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's PROBLEMEN EN DE HOUDING VAN HET OOSTBLOK (IVf)

In dit stuk wordt aandacht geschonken aan de Roemeens-Palestijnse relaties

en aan de opstelling van Boekarest inzake de inter-Palestijnse twisten in

de periode januari 1983 - april 1984.

Opvallend is dat Roemenie het enige Oostblokland is dat na zijn

breuk met Syri'ê eind juni 1983 officieel is blijven ontvangen en zijn

persoon steeds steun is blijven betuigen. De herhaalde bezoeken van de PLO-

voorzitter trokken temeer de aandacht, omdat DFLP-leider eerst in

februari 198̂  in Boekarest werd ontvangen, terwijl PFLP-leider er

in de verslagperiode helemaal niet is geweest.

Voorts mag het veelbetekenend worden genoemd dat de Roemenen weliswaar nimme:

Syrië verantwoordelijk noemden voor de rebellie tegen de PLO-voorzitter, maa:

dat zij anders dan de andere Warschaupakt-staten nooit opriepen zich

vooral nauw aan te sluiten bij "het Arabische bastion van standvastigheid,

Syrië".

Tenslotte plegen de leiders in Boekarest wel op te roepen tot het bijeen-

roepen van een internationale vredesconferentie, waaraan ook de USSR moet

deelnemen, terwijl zij in afwijking van de Sovjet-Unie en haar getrouwen

merkwaardig genoeg geen felle veroordelingen van het plan- Jjubliceren.

Dat valt temeer op omdat een van de uitgangspunten van dat plan toch is de

Sovjets buiten de deur te houden. Zelfs in de na bezoeken van uitge-

geven communiqué's werd het Amerikaanse voorstel niet expliciet onder vuur

genomen.

De afwijkende opstelling van Roemenie verbaast overigens niet. Dat land is

immers al een buitenbeentje doordat het de enige Oostblokstaat is met diplo-

matieke betrekkingen met Israël. De relaties met Tel Aviv zijn ongetwijfeld

ook de reden dat Boekarest geen uitdrukkelijke steun betuigde aan het Pales-

tijnse "recht op terugkeer".
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in Boekarest

Op 20 april 1983 bracht een als PLO-delegatie geafficheerde Palestijnse

afvaardiging op uitnodiging van staats- en partijleider

een kort bezoek aan Roemenië *). De groep werd geleid

door PLO-voorzitter en bestond verder uit

(PLO/EC, onafhankelijk), (CC/Fatah) en

(Revolutionaire Raad/Fatah, hoofd 'Verenigd Infor-

matiebureau PLO1). Als gesprekspartners traden naast op

, CC/RCP-secretaris partijorganisatie, kolonel-generaal ,

CC/RCP-secretaris defensie en veiligheidszaken(!) **), en

CC/RCP-secretaris buitenland.

Het overleg werd gevoerd in "een hartelijke en vriendschappelijke sfeei

terwijl beide partijen zich vastbesloten toonden hun "nauwe vriendschap,

solidariteit en samenwerking" verder te ontwikkelen en te verdiepen.

Het plan-Fez werd een goede basis genoemd voor het begin van onderhandi

lingen voor een politieke oplossing. "Andere voorstellen, met name van

de direkt betrokken landen inclusief de PLO, dienen in de overwegingen

betrokken te worden". Het belang werd onderstreept van "het Palestijnse

recht op zelfbeschikking en op vestiging van een eigen staat, inclusie

de oprichting van een Jordaans-Palestijnse confederatie". Deze opstell:

jegens het confederatie-plan klinkt veel positiever dan het oordeel

van de USSR en verschillende andere Oostblokstaten, waarin immers

slechts "begrip werd getoond".

op_bezoek

De pro-Syrische PNC-voorzitter bezocht Boekarest

begin mei op uitnodiging van het Roemeense parlement ***). De bespre-

kingen vonden plaats in een "hartelijke en vriendschappelijke sfeer",

* ) 'Agerpress' (Roemenië) dd, 20-̂ -1985.

** ) had opmerkelijk genoeg ook de Roemeense afvaardiging naar
de 16e zitting van de PNC in februari 1983 geleid.

•••) «Radio Boekarest' dd. 7.5-1983.
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terwijl de Palestijn zijn gastheren dankte voor hun "veelzijdige

hulp" aan de strijd van zijn volk. Beide zijden benadrukten de noodzaak

van een spoedig begin van direkte onderhandelingen tussen alle be-

trokkenen bij het Israëlisch-Arabiseh/Palestijnse conflict. Voorts

gaven beide partijen als hun mening dat de nagestreefde vrede geba-

seerd dient te zijn op erkenning van het bestaansrecht en de veilig-

heid van alle staten in de regio. Best evenwel de vraag of

Israël als een volwaardige staat of slechts als "een zionistische

entiteit" ziet.

opnieuw in Roemenië

Op uitnodiging van bracht op 3 en k juni opnieuw een

officieel bezoek aan Boekarest *). Hij werd bij deze gelegenheid verge-

zeld door en (Revolutionaire Raad/Fatah,

direkteur radiostation 'Stem van Palestina1). Van Roemeense zijde

werd aan de besprekingen deelgenomen door , ,

vice-voorzitter van de Staatsraad en CC/RCP-secretaris propaganda

en media, en , BuZa-minister.

De gesprekken vonden plaats in een sfeer van "warme vriendschap en

hartelijkheid". Beide zijden hadden veel waardering voor de positieve

ontwikkeling van de wederzijdse relaties, in welk kader werd gespro-

ken over "nauwe vriendschap, samenwerking en solidariteit"* De Roemenei

gaven de verzekering te zullen doorgaan met het verlenen van "volledig»

politieke, diplomatieke, materiële (!) en morele steun" aan de Pales-

tijnen en aan het streven naar de verwezenlijking van een duurzame en

rechtvaardige vrede.

Op 7 september was alweer in Boekarest **). Met de PLO-voorzitti

kwamen mee (PLO/EC, secretaris-generaal ALF) en

(secretaris Revolutionaire Raad/Fatah), terwijl de Roemeen;

staats- en partijleider bij deze gelegenheid werd gesecondeerd door

en

* ) 'Radio Boekarest» dd. *t-6-1983.

** ) 'Radio Boekarest' dd. 7-9-1983.
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Ook nu werden de besprekingen gevoerd in een sfeer van "warme vriend-

schap en hartelijkheid". Beide zijden "spraken zich vastbesloten uit

voor een verdieping en ontwikkeling van de tussen hen bestaande

vriendschap, solidariteit en samenwerking in het belang van de eenheid

van anti-imperialistische krachten, onafhankelijkheid, veiligheid en

vrede in de wereld". Zij waren voorts van mening dat vrede in het

Midden-Oosten alleen bereikt kan worden via onder meer een erkenning

van het Palestijnse recht op zelfbeschikking inclusief de oprichting

van een onafhankelijke Palestijnse staat. Van een confederatie met

Jordanië werd geen melding meer gemaakt. Wel stelden beide partijen

dat alle voorstellen die op tafel liggen in de overwegingen betrokken

dienen te worden.

De Roemenen beklemtoonden de noodzaak de eenheid binnen de PLO onder

leiding van te versterken.

Steun aan

Op 11 november gaf het Roemeense persbureau 'Agerpress' een "geauthori-

seerde verklaring" uit over de felle gevechten in het noorden van

Libanon tussen voor- en tegenstanders van de PLO-voorzitter. Daarin

heette het dat het Roemeense volk oprecht bezorgd was over het dissi-

dente gedrag binnen Al Fatah en binnen de Palestijnse beweging in het

algemeen, maar er toch nog steeds op vertrouwde dat de Palestijnen

zelf de geschillen via onderhandelingen zouden kunnen oplossen. De wil

tot eenheid moet onder de Palestijnen steeds prevaleren terwille van

hun uiteindelijke overwinning. Tenslotte werd gesteld dat de Roemenen

zullen vasthouden aan hun complete steun aan het Palestijnse volk, de

PLO en haar voorzitter .

Het partijdagblad 'Scinteia' publiceerde op y\r een beschou-

wing in verband met de 'Dag van de Palestijnse Revolutie'. Opgemerkt

werd dat Roemenië altijd "politieke, diplomatieke en materiële" (i)

steun heeft gegeven aan de rechtvaardige zaak van het Palestijnse

volk en dat de talrijke ontmoetingen tussen en deze

consistente, principiële houding illustreerden. Vervolgens werd

eraan herinnerd dat Boekarest er altijd op heeft gewezen dat een op-

lossing van de Palestijnse kwestie van essentieel en fundamenteel

belang is voor het bereiken van een duurzame vrede in het Midden-Oostei
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Tenslotte werd uiting gegeven aan de hoop dat de Palestijnen hun eenheid

in optreden zullen hervinden en versterken.

werderom op bezoek

Op uitnodiging van bracht op 28 en 29 januari 198*t

opnieuw een bezoek aan Boekarest *). Van Roemeense zijde werd aan

de besprekingen deelgenomen door en en van

Palestijnse kant door (PLO/EC, onafhankelijk),

, (lid PNC) en

(toen PLO-vertegenwoordiger in Boekarest).

Het overleg verliep in een "hartelijke sfeer van warme vriendschap".

Beide zijden toonden zich verheugd over hun hechte vriendschap en

nauwe samenwerking, waarvan gezegd werd dat deze zich ontwikkelde

in de geest van wederzijds begrip zoals die was gegroeid tijdens

hun frequente ontmoetingen. onderstreepte dat de PLO alle

internationale pogingen steunt, die zijn gericht op een rechtvaardige

oplossing van de Midden-Oosten-kwestie en die de Palestijnse nationale

rechten garanderen. Beide partijen noemden het noodzakelijk, dat alle

politieke diplomatieke pogingen om een solutie van de Palestijnse

problemen dichterbij te brengen zouden worden geïntensiveerd. Tenslott»

wezen de gesprekspartners op "het belang van versterking van de Palesti

nationale eenheid binnen de PLO onder leiding van met het oog

op een snelle verwezenlijking van de legitieme aspiraties van het

Palestijnse volk".

in Boekarest

Een door secretaris-generaal geleide Dï&P-delegatie

bezocht Boekarest in de loop van februari op uitnodiging van het

CC/RCP **). De bezoekers, die uit Praag kwamen, werden verwelkomd

door en , plv. hoofd CC/RCP-afdeling

* ) 'Radio Boekarest' dd. 28-1-198̂ .

** ) Het is opmerkelijk dat niet de Roemeense 'Liga voor Vriendschap me
Afro-Aziatische Volkeren" optrad als inviterende instantie, maar
het politiek van een veel hoger niveau zijnde Centrale Comité van
de Roemeense CP.
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buitenland. Tijdens zijn verblijf werd ontvangen door staats-

en partijleider , wat elders in Oost-Buropa ondenkbaar is.

In een interview verklaarde '(PLO/EG, CC/Fatah) dat hij

na de begrafenis van te hebben bijgewoond via Boekarest was

teruggereisd naar het Midden-Oosten. In de Roemeense hoofdstad had

hij naar zijn zeggen de op dat moment daar verblijvende DFLP-leider

ontmoet *).

') 'Falastin Al-Thawra' (Palestina) dd. 25-2-198*1.


