd opgevat,
vertoonde geen enkel matigend effect op de bewapeningsinspanningen van
de Sovjet Unie. Het omgekeerde was het geval. De jaren '70 lieten juist
een vergaande uitbreiding van de militaire capaciteit van de Sovjet
Unie zien.
De tegenstrijdigheid die men aan Westerse kant geneigd is hierin te
zien, bestaat echter in de Sovjetvisie niet. Als vreedzame coëxistentie
iets is waartoe de tegenstander gedwongen moet worden, dan is zij
slechts gebaat bij een ve'rsterking van de benodigde dwangmiddelen, i.c.
van het militaire vermogen van de Sovjet Unie.
Ook op het gebied van de economische samenwerking werden de Westerse
verwachtingen niet ingelost. Inderdaad kwam er een aanzienlijke stroom
van Westerse technische know how en kredieten richting Oost-Europa op
gang maar wie daarvan een liberalisering van de Oosteuropese
samenlevingen en een meer algemene toenadering had verwacht, kwam
bedrogen uit> De Oosteuropese regeringen gebruikten de economische
samenwerking met het Westen vooral om de ongunstige effecten van hun
economische politiek te compenseren en niet om een aanpassing in de
richting van liberalisatie toe te staan. De Westerse technologische
know how werd bovendien, m.n. door de Sovjet- Unie, op grote schaal
gebruikt voor toepassingen in de wapenindustrie.
Om nog meer van dit soort kennis binnen te halen, vulden de
Oosteuropese landen de legale verwerving ervan aan met een toenemende
spionage op technologisch gebied. Deze spionage werd aanvankelijk
vergemakkelijkt doordat onder invloed van de détente de Westerse
samenlevingen zich opener tegenover Oost-Europa opstelden dan voorheen.
Toen de Westerse landen zich gingen realiseren wat er gaande was en een
grotere terughoudendheid in acht gingen nemen, was het gevolg dac de
Oosteuropese landen hun illegale inspanningen nog verder opvoerden. De
détente leidde op economisch gebied dus niet tot een groeiend onderling
vertrouwen. Zij werd, omgekeerd, van Oosteuropese kant gebruikt voor
een systematische en ongekende uitbreiding van spionage op technologisch en industrieel gebied. Ook dat kwam weer niet in conflict met
da Sovjetopvatting van vreedzame coëxistentie. Als het er immers om
gaat de tegenstander afbreuk te doen zonder daarbij in een voor beide
partijen fataal militair conflict te raken, dan is economische
wedijver, de strijd om technologische kennis, een taak die met alle
inzet en middelen moet worden uitgevoerd. En vreedzame coëxistentie
verruimt alleen maar de mogelijkheden daartoe.
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De groocsce teleurstelling werd in het Westen opgedaan a.b.c. de "derde
mand", de poging een "vrijer verkeer" van personen en ideeën te bewerkstelligen. Van meec af aan lieten de Oostauropese leiders blijken dat
ze van zo'n "vrijer verkeer" niets noesten hebben. Begrijpelijk, wanc
in hun zienswijze ging vreedzame coëxistentie nu eennaal niet gepaard
net een afname van de ideologische tegenstellingen maar niet een
verheviging ervan. Dat betekende praktisch dat Moskou c.s. 20 goed
mogelijk gebruik probeerden te maken van de openingen die de détente
bood OQ hun politieke propaganda in de Westerse landen uit te breiden
en anderzijds hun eigen samenleving krachtig af te schermen tegen het
door de détente verhoogde besmettingsgevaar van Westerse ideeën.
Omdat de Westerse landen de "derde mand" zvaar lieten wegen, konden de
Oosteuropesa regeringen zich aanvankelijk niet aan enige versoepeling
onttrekken. Veelal ging het daarbij echter om schijnaaatregelen, zoals
de verkoop van Westerse kranten in de Sovjet-Unie, die dan in de
praktijk Westerse communistische kranten waren of niet-comcunistische
bladen maar dan alleen verkrijgbaar op punten waar de gewone
Sovjetburger toch niet kwam. Of het betrof maatregelen, zoals
vergemakkelijking van emigratie voor Sovjet-Joden, die niet blijvend
bleken. Als het erop aan kwam, interpreteerden de Sovjetleiders en hun
bondgenoten de CEVS-bepalingen altijd op basis van hun eigen vreedzame
coëxistentie opvatting.
Op deze manier werd de détente tot een periode waarin van Sovjetkant
naar buiten toe de al gesignaleerde grotere Westerse openheid tegenover
Oost Europa werd aangegrepen om op alle mogelijke openlijke en
heimelijke manieren de Sovjetbelangen te bevorderen. Tegelijkertijd
werden naar binnen toe de controle- en repressiemechanisaen
aangescherpt om Westerse invloeden te kunnen weren en op te treden
tegen dissidenten, die juist een opening van de Oosteuropese
samenlevingen voorstonden. Een climax bereikte deze repressie in 1981
in Polen waar nagenoeg-een hele bevolking het slachtoffer werd van de
onderdrukking van het vrije vakverbond Solidarnosc.
Dissidentenrepressie en "actieve maatregelen", zoals de geheime
politieke beïnvloeding in het officiële Sovjetjargon wordt aangeduid,
bleken dus de voornaamste Oosteuropese tegenhangers van Westerse
toenaderings ideeën.
Deze voor het Westen teleurstellende ontwikkeling in de directe OostWest verhouding ging gepaard met een toenemend assertief, op afbreuk
van Westerse belangen gericht optreden van de Sovjet-Unie in de Derde
Wereld. Ook hierbij volgden de Sovjetleiders weer consequent hun
opvatting waarin vreedzame coëxistentie gezien wordt als een verruiming
voor de ontplooiingsmogelijkheden van anti-Westerse bewegingen en
revoluties in de Derde Wereld. In de detenteperiode zag men Moskou dan
ook een reeks Derde Wereldlanden binnen het Sovjetkamp halen zoals
Angola, Mozambique, Ethiopië en Zuid-Jemen. Speelden aanvankelijk,
troepen van Moskous bondgenoot Cuba - in samenwerking met SovjetRussische militaire adviseurs en experts van de Oostduitse geheime
dienst - hierbij een hoofdrol, bij de interventie in Afghanistan van
december 1979 trad de Sovjet Unie tenslotte ook rechtstreeks mat eigen
strijdkrachten op.
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Moskou ziet juistheid eigen concepc bewezen door détente

De inval in Afghanistan, de repressie in Polen, de groei van het
militaire potentieel van de Sovjet-Unie, toegespitst in de bedreiging
van West- Europa met de nieuwe middellange afstandsraket SS-20, het
feit dat Oost en West het noch-in.de ontwapeningsgesprekken over deze
middenafstandswapens (INT), noch in die over troepenreductie (M3FR)
eens konden worden, dat alles duidde in feite het eind van de detance
aan. De term verloor zijn glans en raakte in het politieke spraakgebruik op de achtergrond, evenals het begrip vreedzame coëxistentie.
Althans in het Westen, want aan Sovjetkant lag dat anders. De tegenstelling die in de Westerse optiek werd opgeroepen tussen het begrip
détente en de werkelijke internationaal-politieke ontwikkeling, kende
men aan Sovjetkant niet. De détente, in Sovjetoptiek mede afgedwongen
door de toegenomen eigen machc, had -hoewel Moskou er ook wel
teleurstellende ervaringen mee opdeed- toch tot een verdere uitbreiding
van die Sovjetmacht geleid, terwijl de ingecalculeerde pogingen van
Westerse kant tot ideologische .ondenaijning waren afgeslagen. M.a.w,
vreedzame coëxistentie had bewezen een juist en bruikbaar concept te
zijn. Geen vonder dus dat ook de huidige Sovjetleiders onveranderd en
onverminderd aan hun opvatting van vreedzame coëxistentie blijven
vasthouden en op basis daarvan het Westen weer zijn gaan uitnodigen tot
een nieuwe detenteperiode.
3• Samenvatting.
Vreedzame coëxistentie is een begrip dat, sinds het in de jaren '50
zijn bekendheid kreeg door de toenmalige Sovjetleider CHROESTSJOV, voor
de nodige verwarring heeft gezorgd. Volgens CHROESTSJOV was vreedzame
coëxistentie het principe op basis waarvan in het atoomtijdperk de
betrekkingen tussen de landen van het socialistische kamp enerzijds en
die van het kapitalistische anderzijds, dienden te worden geregeld. In
het Sovjetjargon heette het daarom voluit; " vreedzame coëxistentie
tussen landen van/met/behorend tot een verschillend sociaal systeem".
Omdat CHROESTSJOV de tegenstelling tussen het kapitalistische en het
socialistische systeem als onverzoenlijk bleef beschouwen, zat het
vreedzame van deze coëxistentie alleen ia de erkenning dat de na 1945
opgebouwde atoombewapening een direct en groot militair conflict tussen
Oost en West tot een zodanig risico voor beide partijen maakte dat het
zaak was een dergelijk conflict te vermijden. Verder ging de strijd op ideologisch en economisch gebied, om invloed in de Derde Wereld enz.
— echter onverminderd door, waarbij de vergroting van de militaire
macht van de Sovjet—Unie een garantie vormde ter beteugeling van
oorlogsneigingen aan kapitalistische kanc. Onder de condities van
vreedzame coëxistentie zou uiteindelijk het superieure socialistische
systeem de definitieve overwinning kunnen behalen op het
kapitalistische.
Tegenover deze allerminst vreedzame Sovjetopvatting van vreedzame
coëxistentie zijn er ook wel minder offensieve opvattingen naar voren
gebracht. M.n. Joegoslavië, Roemenië en China, landen die een onafhankelijke opstelling tegenover Moskou nastreefden, propageerden vreedzame
coëxistentie als een vorm van samenleven tussen staten ongeacht hun
sociale systeem. In deze opvatting is vreedzame coëxistentie een
-•algemeen principe dat de betrekkingen tussen alle staten moet regelen,
dus ook tussen de communistische staten onderling. Hec element van
antagonisme tussen twee "kampen", dat aan het Sovjetconcept juist zijn

- 11 -

offensieve karakter geeft, valt in deze opvatting dus weg. Aan
Sovjetkant is voor dit alternatief nooit plaats geveest. En alles wijst
erop dat ook de huidige Sovjetleiders onverminderd vasthouden aan het
vreedzame coëxistentie concept zoals dat door CHROESTSJOV is
ontwikkeld. Sterker nog, zij lijken nieuw leven te willen blazen ia de
euforie van détente, die aan het einde van het BRZZHNEV-tijdperk
uitgedoofd raakte.
In het Vesten heeft men de consequenties van de Sovjetopvattingsn over
vreedzame coëxistentie niet altijd voldoende tot zich laten doordringen. Daar associeerde men het begrip vooral met toenadering,
ontspanning of, met de term van de jaren '70, détente. Juist die
detenteperiode heeft echter duidelijk gemaakt waartoe het Westerse
optimisme kan leiden. De détente bracht nl. toen in elk geval niet de
door velen in het Westen gehoopte toenadering, vermindering van de
militaire dreiging en ontspanning van de ideologische tegenstelling
aaar integendeel, een sterke uitbreiding van de militaire macht in
Oost-Europa, dissidenten-repressie, toename van technologische spionage
en heimelijke politieke beïnvloeding in de Westerse landen en tenslotte
een sterke machtsuitbreiding van de Sovjet-Unie in de Derde Wereld.
Nu de Sovjetleiders het Westen met hernieuwde klem tot vreedzame
coëxistentie en herstel van de decente uitnodigen, zal men zich aan
Westerse kant, on nieuwe teleurstellingen te vermijden, nog eens goed
moeten bezinnen op wat vreedzame coëxistentie naar Sovjetstijl
eigenlijk inhoudt.
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februari in Moskou het Internationale Vredesforuin plaatsvond,
klinken de echo's ervan nog steeds door in de westerse pers.
Dat is opmerkelijk omdat de andere grote internationale
vredescongressen die in het afgelopen halfjaar in Europa
werden georganiseerd het vrijwel zonder enige belangstelling
van de zijde van de media moesten stellen.

Verschil met andere vredescongressen

Van evenementen zoals het door de Wereldvredesraad (WVR) in oktober jl.
in Kopenhagen georganiseerde Wereldvredescongres ea de vierde Weense
Dialoog, die in het weekend van 14 en 15 maart plaatsvond onder
auspiciën van het International Liaison Forum of Peace Forces (ILF, een
WVR-loot), viel in de westerse media nauwelijks een spoor terug te
vinden. Dit doodzwijgen zou verklaard kunnen worden uit het feit dat.
door de eenzijdige politieke oriëntatie van de WVR op Moskou het
verloop en de resultaten van de door deze organisatie beheerste
congressen in hoge mate voorspelbaar zijn en daanaee tamelijk
oninteressant voor de westerse pers. Om dezelfde reden ook geven
politici en vooraanstaande personen uit het openbare leven dikwijls
geen gehoor aan de uitnodiging om dergelijke propagandabijeenkomsten
bij te wonen, waardoor die in weerwil van wat door de organisatoren
altijd met grote stelligheid beweerd wordt, allerminst een "getrouwe
afspiegeling, van de wereldopinie" zijn.
De vraag rijst in welk opzicht het Moskouse Vredesforum significant
verschilde van de andere genoemde congressen. Allereerst kan
geconstateerd worden dat dit evenement niet door een mantelorganisatie
maar op een vrij open, directe manier vanuit Moskou georganiseerd is,
geheel in stijl met de veelbesproken "glasnost". Verder spreken sommige
waarnemers, onder wie correspondenten dia een naam te verliezen hebben
als het gaat om betrouwbare inschattingen van gebeurtenissen in de
Sovjetunie, van een "open", "zinvolle", "inspirerende" en
"fantasierijke" conferentie, een "unieke samenkomst" met
"indrukwekkende filosofische" toespraken "van historische betekenis".
Voor anderen is er echter geen verschil, zij spreken van een
"GorbatShow" en "een geheel op de buitenlandpropaganda van de
Sovjecleiding geënte bijeenkomst" al maakten "bronnen in de
wandelgangen melding van echt debat, bij tijd en wijle". Ia de optiek
van deze laatsten is de aanwezigheid van SACHAROV in het Kremlin, twee
maanden na beëindiging van zijn binnenlandse verbanning, niet meer dan
een doorzichtig lokkertje.
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Acht dé'el' co n fë~f e n c Ie' s
Het "Internationale Forun voor een Atoomvrije Wereld, voor hec
Overleven van de Mensheid", dat van 14 tot en niet 16 februari jl • in
Moskou plaatsvond, werd bijgewoond door ruim 900 personen uit 80
landen, onder wie een vijftiental uit Nederland, die al naar gelang hun
achtergrond of professie deelnamen aan een van de acht gespreksgroepen
waaruit het Forum in feite bestond.
Er waren "Ronde Tafels" voor politici en sociale wetenschappers,
zakenmensen, artsen, mensen met een culturele achtergrond, ecologen,
natuurwetenschappers, kerkelijk leiders en voormalige generaals.
Wat direct opvalt is dat op elk van deze deelgebieden in de afgelopen
jaren een of andere, meer of minder kleinschalige overlegstructuur is
ontstaan, waarbinnen "vakbroeders" uit Oost en West in een sfeer van
onderling vertrouwen proberen oplossingen te vinden voor actuele
problemen. Daarbij kon dikwijls geconstateerd worden dat de lobby van
de Sovjetrussische en Oosteuropese deelnemers aan dergelijke
overlegstructuren niet zonder.succes bleef en met name de wind in de
zeilen heeft sinds GOR3ATSJOV zijn "nieuwe denken" ging ontwikkelen.
Het ."nieuwe denken"
Het "nieuwe denken" in Moskou gaat uit van een allesomvattende
onderlinge samenhang der dingen, die ook bepalend moet gaan worden voor
de internationale verhoudingen. Deze zogenaamde "interdependentie"gedachte vertoont punten van overeenkomst met de in de laatste jaren in
het Westen op gang gekomen "New Science"- of "New Age"-beweging, die
voor he"t komende millenium tussen de verschillende wetenschappelijke
disciplines weer de verbanden wil gaan leggen, die thans dikwijls door
verregaande'.specialisering verloren zijn gegaan. Deze "Nieuwe
Wetenschap" vindt in Nederland een warm pleitbezorger in
:, die onder andere in oktober 1985 in Maastricht een
Vredescongres organiseerde voor Nobelprijswinnaars* , die dankzij hun
genie en maatschappelijke appreciatie bij uitstek geschikt bevonden
worden om de "Nieuwe Wetenschap" te beoefenen. Gewapend met een in de
"Maastricht Petition" uitgewerkt ontwapeningsplan gingen
u^
enkele andere betrokkenen een maand later in het Kremlin op bezoek bij
GORBATSJOV, die "zich voor de gelegenheid liet assisteren door o.a. de
vice president van de Sovjetacademie van Wetenschappen, VELIKHOV, die
later het Moskouse Forum zou organiseren. Dat deze informele
ontmoeting, waarvoor twintig minuten was uitgetrokken, tenslotte
uitliep tot meer dan twee en een half uur zou heel wel te maken kunnen
hebben met de herkenning over en weer van eikaars "nieuwe benadering"
van de grote problemen van deze wereld.

* eind 1987 vindt een tweede congres van Nobelprijswinnaars in
Maastricht plaats
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De doelgroepen op het Forum

Op initiatief van de westerse Generaals voor de Vrede (waarvan een
viertal nauwe banden heeft met de Wereldvredesraad) had in de afgelopen
jaren in Wenen reeds een serie ontmoetingen plaatsgevonden tussen
voormalige generaals uit Navo en Warschaupactlanden. Die bijeenkomsten
worden in feite gekenmerkt door het begrip, dat de voormalige NAVO
generaals kunnen opbrengen voor de defensiepolitiek van het
Warschaupact. Op het Forum in Moskou kreeg deze serie een vervolg,
waarbij het kersverse comité van "Sovjet Generaals en Admiraals buiten
dienst voor Vrede en Ontwapening" als gastheer optrad.

De inner circle van schrijvers en kunstenaars had elkaar in 1986 ook al
eerder ontmoet, tijdens het eerste zogenaamde Issyk-Kul forum dat
geheel in het teken stond van "het nieuwe denken", terwijl het
merendeel van de in Moskou aanwezige artsen in IPPNW-verband reeds
jaren met elkaar van gedachten wisselt over internationale politieke
problemen.
Overigens werd CHAZOV, een van de presidenten van het
IPPNW, nog tijdens het Forum benoemd tot Sovjet-minister van gezondheid
(hij was al jaren onderminister).

De zakenwereld en de vrede, een nieuw fenomeen

Onder de zakenmensen die aan het Forum deelnamen bevonden zich veel
topmensen van grote internationale ondernemingen, voorzitters van raden
van bestuur4 presidenten van handelskamers, directeuren van
internationale banken etc.

In de Oosteuropese pers werd veelvuldig verwezen naar de aanwezigheid
van juist diegenen, van wie bekend is dat .ze in het kleinere circuit
van de "Internationale Raad voor Nieuwe Initiatieven in Oost-West
Samenwerking" actief zijn
Deze Internationale Raad trok nogal wat aandacht met een
vergadering in juni 1986 in Wenen, waarop van Sovjet-zijde de
mogelijkheid van joint ventures aan de orde werd gesteld. De president
van de raad is Dzhermen GVISHIANI, vice-voorzitter van het
Staatsplancomite en lid van de Sovjetacademie van Wetenschappen.
Hoe in de Sovjet Unie aangekeken wordt tegen de politieke invloed die
van zakenmensen kan uitgaan bleek op de vergadering van het
Sovjetvredescomite, eind 1986. Yuri ZHUKOV, toenmalig voorzitter van
het vredescomite* merkte in dit verband op "dat er een nieuw fenomeen
aan het ontstaan is". Blijkbaar uit angst voor de gevolgen van Oost
West confrontatie zijn vertegenwoordigers van de zakenwereld actiever

* ZHUKOV werd op 6 maart jl. opgevolgd door Genrykh BOROVIK
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dan. .joo.ii-ia....hfir zoeken van .saaenve.rk.lng,..me.t de Sovjetunie,. al.dus_
ZHUKOV: "Wij streven er nu naar om de samenwerking uit te bralden mee
die zakenmensen die in staat zijn enige mate van invloed uit te oefenen
op regerende kringen in het Westen."

Initiatief van wetenschappers

De groep wetenschappers was met ruim 260 deelnemers verreweg de
grootste "beroepsgroep" op het forum, en dat is ook niet verwonderlijk
aangezien het initiatief voor het houden van dit Forum afkomstig was
uit wetenschappelijke kring. Het plan ontstond tijdens een
internationale bijeenkomst van wetenschappers in juli 1986 in Moskou,
waarop de wenselijkheid van een stop op kernproeven besproken werd.
Tijdens een ontvangst in het Kremlin van een delegatie van deelnemers
aan dat forum betuigde de Russische partijleider zijn steun aan hun
besluit om aan de bijeenkomst een vervolg te geven. GOR3ATSJOV bleek
met hen van mening dat het forum van de wetenschappers geen geïsoleerde
gebeurtenis moest blijven, en hij opperde zelfs dat de geleerden naar
het model van de IPPNW een meer permanente organisatiestructuur in het
leven zouden kunnen roepen. Gezien de grote invloed die "de wetenschap"
traditioneel heeft op de openbare meningsvorming zou de vorming van een
dergelijk instrument de Sovjet lobby een belangrijke impuls kunnen
geven.
De plannen kregen definitief vorm in november 1986 in Hamburg tijdens
het Internationale Congres van Natuurwetenschappers voor de Vrede, en
tijdens een bijeenkomst in Geneve op 25 januari 1987.
Bij die -laatste gelegenheid in Geneve was de initiatiefgroep te gast
bij de "Groupe de Bellerive", die ook bij de voorbereiding van het
Forum ingeschakeld was. Deze stichting, onder leiding van de voormalig
Hoge VN Commissaris voor de Vluchtelingen.
beijvert zich sinds de oprichting in 1977 voor een "constructieve
dialoog" over de betrekkingen tussen wetenschap en maatschappij.

In juni 1985 organiseerde de Groupe de Bellerive in Geneve
een bijeenkomst over vermindering van kernbewapening en aan de
vooravond van de ontmoeting tussen REAGAN en GOR3ATSJOV, eind 1985 in
Geneve, verstuurde zij brieven aan beide leiders waarin werd
aangedrongen op een stop op kernproeven, zodat "een dialoog tussen alle
betrokkenen kon ontstaan om met het oog op het behoud van het milieu de
wereldproblemen op economisch en sociaal terrein op ce lossen".

Onder de geleerden die een uitnodiging ontvingen voor het Forum bevond
zich verder ook Andrei SACHAROV, die twee maanden daarvoor vanuit zijn
ballingsoord Gorki was teruggekeerd in Moskou. Met deze uitnodiging,
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dia de—zoveelste opzlentiarëndë "gebe'üTrenïs in de Sovjetunie was in de
eersce maanden van het jaar, verzekerden de organisatoren zich io ieder
geval direct van de nodige publiciteit.

Redevoering van GORBATSJOV

Tijdens het Forum werden er letterlijk honderden toespraken en
toespraakjes gehouden, van zeer uiteenlopende strekking en van een
evenzeer uiteenlopend belang; het zou te ver voeren een impressie te
geven. Dat is ook minder relevant omdat het Forum uiteindelijk vooral
het indrukwekkende decor werd voor een grote redevoering van GORBATSJOV
op 16 februari. Over de inhoud van die redevoering blijkt zeer
verschillend te worden gedacht. In ieder geval moesten degenen, die
hadden verwacht dat de Russische partijleider van deze gelegenheid zou
gebruik maken om een ontkoppeling bij de ontwapeningsbesprekingen aan
te kondigen, nog even wachten. Met veel gevoel voor timing en effect
deed hij die aankondiging pas twee weken later. Toch bevat de tekst
reeds tal van elementen, die momenteel aanleiding zijn voor een
grondige en dikwijls optimistische bezinning op wat er io de Sovjetunie
nu werkelijk aan de hand is.
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De samenvattende conclusie kan zijn dat de organisatoren van het Forum
er dankzij de zo rgvül'dïge Sovjet lobby 'op dlversè""tërrëïnén ïn gë^laag'd
zijn een groot aantal invloedrijke personen rechtstreeks te betrekken
bij een internationale vredesbijeenkomst en dat de publiciteit
daaromheen door GORBATSJOV met veel charisma is gebruikt om zowel in
het binnen- als buitenland een brede vertrouwensbasis te vinden voor~
zijn politiek van "openheid", "reorganisatie" en "nieuw politiek
denken".
GOR3ATSJOV lijkt daannee in de kcrte tijd dat hij nu partijleider is
door zijn persoonlijk optreden al meer te hebben bijgedragen aan de
openlijk nagestreefde verandering van het politieke klimaat in het
Westen en de invloed op de "stera van de publieke opinie" dan de
Weraldvredesraad in de bijna veertig jaar van zijn bestaan.
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