
871025 044

rapportage over internationale ont
lenen en achtergronden die v»n betekenis
kunnen zi|n voor de binnenlandse veiligheid

A87/32 C0:2065492 23 oktober 1987

CHINA'S IDEOLOGISCH COMPROMIS TEN AANZIEN VAN POLITIEKE HERVORMINGEN

Na een korte periode van getouwtrek tussen hervormingsgezinde en conservatieve
stromingen binnen de Chinese Communistische Partij (CCP), schijnt
overeenstemming te zijn bereikt over de mate waarin en het pad waarlangs de in
1978 ingezette modernisering vervolgd kan worden.* Die overeenstemming behelst
een duidelijke ideologische afbakening van toekomstige veranderingen.
In deze FOCUS wordt getracht de achtergronden van de totstandkoming van dat
compromis nader toe te lichten. Daarnaast wordt de theoretische ontwikkeling
gevolgd, die zich met betrekking tot het thema "politiek structurele
hervormingen" de afgelopen maanden heeft voltrokken.
Tenslotte is ingegaan op inhoudelijke aspecten van wat thans, aan de vooravond
van het Dertiende CCP-Congres, geldt als de "sleutelhervorming", namelijk de
scheiding van functies tussen partij en staat.

*Zie ook Focus A87/29 "Chinees CP-Congres staat voor ingrijpende
beslissingen", d.d. 22.9.1987.
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Er heerst aan de vooravond van het Dertiende CCP-Congres geen enkele twijfel
meer over de vraag of het beleid van nationale modernisering in de Chinese
Volksrepubliek, behalve een intensivering en schaalvergroting, ook een
inhoudelijke, kwalitatieve uitbreiding zal ondergaan. Integendeel, de komende
partijvergadering zal zelfs geheel in het teken staan van de beide
hoofdbestanddelen van de inmiddels uitgestippelde koers: hervorming van het
politiek systeem en openstelling van het land.
Daarmee kan worden vastgesteld dat het regime derhalve overeenstemming heeft
bereikt op de punten waarop het in de afgelopen maanden ernstig verdeeld is
geweest. Wat de werkelijke draagwijdte van die overeenstemming zal zijn en wat
ervan terecht zal komen bij de uitvoering in de praktijk, moet de toekomst
echter uitwijzen. Zeker is, dat de ideologische afbakening van het
moderniseringsproces, die in de voorbije zomer onder de sterke impulsen van
DENG Xiaoping en ZHAO Ziyang tot stand kwam en via diverse partijpublicaties
scherper werd geformuleerd, een brugfunctie heeft vervuld tussen de tegenover
elkaar staande stromingen.

De inleiding tot het ideologisch compromis

De controverse over de twee genoemde koerselementen zal achter de doorgaans
hermetisch gesloten deuren van de Chinese partijtop al wel langer hebben
bestaan, voordat zij in de vorm van een openbaar debat in het voorjaar van
1986 zichtbaar werd. Daarbij ging het in eerste instantie om de vraag of, in
het licht van een dreigend vastlopen van tot dan toe succesvolle economische
veranderingen, niet moest worden overwogen politieke structuren tot aan de
basis aan te passen op een wijze die de invloed van de partij in staatszaken
vergaand reduceren zou. De hoofdzakelijk in kringen van intellectuelen en
partijtheoretici gevoerde discussie verstomde echter, toen op het CC-Plenum in
september (1986) bleek dat de situatie in het algemeen, noch de
machtsverhoudingen in Peking in het bijzonder, rijp waren voor het effectueren
van zulke progressieve plannen.
Amper twee maanden nadien werd het hervormingsthema evenwel andermaal
opgepikt, deze keer door studenten. Die oordeelden het politiek klimaat van
dat moment kennelijk gunstig om te pleiten voor versnelde overname door China
van een aantal Westers-democratische waarden en vrijheden, zonder welke zij
verdere modernisering van het land uitgesloten achtten. Hoe luidruchtig hun
acties ook waren, zij hadden geen ander resultaat dan een polarisatie binnen
het bewind.
De onrust aan de betrokken universiteiten, die kort na de jaarwisseling zou
worden bezworen, transformeerde namelijk de bestaande tegenstelling tussen de
conservatieve partijstroming en het hervormingsgezinde kamp in een regelrechte
crisis. De voorafgaande ontwikkeling bleek de behoudende krachten tenslotte te
hebben gemobiliseerd tegen wat deze ervoeren als een proces van
zelfondermijning van de leidende CCP-rol en van burgerlijke liberalisering van
de samenleving. Omwille van de modernisering restte DENG Xiaoping nauwelijks
anders dan een middenpositie in te nemen, zich te distantieren van zijn te
tolerant bevonden protégé HU Yaobang en een krachtig pleidooi te houden voor
handhaving van orthodoxie boven alles.

Tot mei jl. leek het conservatieve blok vervolgens volledig het heft in handen
te hebben. Nadat HU Yaobang als voornaamste zondebok was ontheven van zijn
partijleiderschap vielen er immers een tijdlang louter controlerende
maatregelen en benoemingen van als orthodox bekendstaande bureaucraten op
sleutelposities te noteren. Alle vooruitzichten op een verdere openstelling



van de Volksrepubliek en politiek-structurele veranderingen schenen te zijn
geblokkeerd.
Echter, uit een reeks van toespraken, publicaties en tegenover buitenstaanders
gedane uitlatingen sinds begin mei, viel op te maken dat DENG Xiaoping en de
tot waarnemend partijleider benoemde premier ZHAO Ziyang het beleid van
hervorming en openstelling voor stagnatie wilden behoeden. Beiden toonden zich
weer met zoveel woorden voorstander van een diepgaande modernisering, zij het
thans met grote nadruk op de restricties van orthodoxie. Op geen enkele manier
zou ooit het misverstand mogen postvatten dat de Chinese weg naar
modernisering een gang in kapitalistische richting betekenen kon. Het aldus
gespannen ideologisch schrikdraad langs het pad naar structurele
systeemhervorming sloeg de conservatieven kennelijk hun argumenten uit handen.
Voor hen was er nu evenwel voorzien in een door hervormers zelf gelegitimeerde
rem op toekomstige ontwikkelingen en ging het er voornamelijk nog om te zorgen
voor voldoende presentie in de leiding voor wanneer op die rem zou moeten
worden getrapt.

In feite diende zich daarmee als ideologisch compromis tussen hervormers en
conservatieven datgene aan, wat reeds tijdens een CC-Plenum in 1978 was
geformuleerd als een soort van twee-sporen beleid; een "socialisme met Chinese
kenmerken, dat behalve op politieke hervorming en openstelling, berust op
inachtneming van 'de vier hoofdbeginselen'."* Het accent dat met de vier
hoofdbeginselen wordt gelegd op theoriezuiverheid en partijprimaat was de
laatste jaren namelijk vervaagd ten gerieve van zulke zaken als materiele
vooruitgang en politieke decentralisatie.
Alvorens het traditionele Marxisme-Leninisme-MaoZedongdenken als richtlijn op
komende systeemveranderingen van toepassing kon worden verklaard, dienden er
wel de maatschappelijke en economische ervaringen van het afgelopen decennium
in te worden verwerkt. Een groot aantal partijtheoretici wijdde zich in de
voorbije zomer dan ook aan analyses van en publicaties over dit proces. Het
voorlopig resultaat daarvan, dat uit een overstelpende hoeveelheid artikelen
in CCP- en economische vaktijdschriften valt te destilleren, vertoont
overigens alle kenmerken van een theoretische rechtvaardiging achteraf voor
intrinsiek controversieel politiek hervormingsbeleid.

De noodzaak van structurele systeemhervorming

Ook in de modernste Chinese opvattingen wordt nog onveranderd uitgegaan van de
universele geldigheid van MARX' wetenschappelijk socialisme, zij het dat de
laatste jaren onomwonden bestreden wordt dat die theorie dogmatisch toepasbaar
zou zijn in maatschappijen die ontwikkelingen hebben doorgemaakt welke door
MARX c.s. eenvoudig niet konden worden voorzien. Met andere woorden: "het is
belangrijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de oorspronkelijke
betekenis van marxistisch wetenschappelijk socialisme en datgene wat later aan
het socialisme is toegevoegd in specifieke omstandigheden".**
Op grond van dit onderscheid is bijvoorbeeld de verhouding tussen de productie
en de maatschappelijke productiekrachten in een bepaalde historische fase niet
een onwrikbaar marxistisch gegeven, maar alleen een kenmerk van een economisch
systeem in die specifieke omstandigheid. Volgens Peking's theoretici had de
Chinese Communistische Partij destijds de fout gemaakt te lang te zijn blijven
stilstaan bij de situatie van direct na de overgang naar het socialisme (de

*Te weten: l.de socialistische weg; 2.democratische
volksdictatuur; 3.de leidende rol van de CCP en
4.Marxisme-Leninisme-Mao Zedongdenken.
**Guangming Ribao, 18.6.1987
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geslaagde Revolutie van 1949). Daardoor was "de ontwikkeling van de
productiekrachten verwaarloosd, terwijl dat toch de primaire taak van het
socialisme was."*
De veranderde historische omstandigheden waren dus ook niet gepaard gegaan met
de noodzakelijke aanpassingen van het economisch systeem. Dat "in de huidige
situatie en in het licht van de oorspronkelijke betekenis van marxistisch
wetenschappelijk socialisme, het Chinese systeem hervormd wordt teneinde het
met de nodige productiviteitsontwikkeling in een lijn te brengen" is dus
logisch en onontkoombaar.

Bij een dergelijke hervorming zal het vooral gaan om opruiming van al die
factoren die een belemmering vormen voor een groei van de productiviteit.
Zulke obstakels zullen bij het Chinese systeem worden aangetroffen in zowel 's
lands productieverhoudingen als in bijvoorbeeld het politieke denken, want in
de marxistische optiek bepaalt de economische onderbouw van een samenleving
immers haar geestelijke bovenbouw.

Als voornaamste gebrek van de politieke structuur in de Volksrepubliek wordt
algemeen de overbureaucratisering beschouwd, voortgekomen uit het ongehinderd
samenklonteren van partij- en staatsverantwoordelijkheden en resulterend in
teveel partijbemoeienis met regeringszaken, waardoor onder andere de
productiviteit achterblijft. In deze nieuwe, althans als zodanig onderkende
situatie zien China's hervormers de oplossing in een scheiding van functies
tussen het CCP-apparaat en staatsorganen van hoog tot laag.

Met het terugdringen van de rol van de partij in de productieverhoudingen
zullen tegelijk de belemmeringen bij het economisch handelen verdwijnen. Die
economie omvat sinds de introductie van het motto: "een land, twee systemen",
naast het orthodoxe type van gemeenschappelijk bezit van productiemiddelen
officieel ook het type van prive-eigendom van zulke middelen.
Het gelijktijdig voorkomen van die elkaar ideologisch eigenlijk niet
verdragende systeemtypen is vanzelfsprekend niet simpel te verklaren met een
aanduiding als: "een kenmerk van het Chinese economisch systeem onder de
huidige omstandigheden". Daarom werd in de afgelopen maanden door theoretici
naarstig gezocht naar een ideologische rechtvaardiging die de "objectieve
waarheid dat het socialisme superieur is aan het kapitalisme" geen geweld zou
aandoen.
Het resultaat van die inspanningen is een hernieuwde aandacht voor het thema
van "het beginstadium van socialisme". Die herontdekking, gepresenteerd in
sommige Chinese vaktijdschriften als "een doorbraak op het gebied van de
theoretische verkenning"** , is nog altijd aan uitdieping onderhevig, maar
heeft zich nu al ontpopt als een handige verklaring voor wat ideologisch niet
te rijmen leek.

China nog in het beginstadium van socialisme

De momenteel zo sterk benadrukte opvatting dat het Chinese systeem zich nog in
het beginstadium van socialisme bevindt, is veel meer dan alleen de
precisering, dat de Volksrepubliek eigenlijk nog maar net de afsluiting achter
de rug heeft van het tijdperk waarin de overgang van feodale verhoudingen naar
socialistische plaatsvond onder voorbijgaan aan de kapitalistische fase.
Daardoor wordt namelijk ook verklaard waarom het tegenwoordige China zo ver
achter is bij ontwikkelde socialistische landen (als bijvoorbeeld de Sovjet

*Ibidem
**Shijie Jingji Daobao, 10.£.1987



Unie) en bij de kapitalistische wereld. Het zou dan ook "onwetenschappelijk"
zijn, volgens de theoretici, "om de resultaten van enige honderden jaren
kapitalisme te vergelijken met wat wij in dertig jaar hebben bereikt, om
daarmee te bewijzen dat het kapitalisme aan het socialisme superieur zou
zijn." Daar komt nog bij dat de kapitalistische weg "pijnlijk en lang" is
geweest en aanleiding tot "uitbuiting, onderdrukking, slavernij, kolonialisme
en tweemaal het begin van een wereldoorlog."*
Mede daardoor is in het socialistisch beginstadium het voorkomen van
"componenten van een kapitalistische economie", zoals prive-eigendom, joint
ventures of ondernemingen die volledig in buitenlandse handen zijn, te
verklaren. On-marxistisch is een dergelijk verschijnsel niet, daar MA.RX'
uitleg van socialisme immers gebaseerd was op de analyse van landen met een
ontwikkeld kapitalisme. Dat stadium had China evenwel nooit gekend. Trouwens,
die componenten dienden enkel om de Chinese productiviteit in staat te stellen
het kapitalisme voorbij te streven en was niet "de primaire taak van het
socialisme: de ontwikkeling van de productiekrachten"?

De opvatting dat het Chinese systeem zich nog in een socialistisch
beginstadium bevindt biedt niet alleen de rechtvaardiging voor het optreden en
gebruik van kapitalistische elementen en verschijnselen. Het propageren van
deze "theoretische doorbraak" heeft vooral ook de bedoeling af te rekenen met
de ideologische verwarring en het geschokte vertrouwen dat zich van de
bevolking heeft meester gemaakt. Voor alles moet de Chinese samenleving zich
realiseren dat "de theorieën waren achtergebleven bij de werkelijkheid", dat
"geforceerde en foutieve interpretaties van socialisme in de loop der jaren
bij het volk tot traditionele concepties waren geworden."** Kortom, China is
wel degelijk "bezig met een socialistische, en niet met een kapitalistische
nodernisering."***

In de huidige ontwikkelingsfase van het Chinese systeem is, volgens de nu
ontwikkelde theorie, "de belangrijkste tegenstelling in het land die tussen de
groeiende materiele en culturele behoeften van het volk enerzijds en de
achterlijkheid van de socialistische productie anderzijds."**** Ondanks de
superioriteit van het socialisme vertoont het, althans in het beginstadium,
nog onvolkomenheden en nadelen. Het zijn dan ook deze tekortkomingen die voor
structurele politieke hervormingen in aanmerking konien. En de voornaamste
verandering, een "sleutelhervorming" genoemd, zal in dit verband de scheiding
zijn in de functies van partij en staat.

De scheiding tussen partij en staat

In hun uiteenzettingen van politiek structurele hervormingen plegen Peking's
theoretici, waar het de voorgenomen scheiding van partij- en staatsfuncties
betreft, zich zonder uitzondering te baseren op de uitspraken en artikelen van
DENG Xiaoping over dit thema.
DENG nu geeft een drietal redenen voor het doorvoeren van een dergelijke
scheiding.***** In de eerste plaats komt het in de praktijk voor dat de partij
ten onrechte aangezien wordt voor regering.

*Guangming Ribao, 15.6.1987
**Shijie Jingji Daobao, 10.8.1987
***Guangming Ribao, 15.6.1987
****Shijie Jingji Daobao, 10.8.1987
*****Zie onder andere Renmin Ribao, 27.7.1987 en (Hong Kong) Wen
Wei Po, 28.8.1987
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Ten tweede verschillen de partij en de staat van elkaar in karakter, functie
en werkwijze: "De partij is een politieke organisatie van progressieve
elementen van het proletariaat, die zich wijdt aan algemeen beleid,
beginselen, kaderbenoemingen en globaal leiderschap. Staatsorganen dienen de
partijlijn via wettelijke procedures te transformeren in de wil van de staat
en zijn verantwoordelijk voor de toepassing ervan en voor het uitoefenen van
specifiek bestuur. Besluitvorming en discipline van de partij blijven beperkt
tot de partij zelf, en de partij kan de massa slechts beïnvloeden via
oproepen, beloften en voorbeeldige acties van haar leden. Staatsorganen
daarentegen verrichten hun bestuurlijke werkzaamheden met administratieve
middelen en dwangmaatregelen."
In de derde plaats is een scheiding noodzakelijk omdat verscheidene
wantoestanden in het huidige Chinese politiek systeem, zoals bijvoorbeeld
overbureaucratisering, corruptie, machtsmisbruik en nepotisme, juist
voortgekomen zijn uit de nauwe verwevenheid van partij- en staatsfuncties.
De door te voeren functiescheiding zal volgens DENG niet overal langs
hetzelfde patroon verlopen, maar anders zijn op centraal, locaal en
basisniveau, omdat de organen op die niveau's van zichzelf al functioneel
verschillen.

Objectief beschouwd komt de loskoppeling van partij- en staatsfuncties neer op
een reductie van de invloed van de partij op staatszaken. Het antwoord op dé
daardoor actueel geworden vraag hoe de partij dan leiding moet gaan geven bij
het uitoefenen van staatsmacht, wordt thans gegeven in termen als: "de partij
gidst"..."helpt staatsorganen de partijlijn begrijpen" en ..."geeft haar visie
slechts in de vorm van suggesties." In geval van een conflict tussen de partij
en staatsorganen wordt gerekend op "de toezichthoudende en voorbeeldgevende
kwaliteit van partijleden" in die organen.
Het vooral van conservatieve zijde gevreesde zelfondermijnend effect van
functiescheiding op de CCP wordt door de voorstanders van deze hervorming
bezworen met de leuze dat het doel ervan "in plaats van een verzwakking, juist
een versterking van de leidende rol van de partij" is. Zij wijzen erop dat de
partij alleen maar duidelijker en zuiverder zal omgaan met haar
verantwoordelijkheid voor het behandelen van hoofdzaken en voor toezicht op de
naleving van de partijlijn. Partijorganisaties op alle niveau's zullen zich
kunnen concentreren op hun "belangrijkste taak: het ideologisch en
organisatorisch opbouwwerk alsmede het motiveren van de massa."*

In zijn toelichtingen op het thema van de politiek structurele hervormingen
wil 0ENG tevens afrekenen met een aantal kennelijk heersende vooroordelen en
misvattingen. Daaronder bijvoorbeeld het idee dat "als partijcomite's geen
formele macht hebben, zij geen leiding kunnen geven en dus ook niet
gehoorzaamd zullen worden." Of de opvatting dat "partijleiderschap inhoudt dat
alle topfuncties door partijleden moeten worden bekleed."**
Ook over het democratiseringsaspect dat in de hervormingen opgesloten zit moet
duidelijkheid ontstaan. Dat aspect mag in elk geval niet verward worden met de
democratie in kapitalistische maatschappijen. Want "dat is burgerlijke
democratie en in feite democratie van het monopolie-kapitaal. Het behelst niet
meer dan meerpartijenverkiezingen en scheiding der drie machten*** (...)

*Lilun Yuekan No.7, 25.7.1987
**Ibidem
***Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht
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We kunnen de zogenaamde democratie van het Westen niet copleren en evenmin hun
manier van scheiding der drie machten overnemen."*
Ofschoon China bij het hervormingsproces volgens DENG lering moet trekken ui-t
de ervaringen van andere socialistische landen, dienen de eigen omstandigheden
steeds in het oog te worden gehouden. De hervormingen zijn verder in elk
socialistisch land verschillend, alleen al omdat immers de kenmerken van
socialistische ontwikkeling bij verschillende uitgangspunten anders zijn.

Het valt op dat China's theoretici, bij hun verklaring van
productiebevorderende hervormingen en rechtvaardiging van kapitalistische
componenten daarin, zich nauwelijks lijken te oriënteren op ontwikkelingen in
het qua productiviteit toch het verst gevorderde socialistische land, de
Sovjet Unie. De uitgangspunten, met name de Sovjet voorsprong van een
dertigtal jaren in socialistische ontwikkeling, liggen blijkbaar te ver
uiteen.
Naar verluidt is de belangstelling in omgekeerde richting groter en zou het
regime-GORBACHEV voor zijn hervormingspolitiek wel degelijk eveneens naar de
door Peking gevolgde koers kijken. Yevgeny KONOVALOV, hoofd van de afdeling
China van het Verre Oosten Instituut in Moskou, achtte de ervaringen van de
Volksrepubliek van vitaal belang voor de Sovjet Unie en Sergei STEPAlt'QV,
verbonden aan het Instituut voor de Economie van het Socialistisch
Wereldsysteem, noemde China zelfs een proeftuin voor zijn land.**
Chinese deskundigen, zo blijkt uit recente publicaties en uit door hen
gemaakte studiereizen, oriënteren zich momenteel veeleer op Hongarije en
Joegoslavië.***

*DENG in een gesprek met het Presidiumlid van de Joegoslavische
Communistische Liga, Stefan KOROSEC, op 12 juni 1987, (Hong Kong)
Wen Wei Po, 26.8.87
**Wall Street Journal, 22.9.1987 in Compendium van 23.9.1987
***Shijie Jingji Daobao, 10.8.1987.


