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IY - ONTWIKKELINGEN IN DE GOMEGOR

1» Het veelomvattende integratieprogramma waaraan op de 25ste

zitting van de Raad van de Comecon (27-29 juli 197.1) in ie Roemeens*

hoofdstad Boekarest de vergadering van de afgevaardigden van de ach"

lid-staten haar goedkeuring had gehecht bevatte een opsomming van d*

vele terreinen waarop tijdens de eerste fase van socialistische een-

wording in de komende 15 a 20 jaar samenwerking tot stand sou moetei

worden gebracht. Dit programma was naast het statuut het belangrijks

document dat ooit in de Comecon werd opgesteld. Toor de eerste keer

werd een veelomvattend programma t.b.v. de nagestreefde economische

integratie van alle lid-staten goedgekeurd. Interessant is daarbij

dat het begrip "economische integratie" voor het eerst onder de doe]

stellingen van deze internationale economische organisatie wordt ge-

noemd* Tot dan toe werd steeds over "economische samenwerking" gespi

ken. Momenteel is het begrip integratie in de pers zelfs tot leus ve

heven» Maar eigenlijk gaat het ook bij het onderhavige programma vooi

eerst alleen nog om een vergroting van de internationale economische

samenwerking. Het slotcommuniqué van deze bijeenkomst stelde echter

drukkelijk vast dat de socialistische integratie niet vergezeld gaat

van supra-nationale organisaties en dat de gezamenlijke arbeid van d

Raad gebaseerd is op de beginselen van socialistisch internationalis

respect voor de staatssoevereiniteit, de onafhankelijkheid en de nat

nale belangen, de niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden

landen, de volledige gelijkgerechtigdheid en vrijwilligheid, het wede

zijds voordeel en de wederzijdse kameraadschappelijke hulp. Uit de

tekst van het aommuniqué. viel op te maken dat het socialistische int

gratieprogram wonderlijk genoeg veeleer een Roemeens dan een Russisc

stempel had gekregen en op een compromis berustte»

2. Het afgelopen jaar en de recente 26ste zitting van de Comec

Raad te Moskou (10-12 juli 1972) stonden goeddeels in het teken van

concrete uitwerking van de vele nieuwe projecten en organisaties die

het "-complexprogramma" als middelen en wegen aangeeft om de socialis

tische internationale arbeidsverdeling voor alle deelnemers zo yrucb

baar en effectief mogelijk te maken» Al werd aanzienlijke vooruitgan

geboekt op jgrgani^a^ori se h terrein (concrete samenwerkingsplannen) ,

fundamentele kwesties van institutionele aard bleven veelal onopgelo

He t___c oïïrg lexjxc o gr anima.



Het coniplesprogramma schijnt, op papier althans, vorderingen te u

maar de vooruitgang die een aantal leden wenst, komt niet. Deze be

de houding t.o.v. de EEG-, de instelling van een werkelijk convertj

valuta voor de Comecon-regio en een doeltreffend clearingsysteem \e Oostbloklanden, Reeds in 19&4 werd met kapitaal van alle Comecc

landen de Comecon-bank opgericht. De bedoeling was met dit kapitaê

tijdelijke tekorten in de onderlinge handel te financieren. Toch >

hierdoor het bilaterale handelssysteem niet doorbroken, en evenmii

de creatie van de transferabele Comecon-roebel, welke dezelfde goi

waarde als de Russische roebel bezat. Houders van tegoeden in trai

rabele roebels hebben ontdekt dat zij hiermee weinig kunnen doen»

eerste reden hiervoor is dat de onderlinge handel gebaseerd is op

af geplande leveranties, waarbij de prijzen geen rol spelen en zei

volkomen onrealistisch zijn vastgesteld. Zo zijn de meeste Comecoi

den ermee begonnen goederen van ongeveer gelijke waarde om te ruij

buiten de Comecon-bank om. Bovendien bestaan er "harde" produkten.

als hoogwaardige machines, ' die overal binnen de Comecon aftrek vii

en "zachte" produkten, zoals minderwaardig schoeisel en textiel, l

al kunnen voor transferabele roebels alleen "zachte" produkten gel

worden. Het complexprogramma van 1971 kondigde een versterking vai

"collectieve valuta", de zgn. "vrij inwisselbare roebel" aan. Diei

deze tot dusver voornamelijk als verrekeningseenheid in het overwc

bilaterale handelsverkeer tussen de.Comecon-landen, naarmate de ec

mische vervlechting tussen deze landen intensiever wordt moet hij

J| een "feitelijke inwisselbaarheid" gebracht worden. De Oost-Europej

Internationale Bank voor Economische Samenwerking en de in 1971 n:

geschapen Internationale Investeringsbank moeten door het versterl

toestaan van credieten de overgang tot mulilaterale verrekening b«

deren.

3« Gedurende het afgelopen jaar is in de Comecon echter niel

dit soort integratie5, maar op het grote aantal en op de grote verg

denheid van stappen op het terrein van de organisatie van praktisc

samenwerking de nadruk gelegd. Suggestieve cijfers worden gegeven

het aantal op te richten co'órdinatie-centra (vierendertig in getal

waarvan één voor samenwerking bij de bescherming van het leefmilis

cijfers over gezamenlijke prognosticering door de permanente cornmj

over commissies voor coördinering op wetenschappelijk-technc

t err e in



terreins gemeenschappelijke laboratoria (drie)5 research-collecteie'

en wetenschappelijke produktie-associaties (twee). Onlangs werd "bekt

gemaakt dat door Comecon- organen 40 ontwerp- akkoorden voor samenwerk

bij de oplossing va,n wetenschappelijk-technologische problemen ware:

opgesteld en zelfs in het communiqué van de recente 26ste zitting n

men de moeite de maatregelen die op wetenschappelijk-technisch terr

-getroffen werden op te sommen. Bovendien werd gezegd dat de oplossi:

van de 18 in het integratieprogramina opgenomen grote wetenschappeli.

technologische vraagstukken, waarop het merendeel van de 24 reeds o:

tekende akkoorden betrekking hebben, de deelneming zal vergen van e

duizendtal organisaties en ongeveer 100.000 werkkrachten. Een aanta

van de getroffen regelingen wordt als primeurs van bepaalde soorten

samenwerking gezien. Tot deze primeurs behoren b. v. de vestiging va:

^•e jjL£3Lgt.£ "volledig zelf -financierende" economische associatie Inte:

atominstrument, de "eerjrbe_ afzonderlijke akkoorden" voor multilater;

specialisatie en samenwerking (o. a. in de ceramisciie industrie en i:

autombiel- en glasindustrie) alsook het eerste akkoord voor "muit il,

rale gemeenschappelijke planning" voor de produktie van bepaalde ma'

typen, gevolgd door een overeenkomst m. b. t. gemeenschappelijke plan:

op het gebied van. container i s er ing.

4« Als van bijzonder belang voor de intensivering van de '!soc

listische integratie" wordt de nieuwe vestiging van internationale

noiaische associaties beschouwd, welke gebaseerd zullen worden op hè

beginsel van zelffinanciering. Interatominstrument (te ¥ar schau) we:

opgericht om tot een krachtenbundeling t.b.v. de produktie van nucl

re uitrusting en instrumenten te komen. De elf economische organisa

uit vijf Comeeon-landen die lid werden van Interatominstrument beho-

hun juridische en economische onafhankelijkheid. Via hun vertegenwo

diger in de raad oefenen zij het beheer van de associatie uit en de

in de winst„ Andere ondernemingen uit de thans geïnteresseerde land

maar ook uit andere Comeeon-landen kunnen zich bij de international

associaties aansluiten, terwijl ook ondernemingen uit niet-Comecon

landen (de Comecon als J2£en regionale organisatie) lid kunnen worde:

Met de vestiging van Interatominstrument "beoogt men op de lange d.uu:

de volledige eenmaking- van de cyclus wetenschappelijk onderzoek, pi

n±ngf ontwikkeling;, productie en distributie in éën internationale

cialistische organisatie *
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5« Overeenkomstig de bepalingen van het complexprogramma is

de nodige activiteit ontwikkeld op het gebied van gemeenschappeli

planning, prognosticering, ontwikkeling, constructie, investering

Het nieuwe Comité voor de samenwerking op het gebied van planning

permanente commissie voor de coordinering van wetenschappelijke e:

nisch onderzoek, omgeaet in een commissie voor wetenschappelijke

werking, begonnen hun werkzaamheden. Het Internationale Wetenscha;

lijke en Technologische Informatiecentrum en het Internationale I:

tuut voor Economische Vraagstukken van het wereldsocialistisch sy;

beide zetelend te Moskou, zijn met specialisten uit alle lid-stati

de- Comecon in ontwikkeling, ïn Warschau werd een Internationaal M;

matisch Centrum opgericht. Een aantal conferenties werd gewijd aai

wisseling op het gebied van plannings~ en bestuurservaring en een

tal samenwerkingsakkoorden kwam tot stand, o.a. een tussen de Aca<

van Wetenschappen^ waarin bijzondere aandacht wordt gewijd aan de

wikkeling van samenwerking op natuurwetenschappelijk en sociaalwe'

schappelijk terrein. Bovendien zijn nieuwe stappen ondernomen t.b,

reeds gevestigde samenwerking op terreinen als de goederenwagen~p<

standaardi ering. handel in verbruiksgoederen, terwijl ook sugges-

voor een aantal andere regelingen in discussie zijn (instelling v,

arbitrage-orgaan van de Comecon, aanleg van een haven aan de Dona

ding, oprichting van een internationaa3. reclamebureau) .

6. Het afgelopen jaar is zo voor de Comecon een jaar gewees

aanzienlijke organisatorische vooruitgang, maar van weinig evolut

institutioneel terrein. Door dit gebrek aan herstructering van de

stelling als zodanig, als gevolg waarvan de Comecon geen bevoegdh

wordt verleend voor economische alleenvertegenwoordiging tegnover

Westen, bleven de praktische mogelijkheden voor de ontwikkeling v

handel' en samenwerking met het Westen beperkt. Ook de Comecon is

tutair gerechtigd om "met andere internationale organisaties betr

gen aan te knopen en te onderhouden", maar zij heeft niet de aan <

toegekende bevoegdheid als vermeld in artikel 229 sub 2 van het E

Verdrag» Men mag ook niet aannemen dat de Comecon binnenkort een <

gelijke bevoegdheid zal v/orden verleend, want een zodanige overdr;

van bevoegdheden zou centrale planning van de buitenlandse handel

de Comecon vereisen,. De invoering daarvan wordt ook door het soci;

en economisch integratieprogramma niet beoogde Om die reden moet ;

samenwerkin^mtias_g_eji_ d<
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samenwerking tussen de EEG en de afzonderlijke lidstaten van de Co

een jurxdische basis worden gegeven. Dat dit tot de mogelijkheden

hoort gaf Breznjew in zijn rede, van 20 maart 1972 te verstaan toen

opmerkte dat de betrekkingen van de SU met de EEG .ouden afhangen

de vraag in hoeverre dezedeta Oost-Europa ontstane realiteit wilde

kennen en i.h.b. de belangen van de Comecon-landen. Anderzijd, wor

door de Sowjets het denkbeeld gehuldigd dat het Comeoon-integra^e

model reeds thans een voltooid model voor Oostvest samenwerking v

de Comecon als alternatieve economische organisatie voor Groot-Eur,

en zeifs internationale samenwerking. Want na de aanvaarding van h-

^aamprogramma in 1971 nam de Comecon - vooral door de Schets en ta

ideevorming oyer Europa in dit perspectief geplaatst - de rol aan ,

een ideologisch, politiek en economisch model voox internationale

over de grenzen van het socialistische systeem heen reikende econc

nuBohe betrekkingen. Ook niet-Comecon leden tonen aan de ververke'

King van de gestelde doelen deelnemen, Sedertdien is men de sociav

tische integratie onder de Comecon blijven voorstellen als bet "prc

•type van een wereldeconomische en politieke gemeenschap», als teget

gesteld aan de bemoeiingen ter bevordering van "kapitalistische ir

grat3.e%welke door wezenlijke tegenstrijdigheden eenvoudig voor «™

gelijk W0rdt gehouden. De Russen menen dat de, EEG van de Zes door ,

breking van ledental en meer associaties aan homogeniteit en bes],

vaardigheid zal inboeten. Zij beperken zich zoveel mogelijk tot e«~

onderzoek-naar de zelfzuchtige motieven welke de afzonderlijke lid,

ten bewogen hebben om de EEG uit te breiden. Bovendien zoude, de

Comeoon-'landen, die niet aan "blokkenmanie" lijden die de algemeen

Europese samenwerking ondermijnt, omdat zij meer dan de westelijke

mogendheden oog hebben voor een constructieve toekomst van e.n verc

nzgd Europa (Groot-Europa), politiek en organisatorisch beter dan

Vest-Europa voorbereid zijn om actief aan economische samenwerking
al-Europese basis deel te nemen.

7. - Hoewel cleze aanspraak op organisatorisch gebied zeer twd -jf

achtig moet worden geacht, is met de voorbereiding ot>»Groot-EuropU

menwerking in het afgelopen jaar vordering gemaakt, .In Praag werd b

gonnen met de bouw van een controle-centrum voor de aanleg van een

Pijpleiding voor aardgaaleveranties van de HU zowel aan Oost™ aJ* a

West-fiuropa. Met de Bontaepubliek, Oostenrijk en Italië zijn voor r

_ m J5
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10 miljard mj leveringscontracten afgesloten. Yanaf 1973 zal Ruh:

A, G* 3 miljard raj afnemen en dit totaal zal nog opgevoerd worden

men gas kan ruilen tegen buizen met grote diameter. De SU rekent

1975 op aardgasleveranties naar West-Europa. van totaal 15 mi l jan

terwijl de totale export in 1975 reeds tot 25 miljard m3 gestegei

moet zijn. Minder concreet, maar zeker zo belangrijk was het f ei'

dat de SU, tenzij Breznjews EEG-positie slechts het taktische d<

had om Brandt tegenover de oppositie in de Bondsdag te helpen, h;

houding wijzigde en de EEG- als realiteit aanvaardde. Het secreta,:

van de Comee-on te Moskou ontvangt vertegenwoordigers van verschik

Westelijke landen en de bankinstellingen van de Comecon hebben r<

belangrijke leningen gesloten met Westeuropese banken. Nu de Russ

politiek van beteugeling en niet- erkenning van de EEG geen succe;

looft, moet Moskou op zijn vroegst bij de voorbereidende besprek:

.voor een ETC en op zijn laatst in 1974 op een meer pragmatische t

zijn. houding bepalen. Reeds nu wordt zelfs niet uitgesloten dat c

Europese Commissie na 31 december 1974 (zoals voorzien in de EEG»

gelingen) het instrument zal zijn voor toekomstige economische 01

handelingen tussen de Westeuropese landen en. de socialistische 1;.

Bovendien erkennen de Oosteuropese landen, ook formeel, enige We?

europese groeperingen. Moskou ondertekende een handelsverdrag mei

Benelux en Hongarije tekende er een in juli van dit jaar, waarbij

Benelux bVloófde alle beperkende quotering van Hongaarse goederer

zullen afschaffen. De Europese Commissie werd gepolst over de mof_

lijkheden van een speciale handelsovereenkomst tussen Bulgarije f.

EEG. Ongeveer hetzelfde verzoek werd door de Roemeense minister \e handel gedaan. Ook zouden Polen en Hongaren, beaorgc

voor hun afzet van landbouwproducten, .naar Engeland, in Brussel o\n eventuele voorkeursbehandeling hebben gesondeerd. Bij de vooi

relding van de EYC zullen ook vraagstukken van samenwerking tusse

Oost en ¥est, en daarbij handelspolitieke kwesties s rijzen. Men 2

over douanetarief sverlagingen en contingenten moeten praten. Zoal

bekend .heeft de EEG nog steeds geen Gemeenschapspolitiek ten aanz

van de Comecon-landen ontwikkeld. Anderzijds heeft ook de Comecon

nog geen gemeenschappelijke economische politiek ten aanzien van

EEG-handelspartners opgesteld of centrale organen voor de control

•van deze handel in het leven geroepen. In de EEG worden de belemrn

'ringen op dit punt veroorzaakt door enerzijds de wens van de lid-

JPJ2;



staten om op bilaterale basis met de Comecon-landen te blijven orid

handelen en anderzijds de eisen van het Verdrag van Rome dat er aa

het einde van de overgangsperiode een gemeenschappelijke handelspe

tiek moet zijn ingesteld. Vel benoemde, de EEG een commissie-ad-hoc

alle mogelijkheden van samenwerking moet onderzoeken, daaronder oc

wetenschap, techniek en energie, waarbij men het eens is dat de vc

stellen uit naam van alle EEG-1 eden- moeten worden gedaan,, Op haar

acht de SU in de betrekkingen met de kapitalistische landen op wet

schappelijk en technologisch gebied de basis voor onderling begrip

en internationale veiligheid gelegd. Als gevolg van de omvang en b

ideologische karakter van de confrontatie tussen de SU en het West

bleek het mogelijk steeds meer de nadruk te leggen op die maatscha

lijke activiteiten die een gemeenschappelijke benadering toestaan

ten aanzien waarvan gemeenschappelijke pi^oblemen bestaan. Tooral >;

tenschap en technologie behoren tot dergelijke activiteiten, temee

waar men in de SU het onderscheid tussen "proletarische" wetenscha

en bourgeois-wetenschap veel voorzichtiger is gaan. hanteren. Daaro

zijn de bilaterale wetenschappelijke of technologische overeenkoms

(na de culturele) een belangrijk wapen, van de Russische diplomatie

wprd&n. Afgezien van hun technologische mérites moeten deae ook b

schouwd worden als een aspect van de Eusssische pogingen om de na-

delen, die uit de toenemende economische en politieke integratie v

¥est-Europa voortvloeien, te compenseren.

8. ' Het politieke hoogtepunt van de 26ste zitting van de Raa,d

van de Comecon juli j.l. was de toetreding van Cuba, tot deze inste

ling als- volwaardig lid. -Ofschoon Cuba reeds een aantal jaren waar

mei' was j is dit land altijd veel minder dan b. v. Joegoslavië in Go

con-aangelegenheden geïnteresseerd geweest,, De toetreding van Cuba

maakt duidelijk dat men met de activering van de buitenlandspoliti

gerichtheid van de Comecon het internationale imago van de instell

wenst te verbeteren. Gezien de betrekkelijk onderontwikkelde staat

waarin Cuba verkeert en de steeds weer terugkerende economische mo

lijkheden aldaar kan dit land voor de SU en Oost-Europa nauwelijks

een welkome economische partner zijn. Zijn positie en rol in de Co

con zullen dientengevolge meer overeenkomst gaan vertonen met die

Mongolië- dan van andere leden, terwijl de geografische ligging van

het bovendien onmogelijk maakt deel te nemen aan de meer succesvol

~ I.Y„ 7



gezamenlijke Comecon-pro jekten, zoals de goederenwagen-pool of h<

"Droeg jba"-pijpleidingssysteenu Het lidmaatschap van Cuba kan to~

zekere hoogte op de vervanging van "bilaterale Sowjet-steun voor i

laterale hulpverlening in het kader van de in de Comecon nagestr<

"nivellering" duiden, op welk facet de Cubaanse ver tegenwoordige]

Carlos Rafael ïïodriguez in zijn rede voor de 26ste zitting wees,,

hij de in het' raamprogram opgenomen beginselen van wederzijdse hi

verlening en nivellering van ontwikkelingsniveaus een "schitterenc

vestiging van de internationalistische inhoud van het socialisme'

de. Anderzijds zal de hoop leven dat door de aansluiting van Cnbi

rationaliteit en discipline aan de economische ontwikkeling van c

land zullen kunnen worden opgelegd 'ten profijte van de andere Cor

leden. In de huidige Europese politieke context is de uitbreiding

de Comecon niet anders dan doelmatig te noemen en zorgvuldig get:

Ten deze dient immers te worden bedacht dat met de aanvaarding VE

complexprogramma nadruk is gelegd op het "open" karakter van de £

listisehe integratie en de bereidheid van de Comecon om andere si

volle.dig of gedeeltelijk aan haar activiteiten te laten partieipf

.Vooral tegen de achtergrond van de uitbreiding van de EEG valt ec

bet gebrek aan gegadigden op s de toetreding 'van Cuba helpt althar

enigermate het aanaien van de Comecon als uitdager van de EEG te

hogen..-- Een belangrijk voordeel van Cuba,' s toetreding lijkt voorts

feit. dat hierdoor het onderscheid tussen de Comecon enerzijds en

en WP anderzijds wordt verscherpt. EEG en WP zijn 'zuiver regional

Europese instellingen» terwijl Mongolië evenals thans Cuba de "ir

nationale status" van de Comecon helpt verhogen. Ook Irak zou vo]

zeer- recente berichten voor toetreding voelen. De uitbreiding var

Comecon met een staat welke geen Sow j et-nabuur op het Euraziatisc

continent is, maar die in de schaduw van de YS is gelegen kan eve

hoezeer voor de SU het alleen maar aangenaam is om te zien "hoe c

YS op een Latijns-Amerikaanse cactus zitten" (C,L„ Sulzberger) ei

stige implicaties hebben voor het tot dusver geografisch bepaalde

cept van een geïntegreerde socialistische gemeenschap, alsmede voc

politieke en zelfs militaire betekenis, die door de SU aan het ec

mische integratieprogram wordt gehecht» Het is duidelijk dat het

si co van een 01 oh vroeg of laat openbarende breuk op de koop toe

genomen. De kans dat niet Cuba 's toetreding de integratiere kracht

het "socialistische internationalisme18 in economische zaleen (Come

IY. 8



verband) in de toekomst nog ernstig op de proef zal kunnen worden

gesteld is dés te groter naarmate Gastro's Cuba weer op de Latijn:

Amerikaanse toer zou gaan en een meer nationalistische koers zou ^

verkiezen. Het lijkt niet uitgesloten dat de toetreding van Cuba -

de Comecon ten dele bedoeld was om tijdig op nieuwe openingen van

YS*»zijde naar Cuba, of zelfs van Chinese zijde, te anticiperen.

9» Hoewel de activiteit van de Comecon in het afgelopen jaaa

en ook de recente 26ste zitting van de Raad zich op organisatorisc

aspecten van de in het integratieprogram aangegeven maatregelen cc

treerden, is het pleidooi voor fundamentele hervormingen, met name

financieel terrein, niet geheel verstomd* Yooral Hongarije meent c

het program het vraagstuk van hervorming.niet nader tot een oplosf

heeft gebracht en dat juist het opnemen van bepalingen omtrent prj

zen, wisselkoersen en convertibiliteit de gelegenheid zou moeten 1:

den om geleidelijkaan meer vooruitstrevende denkbeelden te aanvaai

De meerderheid van meer conservatieve leden, daaronder de SU, red.?

neert dat op financieel terrein door de groeiende activiteiten en

nieuwe praktijken van de Comecon-banken nu reeds aanzienlijke succ

sen aijn geboekt, Zolang dit verschil in benaderingswijze ra.b.t. r

zaak en omvang van hervormingen blijft voortbestaan,-lijkt werkelj

vooruitgang eerst mogelijk wanneer ook in andere landen dan Hongai

met economische hervorming ernst wordt gemaakt. Yoor de nabije toe

komst blijft de wens van een verenigd front tegenover het Westen,

uiteraard vooral een Sowjet-wens, allesbepalend» Alles moet in het

werk worden gesteld om te voorkomen dat verschillen in opvatting c

aspecten van het integratieprogram tot een verdeeldheid leiden die

naar buiten treedt. Dit ook lijkt de les te zijn uit de bijeenkoms

van politieke leiders op de Erim eind juli 1972, waar economische

tegrat.le en betrekkingen met het Westen onderwerp van bespreking y

en uit het daaropvolgende bilaterale overleg, met name de ontmoet

Breznjew«Cea,us.escu. Uit deze ontmoetingen is althans een betrekkel

succesvol volvoerde consolidatie van de politiek-eoonoinische 'betre

kingen van de Oostbloklanden geresulteerd en een aanzienlijke vert

ring in de Roemeense houding jegens economische samenwerking raet d

Comecon en i.h.b* met de Sïï voortgekomen. Het feit dat premier Koe

op de sluitingsdag van de Comecon™zitting, taktiek of geen taktiek

al bij voorbaat door hern verwacht e s .maar op dat moment nog helemaa

IY. 9



niet gedane Westerse uitlatingen over het "bestaan van onenigheid

tussen de Oomecon-partners "dementeerde", laat sien hoe gevoelig

de Sovjets voor elke, zelfs ook maar vermeende, inbreuk op de eer

heid van hun blok zijn, nu hun zoveel gelegen is aan het welslage

van de volgende ronde in het vredesoffensief jegens het Vesten.

~o~o-o-o-o-
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IIJL^COKTRA-INLIGHTINGEN OVERZICHT TWEEDE HALFJAAR 1971

ALGEMEEN

1 • Spionage, Het grote aantal Sovjet diplomaten dat eind 1971 gedwongen

werd Engeland te verlaten, heeft de omvang benadrukt van de door de Sov-

jets in NAVO-landen onder dekmantel van ogenschijnlijk legitieme organi-

saties gevestigde dubieuze ondernemingen. Deze organisaties dienen om het

toenemend aantal KGB- en GRU-officieren (officieren van de Russische ci-

viele en militaire inlichtingendienst) - onder een ander voorwendsel bij

.deze organisaties in dienst - te kunnen onderbrengen. Meer informatie

betreffende de omvang waartoe de Sovjet inlichtingenaktiviteiten hebben

geleid, was afkomstig van de deserteur ̂flMHBHVPP ̂ i-6 i-n september 1971

--X politiek asiel zocht in Engeland. Het voorval in Engeland bevestigt weer

dat veel aktieve inlichtingenofficieren tewerkgesteld zijn op ambassades,

Sovjet handelsdelegaties en -agentschappen en vestigingen als scheepvaart-

maatschappijen, luchtlijnen, reisburo's en persagentschappen. Deze feiten

werden voorts bewezen door de desertie van een voormalig lid van de Sovjet

handelsdelegatie in Brussel, ̂HlHMMHMflHfe een GRU-officier die later

in de Verenigde Staten van Amerika politiek asiel vroeg. Zijn verklaring

leidde eind 1971 tot het overhaaste vertrek uit België van achttien Sovjet

ambtenaren.

2. S_abo tage . Van officiële zijde werd geen direkte sabotage gerapporteerd.

Hoewel er verscheidene gevallen van vernieling werden gekonstateerd, zijn

-~. er geen aanwi jzigingen dat dit daden van direkte sabotage waren. Bijzonder

~"~* belangrijk is daiĵ ĵ ĤHĤ  tegenover de Engelse autoriteiten verklaarde

dat de Sovjet inlichtingendiensten sabotageplannen tegen bepaalde belang-

rijke doelen hebben voorbereid. -

3. Subversie. Het uitvoeren van subversieve aktiviteiten in NAVO-lidstaten

door een aantal kommunistische en niet-kommunistische en anarchistische

groeperingen ging door. Zoals in het verleden het geval was, was de NAVO

een gewild doelwit voor akties van allerlei soort bewegingen. Speciaal de

kommunisten stelden meer pogingen in het werk om akties binnen de krijgs-

macht te initiëren. Het blijkt dat kommunistische bewegingen in NAVO-lid-".

staten hun methoden om het leger van binnen uit te ondermijnen hebben ver-

beterd.

- III. 1 -
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SPIONAGE

België.

4. Russische overloper

Denemarken.

5« .Belangstelling voor oefening. In de herfst van 1971 toonden leden van

de Russische ambassade in Kopenhagen grote belangstelling bij het begin

van een Deense oefening in de Baltische zee. De bemanning van een Pools

"koopvaardijschip" sloeg de oefening van nabij gade.

Duitse Bondsrepubliek.

6. Schriftelijke benadering. De Oostduitse inlichtingendienst benaderde

een aantal officieren middels brieven getekend door een zekere Erwin ELBIU

die vertelde dat hij een aantal brochures aan het samenstellen v/as in ver-

band met de twintigste verjaardag van de Bundeswehr. In de brieven werd ge-

vraagd behulpzaam te zijn met verhalen over het dagelijkse leven "bij de

troep.

7» Gratis naar Oost-Eerlijn. Een zekere^MHPMMMV^nodigde in persoon-

lijke brieven leden van de Westduitse krijgsmacht uit om enige dagen gratis

in Oost-Berlijn door te brengen. Het verblijf zou dienen om "aan de ene

kant DDR~burgers vertrouwd te maken met de levensomstandigheden in de Bonds-

republiek, terwijl aan de andere kant belangstelling bestond voor een ge-

dachtenwisseling over de ontwikkeling van de beide Duitse staten".

8. Bezoek aan tentoonstelling. Een zakenman, reservist bij de Bundeswehr,

vroeg toestemming om de tuinbouwtentoonstelling te Erfurt (DDR) te mogen

- bezoeken. Hij krep/?r •-
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bezoeken. Hij kreeg ten antwoord naar Saalfeld (DDR) te reizen,

waar twee funktionarissen van de Oostduitse inlichtingendienst hem

opwachtten. Na een stevige borrel werd hem gevraagd voor de Oost-

duitse inlichtingendienst te gaan werken. Hij kreeg een korte trai-

ning, vierhonderd mark en de gerichte opdracht inlichtingen te ver-

zamelen over o.a. een bepaald radarstation.

9. Slapend naar de DDR» Een Vestduitse korporaal viel in een inter-

nationale trein in slaap en reisde ongeïdentififfeerd de DDR binnen.

Nadat ontdekt was dat hij militair was, werden pogingen in het werk

gesteld hem voor inlichtingenwerk te rekruteren en werd hij naar de

x Bondsrepubliek gesmokkeld. Hij kreeg een schuilnaam, een verhaal dat

als dekmantel moest dienen voor zijn wegblijven en honderd mark "premie

voor de "verbintenis" mee.

10. Poging tot diefstal van een r?-ket. In augustus 1971 werd een

agent van de Poolse inlichtingendienst gearresteerd nadat hij getracht

had met behulp van twee Vestduitse zakenlieden een Corporal-raket te

bemachtigen. De agent en de zakenlieden benaderden een verkoopleider

van een goed bekend staande firma en boden hem DM 50.000 voor zijn

medewerking in de geplande diefstal. Een van de zakenlieden ontmoette

verscheidene malen officieren van de Poolse inlichtingendienst in een

kommunistis-ch land. De ander was opgedragen dokumenten over raketten

en andere wapens en uitrusting van de Bundeswehr te bemachtigen..Hij

"*\g twee Minox ka-mera's en kreeg een aanzienlijk bedrag aan Ameri-

kaanse dollars in handen.

11. Gere k ru t eerde vlu c h t eling. Een lid van de Poolse handelsdelegatie

in Keulen werd tijdens een ontmoeting met een agent in Prankfurt/Main

gearresteerd. De agent die in 19^5 van Polen naar de Bondsrepubliek

vluchtte, werd in maart 1970 door de Polen gerekruteerd. Na vijftien

ontmoetingen had hij opdracht gekregen om inlichtingen te verzamelen

over de resultaten van een elektronisch onderzoek, karakterbeschrij-

vingen van bepaalde personen te geven, Duitse paspoorten en voertuig-

registratiebewijzen te bemachtigen, een voormalig officier van de Pool-

se inlichtingendienst die naar de Bondsrepubliek gevlucht was en ge-

ëxecuteerd diende te v/orden te lokaliseren en te trouwen roet een admi-

nistratieve kracht van het Federale Bureau voor identifikatie van

vluchtelingen in de Bondsrepubliek te Zinndorf met het doel haar te ge-
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bruiken voor spionagedoeleinden. De Poolse inlichtingendienst was

het meest geïnteresseerd in de vrouwelijke administratieve kracht.

Van de zijde van het hoofdkwartier van de Poolse inlichtingendienst

kreeg de agent DM 100.000 in het vooruitzicht gesteld als een huwe-

lijk met deze vrouw zou volgen.

12. Prijsvraag. Het radiostation "Polskie Radio Warsaw" introduceer-

de middels advertenties in Westduitse kranten de nieuwe radio-prijs-

vraag "Forum Europe 1971". De prijzen bestonden uit reizen naar kom-

munistische landen. Vermeldenswaard is dat deze prijsvraag werd ge-

houden in nauwe samenwerking met de andere radiostations van de War-

schau Pakt-landen. In het verleden stonden soortgelijke prijsvragen

uitsluitend onder auspiciën van of de Poolse of de Tjechische of de

Bulgaarse radio-omroep.

13. Subtiele benadering. In de zomer van 1971 werd een agent gearres-

teerd die een Westduitse sergeant van de Sektie Operatiën van een be-

langrijke NAVO-staf had benaderd. In oktober 19^9 had de agent zich

gepresenteerd als een medewerker van een Duits bureau voor warenonder-

zoek en opiniepeiling en de sergeant en zijn vrouw aangenomen voor het

testen van huishoudelijke artikelen. Begin 1971 hadden de werkzaamhe-

den zich uitgebreid tot het onderzoeken van hotels in Italiaanse vakan-

tieoorden. In april 1971 ging de sergeant met voorkennis van de West-

duitse contra-inlichtingendienst met vakantie naar Italië. De agent

_ had hem DM 2.000 gegeven voor de reis. In Italië werd hij benaderd door

-"' iemand die zich uitgaf als ambtenaar van het Franse ministerie van de~

fensie.en onder deze valse vlag werd hij gerekruteerd voor inlichtingen-

werkzaamheden. Hij moest alle waardevolle dokumenten die hem onder ogen

kwamen fotograferen. Hij kreeg een Minox kamera en dertig films. Zijn

honorarium werd overgemaakt naar een Zwitserse bank en een bedrag van

DM 10.000 werd alvast op zijn rekening gestort voor de eerste aflevering

Er werd een maandsalaris van DM 10.000 afgesproken en betaald. Ontmoe-

tingen zouden voornamelijk in neutrale landen plaatsvinden. Het opmer-

kelijke in deze zaak was'.v.1. vooral de methode van benadering en de lange

aanloop daarvan en het grote bedrag dat werd geboden en vooruit werd be-

taald.

14. P_P s t duit se luchtvaart-j purnal is j gearresteerd. In de loop van 1971

werd een luchtvaartjournalist uit Oost-Berlijn, die een goede naam had

- b ij) _1 uc h t vaart -
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bij luchtvaartpublicisten, in Düsseldorf gearresteerd wegens inlich-

tingenaktiviteiten. Deze journalist, redakteur van het Oostduitse

"Flieger-Jahrbuch" en auteur van verscheidene boeken over de lucht-

vaart die door Westduitse uitgevers worden verkocht, wilde naar de

internationale luchtvaarttentoonstelling in Parijs. In maart 1971

trachtte hij een redakteur van het Amerikaanse tijdschrift "Air Force

Magazine" te rekruteren. De redakteur moest o,a. zorgen voor TJSAF-

voorschiften, -telefoonboeken, organisatieschema's en evakuatieplannen

van het USAF hoofdkwartier in Wiesbaden. De benadering van de redak-

teur eindigde in arrestatie van de Oostduitse journalist. Deze agent,

die beroepshalve regelmatig naar de Bondsrepubliek en andere westerse

landen reisde en kontakten onderhield, had de Amerikaanse redakteur in

J 1964 ontmoet tijdens de luchtvaarttentoonstelling in Hannover. Zij ont-

moetten elkaar weer in Farnborough en Parijs. Een frekwente uitwisse-

ling van ervaringen kwam tot stand tijdens latere bezoeken van de agent

aan Wiesbaden. Hij ontkende dat hij in die tijd al werkte voor de Oost-

duitse inlichtingendienst; hij wordt echter verdacht de kontakten die

hij beroepshalve had misbruikt te hebben voor inlichtingendoeleinden.

Bij gelegenheid zei hij opdracht-te hebben gehad een vlieger te vinden

die voor een bedrag van zes miljard mark, betaalbaar in elke gewenste

valuta, bereid was een Phantom naar de DDR te vliegen; bij zijn ver-

hoor zei hij dat dit als een grap moest v/orden gezien. Volgens zijn

eigen verklaring was hij voor maart 1971 nimmer benaderd door de Oost-

duitse inlichtingendienst en vond het eerste kontakt plaats i.v.m. zijn

~*\s naar de luchtvaarttentoonstelling in Pa,rijs. Hij zei dat de Oost-

duitse inlichtingendienst hern onder druk had gezet met zijn voormalig

lidmaatschap van de NSDAP (Nazi partij). Men verzocht hem samen te wer-

ken in ruil voor speciale privileges die hij in de DDE zou krijgen voos

de uitoefening van zijn beroep. Met het oog op de dreigementen mfrb.t.

zijn positie zou hij hebben toeg'ezegd te zullen meewerken.

15. Rekrutering in Wenen. Een agent van de Oostduitse inlichtingendienst

werd eind juli 1971 gearresteerd omdat hij werd verdacht van spionage.

Hij s-chreef onder pseudoniem een brief aan een funktionaris van het

Westduitse ministerie van defensie waarin hij vroeg zijn zustez* in V/ener

te ontmoeten om een erfeniskwestie af te handelen. De funktionaris reisc

met voorkennis van de Westduitse contra-inlichtingendienst naar Wenen •

waar hij in plaats van zijn zuster en zwager de Oostduitse agent ont-

moette die zich als zodanig bekend maakte en hem verzocht met hem mee

- tĵ wê kjejTjî KjLj, -
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te v/erken. Hij stemde toe en kreeg de opdracht dokumenten van het

verbindingscentrum van het ministerie in Oostduitse handen te spelen.

Hij ontving een Minox kamera en films en een adres in Oost-Berlijn om

de dokumenten af te leveren.

16. Belangstelling voor persoonlijke omstandigheden. In september 1971

werd een ambtenaar van het garnizoensbureau van Bonn gearresteerd. Tij-

dens de ondervraging gaf hij toe in februari 1970 in de DDR te zijn ge-

rekruteerd als Oostduits agent. Hij moest alle hem ter beschikking

staande dokumenten die mogelijk van belang konden zijn voor de Oost-

duitsers fotograferen. Hij moest verder o.a. rapporteren v/elke kollega'

van hem schulden hadden, tegen wie dwangbevelen waren uitgevaardigd en

) wie een echtscheidingsprocedure had lopen. Hij moest ook rapporteren

over alleenstaande, ongehuwde vrouwelijke, kollega's. Hij kreeg een Mino:

kamera, films en een dokumentenkoffer met een geheim vak. Hij had ver-

scheidene malen ontmoetingen in Oost-Berlijn, in de DDR en in neutrale

landen. Volgens eigen verklaring ontving hij van de Oostduitse inlich-

tingendienst totaal DM 4.500 voor zijn diensten.

17- Korrespondentievriendin als lokaas. In oktober 1971 werd een milita

die deel uitmaakte van een kompagnie lange afstand verkenners in staat

van beschuldiging gesteld wegens spionage. In het begin van 1970 begon

hij te korresponderen met een Oostduits meisje dat hem na verloop van

tijd uitnodigde naar Gardelegen (DDR) te komen. Daar ontmoette hij in

plaats van het meisje twee leden van de Oostduitse inlichtingendienst

J die hem aan de tand voelden over een luchtmachtonderdeel ear.een lucht-

vaartlaboratorium waar hij had gewerkt als schilder. Er vonden nog di-

verse ontmoetingen in de DDR plaats. Kort voordat hij in april 197^ als

dienstplichtige onder de wapenen werd geroepen kreeg hij de opdracht in-

lichtingen te verzamelen over militaire installaties en over de karak-

ters van militairen, speciaal van zijn superieuren. Tevens moest hij

ti^achten geklassificeerd materieel, dienstvoorschriften en kristallen

van radio-sets in zijn bezit te krijgen.

18. Dubbe-l-agent* Een militair meldde vrijwillig dat hij betrokken v/as

geraakt in een spionagekomplot. De contra-inlichtingendienst liet de

militair daarna optreden als dubbel-agent. In de loop van de operatie

werd vastgesteld dat de tegenstander belangstelling had voor aan de

gang zijnde oefeningen, technische gegevens, dokumenten en beschrij-

vingen van apparatuur voor telekommunikatie en daarop betrekking hebben-

~ de voorschriften_._ -•
- n:
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de voorschriften. Voor de heimelijke overdracht van de gegevens

aan de Oostduitse inlichtingendienst ontving de militair een spe-

ciale korrespondentiemap. Een zgn. "dode brievenbus" werd inci-

denteel gebruikt voor uitwisseling van inlichtingen en nieuwe op-

drachten. Observatie van de "dode brievenbus" resulteerde in de

arrestatie van de koerier die de bus kwam inspekteren.

meid-

Verenigd Koninkrijk.

19» Uitwijzing van diplomaten. Op 24 september 1971 werd de Rus-

sische zaakgelastigde gevraagd opdracht te geven tot het vertrek

uit Engeland binnen twee weken van negentig met name genoemde Söv-

jet-ambtenaren die allen inlichtingenaktiviteiten hadden uitgevoerd.

Meegedeeld werd dat indien een Sovj et-ambtenaar was verzocht het

land te verlaten door zijn inlichtingenaktiviteiten het toegestane

aantal ambtenaren in zijn kategorie met één zou worden verminderd.

De zaakgelastigde werd verder meegedeeld dat vijftien Sovjet-arabte-

naren die op dat moment niet in het land waren doch nog wel een gel-

dig inreisvisum bezaten niet meer naar Engeland mochten terugkeren.

20. Voormalige Tjech spioneerde bij RAF.(

de een geval van spionage bedreven door een(

Zijn ouders waren Tjechen, maar zijn vader die bij de Britse ambassa-

de in Praag werkte, werd evenals zijn zoon in 1948 tot Brit genatura-

liseerd. Na een huwelijk met een Tjechische ging^jjjf^^ in 1949 naar

Engeland waar hij in dienst trad bij de Royal Air F'orce waar hij dien-

de als sergeant-radarmonteur tot augustus 1961. Daarna trad hij in

dienst bij de English Electric Company waar hij aan computers werkte.

In juli 1969 werd uit betrouwbare bron vernomen dat een zekere ̂ fffft

met de codenaam ̂ ffjj^in 1959 of 1960 door de Tjechische inlichtin-

gendienst werd gerekruteerd en in 1961 inlichtingen verstrekte over

anti-radar apparatuur van de RAP. Zelfs op zeer hoog Russisch niveau

werden deze inlichtingen van bijzonder belang geacht. Gfffï speelde

de Tjechen tegen betaling in Engelse en Tjechische valuta ook een

hoeveelheid (ongeklassificeerde) inlichtingen over computers in handen,

Verenigde Staten van Amerika.

21. G erekru t e erd in de j)DR * Aan het licht is gekomen dat een Westduit.-

~ III.- 7 - ~ ser i" dienst -
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ser in dienst tij de Amerikaanse strijdkrachten in de Bondsrepu-

bliek in 1965 door de Oostduitse inlichtingendienst werd gerekru-

teerd tijdens familiebezoek in de DDR. Zijn opdrachten waren aan-

gepast aan zijn funktie en omvatten het verstrekken van alarmboe-

ken, rapporten betreffende alarmoefeningaieea verhoogde paraatheid

bij internationale spanningen, het lokaliseren en benaderen van

mogelijke inlichtingenbronnen, het verschaffen van informatie over

de produktie van tanks in de Bondsrepubliek en over de bepantse-

ring van Amerikaanse legervoertuigen. In de loop der jaren werden

hem verfijnde methoden op het gebied van verbindingen, geheimschrift,

en klandistien fotograferen bijgebracht. Hij kreeg per maand vijf

a zeshonderd mark betaald, soms vermeerderd met een bonus.

3
22. Onw i11i ge s p i on. In een ander geval raakte een voormalig mede-

werker van de Amerikaanse strijdkrachten, die in Bremerhaven had

gewerkt, in moeilijkheden. Hij werd in 1966 gerekruteerd door de

Oostduitse inlichtingendienst toen hij een bezoek bracht aan zijn

vroegere woonplaats in de DDR. Van hem werden rapporten verwacht

over de installaties van de Vestduitse strijdkrachten in de nabij-

heid van zijn woonplaats. Ofschoon hij volhield dat hij de afspraak

niet was nagekomen, ontving hij bij benadering DM 1.200 tussen janu-

ari en juni 1966. In opdracht van de Oostduitsers verhuisde hij naar

West-Berlijn en werd bankwerker. Daar bleef hij echter niet en hij

verbrak het kontakt met de Oostduitsers. In januari 1971 kwam hij

in dienst bij de Amerikaanse strijdkrachten in Bremerhaven. Toen hij

--' later naar de DDR reisde om zijn moeder te bezoeken, trok hij de be-

langstelling van de Vestduitse grenspolitie die zijn grenspassage

doorgaven aan hun kollega's in Bremerhaven. Tijdens de ondervraging

na zijn terugkeer in februari 1971 uit de DDR vertelde hij dat hij

de Oostduitsers te kennen had gegeven zich te willen terugtrekken.

Hierop werd hij geïnterneerd en dagelijks ondervraagd over de samen-

stelling van de Amerikaanse strijdkrachten in het havengebied van

Bremerhaven, wat door de Amerikanen werd verscheept, biografische bij-

zonderheden van Amerikaanse employés en inlichtingen betz'effende poli-

tieke partijen. Later werd hij uitgewezen.

Kommentaar; Dit geval onthult de gebruikelijke praktijken van de Var-

schau Pakt-inlichtingendiensten. Als een agent eenmaal is gerekruteerd,

wordt hem niet toegestaan zich voorgoed terug te trekken, in het bij-

zonder als hij terugkeert naar een Oostblokland,

„ - SABOTAGE -
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SABOTAGE

Verenigd Koninkrijk.

23. Opbouw sabotagenet. Er werd verondersteld dat de Sovjet inlich-

tingendiensten van plan zouden zijn een slapend sabotagenet op te

bouwen rond kwetsbare plaatsen in de NATO-landen. Voor de eerste

keer werd nu door het verhoor van de KGB-off icier 4MJPBMHMM^

ĤIB bevestigd dat deze plannen ook werkelijk bestaan.

24. ÎHHH een 34-jarige kapitein van de KGB, meldde zich op

3 september 1971 bij de Britse inlichtingendienst. Als kaderlid van

de KGB sedert 1960 had hij het grootste deel van zijn diensttijd

onder buitenlandse zeelieden gewerkt. Hij- was in april 1969 in Lon-

den' geplaatst bij de Russische handelsdelegatie onder de dekmantel

van vertegenwoordiger van het "Razno Export Agentschap". Zijn in-

lichtingentaak omvatte het maken van sabotageplannen tegen doelen-

in het Verenigd Koninkrijk en hij was voornamelijk betrokken bij

het maken van plannen voor infiltraties over zee of door de l\i.cht

van kleine groepen KGB-saboteurs in een krisisperiode die tot een

oorlog zou kunnen leiden. Hij leidde ook groepen in .Engeland wonende

agenten op om te helpen bij de voorbereidingen van deze plannen; in-

dien nodig zouden deze agenten ook worden ingezet voor hulp bij de

uitvoering daarvan. Zij moesten inlichtingen verzamelen, doelen ver-

kennen en wapens en explosieven verbergen. Later moesten zij de sa-

botagegroepen in hun werk bijstaan en zelf eenvoudige sabotagedaden

plegen.

SUBVERSIEVE ACTIVITEITEN

25. Jlgrge _ns r>o e l .i ng . De subversieve krachten in België, die ontdekt

hebben dat de meeste Belgen nog niet ontvankelijk zijn voor het soort

propaganda dat op direkte wijze westerse waarden aanvalt, proberen

het aksent te leggen op hersenspoelingstechnieken. Bit moet worden ge-

volgd door een periode van direkte subversie v/aardoor zij een verzwak-

king en een ineenstorting van het Belgische en westerse def ensiepoten-

tieel hopen te bewerkstelligen.

26. ££;12li££öjl̂ j0ej._wi_t . De hersenspoelingstechniek poogt aktuele onder-

- werpen en reële •-
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werpen en reële zaken waarmee men in het algemeen onvrede ifefeeft

uit te buiten zoals de ontwikkeling van schuldgevoelens betreffende

de honger en ellende in de wereld. Scholieren, in het bijzonder van

middelbare scholen, zijn het voornaamste doelwit, omdat zij waar-

schijnlijk het meest ontvankelijk zijn voor zulke subversieve propa-

ganda.

27. Eskalatie merkbaar. Ondanks het voorgaande vonden direkte subver-

sieve akties wel plaats, hoewel dit sporadisch en op beperkte schaal v;-"

voorkwam. De meeste anti-militaristische beginselverklaringen bestaan

slechts nog in theorie; aktuele revolutionaire ideeën slaan slechts

aan bij een handjevol extremisten. Het begin van een eskalatie in di—

"\e subversieve akties is merkbaar, niet in het minst dooi1 de harde-

re houding van de meer militante dienstweigeraars. Verscheidene bewe-

gingen in België propageren nu de voordelen van de wet op de gewetens-

bezwaarden te weigeren en moedigen agitatie binnen de krijgsmacht aan.

Andere bewegingen, vanouds voorstanders van geweldloosheid, zijn in

nauw kontakt gekomen met groeperingen die geweld voorstaan en trachten

met hen een revulutionair, progressief front te vormen in hun strijd

tegen d.e krijgsmacht.

Duitse Bondsrepubliek.

28. Kommunistische propaganda in de strijdkrachten. Gedurende het tweede

halfjaar van 1971 zijn de a1: tiviteiten van groeperingen die ageren tegen

de Westduitse strijdkrachten belangrijk toegenomen t.o.v. de eerste zes

maanden. In het verleden eiste de "Deutsche Kommunistische Partei" (BKP)

en de "Sozial Demokratische Arbeits Jugend" (SDAJ) zonder meer het recht

van dienstweigering op. Nu wensen zij echter dat hun leden in dienst

gaan en wel om twee redenen: om propaganda te voeren binnen de strijd-

krachten en om DFTP-leden te hebben die in uniform partijvergaderingen

kunnen bijwonen om de indruk te wekken dat er solidariteit bestaat tus-

sen kommunistische organisaties en leden van de strijdkrachten. Er zijn

aanwijzigingen dat SDAJ-leden die binnen korte tijd als dienstplichtigen

zullen worden opgeroepen in de nabije toekomst zullen worden opgeleid

voor hun rol in de strijdkrachten.
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