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BELANGRIJKE PARTIJMUTATIES; IMPLICATIES VOOR DE -OPVOLGING

Op 2̂  mei is het Centraal Comité van de CPSÜ fcijeengeweest om --zoals enige

dagen daarvoor al bekend was geworden - zich te bezinnen over verbeteringen

van de voedselsituatie voor de periode tot 1990. Tijdens dit CC-plenum

werden bovendien reeds langer verwachte mutaties bekend gemaakt binnen

de leidinggevende organen van de partij.

De ongetwijfeld belangrijkste mutatie had betrekking op *

Politburolid en KGB-voorzitter, die een zetel kreeg toebedeeld binnen het

CC-secretariaat van de partij. Deze verandering in de positie van

kwam niet totaal onverwacht, wat samenhing met het overlijden van

waardoor de groep Politburoleden, die tevens CC-secretaris zijn, zodanig
T •was geslonken dat uitbreiding onvermijdelijk geacht moest worden. Aoen in

april jl. duidelijk werd dat het KGB - in tegenstelling tot wat jarenlang

gebruikelijk was - in de personen van en twee eerste ply.

voorzitters telde, was dit aanleiding om te veronderstellen dat de benoe-

ming van in deze functie een vooruitlopen kon betekenen op een

verandering in de positie van zelf. Als voor de hand liggende

mogelijkheid werd toen geopperd dat zijn Politburolidmaatschap

zou gaan combineren met de functie van CC-secretaris, wat dan ook zou

betekenen dat hij als KGB-voorzitter af zou treden. Terzijde zij opge-

merkt dat inmiddels 's vertrek bij het KGB is afgekondigd en dat

het presidium van de Opperste Sowjet het hoofd van het KGB in de Oekraïne,

, als zijn opvolger heeft aangewezen. Deze benoeming werd
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in diplomatieke kringen als verrassend ervaren, omdat daarmee

de twee belangrijke eerste plv. KGB-voorzitters ( e n ) heeft

gepasseerd en met één sprong op de hoogste plaats ie terechtgekomen.

De nieuwe 64-jarige KGB-voorzitter, die in de -tijd al voor het KGB

werkte, staat bekend als een exponent van de harde lijn en is- zoals hij

in de Oekraïne heeft bewezen - voorstander van een hardhandige aanpak

van degenen die er afwijkende meningen op nahouden.

Door het Politburolidmaatschap te combineren met de functie van CC-

secretaris, is de 6?-jarige deel uit gaan maken van een uiterst

select groepje partijfunctionarissen van het eerste plan, waartoe - behal-

ve uiteraard CPSU-leider - voorts behoren de vaak als -

opvolger gedoodverfde 70-jarige , de 75-jarige naar

verluidt met een slechte gezondheid kampende en de

51-jarige voor landbouwaangelegenheden verantwoordelijke .

's uitgangspositie in de strijd om de -opvolging is door

zijn jongste benoeming beslist veel sterker geworden. Zo heeft hij door

zijn combinatie van functies (samen met zijn "KGB-verleden") een steviger

machtsbasis dan andere Politburoleden zoals b.v. de Moskouse partijsecre-

taris , diens collega uit Leningrad en defensieminister

. Zelfs binnen de uiterst kleine groep van Politburoleden die

tevens CO-secretaris zijn, lijkt zijn positie wat dit betreft rooskleurig.

kan nl. in tegenstelling tot enkele jaren geleden op grond van

zijn leeftijd en zijn naar het schijnt niet al te beste gezondheid niet

meer als een serieuze opvolgingskandidaat worden beschouwd. Serieuze

kansen lijken er ook niet weggelegd voor , die als "landbouw-

specialist" te weinig ervaring heeft op belangrijke terreinen als ideiogie

en buitenlandse politiek en binnen het Sowjetbestel niet op een invloed-

rijke achterban kan rekenen. Dit betekent dat naast alleen maar

overblijft, die als opvolgingskandidaat de persoonlijke voor-

keur van heet te genieten, maar overigens niet beschikt over een

persoonlijke achterban. Algemeen bestaat de opvatting dat nu

minstens evenveel kans maakt in de race om het partijleiderschap als

. Voor de laatste kan het feit van 's benoeming dan

ook nauwelijks iets anders betekenen dan een persoonlijke nederlaag, een
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gedachte die nog wordt versterkt door het gegeven dat beslist

geen -kompaan kan worden genoemd. Dit laatste schijnt trouwens

ook op te gaan voor de op 2*+ mei tot plv. Politburolid benoemde CC-

secretaris voor de zware industrie, , die daarmee op

58-jarige leeftijd in een goede uitgangspositie is gekomen voor een

post binnen het allerhoogste Sowjetechelon. Mogelijk moet hierbij gedacht

worden aan de functie van , die binnen de partijleiding de top-

verantwoordelijke schijnt te zijn voor de industrie.

Met de promotie van en lijkt het er op dat het eveawicht

wat is veranderd ten nadele van de -clan, onder wie ,

want beiden staan niet bekend als uitgesproken aanhangers van de huidige

partijleider.

Verwacht mag worden dat zich niet zonder meer zal neerleggen

bij de nu gecreëerde situatie, zodat de komende periode een machtsstrijd

te zien zal geven tussen beide rivalen voor de hoogste partijfunctie.

zal deze strijd waarschijnlijk voeren vanuit de positie van

hoogste verantwoordelijke voor ideologie, internationale partijbetrek-

kingen en buitenlandse politiek - d.w.z. vanuit de positie die de recente-

lijk overleden bekleedde - terwijl - die zich na 's

overlijden net wat was gaan manifesteren op ideologisch gebied - dat, naar

algemeen wordt aangenomen, zal moeten doen vanuit de verantwoordelijkheid

voor binnenlandse aangelegenheden. Welke positie het meest vruchtbaar is

zal het verloop van deze machtsstrijd leren.


