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IV - CONTRA INLICHTINGEN OVERZICHT TWEEDE HALFJAAR 1974.

(informatie gedeeltelijk overgenomen uit de rappor-
tage van MÜD/JML aan SACEUR over bedoelde periode)

Sabotage.

J5» Bij de Nederlandse strijdkrachten deden zich in de

tweede helft van 1974 geen gevallen van sabotage voor. Bij de

Bundeswehr werden alleen al in december 1974 30 gevallen ge-

rapporteerd, hetgeen t.o.v. de maand daarvóór een steiging

betekende van 50?£»
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Opzet telijke vernieling-..

6. BIJ de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine

werden in de tweede helft van 1974 geen gevallen van opzettelijke

vernieling gemeld. Bij de Koninklijke Landmacht werden in die pe-

riode? 22 gevallen gemeld, waarvan 16 aan militaire voertuigen.

In alle gevallen werden de vernielingen ontdekt v<5Ö*rdat hierdoor

grote ffehade kon ontstaan. In de BSD was er in december een toe-

name v„w,,.ĥ  he>t zoekraken van munitie- en bleef het aantal zoekge-

raakte' wapens önverandeTd t., o. v. de- voorgaande perioden. Bij het

Amerikaanse? leger in Duitsland werd' in december negen keer brand

gestiefrtr waarbij' een totale schade ontstond van ruim 90*000 dol-

lar v

7 V IK Nederland zette de Bond van Dienstplichtigen (witte

BVB) haar activiteiten voort. Haar belangrijkste werkterrein

b-lijft die» lrij;gsmacht en met name de Koninklijke Landmacht. De

pogingen' tart infiltratie in de afdelingsbesturen van de VVDM

duurden: onv-erminderd voort en men slaagde er opnieuw in een ver—

in het hoofdbestuur van de VVDM te krijgen.

8. Het schijnt echter niet de bedoeling- te zijn om dé WDM

in zijne totaliteit te gaan manipuleren, mew is- e>r eerder op uit

onr op~ sJFdelingTsraiveau een siferer van voortdurende agitatie te kwe-

ken;.. TJ& witte BVD blijft met zijn ledental, dat tussen de 200 en

250 zouï liggen , een vrij kleine organisatie' t»o . ,v«. de VVDM, waar-

vaB het overgrote deel van de dienstplichtigen bij aangesloten ia,

Daarbij kamt dat de witte BVD er belang bij heeft dat de VVDM voor

de dienfftpliehtigen aanvaar dtb aar- blijft als vereniging die hun be-

laBgen behartigt en als zodanig overleg kan voeren met de Minis-

ter., Wfeincig resultaat heeft de witte BVD tot nu toe bereikt in de

pogingen^ om tot binding met andexe extireroistieche organisaties te-

komen. Wel slaagde men er in om met wat meer succes propaganda te

voeren onder a.s. dienstplichtigen op scholen, verenigingen e. d,

9» Het tot nu toe
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9. Het tot nu toe merkbare succes van het door de vereni-

ging in november 1974 georganiseerde internationale soldatencon-

gres (Zie ISAM 12/74 hoofdstuk 4) bleef beperkt tot het sindsdien

bestaan van internationale contacten. Het zou de bedoeling zijn

om uiteindelijk te komen tot een soort internationaal secretari-

aat gevestigd in Amsterdam waarbij zich soortgelijke buitenlandse

organisaties zouden aansluiten. Van een echte follow-up van het

congres is tot nu toe nationaal niets te merken, hetgeen waar-

schijnlijk te wijten is aan onvermogen van de organisatie.

10. Ook het Algemeen Nederlands Jeugdverbond (ANJV), de

jongerenorganisatie van de CPN in Nederland bleef steun verlenen

aan de agitatie tegen de krijgsmacht. Om zelf op grote schaal

binnen de krijgsmacht agitatie te voeren is de vereniging te zwak

en slaat zij te weinig aan bij de dienstplichtigen. Het ANJV be-

perkt zich tot het steunen van eisen van de VVDM zoals weddever-

hoging, compensatie, e,d. In dergelijke gevallen kan het ANJV ook

rekenen op uitgebreide publicaties in de "Waarheid", het dagblad

van de CPN.

11» Een belangrijke rol speelde het ANJV bij het organise-

ren van de demonstraties tegen dei aanschaf van nieuwe gevechts-

vliegtuigen t.b.v. de Koninklijke Luchtmacht, die in staat zijn

nucleaire wapens te vervoeren. Op deze demonstraties, die in ver-

schillende plaatsen werden georganiseerd door o.a. het ANJV, werd

in ISAM 3/75 hoofdstuk 6 uitvoerig ingegaan. Ook bij de als cli-

max van deze demonstratie geplande landelijke manifestatie, die

op 5 april a.s. te Utrecht zal worden gehouden speelt het ANJV

een belangrijke roi.

12. Niet alleen in Nederland werd tegen de vervanging van

de P 104 gedemonstreerd, in België werden eveneens demonstraties

gehouden, waaronder een landelijke op 12 januari 1975. Ook daar

moet, evenals hier in Nederland worden onderkend dat deze agita-

tie niet alleen bedoeld is om de nieuwe vliegtuigen qua taak te

beperken, maar dat men de noodzaak tot vervanging en de daarmee

gepaard gaande kosten zonder meer verwerpt.

Conclusie.
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Conclusie.

13. De agitatie tegen de krijgsmacht duurt voort. De po-

gingen tot infiltratie in de WDM door de witte BVD zullen door-

gaan, hoewel de resultaten tot nu toe gering bleken. Bij de Ko-

ninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine werden in de 2e

helft van 1974 geen gevallen van sabotage en moedwillige vernie-

ling gerapporteerd. Ook bij de Koninklijke Landmacht waren er

geen gevallen van sabotage, terwijl het aantal gevallen van op-

zettelijke vernieling betrekkelijk laag bleef.

14» Er viel een geringe toename waar te nemen van de In-

lichtingenactiviteiten door Attaché's van landen AYG in Nederland.

In Duitsland hadden vooral de Geleide Wapen opstellingen en de

oefening Wintex de belangstelling van de Inlichtingendiensten van

de Oostbloklanden, waarbij die van de DDR een leidende rol ver-

vulde.
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V-jDE SU EI JDEJ'JDETEWTE"
'i

l
1 « De Cuba-crisis van 1962, zo schijnt De Gaulle gezegd te heb-

ben, maakte een eind aan de naoorlogse periode. Zij hoopte de twee

supermogendheden tot een politiek van oj^e^&f^- wapenbeheersing en

ontspanning. Zij luidde een nieuwe periode in, waarin onder de pa-

raplu van ontspanning tussen de supergroteii de kleinere Europese lan-

den hun grotere bewegingsvrijheid gingen uitproberen in een politiek

van wederzijdse kontakten en toenadering over de scheidingslijn heien.

In dit nieuwe klimaat van ontspanning lanceerden de landen van hel,

. WP in 1966 hun voorstel voor het bijeenroepen van een Europese Vot-

ligheidsconf erentie. Hoewel de Westelijke landen de nodige reserves

toonden ten aanzien van dit idee of liever gezegd de vermoedelijk

achterliggende idee, besloot de NATO in 1967 de ontspanning met het

Oosten als een nieuwe taak toe te voegen aan haar bestaande taak van

gezamenlijke defensie tegen de SU. In juni 1968 werd het besluit van

de SU aan de SALT-tafel te verschijnen bekend. De inval in augus-

tus 1968 in Ts jechoslowaki je maakte slechts voor korte tijd een einde

aan de ontspanningspolitiek. De invasie maakte echter vooral' een ot'n-

de aan de illusie dat via ontspanning een geleidelijke verandering

van de status quo, langs de weg van grotere onafhankelijkheid voor de

Oosteuropese staten, bereikbaar was. Inde aldus ontstane situatie

kwamen de landen van het WP in '69 opnieuw met hun voorstel voor een

Europese Veiligheid s c onf erentie .

2. De Oostpolitiek van Brandt en Scheel, en vooral de nieuwe

Amerikaanse politiek onder leiding van ex-president Ni.xon en '/,ljn

adviseur Dr. Kissinger openden de weg naar deze nieuwe fase. De. hui-

dige Russisch-Amerikaanse ontspanningsfase ('Brê njews de ten te-po ) i l, i uk

maar natuurlijk ook Nixons-detente politiek) zette in met de Viermo-

gendhedenovereenkomst inzake Berlijn in sept '71, die de Nixori-re,'.>;<'-

ring er blijkbaar van overtuigde dat een topconferentie in Moskou mo-

gelijk was geworden. Deze top had inderdaad in mei 1972 in Mo'ukou

plaats, waar het verdrag inzake de beperking van anti-raketsyatornen

ondertekend werd en een twaalftal basisbeginselen, die de détente
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tussen de Verenigde Staten- en Sowjet-Rusland moesten bewerkstelligen,

werden vastgesteld. Kissinger noemde als doel van deze "gemeenschap-

pelijke verklaring" een nieuwe stijl in internationale betrekkingen

aan te duiden door van te voren de grondslagen vast te stellen hoe

te handelen bij crisis, J3ij legde er echter.de nadruk op dat de ver-

klaring niet bindend was, "Het kan - zo verklaarde hij - een taktisch

middel van de Russen zijn om de vrije wereld een vals gevoel van vei-

ligheid te geven. Als dat zo zon zijn, dan geloof ik dat wij krachtig

sullen optreden. Wij hebben de weg uitgestippeld. Of wij deze weff zul-

len bewandelen, weet ik niet. Het zal niet puur automatisch gebeuren".

Opgemerkt zij dat deze gedragscode voor de détente oorspronkelijk een

Spwjet-idee was en door de Amerikanen enige tijd werd .aangehouden om

zich ervan te gewissen dat kier sprake was van een werkelijk serieus

voorstel. In juni 19.75 ondertekenen Breznjew en Nixon in Washington

een verdrag ter vermijding van nucleaire oorlog. Vooral in het licht

va,n de. ontwikkelingen; ia het Middenoosten werd intussen duidelijk

dat ontspanning maximaal of minimaal kan zijn. Na de crisis in het

MO met in het kader, daarvan een Amerikaans-e nucleaire alarmfase (die

zeker ten dele fungeerde als een proef op de som van de ontspanning-)

kwalificeerde minister? Kissinger de détente als van nature tweeslach-

tig en "ietwat amb.ivalen-t;" „„ m-aar verklaarde .niettemin dat door de ont-

spanning het risico van een algemene nucleaire oorlog,: die zou kunnen

voortvloeien uit, rivaliteiten van bondgenoten van de SU enerzijds en

de Verenigde Staten anderzijds-, minder geworden was. Had de Cuba-cri-

sis van '62 de twee supermogendheden op de rand van een kernoorlog

gebracht, volgens de direkteur van het Amerika-Instituut van de

S-owjet-Akademie v. Wetenschappen G. A. Arbatow is het aan de .détente

te danken dat tijdens de laatste Israelisch-Arabische oorlog een ern-

stige konfrontatie tussen de SU en de VS uitbleef of vermeden kori

worden.

5- Ter be vordering van een Europa van konfrontatie naar- een

Europa van veiligheid (wel telers taan altijd een veilig Europa in

haar eigen perceptie, i.e. terwijl de Russische wens .van een formele

bekrachtiging van de huidige., verdeling van Europa in vervulling ('.-;aat)

stelde en stelt de SU haar Europese politiek ih het teken van de zî n.

"vreedzame coëxistentie" tussen staten met verschillend maatschappe-

lijk bestel.
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Uiteraard geldt dit principe in de eerste plaats voor de aard vari de

relaties die de SU met de VS wenst te onderhouden. Dat wil zegden dat

het Kremlin, mede op economische beweeggronden, uit hoofde van de

factor China maar zeker ook ter voorkoming van een oorlog met

nucleaire massavernietigingswapens, voorts zeker óók uit de bittere

noodzaak de spiraalachtige stijging van de bewapeningswedloop te door-

breken en gezien de militaire patstelling, ter bevordering van de

veiligheid samenwerking tussen de socialisten en kapitalistische sta-

ten voorstelde. Het algemene verband waarin die samenwerking zou die-

nen te geschieden, zou volgens de SU op een officiële en verdrags-

matige erkenning van een aantal beginselen van de vreedzame coëxisten-

tie moeten berusten, t.w.;

a. niet-aanwending van geweld, vreedzame beslechting van geschil],en

door onderhandeling;

b. souvereine gelijkheid en wederzijds respect tussen de staten,

eerbiediging van wederzijds belang;

c. niet-inmenging in interne aangelegenheden;

d. strikte eerbiediging van de soevereiniteit en territoriale in-

tegriteit van alle landen;

e. samenwerking op basis van wederzijds voordeel.

Overigens evenmin als het Westen zijn ideologie, de idealen van demo-

cratie en een vrije wereld wenst op te offeren, wordt in dit model de

communis.tis.che ideologie opgeofferd. Zoals reeds onder Chroesjts;jow

geldt ook voor de huidige leiders en hoeders van de Revolutie (zoal r.

zij zich zelf wensen te beschouwen) dat de klassenstrijd, de 'geper-

cipieerde ontwikkeling van het wereldrevolutionaire procea - ook al

liet men het leerstuk van de "onvermijdelijkheid van de oorlog" val-

len- niet stilstaat en dat de Sowjetstrategie van vreedzame

coëxistentie slechts daaraan dienstbaar is. Belangrijk is overig-eno

niet die ideologische legitimering, of de ideologische codetaaL, maar

het denken in politieke machtstermen dat erin-verhuld ligt.

In ideologj.j^lie__beriaeri
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In ideologische termen pretendeert de vreedzame coëxistentie-politiek

zeer openlijk het zgn. wetmatig proces van socialistische uitbouw

en kapitalistisch verval zelfs te bespoedigen. Vreedzame coëxisten-

tie wordt dan ook opgevat als een specifieke vorm van de klasse-

strijd tussen socialisme en kapitalisme. In vredestoestand immers kun-

nen de socialistische landen ongehinderd aan hun verdere ontwikkeling

werken., krijgen de GP-en en revolutionaire bewegingen in de kapitali-

stische landen de kans zich verder te ontplooien, krijgen zij betere

strijdmogelijkheden en kunnen de nationale bevrijdingsbewegingen hun

slag slaan zonder al te grote risico's. Al in 1957 wees Kissinger er-

op (in zijn boek "Wuclear weapons and foreig^n policy") dat vreed-

zame coëxistentie volgens de Sowjet leiders (dat is volgens hun ge-

Igven) niets minder was dan de meest doeltreffende offensieve taktiek

en het beste middel om de bestaande struktuur met andere middelen dan

"all-out war" omver te werpen.

4- Détente wil dan ook niet en kan ook niet opgevat worden als

overbrugging van de Oost-West kloof of overbrugging van bestaande

ideologische, politieke en militaire tegenstellingen. Vreedzame

coëxistentie, schrijft de Prawda, betekent absoluut niet dat de

konfrontatie tussen de beide maatschappelijke stelsels ophoudt te be-

staan. Hoogstens bevordert de ontspanning, uitgezonderd op ideolo-

gisch terrein, het aanboren van mogelijkheden om wederzijds profijt

te trekken van die gebieden waar de wederzijdse interessen samenval-

len of elkaar kompleteren en waar dit terrein door de koude oorlog

lange tijd braak bleef liggen. Dit is b.v. het geval op het gebied

van wapenbeheersing en vermindering van het aantal mogelijke bronnen

van een rechtstreeks konflikt tussen de SU en de Verenigde Staten.

Voorts zijn sinds de Tweede Wereldoorlog de vooruitzichten voor een

verbetering van de wederzijdse handelsbetrekkingen niet alleen nooit

zo veelbelovend" geweest als thans, maar wordt deze verbetering weder-

zijds ook opportuun geacht. In juni '73 stond de SU aan 10 Amerikaan-

se ondernemingen toe vertegenwoordigingen in Moskou te vestigen. Drijf-

veren voor de handel tussen de Verenigde Staten en de SU zijn de grote

rijkdommen van de SU aan energiebronnen en belangrijke mineralen en de

Russische behoefte aan Westerse uitrusting en technologie om de gewen-

ste mate van economische groei te handhaven alsmede aan Westerse

V.4 -



hulp bij de ontsluiting van de Siberische bodemschatten. Betekent

détente enerzijds dat toenemende economische samenwerking wordt na-

gestreefd ter verbetering van de wederzijdse politieke betrekkingen,

bovenal in het Russische geval kan men stellen dat een verbetering

van de politieke betrekkingen werd nagestreefd om beter Russische

economische belangen te kunnen dienen. Inmiddels heeft de recente

verwerping door de SU van het handelsverdrag met de Verenigde Staten

i.v.m. de activiteiten van senator Jackson en de door hem uitgeoefen-

de pressie in de Joodse emigratiekwestie opnieuw de grenzen van de

détente gemarkeerd. Duidelijk is dat Moskou zich hier demonstratief

wilde verzetten tegen wat het als pogingen van het Westen beschouwt

om zich onder het mom van humanitaire oogmerken in de binnenlandse

verhoudingen van de SU te mengen. Wanneer van de tweeslachtigheid van

de Russische ontspanningspolitiek kan worden gesproken, kan het van-

zelfsprekend niet missen dat ook van Russische zijde (naar het be-

ginsel van wederkerigheid, zou men bijna zeggen) bij tijd en wijle

op de tweeslachtigheid van de Amerikaanse ontspanningspolitiek wordt

gewezen.

5- Dat gebeurt wat sterker naarmate sinds de aanvang van de orita

ningspolitiek in haar huidige vorm (1971) de Westelijke wereld meer

aan economische kracht en politiek^stabiliteit lijkt in te boeteri.

Onvermijdelijk komt deze labiele economische situatie het Kr-eml in

gelegen om voor het thuisfront het eigen gelijk te konstrueren op

basis van de overtuiging van de fundamentele gebreken en kris is van

het kapitalistische systeem. Maar ook al liet Breznjew onlangs in

Boedapest niet na op die krisisverschijnselen. .te wijzen, tevens leg-

de hij alle nadruk op het belang van goede betrekkingen tussen de LH)

en de VS.."Trede is ondeelbaar", aldus Breznjew, "daarom moeten we

naar een duurzame vrede in Europa streven en tegelijkertijd ernstige

aandacht besteden aan de betrekkingen tussen de SU en de Verenigde

Staten, omdat die betrekkingen uit een oogpunt van vreedzame

coëxistentie belangrijk zijn". En alhoewel men dus in propagandist inch

zin uit de Westerse situatie munt tracht te slaan om de eigen denkwe-

reld te legitimeren, past men iri politiek, opzicht op zijn (-9.l . l.en o IN

zich vooral nu niet te vergalopperen. De implicaties van de economi-

sche terugslag en politiek niet overal even stabiele toestand in heb
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Westen lijken ook voor de Sowjetmachthebbers zelf allerminst een-

voudig te berekenen. Al te ondubbelzinnige pogingen om thans even-

tuele kansen te benutten om politieke wiggen te drijven zouden de

ontspanningspolitiek volstrekt in diskrediet brengen en zelfs eeri

averechts effect kunnen sorteren. Het voornaamste . voordeel uit de

economische recessie kan "bovendien zijn, dat de SU door haar grond-

' stof f enpositie (en de snel . groeiende economische en politieke waar-

de van energie en grondstoffen) voor het Westen tot op zekere hoogte

®6" onmisbare economische partner wordt. Reeds is duidelijk geworden

dat de SU minder aangewezen is op kapitaal van het Westen, waardoor

ook de onderhandelingspositie van het Westen t. o. v. de ontspanning

zwakker wordt. De centrale doelstelling, die aan de huidige fase van

de Sowjet-politiek jegens het Westen en de Verenigde Staten in het

bijzonder ten grondslag ligt, lijkt ook niet erg vatbaar voor her-

ziening; dat doel is voor de SU via détente zeker te stellen, dat er

een ruime periode kan ontstaan voor een adempauze in de kompetitie

met Amerika op het terrein van de bewapeningswedloop, vrij van ge-

vaarlijke regionale conflicten, een periode die in het teken zal

moeten staan van een intensieve campagne voor de modernisering van

de Sowjet-eeonomie en het exploiteren van het economisch potentieel

dat de SU in haar natuurlijke bronnen gegeven is. De enige manier om

veiligheid en economische ontwikkeling met elkaar te verzoenen is

stabilisatie van de bewapeningswedloop met de VS. Het lijkt intussen

waarschijnlijk dat ontspanning een beleid is van een coalitie, door

verschillende topfiguren om verschillende redenen gesteund. Voor de

pragmatici in het Kremlin is ontspanning een rationele manier om de

grenzen van Ruslands macht te aanvaarden, voor de "nationalisten" en

" expansionisten" een manier om tijd te winnen en het potentieel Va.n de

SU op te bouwen.

6. Wezenlijk voor de Russische vreedzame coëxistentie - gedach-

te, zeiden we, is dat zij geldt voor staten met verschillend maat-

schappelijk stelsel en dat haar beginselen in feite leefregels moeten

zijn voor het staatsverkeer tussen staten met verschillend bestel.

De paradox van de Sowjet-doctrine, zo zagen we, is dat zij g'.een con-

tradictie erkent tussen het aanknopen van betrekkingen gebaseerd op
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"vresdzame coëxistentie" en het intensiveren van de "internationale

klassenstrijd". De secretaris van het Centrale Comité van de CPi-311

Ponomarjow trok n. a. v. de zgn. nieuwe fase in de krisis van het

kapitalisme de Roodchinees aandoende konklusie, dat "op elk moment,

op een bepaald punt in dit systeem een situatie kan rijpen die de deur

opengooit naar radikale revolutionaire veranderingen". Hoewel de

ideologische waarde van zo 'n uitspraak van een partijfunctionaris

natuurlijk niet vereenzelvigd moet worden met de waarde van een po-

litieke uitspraak, voor niet-communisten. is dat soort ideologische

lijn moeilijk met gelijktijdige tirades over de verlokkingen en

zegeningen van economische samenwerking met het Westen op lange ter-

mijn, een stabiele vrede in Europa voor de voorzienbare toekomst en

détente als een onomkeerbaar proces verenigbaar. Natuurlijk wordt

hier tegenover het verwijt dat de SU de politiek van vreedzame

coëxistentie als een wapen van de klassenstrijd beschouwt en hanteert,

eenvoudig gesteld dat het Westen dat eveneens doet, door te trachten

de détente in het teken te stellen van de ontworteling van het ideo-

logisch - politieke bestel van de SU. Hoe dan ook, politiek relevant

is dat met een beroep daarop tevens weer een versterking kan worden

doorgevoerd van de partij-controle op elk aspect van de Sovjet- samen-

leving. Elk aandringen van buitenaf op liberalisatie van het intern

bestel wordt demonstratief als grove inmenging verworpen, als een sy-

steemondermi jnende manoeuvre die de Oost-West, verhouding slechts ten

kwade kan beïnvloeden. Westelijke voorstellen voor een "vrijer ver-

keer van mensen, ideeën en informatie" zijn vreemd aan de fiuasische

coëxistentie-gedachte, f.ormeel omdat de "vreedzame coëxistentie"

slechts betrekking kan hebben op leefregels voor het staatsverkeer:

door Russische bril bekeken hebben deze voorstellen in hun voorge-

vormd karakter, ten doel de SU tot het binnenhalen van een Trojaans

paard te dwingen. Waar op ideologisch terrein de "klassenstrijd" het

compromis, niet kent en altijd even onverzoenlijk moet blijven, wil

daarmee vooral ook de veiligheid van de SU rechtstreeks gediend, zijn.

7- Volgens de zgn. wetenschappelijke ideologie van het marxisme

leninisme, volgens welke de mensheid objectief maar één toekomst heef!

het communisme - leiden echter zowel de theorie als de praktijk van

de
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de internationale verhoudingen tot de noodzaak van de vreedzame

coëxistentie. Theoretisch volgens de gedachte dat de ondergane van

h=et kapitalisme en imperialisme nu eenmaal een ongelijkmatig ver-

loop heeft, omdat de revoluties in de verschillende landen niet over-

al op hetzelfde ogenblik plaatshebben. Vannneer de beide systemen in

deze periode van naast - elkaar - bestaan géén oorlog wensen, dari is.

er slechts één alternatief: de vreedzame coëxistentie. Maar ook de

praktijk van de internationale verhoudingen leidt tot haar noodzaak.

De nucleaire oorlog tussen beide systemen is een katastrofe voor de

hele mensheid, er zijn geen overwinnaars, maar slechts verliezers.

Wie hier miet de noodzaak van vreedzame coëxistentie wil erkennen,

kan tegenwerpen dat de vrede ook de vorm van koude o.orlog kan hebben.

Teneinde de noodzaak van vreedzame coëxist-entie te funderen betoogt

Professor Arbatow, de direkteur van het Amerika-Instituut van de

Sowjet-Academie v. Wetenschappen, dat de koude oorlog als een soort

substituut-oorlog kan gelden, maar niet als een substituut voor de

vrede. De koude oorlog, schrijft hij, gelijkt in zekere zin op een

wapenstilstand, en zoals elke wapenstilstand moet de koude oorlog of-

wel uitmonden in een hete oorlog ofwel worden gevolgd door een vrede.

Wanneer er evenwel geen bereidheid of neiging bestaat om de koude

oorlog om te zetten in werkelijke oorlog, wordt de voortzetting- van

de koude oorlog absurd en tot zinloze blufpolitiek, die de deelne-

mers daaraan slechts ongeloofwaardig maakt en hun alleen maar ma-

teriële en politieke schade kan berokkenen. Die al jaren lang ge-

voerde koude oorlog is op een totale mislukking uitgelopen en heeft

geen problemen opgelost. Voortzetting ervan gedurende een nieuw reeks

van jaren zou hetzelfde absurde resultaat opleveren. Het inzicht

groeide dat als enig begaanbare weg zo de vreedzame coëxistentie over-

bleef, een modus vivendi die niet slechts betekent dat er geen oorlog-

gevoerd wordt, maar ook dré" samenwerking op basis van wederzijds pro-

fijt op het gebied van economie en handel, wetenschap, techniek en

kuituur bevorderd wordt. De huidige etappe wordt gekenschetst als een

periode van de overgang van de koude oorlog naar die van de vreed-

zame coëxistentie. Dat betekent dat Oost en West het pad van de kou-

de oorlog reeds verlaten hebben en dat van de vreedzame coëxistentie

betreden, op grond waarvan in eerste instantie hangende problemen

_tus s en „ de gg
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tussen de SU en de Verenigde Staten moeten worden geregeld, reke-

ning houdend met de belangen van beide partijen. In juni '73 ver-

klaarde Breznjew voor de Amerikaanse TV, dat de mensheid "het stijve

harnas van de koude oorlog ontgroeid is "en sprak hij van de "zwaai

van wantrouwen naar ontspanning". In zijn toespraak tot het Hongaarse-

partijcongres in Boedapest verklaarde de Sowjet-leider in maart jl.:

"De versterking en konsolidering van de ontspanning is een permanent,

voortdurend proces, dat voortdurende vooruitgang vergt. Stilstand op

deze weg zou alles wat wij tot nu toe hebben bereikt weer ongedaan

maken, temeer nu onder omstandigheden van de ernstige krisis die het

kapitalistische systeem doormaakt de tegenstanders van de ontspanning,

de voorstanders van de koude oorlog en de bewapeningswedloop aktiever

worden". Tegelijkertijd waarschuwde hij zijn communistische bondge-

noten de strijd tegen alle soorten ideologieën die het socialisme

vijandig gezind zijn voort te zetten.

8. Dat men de noodzaak van vreedzame coëxistentie ook tracht

af te leiden uit een aantal factoren vari de Amerikaanse politiek' iu

het bijzonder, spreekt vanzelf. In een college dat de reed.s gerioeimie

direkteur van. het Amerika-Instituut van dé "Sowjet-Akadeinie vrm

Wetenschappen vorig jaar aan de Universiteit van Michigari hield over

de Sowjet-Amerikaanse betrekkingen in de -jaren '70, tracht Arbatow

objectieve factoren op te sporen iti het Amerikaanse strategische den-

ken, die het fundament van de koud'0 oorlogsgedachte gingen ondergra-

ven. In de Verenigde Staten zou het militaire en politieke denken in

de laatste 10 a 15 J9-ar vooral gericht zijn geweest op een zoeken

naar zgn. "veilige" mogelijkheden om militaire kracht aan. te wenden.

Dit zoeken naar zgn. "regels van konfrohtatie" én voor de VS "veilige"

regels voor het voeren van militaire conflicten (toch al afhanke-

lijk te stellen van de voorwaarde dat de tegenpartij die spe Lre^-e I n

ook aanvaardt en dus niet bijster realistisch) werd met name ten.

grondslag gelegd aan de strategie van "flexible response". Tal van

ontwikkelingen (en vooral de ontwikkelingen in Vietnam) toonden echter

de uiteindelijke futiliteit aan van pogingen om met militaire midde-

len, problemen op te lossen die niet militair van aard zijn. Het ver-

laten van het pad van de koude oorlog valt en viel .Amerika echter

veel moeilijker dan de SU. Van Amerikaanse zijde had dit nl. her-

ziening1 van bepaalde postulaten vereist, politieke postulaten

dat



die maakten dat de militaire macht tot voornaamste, zo niet het

enige instrument van de buitenlandse politiek was verheven in een

periode toen Amerika nog de strategische superioriteit had. Hoewel

de Yerenigde Staten meer en meer leken terug te komen op hun koude

oorlogsdoctrines, had men nog lang niet afgerekend met alle over-

blijfselen daarvan. Ook een aantal aspecten van de huidige Amerikaan-

se strategische nucleaire politiek, b.v. Schlesingers ideeën voor

een meer flexibele doelbepaling voor nucleaire aanvallen en vooral

de "miniaturisering" in het kader van het verkrijgen van een breed

scala van nucleaire actiemogelijkheden,. worden door Arbatow als het

tradionele Amerikaanse zoeken naar een zgn. "veilige" uitweg uit de

strategische impasse voorgesteld en als een vruchteloze poyin,»; aan-

gemerkt om de militaire macht toch weer politiek "bruikbaar" te ma-

ken. Zowel in flexibile response als Schlesingers counter force -

plannen is het demagogische element punt één, hun eigenlijke mili-

tair-strategische waarde wordt door Arbatow niet of nauwelijks se».
rieus genomen. Achter de volstrekt illusoire voorstellen voor zgn.

spelregels voor een toekomstige nucleaire oorlog schuilt een Ameri-

kaanse poging de nucleaire oorlog in de publieke opinie meer accep-

tabel te maken, het onderscheid tussen nucleaire en conventionele

bewapening en oorlog te doen vervagen en een verdere ronde in de

technologie van de kernbewapening te rechtvaardigen. Niet het zinnen

op ten behoeve van de eigen veiligheid van de VS door te voeren kunst-

matige beperkingen wanneer de nucleaire oorlog eenmaal is gelanceerd,

niet het zinnen op pogingen het militaire conflict binnen voor

Amerika min of meer zgn. "veilige" perken te houden,.maar voorkoming

van de mogelijkheden om zo'n-, oorlog te lanceren dient als eerste zorff

in aanmerking te komen. Het is deze; opgave die nie't in het kader van

de koude oorlog, maar alleen in he't kader van de vreedzame coëxisten-

tie past ,

9. Het nut om deze voorstellingen van Arbatow hier weer te

geven is niet om ze (als ze die al hebben) op hun militaire merites

te wegen. In politiek opzicht is hun waarde alleszins indicatief.

Immers naarmate de "regels van konfrontatie", die de Amerikanen voor

hun eigen veiligheid probeerden te formuleren, steeds meer werden,

achterhaald, toonden de Yerenigde Staten volgens Arbatow meer en meer

bereidheid om gamerr
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bereidheid om samen met de SU "coëxistentieregels" uit te werken.

Dat gebeurde volgens Arbatow omdat, zoals de SU al veel eerder had.

ingezien, er in het nucleaire tijdperk geen aanvaardbaar alterna-

tief is voor de vreedzame coëxistentie en dus de ontspanning en dus

de normalisering van de Sovjet -'Amerikaanse betrekkingen. -In ieder

geval blijkt uit Arbatows betoog een sterk vertrouwen op een verbe-

tering van opties voor de Sowjet-politiek. Met de ontspanning is be-

paald de tendens gediend om de Sowjet-politiek internationaal te

activeren; de detenteregels scheppen betere voorwaarden voor een dy-

namische ontplooiing voor de Sowjet-politiek dan onder omstandig-

heden van de koude oorlog, d.w.z. omstandigheden, waarin konfrontatie

de Sowjet-politiek dwingt weer het "stijve harnas" te dragen, dat

haar in haar bewegingen belemmert. Het politieke belang dat de SU

toemeet aan de détente kan afgelezen worden aan de mate waarin zij

zich.thans op velerlei gebied tegen de zgn. overblijfselen van de

koude oorlogsgedachte en zijn tendenzen keert. Duidelijk is dat ?,ij

met de ontspanning politiek meer speelruimte probeert te krijgen om

de zgn. "mythe van de Sowjet-dreiging" te weerleggen. Het demonstra-

tief hanteren van het politieke wapen van de détente kan volgens haar

in Europa wellicht ook meer effect sorteren dan het demonstratief

hanteren van de militaire dreiging. Indirecte mogelijkheden tot

verstoring van de cohesie in het Atlantische Bondgenootschap verbe-

teren. Politiek is voorts voor de SU van het grootste belang de

officiële afzwering door de TS van de "containment"-, "softening up"-

en "bridgebuilding"-politiek t.o.v. de socialistische staten in Oost-

Europa: het was die politiek die volgens de SU tot voor kort elke .we-

derzijds profijtelijke samenwerking onmogelijk maakte. Met de stelling

dat militaire macht geen bruikbaar politiek instrument is wordt de

bestrijding van "het communisme" en nationale bevrijdingsbewegingen

met militaire middelen en op grondslag van de indammingspolitiek - 7, o-r'

als Vietnam zou hebben duidelijk gemaakt - als volstrekt uitzichtloos

gepresenteerd.. Door de detente-politiek zo sterk mogelijk uit te

dragen kunnen bovendien de eigen posities bij SALT, SVC en vooral

MBPR steeds verdedigd worden met een beroep op het beginsel van ge-

lijke veiligheid en de ontoelaatbaarheid van pogingen eenzijdig voor-

deel binnen te halen. Kennelijk i.v.m. de afwijzing van het handelH-

verdrag met de VS verklaarde President Podgorny onlangs, dat waar j.n

het Westen de ontspanning als een "politiek spel" wordt bedreven

jgérgji li.3 e e r d d i o n j; t o
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gerealiseerd dient te worden dat de ontwikkeling- van betrekkingen met

de SU alleen op voet van volledige gelijkheid van partijen en niet-

inmenging mogelijk is. Een treffend voorbeeld welke.logica de

Russen in de nieuwe situatie kunnen ontwikkelen, een logica waar-

toe hun nu juist in het kader van de détente de mogelijkheid is ge-

geven en niet daarbuiten, is het volgende: Amerikaanse superioriteit

op strategisch gebied werd in het verleden altijd als iets normaals

ervaren en was officiële doctrine. En ook nu nog, wanneer Amerikaanse

vloten duizenden.kilometers van Amerika vlakbij de grenzen van de SU

opereren, beschouwen Amerikanen dat als iets heel normaals én men

vraagt zich niet af hoe de SU daarover denkt. Maar als Sowjet-oor-

logschepen zich vlak in de buurt van de Sowjet-grenzen in de Middel-

landse Zee begeven, dan wordt dat meteen als een ongeëvenaarde drei-

ging en inbreuk op de legitieme gang van zaken aangemerkt. Wat de

Sowjets, op grond van de strategische pariteit, met het terugdringen

van de koude oorlogsgedachte voorhebben wordt hier al heel duidelijk.

Efu de SU de strategische marge, die er nog met de VS was, heeft terug-

gebracht is de detente-politiek ook een pressiemiddel om de Europeanen

te overtuigen dat bij dreigende afwezigheid van de vroegere nucleaire

garantie van de VS, zij het meest gebaat zijn bij veiligheidsrege-

lingen voor de toekomst volgens in ieder geval ook- door Moskou ge-,

stelde politieke, lijnen. Het feit dat in de SU. als een zéér goed voor-

beeld van vreedzame coëxistentie tussen een socialistische en kapi-

talistische sta.at vaak de betrekkingen tussen de SU en Finland worden

genoemd mag de aard van Moskou's detente-politiek nader aanduiden.

10. Met dé door minister Kissinger gehanteerde omschrijving van

diplomatie als "the' adjustment of differences through negptiation"

toont de SU volledig vrede te hebben, of zoals Nikolaj Podgorny on-

langs verklaarde: ."De naoorlogse jaren hebben duidelijk aangetoond

dat het beste "slagveld" de onderhandelingstafel is". Bat de détente

door de SU wordt opgevat als een "veilige" manier ter. versterking

van politieke posities, kan tevens verklaren waarom zij op de onom-

keerbaarheid van dit proces blijft aandringen.


