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STEEKT LOFTROMPET OVER MfS

Ter gelegenheid van het 32-jarig bestaan van het Ministerie van Staats-

veiligheid (MfS), het inlichtingen- en veiligheidsapparaat van de DDR,

heeft de Oostduitse partijleider en president namens zijn

regering en de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) een

uitbundige felicitatieboodschap aan de leiding en de medewerkers van het

MfS gezonden.

In zijn boodschap, die integraal in het Oostduitse partijblad "Neues Deutsch-

land" werd gepubliceerd *), steekt de loftrompet over de verrich-

tingen van het MfS "ten behoeve van de vrede en het socialisme".

Vermeldenswaard is de zeer openhartige wijze waarop het MfS met het

Sowjetrussische KGB identificeert en een nog nauwere samenwerking met laatst

genoemde organisatie bepleit.

's openlijke huidebetuigingen aan het MfS zijn eens te meer een bewij

van de speciale positie die zulke diensten in Oost-Earopa innemen.

*) "Neues Deutschland", 9-2-1982
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"Geleid door de SED en geïnspireerd door de vastberadenheid en het ver-

trouwen van de bevolking van de DDR hebben de medewerkers van het MfS

en het grensbewakingsregiment *) ook het afgelopen

jaar de opdrachten van het 10e SED congres op eervolle wijze uitgevoerd".

"Bezield met revolutionaire waakzaamheid, strijdlust, inventiviteit en

politieke verantwoordelijkheid heeft het MfS opnieuw aangetoond een

betrouwbaar werktuig te zijn van de kracht van de werkende klasse". Aldus

de Oostduitse partijleider in zijn felicitatieboodschap aan

het Ministerie van Staatsveiligheid van de DDR ter gelegenheid van de

32ste verjaardag van dat ministerie.

Naar mededeelde hebben de "DDR -.chekisten" **) en de "vele strijders

aan het onzichtbare front veel activiteiten van de imperialistische tegen-

standers tegen de vrede" onderkend en zijn zij in staat geweest de

"subversieve machinaties van het kapitalisme" in de kiem te smoren* Hier-

door werd tevens een wezenlijke bijdrage geleverd aan "de verdere versterkin

van het socialisme en aan de dynamische ontwikkeling van de DDR".

vervolgt, dat de "agressieve confrontatie- en bewapeningspolitiek"

van de Verenigde Staten en de NAVO het noodzakelijk maken dat de Oostduitse

"chekisten" zich zowel collectief als individueel grote revolutionaire

inspanningen moeten getroosten. Dit ter verdediging, handhaving en uit-

breiding van het socialisme en de "vredespolitiek" van de DDR„

*) Genoemd naar , oprichter en leider
van de eerste Sowjetrussische staatsveiligheidsdienst "Vsa-Rossiyskaya
Chrezvychaynaya Komissiya Po Borbe S Kontrrevolitisey i Subotazhem",
voorloper van het huidige KGB, beter bekend onder de afkorting "CHEKA"0

**) Chekist : Sowjetrussische eretitel voor medewerker van het KGB en
kennelijk thans ook voor leden van het MfS.
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Tenslotte eindigt de Oostduitse partijchef zijn boodschap met de aansporing

tot de leiding van het MfS om de reeds zeer goede relaties met de Sovjet

"chekisten" uit te boawen tot een in alle opzichten nog nauwer samen-

werkingsverband tussen de staatsveiligheidsdiensten van de Sowjet-Unie

en de DDE.

Uit de tekst van de felicitatieboodschap van blijkt eens te meer

het belang van de Oostduitse staatsveiligheidsdienst voor het politieke

systeem van de DDR. *s oproep aan het MfS om tot nog nauwere

samenwerking te komen met het KGB benadrukt voor de zoveelste maal de rol

van de DDR als een der trouwste vazallen- van het Kremlin.

Tevens kan een dergelijke huidebetuiging worden gezien als een hart onder

de riem van de geheime MfS-medewerkers in binnen- en buitenland.

Toch kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat de grote openheid van

, alsmede de publicatie van de volledige tekst van zijn boodschap

in "Neues Deutschland" ook een verder gelegen doel dienen.

Dit doel kan zijn een bedekte waarschuwing aan het adres van eventuele

andersdenkenden in de DDR dat zij ongestraft geen andere paden kunnen bewan-

delen dan de door de Oostduitse partijleiding uitgestippelde wegen.


