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'e BOODSCHAP AAN JUBILERENDE VEILIGHEIDSDIENST

Op 29 augustus j.l. heeft de Roemeense partijleider, tevens staatshoofd,

, in een felicitatieboodschap ter gelegenheid van net

35-jarig bestaan van de Roemeense veiligheidsdienst SECURITATE, onder-

streept van welk belang die dienst is bij de uitvoering van de partij-

politiek.

De SECURITATE werd in 19̂ 8 opgericht toen er ten tijde van de Roemeense

socialistische revolutie behoefte bleek aan een nieuw overheidsapparaat

dat de belangen van het volk zou dienen en verdedigen, en zich actief

zou bezighouden met de implementatie van de partijpolitiek in alle sec-

toren van de maatschappij, aldus de boodschap. Met name na het negende

partijcongrea*Xvaarop «*n aantal zuiveringen binnen de dienst werd door-
gevoerd, zou de SECURITATE met toenemend succes een bijdrage hebben ge-

leverd aan de socialistische ontwikkeling en maatschappelijke vooruitgang

in Roemenië.
Om die socialistische verworvenheden te bewaken dient de SECURITATE, volgens

, met de grootst mogelijke vastberadenheid elke schending van normen

en regels van het maatschappelijk systeem te voorkomen of te bestrijden. Tenein

de die taak naar behoren te kunnen uitvoeren, acht hij een voortdurende ver-

betering van het politiek-ideologisch peil van de medewerkers noodzakelijk,als-

mede een verhoging van het wetenschappelijke en professionele niveau. Op de

medewerkers rust de speciale plicht zich als voorbeeldige partijgenoten te

gedragen, en onder de directe leiding van de partij verantwoordelijkheid te

aanvaarden voor de toepassing van partij- en staatspolitiek met betrekking tot

de handhaving van de maatschappelijke rust.

besloot zijn felicitatie met de aansporing aan de SECURITATE al het

mogelijke te doen om nieuwe"en steeds grotere successen te boeken om het uit-
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eindelijke doel, het communisme, nog dichterbij te brengen.

Opvallend in deze boodschap is de grote nadruk die de partijleider legt op

verbetering van de ideologische motivatie van de SECURITATE-medewerkers en

op de noodzaak onverbiddelijk op te treden tegen elke inbreuk op het socia-

listische systeem en de maatschappelijke rust. Het doet vermoeden dat daar op

het moment het een en ander aan mankeert. Dit krijgt speciaal relief in het

licht van de geruchten dat zich de laatste tijd in toenemende mate

zorgen maakt om z'n positie als practisch alleenheerser van Roemenië. Met

name zou hij bevreesd zijn voor aanslagen op z'n persoon. Naar. verluidt kiest

hij voortdurend verschillende routes tussen zijn residentie en werkpaleis, en

houdt hij plaatsen van vergaderingen en bijeenkomsten tot op het allerlaatste

moment geheim *).

In dat geval zouden de gevaren waaraan het socialisme in Roemenië blootstaan,

en waartegen de SECÜRITATE moet waken, identiek zijn met de bedreiging van de

machtspositie van . Als heerser die zich in hermelijnen mantel en met

rijksappel laat fotograferen, acht waarschijnlijk de zinsnede L'état

c'est moi van bijzondere toepassing op zijn eigen situatie.

* ) Deze manier van doen zou een erg slordige indruk gemaakt hebben
tijdens het bezoek van de Amerikaanse vice-president aan
Roemenië in september. De Amerikaanse delegatie zou er tijdens
de rit van het vliegveld nog geen idee van gehad hebben waar en
wanneer men zou ontmoeten.


