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ledennieuws'orief CvS .

Hierbij wordt aangeboden de eerste ledennieuwsbrief van dit seizoen
van de beweging Chris tenen voor het Socialisme, naar de inhoud waar-
van kortheidshalve wordt verwezen.

Bijlage :

ledennieuwsbrief.

Rubricering: 1)



i r i d i QJ, U -JET: J. ̂

christenen voor het socialisme

ledennieuwsbrief I

- . ze>sc
39 -226

g,ro 3G1SO2S '. - v
r- «-.k-pronkt Oer- ncsv.ze.sc

16 oktober 1982.

Beste mensen.

Voor jullie ligt de 1e ledennieuwsbrief van dit seizoen.
De inhoud zal dat karakter ook dragen.
Allereerst t r e f f en jullie de notulen van het startweekend aan4 dit 5-6 sept,
j . l . in Leeuwarden gehouden is. Centraal stond daar een diskussie over de
koers van de vredesbeweging en de positie van CvS daarbinnen.
Daarnaast zijn er enkele lijnen uitgezet voor de aktiviteiten van het
komende j aar.

Verder treffen jullie in deze brief het beleidsvoornemen van jullie
nieuwe sekretaris aan. waarin globaal omschreven staat., wat jullie van mij
verwachten kunnen.

Tot. slot treffen jullie een lijstje van data aan die voor de komende
tijd van belang zijn.

met hartelijke groet.,

jullie nieuwe sekretaris

P. S. Ik ben maandag thuis te bereiken , an dinsdag en
woensdag op Woudschot en. (03439-1 22G) .
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NOTULEN VAN HET LANDELIJK STARTWEEKEND LEEUWARDEN.

Zaterdagochtend gedeelte:
Voorzitster?
Notuliste

Aanwezig: '

AGEWDA: . . . ; '
1) Bespreking, vredeskrant van het IKV door en
2. Bespreking.van en diskussie over .het artikel van (ging

naar d e middag). . ' ' . - . . •

ad 1) . ' • " • . " ; ; ' . • : .
De krant werd besproken aan de hand van twee hoofdlijnen: De IKV als eman—
cipatiebeweging eu. de blokkenkwestie

Algemene opmerkingen: :De krant is goed leesbaar; he t - s tuk je over vrouwen en
vrede is goed-om te lezen, de motivatie -wordt helder uiteengezet, Er had
wel wat meer informatie in gemogen over het vrouwenvredeskamp in Soester-
berg. Het artikel, over een gemeentepolitiek inzake kernwapens kan een goe-
de aanzet zijn voor een plaatselijk kernbeleid. ' '
Het theologiesegedeelte is goed en geeft inzicht in de maatschappelijke
achtergrond van deze tekst. Het levert veel gespreksstof op, omdat het geen
eenduidige mening verkoopt. '

Eerste hoofd-lijn: IKV als emancipatiebeweging (zie vooral pag. 1 verantwoor-
ding).- • : . - ' . - • :

schetst de ontwikkeling van het IKV: . •• ,. .
1977: een anti-kernwapenbeweging op zoek naar bondgenoten* de kerken, poli-

tieke partijen, vakbond, gezondheidszoeg, NOVIB,
1979: 'mobilisatie tegen de cruise missis_les. Algemene visie is niet zo<

• duidelijk . . . •
1980: formule van de kleine landenpolitiek; op zoek naar bondgenoten in west—

• en ;oost europa en de Derde wereld om blokken te doorbreken^ Het Fin-
landiseringskonsept wordt weer gauw verlaten nav ontwikkelingen in •
Polen. Hierdoor en doordat de demonstraties geen invloed op de poli-
tiek hebben onstaat in

1981: de formule van de emancipatiebeweging Citaat: 'Tde vredesbeweging be- •• '
sefte dat zij eerder kontakt had moeten hebben met het nu gemuil-
korfde Solidarnosc, omdat beide wezenlijk emancipatiebewegingen zij-n,
sociale bewegingen die tegen de muur lopen van de kunstmatige blokken
deling in Europa. IKV, Solidarnosc. en Charta worden alle drie: als
emancipatiebewegingen opgevat:" •
De vredesbeweging in west en de bevrijdingsbewegingen in oost vinden
elkaar in dit punt: Emancipatie van onderop. :• . .-

Dit komt ook terug in het stuk:Europa voor de auropeanen. Zie vooral on-
der de kop: "Emancipatie". . . .



Opuallend is dat in dit concept de nadruk komt: Ze. liggen op de politiek;
er vindt een lopskoppeling plaats van het ekonomies.; en het militaire.
Gevaar bestaat dat er voorang wordt gegeven aan kerkelijke groepen en' bewe-
gingen als Oostblokbondgenoten boven staatsorganen. Zie pag. 12; onder de
kop: "De vredesbeweging in Oost E,uropa':.

Opmerkingen en aanvullingen op dit verhaal: •
vindt het een staalte van verlegenheidspolitiek van het ikv door

zo'n nadruk te leggen op-de internationalisering. Er staat veel te weinig-
in over de eigen positie in Nederland en de eigen akties. .
Opgemerkt wordt dat het verband tussen ontwapening• en (ekonomiese) mensen-
rechten op zich wel terecht is Probleem is alleen dat Solidarnosc tegen
westerse ontwapening is, omdat het de Sovjet Unie in de kaart speelt. • •. • • .

zegt dat het niet waar is dat Soli darnosc zich solidair verklaard heeft
met de IKV, zoals wel in de vredeskrant staat. . ...
- Er wordt te somber gereageerd op de doorwerking van 21 november in de po-
litiek. Als je het verhaal van de IKV-kern leect, blijkt dat zij dat heel ; :
anders inschatten , aldus dan de officiële Den Haag-visie. .
- Hier komt ook het verschil en de spanning boven-water die steeds.meer
tussen de top in Den Haag en de kernen optreedt. Dit geldt niet alleen voor
de beoordeling van het politieke succes, maar ook voor de te volgen strate- •
gieen bijv. ' •
- Richt'het*IKV zich niet te veel op de parlementaire politiek ?
dan lijkt het alsof de vredesbeweging inderdadd geen invloed hééft.

Verder met de bespreking: . . ' - . . . l . . . , . .
De middenpagina met korte-stukje is informatief en helder. . . .
Hier blijkt echter ook dat er weinig aandacht wordt geschonken aan akties
tegen de kruisraketten: dat gebeurt alleen op deze middenpagina onder de
bedenkelijke titel: "De kruisraketten komen eraan". Weinig strijdbaar !
Symptomatisch voor de huidige strategie.

De tweede hoofdlijn: de blokkenkwestie: ' •
De USA en de SU worden als supermachten.op één lijn jezet. De beide blokken

. Navo en Warschaupact moeten worden opgeheven. Deze visie is niet nieuw, het
IKV heeft dit altijd gedaan. Het komt nu alleen in het kader van de interna-
tionalisering sterker naar voren. Zie vooral onder'kop l•'Wapens en blokken'.
Dit op een hoop gooien getuigt van weinig inzicht in de historische ontwik-
kelingen en 'ekonomiese achtergronden in termen van de verhouding kapitalisme-
socialismé."
Citaat pag 2:''de tenn 'kunstmatige blokdeling in Europa11

pag. 3: "hun '(USA en SU) aanwezigheid is de erfenis van Hitler. • • ' •
Benadrukt wordt alleen de ideologiese machtsstrijd zonder 'er de'ekonomie
hij te betrekken.
De ontspanningspolitiek v?ordt op zich verhelderend weergegeven; maar ook
hier weer: citaat pag.2:'; de ekonomiese krisis '. Ekonomiese analyse ont-:
breekt. Wat heeft werkeloosheid met kapitalisme te maken ? Verschil
socialis'me-kapitalisme ontbreekt in- visie op ontspanning en blokdenken. ;:'

; als de ekonomiese analyse ontbreekt, waarom pakken we dan als CVS
dezö'handschoen niet op.
Dat is ook regelmatig gebeurd nav de vorige besprekingen maar daar
werd niet serieus op gereageerd.
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, als ze dat zouden doen, zouden ze een g-ideeIte van hun achterban
kwijtraken. En bovendien hun monopoliepositie moeten opgeven. Sinds "
1981 is de vredesbeweging het IKV. Stop de H-bom wordt genegeerd
evenals Vrouwen voor Vrede, ook al doet de laatste groep, zeker in
Amsterdam, heel veel werk.
Er moet wel degelijk onderscheid gemaakt worden tussen USA en SU.
Zo wordt aangenomen dat de-militaire uitgaven een zware druk vormen
voor de ekonomis van de SU, terwijl het kapitalisme er baat bij heeft.
Toch heeft ook zij aarzelingen bij een dergelijk standpunt. Als je
vanuit het standpunt van de bevolking de militaire wapenwedloop be-
kijkt is er dan niet een punt van overeenkomst 1 Is het v:or beide
bevolkingen in Oost en West niet een even grote last en bedreiging ?
Ook: als je blijft wijzen dp de verschillen vertel je over tien jaar
nog hetzelfde verhaal,.'waardo'or je in je eigen analyse niet verder
komt ? Moet de vredesbeweging zich oriënteren op de verschillen
tussen de supermachten of op de gevolgen etc. vóór de bevolking ?
Het IKV. zeker de top, hield zich tot voor kort bezig mét de po-
litieke partijen en de parlementaire politiek. Die prioriteit is
nu wel verlaten. Maar ervoor in de plaats is een algeheel gevoel
van wanhoop en machteloosheid gekomen. Er is geen strategie meer.

In de FNV vindt een diskussie over de vredesbeweging en de kernwapens
plaats.' Deze wordt door het IKV nauwelijks opgepikt. Zie ook de krant.
Het IKV stelt eisen aan de FNV maar omgekeerd worden ideeën en kritiek
nauwelijks opgepikt. Een dergelijke manier van met bondgenoten, omgaan komt
meer voor.
Er is een demokratiserings tendens op gang aan het komen in de IKV.
Twee bestuurlijke instanties worden ingesteld om de kloof top-kernen op
te heffen. Er is een beraad van 32 mensen plus diverse kommissies er omheen.
Het plan is ook om een karapagneraad in te stellen, waarin afgevaardigden uit
het beraad en uit de kernen in komen.
De kernen staan niet allemaal tegenover de top. Dac beeld is te simpel.

De 21-november overeenkomst tussen de diverse vredesklups wordt niet door-
gezet. De Stop de H-bom heeft een andere strategie dan het IKV: eerst de ra-
ketten weg, dan pas gaan praten over de onderlinge verschillen. Hierover leeft
in diverse IKV-kernen onvrede, dat de koalitie niet doorgezet wordt.

stelt dat het IKV, de vredesbeweging er niet onder uit komt iets over
'Polen' te zeggen. konstateert dat iedereen inderdaad een verband legt
tussen 'Polen' en de kernwapens. Volgens hen is de vraag: waarom doet iedereen
dat ? Is dat wel zo vanzelfsprekend ? ; je moet er iets over zeggen.

de vraag is of het verband terecht is, en als dat niet zo is,
moet de vredesbeweging dat duidelijk maken. ; voor veel merisen ,
niet alleen tegenstanders, heeft het alles met elkaar te maken. . 'Polen'
roept veel anti-roomse gevoelens op. .

er zijn betere voorbeelden te geven. Waarom wordt er .niks gezegd over
de vakbondsonderdrukking, in Turkije ? : je moet da diskussie over
'Polen' plaatsen in het kader van de ontspanningspolitiek. Als je los wilt
komen als IKV van een bepaald soort ontspanningspolitiek, moet je je wel
met 'Polen' inlaten. -

- je moet je als vredesbeweging niet in het schema laten dwingen
van 'alles is hetzelfde'. ; Keagan voert geen ontspanningspolitiek,
maar een aggressieve: How to manage ::he-decline .of the S. U. ? Graan, wapens,
gas worden ingezet.
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. Je moet het er wel pver hebben, Je kunt wel ontkennen, maar als er
een. verband is, moet je dat ook duidelijk maken en onderzoeken.

Nav. 'Polen' wordt de vredesbeweging zwart gemaakt. Daar moet je wat
over zeggen. Maar iets anders is, of de hele veredesbeveging zich er mee
bezig moete houden..

.;. wat. voor mechanismes van anti-comraunisme zijn er dan aan het werk ? - ;
Dat .kunnen we onderzoeken bijv. in, de media. . Je hebt altijd hele
lange verhalen nodig, wil jw iets over het Oostblok zeggen. Je verliest het
in de media dus altijd.

vraagt zich af of wij CvS het noodzakelijk vinden om sociaal-
ekonomiese analysses in het IKV in te brengen ? Dat zijn inderdaad .lange
verhalen. In het kader van de vredesbeweging kun je denken aan analyses van
het reëel .bestaande socialisme en aan imperialisme-theorieen. Dat hoeft niet
perse anti-kommunisties te zijn. Naast ontmaskering is ook een. zakelijke
analyse nodig. Dat gebeurt te weinig in het IKV.
Iemand merkt op dat het IKV 'Afganistan' ook goed heeft doorstaan. Toen werd
de vredesbeweging ook hevig aangevallen en die bui is overgewaaid zonder dat
de IKV zich speciaal met die kwestie heeft beziggehouden.

pleit voor meer feitelijke informatie over -de .stappen die het Warschau-
pact neemt, en over de algemene ontwikkelingen. " . als je die gegevens
serieus neemt zou je in de krant een andere pagina krijgen in de trant
van de SU is onze vriend en de USA onze vijand.. . er' is een feitelijke
belangenovereenkomst tussen de SU en de westerse vredesbeweging. Dat is ook
een begin van blokdoorbreking. Dit is iets or,i niet het IKV over te gaan
praten. '

. De SU is ook intern verdeeld. Bresjnev heeft ook tegenstanders in-
zake vijn vredespolitiek in het militaire apparaat. Bovendien, vanuit het
standpunt van de bevolking komen diverse belangen van oost en west ook
aardig overeen.

-'indt dat de S.U. regering de konsensus tussen bevolking en regering
over de te voeren vredespolitiek misbruikt al3 het om andere , gevoelige
kwesties gaat. vraagt zich af of je met deze krant wel iets kunt
doen dwz is hij wel voldoende naar buiten gericht, gericht op werven en
diskussie ?. , .
Wat doen we naar het IKV toe ?

-De diskussie met het IKV is dit jaar niet gevoerd. We moeten het. gesprek,
toch weer aangaan.

. vertelt dat de £erefomeerde synode in december v/eer over kernwapens
gaat praten. Belangrijk omdat het ICTO dan misschien meer invloed' krijgt.
We moeten deze klup in de gaten houden want ze verkondigen een heersende
mening die'aanknopingspunten biedt voor veel mensen die twijfelen. •
Bovendien 'zitten ze dik in het geld.'Waar komt dat vandaan ?

, De strategie van het IKV tov het ICTO is te voorzichtig. U& moeten •
inderdaad druk uitoefenen op de gereformeerde synode. • •
Ook plaatselijke aktiviteiten zijn belangrijk om te volgen, en tegen
op te treden. Landelijk zou je dmv onthullingen over persoonlijke verbin-
dingen met bijv.:OSL veel duidelijk kunnen maken.
Een artikel hierover is in de maak bij Groningen.
16 november vergadert de synode over IKV en ICTO. Voorgesteld wordt dat
een delegatie van CvS en de basisbeweging naar het IKV in Den Haag gaat om
dit alles te bespreken. Punt voor het CvS-basisoverleg.
Via de Oost Europascholing kunnen we met de plaatselijke kernen gaan
praten. We kunnen iets met het stuk van ' doen nr-ast de publ.i.ka—
tie in Opstand. Kan er een stuk in Opstand komen over onze reaktie op de

.—-Vredeskrant ?
toe zover het ochtendgedeelte,
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Oost europa - scholing van de beweging
Christenen voor het Socialisme.

1. D.d. 13 oktober 1982 werd in het Theologisch Instituut van de
universiteit van Amsterdam de eerste van een serie oost-europa
scholingavonden gehouden door de beweging Christenen voor het
Socialisme. In tegenstelling tot voorgaande scholingen staat
de Oost Europa - scholing ook open voor niet CvS-ers.

was,
Aanwezig waren o,,a:

2.Voor de inleiding zie bijgevoegde stukken. nam het
in zijn inleiding op voor de Sovjet—staat en ideologie. Wel bracht hij
geregeld " een bijstelling aan op zijn eerder gedane uitspraken , naar
aanleiding van kritische reacties uit het gehoor. Vooral maakte
duidelijk dat hij/regelmatig met oneens was.
Met betrekking tot de problematiek rond vrede en veiligheicjging .

a priori van uit dat de Verenigde Staten als eersten bewapenings-
stappen zetten. Van zijn onversnedaipro-Sovjet-uitlatingen werd pas wa
teruggenomen nadat weerwoord van de toehoorders kwam.
Aan het einde van de avond vertelde twee jaar in Tsj echoslowa—
kije te hebben gestudeerd. Ook verbleef hij enige tijd (n.g.o.) in de
DDR. In Q^t-Europa heeft hij een andere kijk op veel zaken gekregen, zo
vertelde hij. zoweü/éils zijn echtgenote namen het op voor het
huidige Tsjechische regiem en verdedigden de actuele situatie in dat
land.

3- De volgende bijeenkomst vindt plaats op 26 oktober 1902.

Bijlagen: uitnodiging en inleiding Oost - Europa-scholing-. -'
2 bijdragen t.b.v. de oost-europa scholing, " .

200 A03 l QEEN ACTIE zonder overleg met B ' '
.Rubricering: 1)
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Christenen^voor het socialisme - - - - Regio Amsterdam 27.9-1982

Aan. OS-leden, OPSTAND-lezers/-essen en belangstellenden, in A'dam,

half oktober begint in A•dam de scholing over Oost-Europa, voorbe-
reid door CvS. Met deze brief bent U/ ben je van harte uitgenodigd daar-
aan deel te nemen.
De eerste avond van de scholing is:

— woensdag IJ oktober('82) om 20.00
in het Theologisch Instituut (UvA) Herengracht 514

De scholing zal om de veertien dagen worden gehouden, zelfde tijd & plek.
Het aantal avonden zal ongeveer 12 zijn. De werkwijze zullen we de eerste
avond afspreken.
Over de scholing zelf; de aanleiding oni die die jaar over Uost-Europa te
houden, ligt in de konstatering, dat er een groot gebrek aan kennis over
bestaat en dat (te) weinig mensen beseffen hoe Europa eruitziet vanuit de
Sovjet-ÏÏnie en de andere socialistische staten met hun historische ervarin-
gen. In de ontwikkeling van de vredesbeweging in Nederland sinds 1977 is
een verschuiving in het denken over Oost-Europa te zien. De analyse van
de historische ongelijkwaardigheid ( imperialisme tegenover socialisme) is
opgegeven en overal sp?:eekt men van l!gelijkwaardige supermachten1"1.
De inzet voor ontspanning in Europa en de kontakten in de vredesstrijd met
Oost-Europeanen zijn door dit gelijkheisdenken onder druk komen te staan en
worden soms ronduit gewantrouwd binnen de vredesbeweging. Dit lijkt op het
moment de kracht van de argumentatie in de vredesstrijd erg te verzwakken.
Daarom willen we de geschiedenis van Oost-Europa bestuderen vanuit de erva-
ringen die men daar maakt en niet maar meteen vanuit de vergelijking met
de verhoudingen die wij onder het kapitalisme meemaken.

De scholing bestaat uit 6 hoofdstukken i
I. Geschiedenis, m.n. van de Sovjet-Unie tot de jaren :50
II. Inleiding op de ekonomie van de socialistische landen in Europa.
III. Een aantal tegenspraken binnen de socialistische landen? vakbonden,

politieke partijen, de positie vr.n vrouwen, de literatuur.
IV. De positie van de kerk, vooral die in de DDR en Polen. De christelijke

Vredeskonferentie in Praag en de Berliner Konferenz.
V. De geschiedenis vanaf de jaren '50; buitenlandse politiek van de S.U.,

Koude Oorlog ontwikkeling van de vredesbeweging.
VI. Staat nog open; over wat CvS met Cost.-Europa te ma uien heeft- eventueel

uit te breiden naar; Oost-Europa en de vredesbeweging in Nederland,
Het hele scholingspakket kost ƒ 10,- en is de eerste avond ter plekice te koo]
Wie het eerder wil hebben, kan bestellen bij CvS in Woudschoten 'c •'..,
tel.03439-1226. Ter voorbereiding kan mens wat hier onder -aanleiding11 staat
uitvoeriger naleaen in het laatste nummer van Oi'STAND -1932/4 pg.!2o-129
(art. van Dick Boer), te bestellen op nuruner van CvS, te koop bij VU bockh.
en Standaardboekh."in A'dam.

Voor alle duidelijkheid-; CvS verzorgt de scholing, raaar die is bedoeld voor
alle belangstellenden ( er zijn inmiddels 6 aanmeldingen van niet-CvSers/ste:

Tot ziens op 13 oktober l

Uitnodigingen voor deze scholing z.ijn o. a. gepubliceerd in --S^ntenkraaM'-',
en gestuurd naar I KV en Sto,i-de Nbom en Amsterdamse kerkg-smeenten.
Mocht U/ je no-j geïnteresseerden weten of verdere inlichtingen willen,
bel dan naar

Met hartelijke groet, namens de re^io van CvS
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INLEIDING CP DE OOST EUROPA SCHOLING.

De aanleiding ou een Oost Europascholing te gaan houden was voor de stuurgroep
de dis kus s ie van de laatste tijd.rin de vredesbeweging over Oost-Europa.
Vooral au de vredesbeweging zich:veer bezig houdt act nieuwe diskussie
aryer Oost Europa, zoals, de heroverweging van het verdrag van Yalta, de
spanning tussen ontwapening en vjapenbeheersing;, het leggen van nieuwe . •
kontakten in Cost Europas is hier nodig om een gaed begrip te hebben van ont-
wikkelingen in Oost Europa zelf. .Vaak bestaat er veel onbegrip, verwarring • •
en gebrek aan kennis - waar het Oost Europa 'betreft.
De voorbereidingsgroep neeft de aanleiding voor de scholing dan ook gezocht •'•
in de strategiewijziging van de vredesbeweging. In 1577 is een wijziging te
zien in'de amerikaansé politiek. 'De politiek van ontspanning wordt verlaten,
een nieuwe stratejie van kónfrontatie wordt gevolgd. (Fa.chtlijn 59 van Carter).
Tegelijkertijd zien 'wij ïn 1977 , dat er een geheel nieuwe vredesbeweging in
Nederland*'ontstorid. "Stop 'de ïl-bom richt zich heel konkreet tegen het stationeren
van de N-boin "in'Ned'erland. Ook het IKV start de kampagne: Kelp de .kernwapens
de wereld uit, te beginnen in Nederland. De akties van de vredesbeweging . :

antwoorden in in feite op de nieuwe Amerikaanse strategie van kónfrontatie.
Echter sinds '77 is er veel gebeurd. Het aan de macht komen van Reagan bete-.
keut een verscherping vari dé kónfrontatie politiek, het geen blijkt uit het ., .
openlijk toegeven van de mogelijkheid van een beperkte kernoorlog, het willen
destabiliseren van de ekoriomie van de Sovjet Unie door het opvoeren van de
bewapeningsrace, het inspelen op en het uitbuiten van de interne tegenspraken
binnen de 'socialistiesé landen. .
De vr>. desbeweging zag zich genoodzaakt een antwoord te geven op deze ver-
scherping van de nieuwe strategie. Vreemd genoeg zien we dat de;Ned. vredesbe-
weging nu eerder geneigd is haar strategie los te laten, dan haar -te verscher-
pen: in analyses wordt niet -méér de ongelijkwaardigheid tussen de imperia-
listiese en aocialistiese landen benadrukt maar de gelijkwaardigheid. van de
"supermae.hte-" het gaat de nederlandse vi- •'•"'. sbeweging niet meer. .primair .om de
strijd tegen de stationering va de kruisraketten hier, maar oni de strijd
tegen̂ a-l)..̂ .. r*ke.tten. • • • • • . - .-:••>. .
Wil de vredesbeweging in staat blijven een tegenmacht te vormen tegen de
strategie van de "beperkte kernoorlog' , dan zal zij zich niet alleen van deze
verschuiving binnen zichzelf bewust moeten zijn, maar.jzich ook moeten afvragen
waardoor deze Tierschuiving is ontstaan, en of die .verschuiving meer perspektief
biedt. Om een histotiese kracht te kunnen vormen is hé t. -immer s ook nodig'.zich-
zelf te kunnen begrijpen, en niet alleen de tegenstand.

Volgens ons is deze verschuiving in de eerste plaats te begrijpen als een .
gevolg van ontwikkelingen binnen de vredesbeweging zelf. Omdat de poli-
tiek van de VS en Navo niet is veranderd niaar alleen duidelijker «TI inten-
siever is geworden en de politiek van de SU eerder vredelievender dan agres-
siever is geworden (vgl. de rede van Brenzjjev in okt. '79 over troe;>enver-
mindering en de no first use verklaring van Gromyko onlangs) moeten de
oorzaken binnen de vredesbeweging zelf gezocht worden.
Een aantal punten kunnen we noemen:
- de 'onmacht' van de vredesbeweging. Het is natuurlijk teleurstellend te zien
dat ondanksde enorme mobilisatie tegen de neutronenbom de V5 toch door-
gaan met het ontwikkelen van de N-bom. Dat ondanks de vele protesten

tegen de middellange afstandsraketten in veel T-Jesteuropese landen het besluit
tot stationeren nog steeds van kracht is, is in ieder geval tenminste dubbel-
zinnig. Dat 400. OOQ mensen op het museumplein demonstreren en dat dat schijn-
baar weinig invloed heeft op de nederlandse vredespolitiek. Begrijpelijk
is de wens dat het allemaal breder en groter moet-, nog. allésomvattender en
algemener. De vraag echter is of die schijnbaar magere resultaten werkelijk



voortkomen -uit d& weinig radikale eisen of dat die aangeven hoe hard de tegen-
stand is. Een brede vredesbeweging is natuurlijk noodzakelijk, maar dat mag
er niet toe leiden dat terwille van de breedheid de analyse overboord wordt ge-
zet.
Het feit dat de vredesbeweging sinds de laatste tijd uitgaat van een
"supermachten'^theorie", waarbij de grootmachten Sovjet Unie en Verenigde Staten
als gelijkwaardig en gelijkelijk bedreigend worden voorgesteld, lijkt hiervan^
het resultaat, {in de geest van; in het donker zijn alle Tiatiès. grauw).

- de stalinismedebatten in de linkse beweging en de ontwikkelingen, in de CPÏT.
De vooral vanuit de.studentenbeweging aangekaarte disküssie over het stalinisme
en de disküssie over het socialisme in Nederland in de kotnmunistiese ' . -
partij hebben een andere houding t.o.v. Oost Europa met zich meegebracht.. Door
deze veranderde waardering van de socialistiese landen en het accent op de
eigen wegnaar het socialisme heeft de CPN aansluiting gevonden bij de-«-
heersende houding van l!klein links" t,o.v. Oost Europa,waar het accent meer
ligt op de supermachten theorie dan op de noodzaak van de ontspanning; waar•
steun aan oppositionele bewegingen in Oost Europa belangrijker wordt ge-
vonden dan de konferenties inzake europese veiligheid en samenwerking in-
He Is inki,,. Belgrado : en Madrid. De soms aarzelende: houding van '"'Stop de N-bom,
stop de kernwapenwedloop", waar veel koramunisten in aktief zijn, ten aanzien
van de vredespolitiek van Oost Europa is van hieruit verklaarbaar. Een gevolg
is dat de politiek van het IKV en de N-bombeweging steeds meer overeenkomen.

- ïea ander punt is de blokkade van vooral het ''burgerlijk" deel van de '
vredesbweging ten aanzien van Oost Europa. Anti-korcmunisme in rabiate of ver-
lichte vorm en eenvoudig gebrek aan kennis verhinderen een zakelijke
beoordeling van de vredespolitiek van de socialistiese landen. Ket is
begrijpelijk dat dit anti-kommunisme, wanneer het niet afgebroken wordt, op
een gegeven moment blokkades met zich meebrengt, ook binnen de vredes-
beweging. Het lijkt ons duidelijk dat deze tendertzen elkaar versterken en
beinvloeden en de vredesbeweging, bewust of onbewust, in een bepaalde ;

richting sturen. Ook is het duidelijk dat interne tegenspraken binnen de
socialistiese landen vanuit dit standpunt bezien deze tendenzen versterken
en de juistheid en noodzakelijkheid ervan lijken te bevestigen (te denken • -.
valt aan Polen, de kerkelijke vredesbweging in de DDR).

Kennis van Oost Europa, met al z'n tegenspraken, kan een hulp zijn om de
werkelijke internationale verhoudingen te blijven doorzien en begrijpen.

We hebben geprobeerd.als scholingsgroep Oost Europa histories-materialisties
te begrijpen, Dat wil zeggen onze voor Nederland ontwikkelde begrippenkaders
zoveel mogelijk vergetend proberen Oost Europa te begrijpen vanuit een opst-
europees gezichtspunt: wat zijn de werkelijke tegenspraken, .waar liggen de
werkelijke knelpunten en perspektieven. Toch kunnen we.deze pretentie niet
w-ar maken.
Het probleem wat hierbij speelt is, dat er ons inziens geen geschikt analyse
instrument is, om de produktiewijze van de socialistiese landen te. begrijpen.
Karx en Engels hebben dat zo keurig gedaan voor de ontwikkeling van het
kapitalisme, naar helaas nauwelijks voor die van de socialistiese landen.
De methode van schrijven van de scholing is dus moeilijk.
Vaak kom je niet verder dan het verzamelen en optekenen van een groot aantal
feiten, terwijl de mechanismen moeilijk te ontdekken zijn. In die zin zijn we
ons bewust van de beperking van deze scholing.

-2-



We willen, echter wel wijzen op een gevaar, dat het vertoog over Oost Europa .
vaak van links tot rechts beheerst: de kwaliteit van ontwikkelingen in de
socialistiese landen wordt vaak afgemeten aan een vrij abstrakt begrip van
vrijheid, zoals dat bij ons manifest is (vrijheid van meningsuiting, vrijheid
van vakbond en kerk•:tav. de staat etc.) • -
Het lijkt ons, dat een dergelijke benadering ( vanuit een vrijheidsideelogie,
die zijn oorspromg wel eens zou kunnen hebben in het hier heersend
vrije markt mechanisme) een blokkade betekent bij het maken van een ana-
lyse van.de Oost Europese landen.
Het minste, wat we van het histories materialisme kunnen leren is wel, dat we
de geschiedenis niet-analyseren vanuit abstrakte principes en idealen, .maar dat

we die principes en idealen zien, als het ideologies produkt van een bepaalde
maatschappij formatie.
We willen proberen niet uit te gaan van beginselen, maar we willen zien , of
we hiatoriese processen kunnen begrijpen.
Om enige helderheid te krijgen in de Oost Europese ontwikkelingen willen we-
ons aan twee thesen houden: • . . .
I de eerste these is: dat we de geschiedenis van Oost Europa alleen hunnen

' begrijpen, als we de socialistiese landen zien in het licht van de inter-
nationale klassenstrijd. . .
D.w.z. dat de Sovjet Unie vanaf haaT ontstaan een. bedreigde staat is,
militair bedreigd, omringd door haar vijandige staten, ekonimies door afhankelijk-
heid van de imperialistiese wereldmarkt. Deze stelling; is weer zeer alltueel
gebleken door de handelsembargo van de V.S. en het onlangs openlijk toegeven
van de strategie van de beperkte kernoorlog.^?]
Anderzijds is het ook zo, dat na 1917 geen socialistiese revolutie plaats heeft
kunnen hebben zonder het bestaan van de Sovjet Unie.

II De tweede these is: dat het socialisme niet zomaar een overgangsfase
naar het kommunisme is. Het is een eigenstandige produktiewijze, met een
eigenstandige wetmatigheid. We moeten proberen deze produktiewijze op haar ei-

gen kontradikties te analyseren. We kunnen daarom niet zo maar verhoudingen
uit kapitalistiese landen klakkeloos overplanten op de socialistiese
landen. Aan de hand van de positie van vrouwen, het gezin, de kerk, litera-
tuur, de vakbond de politieke partijen willen we echter nagaan waar de
tegenstellingen liggen, en welke tendenzen te ontdekken zijn.

— - We denken dat deze >tee thesen een steum kunnen zijn bij het begrijpen van
de problemen en de mogelijkheden van de socialistiese landen, en daarmee ook
een steun bij het ontwikkelen van een radikale vredespolitiek in de neder-
landse vredesbeweging.

de voorbereidingsgroep.

opzet van de scholing.
De scholing bestaat uit 6 hoofdstukken. Wij zijn uitgegaan van 2 bijeenkomsten
per hoofdstuk.
Hoofdstuk'1 gaat in op de geschiedenis, tot de jaren 50, met name van cle S.U.
Het hoofdstuk bestaat uit een histories verhaal, met twee bijdragen, die ingaan
op de beoordeling van het: stalinisme. Hoofdstuk 2 geeft een inleiding op de
ekonomie van de socialistiese landen, hoofdstuk 3 gaat in op een aantal tegen-
spraken binnen de socialistiese landen: de vakbond, de politieke partij, de
positie van vrouwen en de literatuur. Hoofdstuk 4 gaat in op de positie van de
kerk binnen de socialistiese landen, m.n. in de DDR en in Polen, de Praagse
Vredeskonferentie en de Berliner Konferenz. Hoofdstuk 5 pakt de geschiedenis
weer op vanaf de jaren 50, de buitenlandpolitiek van d e ' S . U , koude oorlog en de
ontwikkelingen van de vredesbeweging. Hoofdstuk ó staat nog open. We willen
ingaan op de vraag, wat wij als CVS met de Oosteuropese landen t,e maken hebben.

de prijs van het totale scholingspakket behaagt /1Ü,- ekskl. portokosten.
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Errata bij hoofdstuk l van de scholing; het hoodfstuk "'geschiedenis" uit
de Sovjet Unie zien.

pag. 14,regel 17: moet zijn: in 1904 begon Japan een oorlog tegen Rusland,
die Rusland in 1905 verloor.

pag. 10,regel 12: de bolsjewiki bereidden een opstsnd wor, die op 25 oktober
plaatsvond.

pag. 24, toevoeging aan het einde van paragraaf 5: bij dit alles moet bedacht
worden, dat naast de moeilijkheden die vrijwel onontkoombaar zijn bij het
introduceren van een totaal nieuw ekonomies systeem, ook de noodzaak te
investeren in de bewapeningsindustrie, als .gevolg van de buitenlandse dreiging,
remmend werkte op de ekonomiese ontwikkeling. .

pag. 34, 9 regels van onderen: hij bezocht .onder meer Afghanistan.



Plaatsbepaling van bet stalinisme.

De net verhaalde geschiedenis, ran de eerste 35 jaren van de ussr iaat nog
vele yragen open. De terreur, in de »aatcchappij en in de partij.», de indus-
tiëïe ontwikkeling en de stagnatie in de landbouw ala node l vajts. ekononise
CT oei, een'buitenlandse politiela ui a in naam de internationale klaaaenstrijd
voorop «telde, in feite echter de belangen van de sovjetstaat zoals die door .
haar leider wertfn opgevat. Dit soort zaken worden in de diskussie neestal
saaen̂ evat onder de noemer Staliaisae. . .. : . • . . • ? .
Dit is c«en diskussie die uitsluitend door links wordt gevoerd, maar «iel'één
die links het noeste raakt, . . . . . . . . .
Socialisme en stalinisme zijn niet «ynonieia, paar worden door reaktionaire
krachten wel vaak als gelijkwaardig voorgesteld... - . - < .'. ••-..•

i De mogelijke verklaringen zal ik hieronder, ten behoeve van de diskusaie kort
aangeven' en van enige opmerkingen voorzien. IQ Let bieraan voorafgaande verhaal
staan wel vele, naar wellicht niet voldoende gegevens om deze vragen te beant-
woorden. De diskussie in de .•cholingsgroepen. zal het beste verlopen als ieder
.zijn/haar kennis en twijfels in~de diskussie^ brengt.. . .. • ; ,-.. •

.Het stalinisme kan verklaard worden uit: , ,. - .,., ... - ... .-..

•/:,-!._••• . ' - . ' . • ••. •• ••.'.. • '. -'-.; -.. • ••: '-.; -» ••-•-'»,':..•
-de geschiedenis. "Er was c;een alternatief: de sovjet-staat wexd aangevallen en
bleef vervolgens omsingeld. De ontwikkeling van de ekonomie was onvoldoende
om een voldoend snelle ekonomiese groei te genereren. Strakke leiding van staat
en partij en de gedwongen kollektivisatie om de industrialisatie sneller te
laten verlopen was het enig Hogelijk antwoord op doze situatie".
De diskussie spitst zich dan toe 07 het morele vraacstuL: niet de doelen naar
de middelen staan dan in het centrum van de probleemstelling.
Hierover wil ik het volgende opzerken: de noodzaak van iedere beleidsbeslissing
wordt niet aangetoond door het "succes" van het beleid. Ze moet worden vast-
gesteld in een diskussie over de beleidsalternatieven.Deze diskussie is onder
Stalin steeds onmogelijk gemaakt. Waren de ideeën van Fucharin om neer ruimte
te geven aan de boeren via materiele prikkels,niet menselijker en uiteindelijk
goedkoper dan de gedwongen kollektivisatie en het enorme verliesaan mensen
en produktieniddelen die daarvan het c«volg was?
Kunnen de morele vrayen losgekoppeld worden van de el:onomicse, de techniede?
Althusser oeent dat indien dit rjebeurt, de tegenspraken in de produktieverhoudinge:
worden verhuld. £en socialistiese kritiek op het stalinisme noet uitgaan van de
alzijdige ontwikkeling van de mens. Daarvan is de ekonomiese ontwikkeling een
onderdeel.

-de ideologie. Eet leninisme is vplgens deze opvatting een of liever dé
konsekwentie van het narxisme. De ppen vracen die üarx noc had zouden volfjens
deze opvattinp door Lenin en na hem door Stalin rijn beantwoord en ondergebracht,
in een. gesloten systeem, dat iso hiërarchies was, dat demokratie onder een
dergelijke ideologie uiteindelijk onmojelijk zou zijn.
Dit ia anders niet de ervaring van vele marxistiese wetenschappers en sonaige
marxistiese politici in het westen.

-de persoon Stalin. Stalin wordt afgeschilderd als paranoied, een machtswel-
lusteling, een despoot etc. tiô elijk was hij dat, nopelijk niet.
De vraag moet dan zijn onder welke voorwaarden een aan als Stalin de "leider
van het wereldproletariaat" kon worden.



-de organisatie van partij en staat . volgens deze redenering is de organisatie-
. vora van partij en staat én haar varsxaelting de Teden waardoor het stalinisme
. kan ofcervinnen. Deze organisatie -volgt twee beginselen: het demokraties-
.eentrallsme -(na diskussle staat het besluit vast ec r.oet door ieder, los van
zijn/haar overtuiging worden uitgevoerd) en het principe van ülnovjev (het lagere

< nivo c«noorzaant -aan het hoserè.) . •
• . ' " - ' ' : ' r-- -. . '• . •

t

-het karakter van de sovjetmaatschappij en haar klasaenstruktuur.- De stali-
' nistiese theorie was dat ae klassenstrijd na het vestigen van -het" «ocialiane
scherper wordt, en bij gebrek aan andere partijen zich dan Juist binnen de
partij afspeelt; De post -« tal inistiése these is, dat de «ov J et -maatschappij
geen klassen kent, slechts maatschappelijke lagen, (een theorie; die üe bur-
gerlijke sociologie voor de V£ geldend acht).

: Weer anderen (de naoisten> beweren dat binnen de SU een burgerlijke restau-
plaatsgevonden, •-••'•'•v ' r . "" . -'•-•'. '- •' •

' '

Üarxisties links is 'hier niet üitselosen. Het moet mogelijk zijn de specifieke
tegenstellingen in de sovje't -maatschappij op te sporen en zo haar dynaniek
en haar gebrek aan dynamiek te verklaren.
Het vooraaauste diskussie punt »et betrekking tot de periode' Stalic is niet
zozeer of er nog klassen in de SU bestonden, maar eerder de wijze waarop de
klassentegenstellingen werden behandeld. ' " ~ '

deel l over de geschiedenis is uit: de Sovjet.-üaie zien
-..-'.. '• introduktie t*t de USSR

c;. SJaloom, Utrecut 19C1.



Twee klassieke Stalin-studies vergeleken

i bijlage bij deel l van de Oost Europascholing,.'
i uit Oost Europa Verkenningen, nr. 41,.februari 1979.

Deutscher en Medvedev over
Stalin en het stalinisme

i "

door Rinse Reet ing Brouwer ...... ....
»k had me l.enin in mijn verbeelding voorgesteld -als een reus, statig en

indrukwekkend. Wat was ik ontgoocheld toen ik een al l er gewoons te man zag,
v;m minder dan middelmatige lengte, in geen enkel opziet,, letterlijk in
p.* e ii enkel opzicht anders dan normale stervelingen...
(X'woun l i jk verwacht je van een'groot man dac hij te laat op een vergadering
verschijnt, zodat de leden van de bijeenkomst «et ingehouden adem moeten '
wacUlen tot hij verschijnt, totdat de waarschuwing van mond tot mond gaat:
"si t., hij komt eraan". ...
Dat lijkt me geen overbodige ceremonie, want het maakt indruk en dwingt
ros pek L af. Maar wat was ik teleurgesteld, toen ik erachter kwam dat. Lehin
al vóór du andere gedelegeerden op de konferentie aanwezig was en ergens in
een hoekje gewoonweg een konversatie voerde, een heel gewone konversatie net
heel i'uwone gedelegeerden. Ik wil niet voor U verbergen dat me dit voorkwam
als niets minder dan een schending van bepaalde noodzakelijke regels" (1).

N a t u u r l i j k , zu'n opmerking van Stalin over zijn
•ersie ontoueting net Lenin op een konferentie
van Uu sociaalduaukraciese purt i j van Rusland
( b o l a j e v i k i ) aan liet eind van 1905 behoort Cot

'~~~ «fcer van dv u/j.-fc./i't».-. Het zegt wel iets:
/voorbeeld over het verschil .in gedrag en

' k a r a k t e r ' tussen Lenin en S t a l i n , over de
k u l lus rond Ix-ninü persoon-d i e zich hier in
dit c i taat van kurt na l i jn dood aankondigt,
en over de wijn- waarop de «e k. r e taris-generaal
df be t eken i s van hemzè l C als ^grout man' in
do hartuii van de KOVjct-burgMrs geprent zal
w i l l e n z ien . Maar een u n ü l y t i e ü e waarde heeft
ro'n c i t a a t nog n i e t . Kvenoiin als aan de term
'persoonsverheer l i jk ing' , door Chroestsjov op-
liet XXc kongrcs van do t:PSU geïntroduceerd,
enige we tcnsi Tiop|>« l i jke betekenis kan Vorden
toegckiMid als verklaringsgrond van de oorzaken
vut» dal koniplexi ' .verschijnsel dat ' s talidisne'
heet .
En t ui li amelen d e r g e l i j k e verhalen gehoord en
d o o r v e r t e l d worden, ju i s t onder' socialisten.
Want j u i s t .i l .s je du gegronde verwachting
hohi , d;it titi» marxi ic i iest f analyse u i t e inde l i jk
lu*t b»si in s l a a t zal z i jn on de diepe tegen-
spraken d ie"z ich in de o n t w i k k e l i n g van het
reële soei ut isme in de Sovjct-l'nie hebben voor-
Kfdaaii tv begri jpen, dan mout je ook eenvoudig

- " • • I o n wal er e i g e n l i j k gubeurd is. Dan moet
do ui t ingsvurmen van die 'persoonsverheer-

l i j k i n g ' kennen zo goed als de verschrikke-

gebeurtenissen die plaatsvonden. Dan .
aoeten de nuordpartijen tijdens de k o l l e k t i v i —
satien. de duod van Kirov, de «trategiese fou-
ten tijdens de Tweede Wereldoorlog, de.weg die
westerse antifaacistea, gevlucht uit Kit lers
kuncentratiekaiapen, vonden naar kampen in Si-
berië en zo *aar verder geen blinde vlekken
vormen in het histories bewustzijn van l inks .

Het zal wel nauwelijks te vermijden z i j n dat
diezelfde feiten uitgebuit worden in de anti-
koonuniütieBe propaganda. Maar het valt wtl
te vermijden dat anti-antikomnuni«ten duzr
f e i t e n uit de aond van tegenstanders moeten
vernemen. Het heeft ne verbaasd, hoe ia een
land als Krank rijk linkse mensen onder de
indruk, zijn van het gebruik dat de nieuwste
woordvoerders van du reaklionaire skepnis.
de zogenaamde .nieuwe f i l ouo fen , naken van de
gevaarlijke mystiek die Sol tl jeny Is ins Coelag
Archipel doortrekt. DSt socialisten zich daar-
door laten intimideren, kan^r mee te naken
hebben dat we zelf nog te a l genese n en nitfts-
iegn«>nd hebben toegegeven dat er wt> l 'fouten'
of ze iCs 'usdudea' begaan zijn in du jaren
* 30, naar liet daar dan ook bij l i e t e n .

Dit art ik i i heeft geen hogere pretent ie dan
die van e»i ->ogine. er nog eens op te w i j zen
dat er wc' dege l i jk enige standaardwerken be—
i taan die IL voornaamste informatie bieden

l»
i
tl



12 »ver d« (le'schiedeni i van de Sovj«t Unie onder
t lal in, zonder arr te gaan in de loudc Oorlogs-
(tTOOB.
Met gaat on de twee bekende studies vin de gro-
tendeels in EtvRpland Herkzame I*aac Deutsche r
( 2 ) , van wiens H«ek al in I968 d* cer«t« druk
verscheen, en die van de M leninis t iese dissi-
dent" Roy Medvedcv (3) , die nog a l t i j d in de
Jïovjet Unie voont.
Voor de aanzetten tot een hiitori*B-»aterialis-
Ties onderzoek naar de ontwikkeling van het
' s t a l i n i s m e ' z u l l e n deze boeken wel niet de

B e l a n g r i j k s t e bi jdrage vormen. Over de «tand
Ivan dat ^pde^oe,k bericht Oos tvEuropa. Verjon-
gingen ook .wel £~n 'ander fcèTJJiaticI.' DeS%ierjnneriag
• aan deze twee l i jv ige werken Van e t" liope l i jtt "•
'toe dienen urn de informatieve basis te leggen,
«waardoor het nadere, onderjo^k «et "«eer vrucht
. gevol gd kan worden. .' - •"'.'. .- / '•" - ;

Isaac Deutscher

Een politieke biografie. . ;

De*e ondertitel heeft Deuticher rijn boek Mee-
gegeven.
Ten dele komt d i t uit verlegenheid: -over.de
p a r t i k u l i e r e b iograf ie van Josif D j o e f c a a j v i l i
is nu eenava.nl bar weinig te vermelden. Zo is
bi jvoorbeeld wel bekend dat hij getrouwd is
geweest, naar over zi jn vrouw is ro ongeveer
evenveel nét enige zekerheid te vertel len al* •
over de Ii isturiese Jezus: namelijk dat ze ge-
storven is (in 1932, nadat ze eindelijk a c h t e r ^
de gevolgen.van Sta l ins politiek was gekomen :'
en er «-en ech te l i jke ruzie over was begonnen,
p.333). ' " ,. "
Maar öe ten» 'politieke biografie ' .zegt vanzelf-
sprekend ook iets andera. En wel da c Deutscher
niet in de eerste plaats in Stal in is geïnte-
resseerd vanwege diens iin>osante dan wel a f -
schr ikwekkende pe r soon l i jkhe id , maar als pol i -
t ieke ges ta l te . Om het po l i t i eke gewicht van
/ . i jn optreden te verhelderen, kan de beschrij-
ving van de wordingsgeschiedenis van S ta l ins
mach t spos i t i e d iens tbaar z i j n .
tVutscher h e e f t naar mi jn indruk niet de illu-
s i e neer t« doen dan d iens ten v e r l e n e n , wan-
neer hij als biograaf telkens terugkomt op
een aant.i l ' k . i r ak te r t rekken' van S t a l i n . Hi j
voort ze n i e t aan als ut:Tk Int-i ng van de gebeur-
t e n i s s e n .
W e l kan de k u n s t a t e r i n g , dat een man met déze
t r e k k e n onder d£ze s p e c i f i e k e h i s to r iese om-
stand igheden b l i j k b a a r déze funk t i e s kon u i t -
oe tenen, hè Ipcn ora te zien wat er i n h r l h i s -
tor ies p roces u n a r hij ««en rot [n spee l ile. p l ;i.it s
«reep.
DpulsclKT noemt h i jvoorhee! d de volgende ken-
merkende e lementen in St.il ins op t reden :
A) S t a l i n wns de enige van de ho Is jcvisc iese
le ide r s die n o o i t in hal l i ns>sc!inp wns ^ewpt-st
in Wen t E u r o p a . Voor Uem wns lu-c ut-'Stt-n voel
i-t-rder lu-t l.md vnn s l a v e r n i j rn k.ip i t :il i s r i r-
nc e l l e n d e dnn een i r r r e i n vu l revn l i i t i i < n : i i r t>
p o t e n t i e s ( p . 2 l " l > . A l i n 19 1^? ni>emde l i i j h i - t
viin e«-n " w e i n i g kre.it.ief en n-n di'jjm-H i i-s m.ii
x i s m r n t ' t " iu ' > n om l f vernndt - rs te l l on d;ii do

russische arbeiders en boeren n ie t op
kracht de revolu t ie zouden kunnen starten" en
later kon dan ook ju i s t h i j de woordvoerder
worden van de schijnb.i.ir originele- these van
de opboviw van het soc i a l i sme Ln één land. dac
ii de zei f genoegzaamheid v.in de rusMiem- re-
volut ie (p.286). 7.o viel liet ju i s t U«« *emnk-
k e l i j k e r oa de b o l s j e v i s t i c s e p a r t i j lc ver-
s terken net o r r ü n t ^ a l s e e lementen , «et ko«mi-
nisten uit de aziatiese dclrn van ,<k- fkwjel-
U n i e . En j u i s t een m.in als S t a l i n d ie m«-i i
v^el vertrouwen had gehad, in Je krnrl t l va» dif ,
westeurop«se .irheide rsbewi-(;inn («vennin t rn«—
«ens als in de Chinese , p > . S 7 h ) kon snel UT Re-
neigd z i j n vsn dv kooBrapi.st-iesciRai't i ji;n' A\f
waren aangesloten l»»'J de kotsnun1!ffje«t« iHÜrr-
na t iona je te vrn^vn dat r.t. zouden opLreiU-n ••>!«
behar t igers van dp ( di plom.il i eke en i-kt<n««i «-se )
belangen in dlf b u i tenlnnd.'io.-poyi uTik v;m de
Sovjet Uriïè. ' ' * ' - ' ! ' ._••'-
Nogmaals : n ie t S t a l i n s persoon heef t de ontwik-
keling van het socialisme in «en land nf de
bo l s j ev i sa t i e van de westerse ko«Bnmistiese
pa r t i j en bepaald , «aar binnen deze tendentie»
kon al snel een voornatoo rol toevallen a.in
Stalin aet z i j n ~ v a n oudsher anti-westersc in-
s te l l ing.

•B) Stalin "Had geen levende hand met «nijse tra-
ditie", zeker ook niet met d i e ' van -he t ruKniem*
marxisme ( p . 1 7 7 ) . Z i j n «oorna.imste kr.irlil la* .
n ie t in de ideolüfc ieme arbeid, «aar in liet mrn-
ruldig opbouwen vnn een p a r t i j a p p a r a a t , .luist
door die k w a j i t e i l . c n kon l i i j jarenlans <*^n """
opvallende en tegeli jk onmisbare f i uuur in l»rt
politburo z i jn ( p . ! 8 f > ) , kon liet óók t.mt;e t i j d
nog gedurende de t w i n t i g e r j.ircn l i j k e n of h i j
temidden van a l l e f r.ik t ies t ri jd i'<?n vtxir ?.'\-
tige middenkoers representeerde ( p . 2 ^ 7 ) .
C) S ta l in was door t rokken vnn *-en diep*- skepsi*
ten «an-ien van de popul J r i te i t van het Rm-i.-i-
lisme. Hij was ie a l l e n t i i d o w» l wantroiwcn
of de werkende k lasse z e l f o i j t e n l i j k In-t . s tu- ïa -
lisne dat in haa r ei«.on h c l ^ n x was vel .-ik s op-
teerde. "Het reë le r e v o l u t i o n a i r e o p t i m i s n r .
dat g e ï m p l i c e e r d w^s in l ie l m- i rx i s t i e s denken. %

was hera vreemd" ( p . 2 h 4 ) . Vandaa r d.nt j u i s t U i i
er w e i n i g moei te mee li.-id ora de kol t f k t i vis.il ii-
van boven op te IcuRcn , los v:m de s tand vnii
de d i s k u s s i e en Hp h i - r i - idhc- i d b i j Hr nri»- hor- •
ren z e l f , zoa l s h i j nok mi 1945 liet si»-i al i *•>••
in de door her I p j ^ r bezc l te volVsdpmnk r.nl ï i - i -n
kon doon invoert -n zonder vee! r eken ing Ie lio«-
den met de g ro te v e r s c h i l l e n in popu J ; i r i l o i t
die de autocli tonc- kommini s c Eese p a r t i j e n iu
de v e r s c h i l l e n d e oostennipeKc l*nif i>n hnznlf i i .

Nu muet >;ezpR<l u n r d e n , dal t<ok l.ciiin i i > rï \n
beoorde l i n R vtni S t - i l i n w r i n i n verder ku.nm <l.n>
de beoorde l i nu van dii-n.-; r"' rsnon l i i k < - t r r k k i - u
( D o i i l s i - h e r , p.J18-?'i7. v i ; l . >V- i lvn lev p..!i-."l>.
Hot I n k t l i r m a l h e l e m a a l n i e t om J r t w i M r i i
in he l " p o l i t h t i r o van l ' ) ' 2 l l i - r n n li« liri ' i i i ' . iMi i"f
vt- rsi 'hi l le.nüe k l assehel .in>;rii ( I t ï j v . t u ssen . -» r -
bc i di- rs en h.'cri'n). A l s li i j i i> ^ i j" li-s i . > n » - « > i
v o n r s t i ' l l om S t a l i n t v ve rwi j i l i - r r n . !N « ' i '
na . i r a . inle i ili nu v.-in / i j n ruwo opl n-il i-u l i - j - " - t >
l u - t K<'>" 'Ki 0s< ' n . i l i " n - i l f - . t n - v c i i fi i --p i:''•••'•' .
van 7. i j n m-bn-k aan ");i-iln l i l , lova l i t r i l . v i i - - u
• ) < • l i i k h e i d . op I et t IMH!<- om^, inc, m- l J \u k . i r » - r . i -
ilfii" f .d . l . i -n in a. I n t v I n - 1 v.-in l»v~i l i -iv.-inl. !<•• •
t c k c n i s !«• v t i i ' rkom 1 » « l a l S l . i l i u lu-ra • -p v" l »••!'•



• l
aU ' l e ide r 'van bel politbura, -maar hij bad
jet n inricht , iu de mechaninmtn die tot Stalin*
cen t ra l e pon 11 IK hadden gelaid.
Ook z i j n "laatste strijd"* (tewin) te^en de toe-
nenunde burokracisering van het staats- «n par-
t i j appa raa t en o» nog iets t* doen aan UeC fa-
len van het koiaistariaat van de verkers- en
boereninspektie (nota bene -door Stalin zel£
geleid) had er veel van weg dat He» de objek-
tievc ontwikkelingen ontglipten (5). H i j zag

-de burukra t i se r ing nog grotendeels ala raat
van de overwonnen burgerl i jke maatschappij «n ,
als e«n noodzakelijk aiddel i,rt de allereerste
fase van de opbouw van het socialisme. Hoe
lang die "o*: r* t e fase" zou duren «n "hoe veel-
omvattend het apparaat dat daarvoor nodig zou
z i j n , koo Lenin immogel i jk al overzien. Hij
kon niet voorzien , dat Stalin de nieuwe staat
winnen zuu, omdat l i i j ' e r bij pasta (&) .
Ueutscheri boek verscheen in eerste druk in
1948. De Koude Oorlog va* al ingezet, en de
"theorie" van het cotalitarisae, waant* fas-
cisme «n stalinisme op een aoeoer verden ft— •
bracht, d«ed opgeld.

. . - ' « - . . - . . . , , .
ütt [j«/-i Lickt! i t rekking-van Deutachers boek is
zeker acde, deze opkoaendc veniapeling te
veerlu£&en. Uel wi j s t ook hij op LJ! van tota-
l i ta i re trekken in het optreden van Stalin en
het systeem waar Ui j deel van uitmaakt. Haar
hij w i j s t 'tegelijk 09 de geveldL&e opbouw die

• r ia de lange jaren Van lijn bew i nU «-U1
ia gebracht en toch ook op &t«Liaa rorao^n -
l i jke bijdrage b i j 'd ie opbouw. (Zo i« neuticher
nug bi jzonder ooder de ittdruk van StJilini ge-
bleken kwaliteiten op militair gebied tijdens
de Tweede Wereldoorlog). Onder Hit Ie r werd
een hoogontwikkeld, tij nee in een kapitall.*-
tiese krisis gestort, Duit»land n«ax d« onder-
gang gevoerd, de Sovjct-Unie onder Stalin on-
derging een diepgaande verandering in progres-
sieve zin die niet aeer terug te draaien ia.
"Voor het tcalinisciese Rusland gelde nt>g
meer dan van enige andere nati« dat twintif, -
jaar het werk van twin t ig generatie» hebken
verricht" (p .554) .Er zi jn voorwaarden gescha-
pen voor een betere maatschappij. £• 4tele yc-
neratici z i jn opgevoed met het perspektieE va»
een socialist ieae samenleving^ die - .«Lduj* nuR
ateede Deutscher in \94ft - pa» werkelijk tot
ontplooiing kan komen -alu ..ir» haar d« bu-t^re
kanten van S ta l in s werk lich «on St*l in ont-
doen . : v - :

Deutscher .MÏ in 1948 dat het "zeker" «n "nood-
zakelijk* vaa dat de geschiedenis grote scuooó-
maak zou'houden on Stalin op te ruimen en de
revolutionaire maatschappij die onidaftka alles
gevestigd-wa* verder te ontwikkelen. " "
Die ''historiache noodzaak" is «en'tel cnasrre-
den *«»ekt van Beu Lachers aethode van geschied-'
schrijving.



Het proc«« vaa versmelting T«n grieks-orthodo-
xé t W»»enfcn en marxiiuM in. 4e Lenin-kultus
heet "onvenai jdoli jk" (p.271). "Onventti jdeli jk"
was ook, dat de nieuwe generatie in de par t i j
die in de jaren 'XI opgroeide door Stal in als
een groter gevaar moest worden bestreden dan
de oudere bolsjcviki (p.3SO). Onvernijd«lijk
zuu z i jn , dat de komnunistiese leiden zich
een t i jd lang aanpasten aan de oude *tijl van
de tsaristiese heersers, omdat die au eennaal
een hogere gramd van kulturele ontwikkeling
hadden (p.)57). Het konflikt tussen Stalin en
Trotaky, waarvan de voortekenen al in 1915 en
1913 te tien waren, ontwikkelde zich met Je
"fatalistische konsistencie van een griekje
tragedie" (p.130) etc. '
In dit'"moeten" l i jkt Deutscber wel enigszins
op Xudolf Bahro. Al grenst die sich zeer na-
drukkelijk vaa een fatalistiese opvatting van
de noodzakelijkheid af. En al il bij hem, die
nu eenmwal geen biografie maar «en kri t iek van
de politiake ekonomie schrijft, dit "moeten"
meer toegespitst op de noodzaak Tan de ont-
wikkeling van de produktieverhoudingen in j
vooral d* jaren '30. iahro: "vanwege ie pos i- ;
t irve taak, om de massa'a er toe aan te zetten
in de industrialisering Ce -participeren die ;
ze z*lf niet meteen konden wensen,moe*t d*
Sovjet Unie een i j leren leiding hebben.-Als ."-
een jubjektief meer begaafd mens dan Stalin
zich had aangepast aan dit doel, dan had meer
r.cbruik kunnen worden gemaakt van tbe ideolo-
gicse middelen in de traditie van de pa r t i j ,
dan was het uiterste van de terreur vermeden, .-
dan was de Sovjet Unie de waan van het caesar- '
dom bespaard gebleven. Maar nauwelijks meer". •
Zowel Bnliro als Deutscher grijpen voor deze
noodzakelijke rkononiese ontwikkeling die wel
oen meer of minder deapotiese leiding moest
vrapen, naar Preobrazjensky'a theorie van de
"primitieve socialistiese akkunulatie".
Deutscher b e s c h r i j f t de kol lekt iv isa t ie , waar-
bij zulke eksessen en zo'n verspilling aan men-
senlevens en vee p laa tsvond, 56k als de grote
r e v o l u t i e van S t a l i n , ingrijpender dan de ok-
tober re volut ie Rewcest was. En als de revolu-
t i e dio do voorwaarden schiep voor de " p r i m i -
tieve akkumulatie" van het socialisme in dit
ene - ach te r l i jke . - land, w a a r b i j werd inge-
h a a l d wa t b i j Engelands i ndus t r i ë l e r e v o l u t i e
in eeuwen was gebeurd (p.340). Zie voor een
k r i t i e s e bespreking van deze these het a r t i k e l
van H«rk Har r i son , elders in di t

Tegenspraken

Nu is het b i j H.irx in diens ana lyse v.in d«'
kapi Cal ist it-se r e v o l u t i e *o, d.it de aii.-ilyso
v.in <le noodz.nkel i j k l i e id van de o n t w i k k e l i n g
e r v a n a l t i j d «;imi' n %r> .11 nu-1 hot .i.inrom»]! vnn
de noodzaak van ilo o p h e f f i n g rn oravt> rue rj>i np.
van h«f t k a p i l al isme. H.-irx Kf foor t de K.itcn en
t egensp raken op, d i e lic t de a rhe i de rsk l .issc ,
.tl» z e l f CIM> «ximenl in dp nood7.ako l i j k h t - i i l ,
rmj;f l i jk maki-n on> in t e > - r i j p e n .

Hoe ligt dit bij Deutschers versie van d* nood-
zaak van het •talinisate? Poogt ook hij in ei ja
analyse Van de pcrioda v*n primlÊlévë .iócialia-
tiese akkunulatie tegenspraken te ontdekken?
Wel steekt Deutschers bo«k, als het werk vaa
een geslaagd tragedieschrijver, vol paradoxen
(zie b i jv . p.537-41). Maar het gaat. wat vér,
als Deutscher d«r paradozen aanvoert a?H "dia-
lektiese kontradiktiea". Dialekties souden re
zi jn, als koo worden aangegeven hoe ze de'mo-
gelijkheid boden tot verandering van het stel-
sel. En dat kan van Deutschers tegenspraken
niet gezegd worden.
Seutscber verbergt niet, dat hij sympathie koes-
tert voor Trotsky, aanwie hij eveneens een -
noj onvangrijker - biografie heef t gewijd. Ze-
ker staat "hij niet kritiekloos tegenover deze
"profeet", en is hij niet zomaar trotskist te-
noeaen.
Maar er is een -zekere overeenkomst waar te ne-
men in de benadering van de ontwikkeling van
de Sovjet Unie ainda de jaren '20 tussen de
trotskisten en Deutscher.
Beiden -achten de socialis tiese produktieve-r— l
houdingen niet wezenlijk aangetast door het -,
"stalinisme". Beiden konstateren ook het emt- {
j taan van een despoties en burokraties appa- •
raat dat de revolutie getransformeerd heeft . t

En ze veten ook nog wel van tegenspraken in t
het maatschappelijk stelsel'.
Maar ze zijn niet in staat om aan te geven, '
welke taj^napraken dan vruchtbaar kunnen wor- .'
den, en welke maatschappelijke krachten nu pre-
cies de progressieve mogelijkheden in zich .
dragen in de sovjet-maatschappi j . •'

Het k l inkt aantrekkel i jk , als VUrrison tegen- ";
over deze opvatting van h is tpr iese nootiz.iU.1— ',
l i jkheid de vraag naar mogelijke a l ternat ie- ~.
ven die zich op beslissende momenten zouden
hebben voorgedaan aan de orde stelt. I
In deze l fde r i ch t ing paan de opmerk i np.en van ^
Jaap Wol f f (7):
"Als een s i m p l i f i c a t i e van de geschieden is moet
ook de o p v a t t i n g worden beschouwd, vol eens Wt^l —
ke a l l e o n t w i k k e l ineen i n he t s o c i a l i s m e a l l i j d
o n v e r m i j d e l i j k w a r e n , a l s he t ware f a t a a l voor-
besch ik t door de omstandigheden en dal op goen
enkel s leutelinoment. a l ternat ieven mogeli jk wa-
ren. In deze v i s i e 7.ou wat s t a l i n i s m e genoemd
wordt ,"nodig geweest zi jn" of t enmins te onont-
koombaar. Een de rge l i j ke vulgar isat ie van do
geschiedenis komt pewoon neer op grH'dprntc ri i".
Dat is vo l s t r ek t j u i s t . En al di»ol IX-iitsrlu-r
•niet aan goedprater i j , de geschiedenis s t i l h i j
hem toch wel zo pot d i c h l dat een aniliTC ont-
w i k k e l i n g n a u w e l i j k s denkbaar wonlt ^-.K-lil .
Nu moet ook wel worden toei-.ezi-vt-n. dal tic l d»»»r
Deuls thor jangedraRen 7.1 rh t op <le K v l i t - n r U-n i s—
sen liet ook niet gcmnkke l i jker m.i;>kl «m «m^o—
l i j k e a l t e r n a t i e v e n op cc sporen.
Ik kan n i e t beoordelen of <U- door l l . ->r r i^>n i1*"
j;t-ven positi.eve inüf l t . i t t ini*. van d»' J««'r IW«—
c h a r i n f.S. voorr.es te l de p n \ ï l i o k van i nJus—
t r i a l i s a t i o en Sondne.noot«cli:i|> m>-t dr h«wn-n.
die (li- " rechter" p a r i i jv !« - t iK\ -1 in «!<• lv«-i-J<>
lu-1 f l v.in de j a r en '2(1 k i -nnir-rW l . 'ptist i ^ * .

' l l . ia r da.ir moet dan wv l 1 - i j u..r,li'ii i-.i'/.c-i-.d. dat
d<- hul s j ov i s t iese l e i d e r s < l i « - al.-* w .> .> rd V.K-rd^-r»
v.ui di-7.e p o l i t i e k np i r . u l i - i i in amlr rr opl ichten
.- i l l ivsr . ins ' s t a l i n i si i i«s ' op t r :u l i -n . rti iv«<orh«-rld
1> i j de bol s j ev i s a t ie va» ui- K n m t n l o rn . ( ' f . in



RIK-» l i . i l in.-» ). .fv:il . hij ik: l r j i m r u n n d t . i t . ' VJM «H;
i»-ir xi tl i,-3>- i h t ' i t r i u : 1^,-iuiv noestde ttouchariit i u
r.i ju u.-it:ja»MiL een kuappfr , a v i u r w e l «ctiolai»tie-
tc (lu-im-i iku* (p ..J5Ü-8) en liet zou-prw«:ies
d i t - s. - lu> l usi iek z i j n die later io de Stalin-
L > jU iit>riv word. •
Verdi-r l-noil üiri'.t-iie d ïc zi>ek't o3ar alternatieven

- H i j U-zin)* wan IVMH>ohern hoek het verbazende
•it le-p.eii,. dat na ik- kol Ickt t vi»ati« b l i jk -

^a;ir neon van de oudu leider»'van de'oktober-
revolu t ie .nog in «laat waren om een alternatie-
ve )>o l i t i i -k voor tc ' i t te l lcn , hoewel het steeds
d u i d e l i j k e r word dat ook r i j die rwegen een
HH-koMHi LUKOBO«I gingen van processen, kaar-
peu L-II de ikxid. Kr raoeten toch andere oorzaken
vtuir dit voUtruklu s t i lzwi jgen te vinden r i j n
dan ui leen gebrek aart individuele aoed van de-
zt! revolut ionairen.
Ik hoop Uut liet duidelijk is, dat ook ik onmo-
r . f l i jk kon H^loven Aat de geschiedenis geslu-
teu en onherroepelijk ia. Haar wie Deutschers "
boek U-e *t. kont er wel van onder de indruk
hoe last i>: liet iü de gaten in liet stalinisme
te i>ntiJi.-l.kuq.

In het voorwoord wan de herziene editie van
1961 is Deutsche r op het is pek t van de beweer-
de onvenni joel l jhliaid v«u Stalini triomf inge-
gaan.
Hij bes t r i jd t de kr i t ic i , die hem verweten
hebbeu dat hij door de noodzaak van het ver-
schijnsel uan te tonen het ook gerechtvaardigd

"~tou hebben. Veeleer «telt hij tegenover de
lOtxJzake li jkhcid van het staliniaae de nood-
zaak van ait-ijj U.-yi.-»i het stalinisme.
"Kn misschien »ag ik er mijn kritici «an herin-
neren da c ik. terwijl ik de onver»ijdelijkhaid
van hut « t u l i n i s n c aantoonde en zowel de posi-
t ieve als nej-.at icve a spek ten be lichtte, ui jn
ü t u d ï e al s l DOt net een n a d r u k k e l i j k e voorspel-
l ïnc. - 8 jnar voor Cl>r>x:st3jova beroemde ont-
hu l ) i i i ) ; en over S ta l in - van da "onvermijde-
l i j k h e i d vun de i ta l in iva t ie" .

Inderdaad .(keende Deutsvher, dat ua de inspan-
ning v.iu de naoorlogse wederopb'ouw de funkti»
van do deüputie iteeds hol ler en overbodig
word. tn later geschreven slothoofdstuk over
"Staliim laatste jaren" k l ink t dan ook als één
bcsi:hri j v i n g van de auin wien* rol »igenlijk
nl ix u i tgespeeld , a l s een naspel vah^een stuk
en de najilcep van een stelsel dat nv« over-
winning op bet nationaalsocialim iedere re-
de l i j ke funk t ie al verloren had.

Kun verrasirnJ voorbeeld i» \mt volxcnck:: liet
• i f t t i ::i-tni' L faut- in de jaren ' 4 0 — ' 5 1 versxüii jat
bij Hedvedev ' lp .VJ lv lg^ . ) a t ^ klisuix in de
bcïvl i r i jv ing van~«lt- biniu-nlimdae politiek vai*
S t a l i n i u de laatste jaren. Ken kl iaax, waar-
•ut.' mik Je anti fasciatiese t r ad i t i e vuo de koir-

.muni^ te i i up hè t «pu l kwam te slaan.
Voor IVuts i - lmr , die- jood was, in d i t an t i semi-
tisme iev;i-lijk hot bouiis'dat er nu ^oeii -
plaats moer kon z i j n voor e«ii S t a l i n in een
mJ.iLicli.ip|ii j Jit- nv: L bdhul-jj van m;irxii tiesu
in l i ch t en w i l worden opgebouwd. S t a l i n t rachtte
«et z i j n anti-joodim leuzen, die zo u i t Coeb-
t>elü propagandanachine teni>10^n konden r i j n ,
"het ideologies' geboortecertif ikaat van z i jn
cinou rexieB te doden". Maar onder z i j n eigen
le id ing wan , dankzij du inmiddels al niet neer
zu er& primit ieve akkowulatie een volk opge-
voed eu geschoold in marxistiese z in . Wat
s t i e r f in dit an t i—semi t isme kon niet zi jn de
weg naar het social isme van dit volk, ook
niet de oktoberrevolutie, naar de «Calinis-
ciese fase van die revolu t ie (p .612) .
U«ut>clier ziet het dan ook alu logiese kons'e-
kuentie dat de rehabi l i ta t ie van de joodse
dokters die tijdens Stalins laautte proces van
«en itanenrwering varen beticht, het eerste ;

teken was van de destalLnisexiag na zi jn dood.

Roy Medveidev

Roy Medvedev (geboren in 192S) is de zoon van •
een onder Stalin in oe jaren '30 ge likui deerde
filosoof en broer van de bekende kritiese bio- '.
chemikus die in Londen woont. . . .
Na het XXste partijkongres in 19S6 werd hij •
lid van de kocaauniatiese partij . Hij verander—
de toen Welbewust van beroep, gaf z i jn pedago—
giese karrière op om de begonnen destalinise-
ring te hulp te komen door nauwkeurig historici
onderzoek te gaan verrichten over de Stalin-
periode.
Hoewel zijn werk in de Suvjec Unie niet of f i -
cieel gepubliceerd werd, is zijn invloed op
een hele jongere generatie «ovjet-hiitorici
toch aanzienlijk. Medvidev valt te rekenen
onder de hleine groep die we dagelijks in de
burger l i jke pers tegenkomen als die van "dis-
sidente intellektuelen". Haar hij ia wel een
dissident van een speciaal type.
Hij deelt, zo s te l t hij in e«n duidel i jk voor
w«sters publiek geschreven artikel (9) . de ei-
sen van de andere dissidenten dat de sovjet-
maatschappij gejemokraciseerd kan en moet wor-
den, dat de invloed van wat hij noemt, "rechtse"
dogmatiese technokraten moet worden terugge-
drongen en dat men moet protesteren tegen de
beperkingen die een apen literair debat in de
weg staan. :
Maar. «telt hi j , nen iM>et wel b l i jven ondur-
achsiden waar het op aan komt en de proport ies
in het oog houden. Wanneer een nan J lü Sacha-
rov he t - r ech t wi l hebben om l i b e r a l e ge lu iden
te laten horen dan «oet hij er niet verbaasd
over doen als er vervolgens in de Pravda brie-
ven tegen hem gepubliceerd worden.



Vooral Soltzjenytiin (10) heeft ia Medvedevs
ogen alle-oudersch*idings vermogen verloren. _
Die ie zo geïmponeerd door z i jn eigen verdriet,
d»c hij de belangen v*a de onderdrukte klassen
en volkeren in de kapitalistiese vereld niet
eens neer ziet. Hedvedev distaacieert zich
krachtig ven Soltzjenytsins uitspraak dat hij
•eer onderdrukt zou z i jn dan een zuidafrikaan-
se neger, en van Soltsjenytsins relativering
van het gevaar v«tt fascistiese regie»» op de
wereld. Hij verwijt hè» ook. «en terugval in
grootrussies nationalisme, waarin niet alleen
een verlangen tot uitdrukking komt naar een
herlevend russies imperialisme . «aar ook.' de
verworven rechten van de niet-russiese volke-
ren in de Sovjet Unie in' gevaar zouden koa» n.
Hedvèdev meent, dat Sol tz jeuysio eigenlijk
helemaal geen deavokratisering van de Sovjet
Unie wil, laat staan d« veati ;ing van een wer-
ke l i jk socialisme.
Dit politieke verschil doet al vermoeden, dat
Hedvèdev het onmogelijk «ens <an zija met d*
wijze waarop Soltzjenytsin in de Coelag
Archipel de staliniatitse terreur heeft be—
schreven. .-In de Coelag worder, to stelt Med-
vedev, stelselmatig de slachtoffers die juist
in de kovnunistiese partij tflt vielen onder

. Stal.in (meer dan een «d l j oen koonunisten zijn
gevangen gezet"!) 'genegeerd. ••• - .. . .
Bovendien-bestrijdt Hedvèdev de «tel l ing,
dat de terreur al onder Lenin zou zijn begon-
nen. Na tuu r l i j k , bracht de verschr ikkel i jke . •
burgeroorlog ook zulke verschijnselen w t zich
nee als werkkampen en een spionagedienst. Mjar
zulke duidel i jk onder oorlogsomstandigheden
.genomen maatregelen tegen welomschreven, de
jonge "Sovjetrepubliek vijandige groeperingen
die ook zelf allerainst terugschrokken voor
"witte terreur", vormen een heel ander verschijn-
sel dan de zinloze terreur tegen onschuldige
burgers uit het eigen volk en de eigen p a r t i j '.
onder Stal in. Di t onderscheid tussen de om-
standigheden van IS l 8-20 en de jaren '30 oost
er toe dienen on ook de ge l i jkschakel ing van
stalinisme net social isme te bes t r i jden .

Medvedrv acht z i c h z e l f te horen tot do r.or-fiilïc—
Lieec oppositie in de Sovjet Unie. Het huidige
"reële socialisme" beschouwt hij niet als de .
optimaal mogel i jke vorm van socialisme in z i jn
land , maar evenmin 'a ls een variant op het
ntaatskapitalisn« of iets d e r g e l i j k s . Voor
hea staat de Sovjet Unie voor de taak een "over-
gang te bewerken,w«g van de p r imi t i eve verburo-
kratiseerde varianten van het soc ia l i sme en
het pseudosocialisne". Zuwel de b e a t e t r a d i t i e s
van de «arxistiése raaatsrhappij analyse a l s van
de len in is t iene pol i t iek kunnen d a a r b i j vnn
d iens t z i j n . Vandaar ook, dat Mcdvedev Von-
takt z t>ek t met de soria l is t Lece oppos i t i e in
de kap i ta l i s t i e se landrn. Hij verwacht n ie ts
van h u l p van do leidende westerse k r i ngen .
"Men kan er RC re t-h t vaardigde t w i j f e l s over
koesteren of dr- leidende w e s t e l i j k e staats!ie-
den r.ich wel zoveel gelegen la len l i RRen aan
dc> vri jho i dwrecht en in ÓV Sovjet U n i e . Ten-
s lo t t e verdedigen ze de hè landen vnn do heer-
sende VI . i s se in hun land en die h o e f t w e i n i n
belang hij een s n e l l e ontwikki* l i nu vnn de mr-
r i a l t * dciwik r.it ie n f in <MiVn hi-spm'd i «<le eknno-
raie«e, s« i r i . i l e en k u l t u r e l o v ix i ru i IU- I I IK . ()ra

een aanwakkeren van de nog a l t i jd sluimerende
koude oorlog k<n het wel in de laatste plaats
gaan. Integendeel, de westerse arbei d*rsb*-u«»-
ging moet juist ondersteund worden in haar
streven naar een politiek van ontspanning en
ontwapening. Want de ontspanning mag dan wel
door bepaalde kringen in de Sovjet Unie ge-
bruikt worden otn de druk op minderheden te
versterken, z* »o«t u i t e i n a e l i j k wol positief
uitwerken .voof de progressieve kracfften. Mm
behoeft volgens Hedvèdev geen enkele vrees te
koesteren dat de arbeidersklasse van de Sovjet
Unie bij een open konfrontati* met het westen
enige neiging zou gevoelen on terug te vallen
achter de sociale verworvenheden van Hul scr-
cialisne tot au toe.
Deze politieke nuchterheid van een "dissident"
die bewust marxist en l e n i n i s t w i l b l i j v e n ,
wekt de nieuwsgierigheid op na.ir z i j n stiulie
van het italinisae.

Doelstelling van
het boek

CJiroestijovs meed on de destalinisering in te
zetten, honderdduizenden te rehabiliteren en
de waarheid .over Stalin aan het l icht te bren-
gen, b l i j f t in Medvedevs ogen een onverxete-
lijke dienst aan het nageslacht, ondank» al
xijn verdere fouten (p.351).
On een herhaling van de stalinistiese fouten
te voorkomen, dient het zuiveriirgsproces tot
het einde te worden doorgevoerd (p.566). Ten
dienste daarvan s c h r i j f t Hedvèdev het bock.
De waarheid omtrent de begane misdaden mt»et
"zonder overdrijving en zonder overschatting"
aan het licht worden gebracht. Want al bestaat
dan het gevaar dat rechtse krachten van de .open-
baari»aking van zoveel meer af scliuwol i jke fei-
ten misbru ik maken, de knranmnistieso beweging
heef t ju i s t daar in haar kracht dat zo n i e t
bang h u e f t te z i jn voor de lAirtiVi.-!*./, .il R.i.tt ,
het om de waarheid over haar eigen Twnktes
(aldus de i n l e i d i n g , die doorspekt is mr t l-e- •
n i n c i t a t e n ) .
Een m e r k w a a r d i g nevendoel voor Hedvi-Uov is ron
bijdrage te leveren aan de b e s t r i j d i n g <itx>r de
Sovjet Unie vnn het n»»'>-;".-sm«l (1>! i jkli.i.-ir viuir.U'
dat van de periode van de k u l t u r r l » - revl ut ie) .
VolRens hem is de' a f rekeninu ««-t S r n l i n IQ
Chin.n n i>R VPP l minder v o l t r o k k e n d.m in dt- '.
Sovjet U n i e * o l f . Dit K P « f t liot .i.inli>;c « - I f f k t .
dat Mcdvedcv voor '-ijn anjilys»1 v.-m S t . i l i n s rul
r e j t e l m n t i g k;rn vcrwi jz.en ji-'>i>r de wi J7.>' w;u-»n>)\e f r . ivda de I n n l s t c jnrvn <IV*T M.u> s . U r « - o »

( v R l . h i j v . n . 124 . 519. 51'7ï. . .

R i j dvvopzct van z i j n Soek i i Meilvt-dt-v rr r.\vl\n hcwiiMt J.Tl lii ) slc'-hls «d1 1 '^If l vnn At' jic—

sfhi t>üp"nÏR w o r t e l t : lu-l viTli.i.il van <lc- «-Vt-nn--
nicnc oph«'<iw c-n d«' ' m i l i t . i i r i - prcs t ;UM-s in 'U-
u i i r l nv ; o r h l h i j h i j d<- 1e?:«-rs ScL-oiiil (p .4 'M.
NM is dat .'il tui j f o l .H'li t i i: mt-l In-1 ""r. "|> •••'«
« « • K t o r s publ irk d.il n i < - t ;i l i>|< « rh i» ' ! v.in < l i - '
p r e s t . i t ies b i j de indt is l r i - i l i s.-iri'o en i r.>ifc.-i-ns
o«'k t c rna i iwo rnoiHl van il<- io»«-d van do si» ¥ i« ' l tit"*
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v n l k i n y i n Je Tweedu Wereldoorlog hoe f t - )jél(oord.;
SLur lu-1 ii m* «vu ernstige fl»- f/i....';', •;?,.• '-^.'.att «.. j-
K. in »-'ii /.u t^L'Bkikkel i jk d c- ekorunaï esc analyse J
.LUI ik; • • I l i c i ë l e gfschieds i -hr i jviii); a la Ber-
«.- l . i i i i I I I ) . ' V e r l a t e n ? Moot j u i s t een l i in lu r ikus . '
J i t - i k i r x i ^ i wi l * i jn i i i u t c t o V e rns t ig de tegen—
ajir.il.i-u Ucsi udcn-n d'n: z ic l i in 3e onderbouw
v, >, ir J c ik-u t>«i Ju terreur »eüe dduraict: ï n verband
l u kuiiuu-n _ zi L-ii? Ik kon s t raks nog op deze ~Vri- '-
ULMI teruj;. M:ur nu eerst iets «ter over de i»- .
Utitid v ju Medvi'dcvu book.

Histories'overzicht

lic l rs ondoenli jk ook. maar'een i ad ruk te .geven.
van de onnoemelijke rteks namen en fe i t en die ;
Hedvedi-v a l m uiterst nauwgezet historikus in '
6CKI bludxi jüen verzameld heeft door minitieus ,'
en eindeloos geduldig onderzoek uit dagboeken,"

••(ook ongepubliceerde) Xi t e ra t uur, vele per- }
«oouli-jke gesprekken, e.d. .. r ' . f
;y.ijn terrein beslant in de breedte gebieden ;
vun' ekonumie. landbouw, partijpolitiek, natuut-
en siiciule wetenschappen, l i teratuur, f fin, *•
-kul t its, buitenlandse pol i t iek , militaire br- ','

• ganisalie', enz. . . .
In de lengte begint hè C bij een analyse van i
Stal ins rul in de par t i j voor de oktober revo-
l u t i e , bespreekt zi jn onhebbelijk gedrag reedi
toen en lijo uoderucbattiag van het krachten--"
veld up het beslissende none n t: ia oktober, z i j n

' aigenziuniiiu leiding tijdens de burgeroorlog,
. r i j n sekundaire rol toen hij voor de eerste
naai tol Hekretaris-genuraal van hét centraal'
koni tee werd gekozen, l.enins waarschuwingen
in ^ i j n lauls le jaar en diens later lange t i jd
-verdonkeremaand testament.
Uan v o l g t i i» de jaren '20 de s t r i j d roe t de ver-
sch i l l ende opposit ionele groepen (eerst Trotsky,
dan net Kamenev en Zinovjev en tenslotte net
feotfcharin) , in welke Vonf l ik ten Sca l in volgens
ttedvedov z a k e l i j k meestal geen ongeli jk had,
•aar waar in hij vu l 20 met z,ijn tegens tanderf
uitging Jat er steeds tuinder sprake was van
w e r k e l i j k e d iskuss ie in de pa rc i j . Dan wordt
de kaatiugnu tot ko l l «k t i vi satie in de landbouw
in '29/30 behandeld, die naar Medvedevs inzicht
inderdaad de j u i s t e pol i t iek op dat moment is
geweest, maar op een zodanige'manier geprokla-
iwerd en doorgevoerd werd dat sabotage van vele
Jxxrren niet «eer te vermijden was en het land
op du urens van de hongersnood Werd gebrach t ,
waardoor ook de veel te optiaistiese planning
van de i ndus t r i a l i s a t i e aan het begiii van de
v i i fjarenplannen in grote moeilijkheden werd
gebracht. Uit alles wordt dan door Stalin te-
ruggevoerd up "sabotage" van in het geheel
n ie t beslaande en door de geheime politie ge-
fantaseerde oppositionele par t i jen ("verkende
boerenpart i j" , "industriële par t i j " , e t c , ) , ge-
volgd door een zich steedk verder u i tb re idende
terreur en een toename van de ve rhee r l i j k ing
van S ta l in.
Up het XVI I e pa r t i j k o n g re s in 1934 wordt S ta l in
Biet een reiuioum aantal stemmen in het centraal
knmi t ee gekozen (het ontbrak aan tegenkandida-

ten), «n beraamden owde bolsjeviki plannen
on, l «r a door de populaire Kirov te vervangen,
die daarop vermoord werd.
In de j a ron ' !6-'J8 volgde dan een weergaloze
te r reur w a a r vooral zeer vele trouwe par t i j -
leden tiet s l a c h t o f f e r , w e r d e n , üe -aanval begon
•et wraak op vroegere tegenstanders in de top,
maar breidde zich ateeds verder uit tot gene-
raals van het rode leger, par t i j funktionaris-
sen (een van de vele vele c i j f e r s in dit twee-
de hoofdstuk: van de gedelegeerden op een kon-
gres in mei 1937 in Georgië werd 662 gearres-
teerd, verbannen of doodgeschoten), vakbonds-
leden, be langr i jke l ege ro f f i c i e r en die juisc
de s t r i j d tegen het fascisme voorbereidden.
De terreur omvatte ook naar de Sovjet Unie ge-
v luch t e leden van bui tenlandse p a r t i j e n , zoals
de leider van de hongaarse radenrepubliek uit
1918, Bela Kun en vroegere leiders van de KPD
die,na aan H i t Iers koncentratiekaapen te zijn
ontsnapt naar kampen in Siberië,werden verban-
nen. Angstwekkend nauwkeurig doet Medvedev
verslag van de illegale methodes van onderzoek,
martelingen, dwang tot mechaniese "bekentenis-
sen" of zelfmoord, de noodzaak oa kameraden
t* verraden die onschuldig waren, van d* toe-
standen in de volgepropte gevangenissen en in
de "werkkampen".
In het dejde deel behandelt Medvedev de fouten
die Stalin maakte in de oo"rlogsvoorbere"iding: r
zijn, .te gróót vertrouwen op' Hi t l e r s woord, r i jn
ongeloof, in de i voorspelde »anvalsdaturn door dn
duitsa legers waar hij wel 'degel i jk bétroiwba-
re informatie, over ontvangen had. Stal ins be-
velvoering tijdens de'oorlog wordt door'Medver
tfev als matig beoordeeld. Op een beslissend ;
moment trok hij zich een,yeek : terug en'bedronk,
zich, in de vérónderstè'lling'dat toch''»lles -'
verloren vas.-. Dergelijke fouten in 'een' »o aan
het gezag van de ene leider gebonden' systèea .
deden de oorlog langer .verlopen dan nodig was
gcweeüt. In deze beoordeling van. Stalins- rol
in de oorlog i» Medvedev beduidend negatiever
dan Deutscher. • . ., ' *"-
Dan wordt verteld van de "Koude Uorlog. van
Stal in* overplanten van de these van de-"ver-
scherpte k l a s sens t r i j d bij de groei van het
socialisme" op de andere landen van hét soci»-
.listies blok, met de processen in de volksde-
•okratieën vandien. Dan op binnenlands terrein

I de landbouvpolitiek waar in de boeren nu bpeens
veer V£el meer -aan hun eigen grond moesten «
hechten en de p lanc i j fe rs n ie t meer veer te .
hoog naar veel te laag werden 'geschut, 'de-t
investeringsbeleid w a a r b i j p tes t igeobjek ten ;
belangr i jker werden geacht' dan de hoogs fnood-
zakelijke woningbouw in het verwoeste land,
en tenslotte de nieuwe golf van terreur . -Sta-
lioa dood in 1953 voorkwam dat deze hernieuw-
de-repressie zich doorzette.

Tot zover dit histories overz icht .
Hoe rit het .nu "in de diepte", d a l ' w i l . z e g g e n
waar koat volgens Medvedev het s t a l i n i s m e van-
daan en hoe kon het in het eerste socialiiti'e-
•e land io'a invloed kri jgen?
In het tweede hoofddeel van r i jn bock ' l i jk t
Medvedev daarop in te gaan. Hij analyseert
daarbi j de rol van Stalins persoon. Hij weer-
legt sprookjes als rou deze n ie t s geweten heb-
ben, bedrogen uf paranold z i jn . Evenals Deu.t.-
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«ctver jaat hij ook in op bepaalde karaktertrek-
ken van Stal in: mateloze ambitie, txeperkte mo-
gelijkheden (ui t «en aoalyse' van zi jn geschrif-
ten op paj.503-22 laat Medvedev weinig van het
marxistieie karakter «rvan heel) en zijn hypo-;
ktisie (h i j tei niet wat hij deed en hij deed
niet w»t hij zei, p.540-43). • :

• Stalin minachtte, stelt Medvedev, de moraal
«n hield van dé "ethiese principes" van het
mairziaime niet veel over. • L
Nu brengt een dergelijke kwal i f ikat ie ons nau-
welijks verder.
Het gast immers on de vraag welke omatandighe-
d*n deze f iguur de Vans gaven zolang aan de
macht te b l i jven. Medvedev noemt daarvoor een
hele reaks faktoren (bijv. dat de massa's ver-
ward werden door de methoden van de geheime
d iens t , dat de peraoonl i jkheidskul tus een
reeks minipotentaat jes in het leven r iep, dat
de censuur veel verzet in de kiea smoorde, dat
door de ddgro» tinering. van de vetenschap nie- .
mand meer reëel kon toetsen vat er' nu werkel i jk
gebeurde), maar bij nader toezien l i jken deze
fjktnren toch meer gevolg dan oorzaak.
Teveel ia di t aller: aog afhankelijk van de ge-
volgen van Stalins persoonlijke g r i l l e n . Zoals
Hedvedev ceH zegt:
"tou een benadering die er van ui tgaat dat er
geen sprake uas van een d ik ta tuur van de wer-
ker» maar s lechts van een enkel indiv idu tot
de konkluaie leiden dat de egyptiese f a r a o ' s ,
de rhineie keizers en de rnssiese tsaren geen
representanten van bepaalde Vlassen zouden z i jn
geweeat- Dat k.in n ie t zo z i jn . Er be.itaat niet
roiets als een Ind iv iduee l bu i t en een k l / i sne
a ta tn , zonder oen k lassepol i t iek te voeren".
"D* d i k t a t u u r v.in Napoleon was bi jvoorbeeld
een d ik t a tuu r v»n de grote bourgeoisie, lux'—
wel ni r t . a l l e a k t i v i t e i t e n v*an Napoleon met
de bel /mgrn v.in dii ' k l a s s e korrenpondeerden"

j

Met deze vraag naar het klassekarakter wan het
stalinisme heef t Hedyedey een belangrijk punt
aangeroerd. Hij behandelt verschillend* kit»»—
deringen: " ' '
A) .Scnsoigen (b i jv . mensjeviki) Vewercn dat in
achterl i jke en grotendeels klsiijiurgcrlijkt*- '
landen als Rusland en Ch£n: i e i g e n l i j k geen «rv-
cialistiese revolutie angel i jk Is , o f , liever:
dat re niet kaj{ worden doorgezet tenzij er
steun van bui ten ko«t (zo Trotsky) (p. 359).. j
Inderdaad, betoogt Medvedev, kende Rusland :
ten grote sddden- en boerenklasse met »e*l • >
avonturiers en gedeklassee rden die al naar de
golven van de polit ieke konjunktuur rwar l in**
of rechts geslingerd worden, en die ïn hun denk-
wijze zowel sociaatdemok ratte*~beTnvfroe<l-al s — •".
fascisties gelnfekteerd kunnen zijn. Aan duze
krachten iao een koanunisi iese pa r t i j in Rus— "
land zich nooit geheel onttrekken, ientn y?»
al in 1922 ingegaan irp het gevaar dat ju is t
deze krachten graag ""ma'fcnaat je" «i Idett -»p«l*a. -»
over de massa heen. Vooral doordat de hcnir— 'r
geoisie "in 191? ontmanteld waa en managers
toch nodig waren Si j de opbouw van h«t socia— T
lisae zouden zij sterke inrlned op df par t i j -
krijgen. Toch legt dit -niet Ji l lcs: S t a l t n (
steunde weliswaar imirrdaad op d i e *uart . '
kleinbur'gers (me't'aame nok in de fphe \~rnc .dienst
— Xeria was nooit een bolnjeviek geweest.) , ;
maar in iijn zogenaamde "uttral inkae" periode *
roivd "1930 TJakte h i j juist deze groep klein-
burger l i jke boeren en managen; keihard aan. ':
Bovendien' 'groeide juist dcxir de industr ie! J— r
sering van de jaren '30 het proletariaat aan- 1
zienlijk 'en kregen steeds meer artxiders pn.i- .'
ten in leidende organen van staat en pa r t i j
(p. 412-17) ; _ ' - • • • • - . • . , .
B) Burgerlijk'e onderzoekers en we«ters« »o- "r
ciaaldeaok raten "beweren graag dat Stal in het •
leninisae in z i jn u«re ged.nante rou hebben la-
ten zien, namelijk a ls een total i ta ir en ter-
roristies regiem.
Kidvedev probeert z i j n "liele boek door echter
aan te tonen dat Lenin wél een sterke lei- *
d ing noodzakel i jk ach t t e (Kngels: revolut ie
is nu eenmaal een au to r i t a i r e d/tad) en dn t d«>
jonge Sovjet Unie zonder een mate van dwang
ook. nooit de burgeroor loj{ had over leefd , ma.ir
dat Lenin toclt wezen l i jk nnders met tesenscan—
ders omging dan S t a l i n . Hij 'bood ZP - i l t i j d d<»
gelegenheid v«n s tandpunt te verande ri-n , RuncU-
ze steeds eer l i jke processen, en slool z e l f » '
het bestaan vsn nie t-bo Is jevi s t iese p.irti jen
in vredest i jd n ie t u i t . Ve rde r kend<> l j»ntn
ook wel part i jdiscipl ine, maar vond dat Hie
ttrakke lijn « l t i j d vergezeld moest gsan »ct
een rat ionele diskussic over het voor rn tegen
van de gevolgde koers. Van de l . t terc Kan t sky
bijvoorbeeld, d ie h i j bestreed. l ie t h i j wet
de geschriften p u b l i c e r e n . Ook streed l^nin
texcn burokrat i sering en h i e l d da.Tro» in de
jaren rond 1 9 2 1 de p a r t i j U l c i n j u i s t ow d<-
kans op karrièrisnic in Ir pcrWn (p. 4^3) .
Nie t vaor niets ook h t c l i l hij s l r ik ' t v.is t n.in
Hnrx' gedachte van do a O.o th.inrho i d van fiink-
ti on.ir i. ssen. Evenzo prt>hcrrdo h i j de- inkowris-

. v e r s c h i l l e n binnon dr porlu-n tr lnuidt-n ( p . SI")
Hij p l o i r t p ook ts teetls v iu i r e«-n nondc.'*""! «Mi|»»~
l i t i c l c , t e r w i j l ü t . - i l i n i n t e rn t- n f o n .i.-in^n-«
v.nn dt- ops te l ! Ï P R van konmunï st i c s < % p i i r t i jen
S i i i t o n Rus l and sl«-oils s e k L . n r i r s p <>psl i - 1 f i iiji«-n



• i k .u» (vn|Kfii.s Muüvi-uVv lu-el t Sla) in de
l k n _ t r.mT])ii1 t lii'k die"" Ur«if~t riiv na 19"J5 in Je
n i i i i t- rn volgde - i l t i ju JiMcl^i.-zwanen) . Up at'
./i- tmnli-it wi ) Mc d VIT uV v .iuiu»nrn dut H u l i n s
l i i i c k i u xli-rk kun f rus l stimd «ui du Bvl t i»—

ukluhi.-rr<.'V. i l u t i e £uh<tnli*t! rJ wa-
ren.
l.') "H.K- K!'""
U l l k I r . t(|l UV

l >» li iio.ii l di
l i > - ( l i i s U i r i c

cl*.--i nv KM.-J vaal üoBDii ge i n d i v i d u e n
;iii£ van uv xe meilieden i s, ze kan
fundamentele wetmatigheden van
priK-'i-K ui l iuhuko len" (p.55S).

H i e r l i j j t hot gr» Li* kn«slpunt bij een serieuze
Kesi:liied*i-hri j v ing van Ue Sta l in-periode.
Mfdvudcv v a l t wel uan Je env kant diegenen aan
die S l . i l i n s lechts u l» nopervlnk^e-verschijnsel
zitu ("vee-1 b.iiii i |>r i uci pen van een soc i.-ilis t i e —
se a.-i;ilïrtiappi j werden &epe rvt-rteerd" J "Het
ua» t-1-n ekstreen ernst ige ziekte, die de groot-
*e prest ati es vji\e .ikinbc- r ruvolut ie in ge-
vaar lirarlit", |> .41t>) e« v a l t huidige dotjsaaiie-
lie pa r t i JBenseii en de chinezen aan die Stal in
K e d e e l t e t i j k w i l l e n goedpraten (p.563). Ma*r
t c y i - l i j V ju-'bruikt h i j liet bveld van een "leger
dat xet een slechte komandant toch grootse
<>re t t t a t i e* levert". H i j «chc vooral in de

.lyi-re en gedeeltelijk ook ia de •iddenkaderu
van Je pu r t i j - de "politieke «n Borele normen
bc-waard" ( p . A l 7). Stalia was dan wel aiet waak-
zaam In 1941, het 'volk had toch genoeg struk-
Cuur OB H i t l e r K «pekulatie dat de Sovjet Unie
al* ev-n kaartenhui» ineen zuu storten te be-
uchaBen (p.554).
Kan dat?: liet socialisme bewaren in de grond-
st ruk tuur en Itet tegelijk van bovenaf perver-
teren?
MedveJev «eeft (p.5A9-54) een gedeeltelijk ant-
woord up dié vraag door de introduktie van de
tem ijuc.-uiijisi.'-'tüjLïaaKf Jat wil zeggen een ui-
t e r l i j k zeer kosnuniütiese staat die echter
t6ch eun sterk religieuze eerbied voor gezag
kont , irrationele argumenten Beer waarde toe-
kent dan k r i t i t i ü onderzoek e,d. Hedvedev ge-
b r u i k t ook termen van Harx als "primitief of
barakkensocialisme", zoals die op de jezuïeten-
repub l i ek in Paraguay sloegen. Ook daar was
volgens Marx liet wezen van du maatschappij on-
danks al Ie schijnbaar sociale vormen nog feo-
daal of k a p i t a l i s t i e s , en in analogie daarmee

-zou Mudvodev in de Sovjet unie van veel dieper-
iggende noedervlekken van de oude maatschappi j

w i l l e n «preken dan meestal word t toegegeven.
Ka die vele restanten van liet oude tmogen dan
vooral n ie t a la typies socialistieae deugden
wórden verheer l i jkt!
Medvedev s t e l t dat sovje tue"tenschappers voor
de taak staan om dit "psuudoaocialisne" nader
te analyseren.

Ethiek

We aoeten nog terugkomen op de al reeds boven
gekund t a teerde zwakte in Medvedev» analyse van'
het •telüel dat l i i j pseudosoci al isne noemt.
W« zagen, dal Mi_-devodev w i l pogen 9V ourxisl
te b l i j v e n in z i jn analyse. De oarxi«tieie
k l j N s i > - k c n konen in x i j n boek evenwel voorna-
m e l i j k aan IK-l woord als een soort standaard

van du social i ati*ue «oraal , l .eii in is vooral
daarVWzo'n iapimerenJe g u s t a ï l f , oaidat hij
bi j a l ü i jn noodzakelijke ri-v.il ulion.iire hard-
heid tot-h steeds ruimte b lee l >;ev<;n a«n de .
«Ki^ol i jVhtid van k o r r e k t i e .
Nu is d«jze eihiese vraags tel l i i > K na tuu r l i j k
een kant van de zaak, een se»ncnt vun de wer-
k e l i j k h e i d . Kaar Hedvirdcvs beu.-jderina dreigt
liet aiarxisBu te laten opgaan in deze «oraal.
He l ran^e marxistievc filosoof -A 11 kuxtlt: r
heef t er op gewezen, dat deze opvat t ing van
het marxisme als allereerst een soort stan-
daard van "humdnisse" door het s ta l in isote
zelf is geïntroduceerd (in de UUR bijvoor- -
beeld n a d r u k k e l i j k door U l b r i c l i t ) .• £n volgen»
hem Zoo du t humanisme ideologies wel eens de-
z e l f d e Eunktie kunnen hebben als het liberaal-
b u r g e r l i j k e l iumaniame: het scheidt namelijk
de vragen van e th iek en v r i j h e i d van die van
de ukunoaie. De ekonoaiese problesten worden
in f e i t e tot techniese p rob lenen gereduceerd
(de vooruitgang van de produktiekrachten, de. .•
wetenuchappelijk-technieae revolutie, «te.) ,
en daarin wordt nlechts vooruitgang gekonsta-
teerd. Oe «arxistieae kritiek van de politie- •
ke ekonoaie heeft echter juist tegenspraken
in'de produk t ieverhoudingen, tanainsCe- die .
van het kapi ta l isme en eerdere maatschappij-
formaties ontdekt. Zou nu ju is t bet opkomen
van het "humanisme" in de arbeidersbeweging
er niet up kunnen duiden dat er opnieuw te-
genspraken in de produktieverhoudingen ver-
huld moeten worden? Zo staan bij Al thusuer
verrassenderwijs diegenen die in d« geschie-
denis van de socialistiese landen vooral de :
ekonomiese prestaties benadrukken en zij die
het gebrek aan realisering van vrijheidsrech-
ten in de Sovjet Unie bekritiseren - op één
lijn'. "Stalinisten" en "revisionisten" staan
in een soort wip-wap verhouding tot elkaar.
Wie hec ene as pek t benadrukt, zal al- snel een
ander onmoeten die over de keerzijde begint.
En z« lijken beide gelijk te hebben. Haar zo
komt de analyse geen stap verder. Althusser
(p. 12): "Het was (en is nog) een manier om
de oorzaken van zwaarwegende gebeurtenissen
en hun vormen in bepaalde tekortkomingen in
de juridiese bovenbouw te zoeken ("de schen-
dingen van de socialistieae rechtsorde") , zon-
der evenwel ter opheldering van zulke *rnuti-
ge' fe i ten de totaliteit van de staatsappara-
ten ter diskussie te stellen, die d« bovenbouw
vormen, en vooral zonder aan de .wortel, te ra-
ken; aan de tegenspraken in de opbouw van het
sociaiiïm*j dat uil z«ggen zunder te rakeü aan
de bestaande produk tievertloudingen. de klassen-
stri jd, waarvan destijds, in een formule die
niet is herroepen, verklaard werd dac zij in
de Sovjet Unie ua» "overwonnen"."

Van hieruit wordt Hedvedevs bealivsing, on de
ekoaomiese geschiedenis (vooral die van na I93U)
geheel te laten Vusten, opnieuw twijfelachtig.
Ook hij leidt aan het euvel dat hij ui teen
laat vallen wat in het marxisme bijeen hoort:
namelijk het "goei al isme" als i n r i c h t i n g van
de prorfuktieverhoodint;en en het "oienselijk ge-
zicht" dat daar bij hoort. Wanneer er zoveel
tegen te spreken valt in de bovenbouw die het
"gezicht" van een maatschappi j uitaaalct , zou-
den dan uerkë ijk de ekonoaiuse voorwaarden



•Ji '

"in beginsel" wel "goed" «ijn, of miet even-
zeer TO! tegenspraken? Het gaat kier niet om
«en ei* van zuiverheid in marxistiese ortho-
doxie of iet* dergelijke. Het marxisme is niet
09 zoek n««r «en theorie van de totaliteit van
de maatschappij omwille van de totaliteit.
Maar de marxittieie maatschappijanalyse vil
gericht tijn 09 de veranderbaarheid van de wer-
kelijkheid, ia het vertrouwen dat di« werke-
lijkheid self maer mogelijk maakt dan eea mo-
re* l appel alleen. Wanneer Marz voor bet kapi-
talisme slaagde in «en aanzet tot zo'a analyse,
dan moet bet toch ook mogelijk zijn de moge-
lijkheden «n de reeds op gang gebrachte wer-
kelijkheden van verandering van de so v j et-maat-
schappij meer dan alleen in ethiaae zin aan
te geven. Dat kan echt*r slleen op grond van
een historici* analyse waarin ook de geschie-
denis van de produktieverhoudingen in de Sov-
jet Ooi* mede betrokken is.

Dat is 4e vraag die vanuit Althuaser aan Med-
vedev gesteld kan worden.
Haar tegelijk r ea i is a een we on», dat het een
goedkope vraag is. . .
Want hét formuleren vaa een dergelijke hypothe-
se ia meel wat gemakkelijker dan het histories
onderzoek zelf dat verricht moet worden.
Voorlopig staan de twee aanzetten van marxis-
tiese 'Stalin-studie nogal los naast elkaar:
aan de ene kant de heldere-en knappe formules
(13) vam mensen als Althuaser, die gezichtspun-
ten formuleren waaronder een hernieuwde stu-
die van de staliniatiese "afwijking" vrucht-
haar kan worden, aan de andere "kant de konkre-
te geschiedschrijving van linkse biografen
die pendelen tnasen de beweerde noodzakelijk-
heid van een atsliniatiese fase (Deutacher)
en de morele veroordeling ervan (Medvedev).
Het ia goed, de verlegenheid waarin we verke-
ren nog maar goed te onderkennen. En de nieu-
were onderzoekingen die op gang beginnen te
konen in de geest van Althuaser» aamzetten
nauwlettend te volgen.
Het ontbreken vin overzichtswerken over Stalin
net een vruchtbaar historiea-toaterialistieae
vraagstelling,Icsn geen alibi vormen om voor-
lopig van de door mensen als Deutscher en Med-
vedev verrichte arbeid geen intensief gebruik
te blijven maken.

noten

1) Aldus Stalin in 1924. Scalin Werken Vt, p.5*.
* Citaat te vinden bij Deutscher op p.90 en bij

Medvedev op p.328 van d« hieronder vermelde
' uitgaven.

2) laaac Deutacher (1907-67): "Stalin. a poli-
tical biography" (1948, rcvised ed. 1961.
Verkrijgbaar in Pelicanreeks).

3) Ro^ A.Hedvedeu, "Let history judge. The ori-
gin and consequences of stalinism" (H«w York
1973).
Beide boeken tijn ook in nederlsndse verta-
ling verkrijgbaar, maar het prijsverschil
i* aanzienlijk.

•4) C.Tucker, "S tal in aa revolutionary 1879-1929,
a study in history and personality"

5) vgl. R.Üohro, die Altemative, p. 133.
6) id. p.137 ;

7) de Baarheid, 13-9-1978 . , . '
8) Grtan&ci in zijn ia de gevangenis geschreven

"kritieie aantekeningen bij Boccharina hand-
boek van het histories materialisme" trou-
wens ook! . . .

9) vgl. de Groene Aaaterdamsaer van 5-12-1973
(een artikel dat overgenomen werd uit 'die
Zeit')

10) vjl. **Bie Sovjetunion, Solachenizyn und die
weatliche Linke".(Hamburg, 1975), p.226-250. •

11) I.B.Berehinf Ceschichte der USSR 1917-1970.
(Berlin Dietz, 1971). Uitgetrokken in ach-
tereenvolgende maner» van OEV 15-22.

12) L.Althuaaér, "Antwoord aan John Lewia".
Sunschrift 80, p.68.

13) Een van die formules is bijvoorbeeld: het
stalinisme ia een totaalaysteen dat ge-
bruiV naakt van het "procedee van redukli.f"
(Althusser, "De krisis van hè t marxisme,
ter elfder ure 24, p .227) . Zo'n ontdekking
ii inderdaad een vondst, die een hele reeks
verschijnselen theoreties kan ordenen. Veel
verder dan het lanceren -vmn die vondst kont
A. dan verder evenwel ook weer niet.



bijlage bij deel l van de scholing,
uittreksel van bet boek van Bahro
"die Alternative", een artikel uit
Oost Zuropa Verkenningen, nr. 38,
juli J973. . .

De laatste jaren van het Ulbricht-tijdperk heb-
ben tenainste lén origineel idee voortgebracht:
die velVe het socialisne een zelfstandige bete-
kenis toekent. Het ia dan geen relatief korte
overgangsperiode, maar een «eer zelfstandige
sociaal-ekonomiese formatie. Enerzijds is dit
zeer begr i jpe l i jk , want het socialisme toa.li
dat in de DDR bestaat heeft zich als een sta-
b i e l e samenlevingsvorm in de loop van dert ig
Jaar bewezen en ontwikkeld . Anderzi jds is dit
n ie t wat Marx over het eigen wezen van het so-
cialisme zegt. Voor hem is het een aanloop tot
de eerste fase van het kommunistBe, zonder ei-
gen kenmerken en ve taiatigheden.
We kunnen nu de probleemstell ing en het doel
van Bahro ' s boek in algemene bewoordingen weer-
Reven. Hij probeert de algemene ontwikkel ings-
wr t tcn van hefc werke l i j k bestaand socialisme,
dat ren ze l f s t and ige maatschappi jvor™ l i jk t ,
maar als zodanig niet door Marx en Engels is
bedoeld , weer te geven. Zi j i . vraag is d a a r b i j
of de h u i d i g e on twikke l ing van de socialistie-
»e landen er fén is op weg naar een werke l i jk
humane samenleving - Bahro 's bewoordingen voor
een konmunis t ies«? maa t schapp i j . De gebeurte-
nissen in de jaren zest ig en zevent ig in de
DDR hebben hem over die o n t w i k k e l i n g ' onRerust
genaak i en deze ongerustheid t racht hij tot
de rat ionele kern terug te voeren.
Het boek ' d i e A I tPrnat i ve' t e l t drie1 de len .
In twee- d e l e n v.in het hoek wordt liet bovenxe—
stelde p rob leem R e a n a l y s e e r d , H e l i e e r s t e d.i.ir-
v.in probeer t tp begri jpen w.it nu p ro r i e s do
w c r k r l i j k r opRnvi1 v.in de RiissiesV r r v n l u t i e
was , met . inderp woorden: u o I V e tank deze in
<|p In-1 o n i s s i « > s i l i>n tui k k o l i np, t i / id te ve rv\i l -

Xadat Bahro f i losof ie studeerde ging hij in
1959 als redakteur van een kleine krant in

Oderbruch werken. Hi j bel"anda« er »ï<id«n in
d* kaapagne voor de volledige kollektiviatrin*
van de landbouw. Daaropvolgend wa» bij twe«
jaar redakteur van de universiteitsk_rant in „•
Greifswald. In !9<)2 vertrok hilj voor Qf S2D
naar hét central* bestuur van de afdeling we-
tenschappen. Hierna werd Sahro .plaatsvervan-
gend hoofdredakteur van ÏORUM, h«e .voor »tu- -
denten en jonge in te l lek tue l en jeachrewn blaj
•van de FBJ. In leze jaren verloor hij naar'
eigen zeggen de 'politieke tvalvicpi-C'." '-'
Door jrote «eningsverschillen stapte hij baar •-
eind 1966 of om in de industrie ce belanden^
waar 'hij technies-organisaxories en advis»- ;'"
reod verk in een ingenieurjburo verrichtte.
Dan schr i j f t hij ook. r i jn dissertatie over
'ontplooilagsyoorwaardcn van aid4«n en hoger
kader' , die echter niet worde «o«»fgékeurd. ••••

len. In het tweede deel loopt di t 'ui t op een
ontleding van het nu. 'verkelijk Veataand so-
cialisme'.
Ia het derde deel tracht Bahro wegen tot op-
heffing van de vervreemding zoals die nu no|
ia het locialiame voorkomt aan te geven. Ook
hijzelf vindt dat derde deel ri jkelijk utopies,
•aar dat was tóch nodig ovdat in het tweede
deel een schromelijk tekort aan analyses en
konkr-te ideeën vooraf bij de h«rvonaingsb«-
.wegingen van de jaren zestig werd gekonsta-
teerd. ' ••• -

de taak van de
-oktoberrevolutie

De tragiek van de russieae revolut ie was, dat
deze een andere f u n k t i e te vervullen had dan
de revolutionaire bolsjevikl zelf dachten.
De bols jewiki d i c h t e n hiermee 'direkt de basis
voor een socia l is t ie .se maatschappi j te lesmen.
De werkel i jke taak van deze r evo lu t i e was het
een enorme na t ie tot «en eenheid te organiseren.
Dit zonder dat er al sprake was van een rkono-
siiese samenhang in dat land door n i r fde l van een
»arkt , een mark t waarop een e e n h e i d s p r i j s -voor
elk p r n d u k L on t s t aa t waarop producenten en kon-
sumenten z i c h r i c h t e n .
Voor en t i j d e n s de Eers te Wc re l door I M R .v.is de
ekonomiese en p o l i t i e k e on tvr iVke ] i np z n . u i t -
z i ch t s loos geworden, was do to<>it.ind' op hot
p l a t t e l a n d zodanig v e r s l e c h t e r d , ~dal t^n na-
t iona le k a p i t d l i s t i e s e i n d u s t r i a l i s a t i e we l -
l i c h t n i e t eens IDORP. l i j k wns K^wccs t . Don r dc-

' >.e T>! jzi inJcre ekunoraiese en p o l i t ï ' e k c 1 R-t L'ii . i t it1,
w . - in r in de l > o l s j e u i k i n^-t do wil van de nu t ss . i ' n
artn de mach L kwamen , milest l .cnin nuk yc i oon
e igen h o u d i n g tau ( i p z i c l i l c vnn du m l É van de
s't.i.it in de i>vcrnonc«irv,i,i tsrh.ipp i j innemrt i , et-n
.nnJer'e dan M.irx h.id. " t n ho t korarmni'srao b l i j f t
onvormi jde l i j k ook de' h u r n n r l i j k i * s'Ui.it n i>n
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•ocialistieM landen dergelijke lendenzun te
liea en probeert voortdurend zijn utopisme
aan di« taodenzen te koppelen. Daarom is
tahro's utopie ook van een heel andere aard
daa utopieën in onze samenleving, waar de •*
tariala baai* voor dergelijke teodenzan oot-

AMmmm*. Bahro'a utopieën sija daarom veel
"• •* mnen. Bet kan natuurlijk wel

hij, «oals Marx voor het kapi-
de ooatauropese socialistiese

•t*ad vaa ie produktiakrachten o-
Ook beeft hij «rg weinig aandacht

•mmenils werking van het vesten, met
•a »KD. e* mm..flme»>JVfe.i*-~ de

f:

„..« «1-
.- -w*, mftfeaaiauitgaven, .

»ear ook aaa im voortdwnnde ideologiece
verdediging waartoe vooral de DOK zcih ge-
noodzaakt ziet. Hierdoor moet «en groot
deel van het nationaal produkt voor verdedi-
ging van het bestaande gebruikt worden en is
dat niet volledig a*n verdere opbouw te beat*

uuti lijd voortbestaan, zonder bourgeoisie",
•euude Lunin (p.103). Hiermee haalde hij zich
d* woede van al U txtvettrite weaceuropeae kom-
•uniaten op de hal*. Politiek moeit deze staat
zich net zozeer tagen de vroeger heeriende klas-
sen, die op a l le mogelijke manieren probeerden
de revolutionairen te saboteren, als tagen 'te-
ruggebleven elementen' uit de arbeidersklasse
zelf richten.
De ekonumiese staatsfunktie vatte Lenin tö
sanen dut "socialisme niets andera is dan
staatskapitalisties monopolie, dae ten nutte
van het hele volk wordt gebruikt en daardoor
geen kapita l i s t ies monopolie meer is".Dit
korrigeerde hij dl rekt in die tin, dat "Hoe
sterker we nu voor een centrale uitvoerende
macht zijn, des te omvangrijker is kontrole
van onderaf nodig"(l 1 5 ) .

de overschatting
van Marx

Het verschil in d« socialismeopvatting van L* ai n
en Harx is terug te leiden tot de taak waar d«
bolsjewiki zich voor gesteld zagen. In Bahro's
woordan:neea weerspiegeling van het ontbreken
van ontwikkelde produktiakrachten en ten bur-
gerlijke kuituur" ( 1 1 7 ) . Oit heeft ckonomiese
«n politieke gevolgen.
Voor Marx was het socialisme de opheffing van
het kapitalisme, het overtreffen van een ver-

l i j k c eu verouderd»; prudukt iirwi j ze . Maar
d.it betekent dac er al een kapi tal isl i'ese pru~
duktievi jzc f s. Dat er een zeken.- Imxfir voor
verdere aoc i a l i a tiese, o n t w i k k e l i n g IK Kelend,
welke b e H t a u L u i C de positieve verworvènHêden
van liet k a p ! L U l isme. Deüu z i j n : de kuncen t ra t i e
van produktiesiddelea, de organisatie van maat-
schappel i jke arbeid en de kreatie van een (we-
re ld)narkt (32).
Bi j de o p h e f f i n g van het k a p i t a l i s m e «ing het
Marx o» het opheffen van het p a r t i k u l i e r Ueri t
van produk cienidde l en , omdat met liet beëindi-
gen van de tegenspraak tussen an.itJ.-hiliii'ifJijka
ontwikkel ing van produktïekrachten en p j r t i—
kiiliem- toeëigening van de produkten 6ok alle
andere tegenstellingen opgeheven zouden zijn.
Volgens Bahro i» dit een, in het Europa van
de negentiende eeuw met haar enorme klassen-
str i jd, begrijpelijke, maar histories toch
niet helemaal juiste opvatting. De histories
aan het kapitalisme voorafgaande periodes had-
den nog onderdrukkingsvonaen achtergelaten,
die door het verder ontwikkelde kapitalisme
nfct varen opgeheven, doch niet vanuit de
problematiek van de kapitalistiese produkt.ie
waren <^tatoun: de uitbuiting van.de. JrjrQuWY
da heerschappij vma de stad over"h«t plstta- •
land, de onderdrukking van hand- door hoofd-
arbeiders (SA) .
Ook op een andere wijze toont Bahro aan, dat
Marx de betekenis van het partikulier eigendom
verabsoluteerd. In de oude oosterse maatschap-
pijen was géén partikulier eigenden, maar kon-
den da vorsten met onbeperkte macht regeren
door een ver doorgevoerde reglementering van
de arbeid; op deze reglementering en adminis-
tratie was ook de macht van de hoofdarbeiders
gebaseerd. Onderzoek naar oosterse maatschappij-
en ligt voor de hand, omdat bij deze overgang
van een vroeg-komvunistiese naar een klassen— •
maatschappij de staat een bijzondere funktie
speelde, terwijl we met Marx al zagen hoe bij
het beëindigen van de klassenmaatschappij, in
zekere zin het teruglopen op een al afgelegde
weg, de staat Sok een bijzondere funktie ia
toebedeeld.
De opbouw van een socialistiese naatschappij
"is zo een n3g moeilijker taak dan Marx en En-
gels meenden. Óók wanneer de materiële voor-
waarden voor het socialisme ontwikkeld zijn.
blijven nog, daarvan in tekere zin los staan-
de, overblijfselen van vroegere tegenstellingen
aanwezig. Wanneer dat dan ook nog in een niet-
geindustrialiseerd land plaats vindt, komen
daar de opgaven van toeëigening van de posi-
tieve kulturele en institutionele verworven-
heden van hè c burgerlijke tijdperk bij .
De kapitalistiese weg liep in Ruiland dood.
Zonder de Oktoberrevolutie was Rusland nu een
semi-kolonie van het westen geweest. De bete-
kenis van de Oktoberrevolutie is die van de .
eerste anti-inperialistiese revolutie in een
overwegend voórkapitalisties land, met als eb—
jektieve opgave niet de direkte opbouw van het
socialisme, maar de fundering daarvan: een
snelle industriële ontwikkeling op nte.t-kapi-
talistiese veg. Lenin voelt dit aan, wanneer
hij stelt dat "het ons in het ootten aan be-
schaving ontbreekt om direkt tot het socia-
lisme over te gaan, hoewel de pol i t ieke voor-
waarden daarvoor bestaan" (67).
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arbeidersklasse en staat

1
In de Sowjet-Uni» van de revolutiejaren be-
»tonden in feite drie productiewijzen naast
elkaar: aen aziatiese tsarenburokratie, een
nooit volledig ontwikkeld* tn ten delegeer
afgeschafte feodaliteit «n in enkele ateden ge-
koncentreerde bourgeoisie «n loonarbeiders. De
boerenklasse was de grootste en potentieel
sterkste van de bevolking, tiet was de Nieuwe
Ekonomiese Politiek («E?), die de formele voor-
waarde aan de behoeften van de boeren tege-
moet te komen l«verd«. Ia de loop van dj jaren
twintig gaan ze staeds meer produceren, zo-
veel dat d* industriële ontwikkeling het niet
bij kan benen, tr zijn t* weinig ruilprodukten
voor 4e boeren-en M honden graan.achter. Tot
1-928 hebeen, volgen* Sahro, de boeren het groot-
ste voordeel van de revolutie .gehad (120). Daar-
na is ««n ijzeren cantrala leiding bij de indus-
trialisatie aodig, temeer daar in de voorgaande
jaren joist van rigoureuze industrialisatie is
afgczian. - _ .
Vat 'stalinisme' wordt genoemd ia in feite als
de konbinatie van deze industrialisering, cen-
trale leiding e*n bet uit bet oog verliezen van
het husMnistiea perspektief als doel -op langere
termijn van een socialistiese maatschappij te
omschrijven. Bahro noemt dan ook Lenin» laat-
ste strijd die tegen de toenemende burokrati-
sering, diens «n i ge niet progressieve.. De cen-
trale leiding waa «en voorwaarde voor een in-
dustriële basis, en daarmee voor het socialis-
me (134). .

De arbeidersbevolking kon zeker niet direkt de \e vruchten van haar revolutie plukken.

Ook was de arbeidersklasse «Is xodanig te
weinig geschoold om direkt zelf allerlei lei-
dende funktiea te gaan vervullen.
De ideologiese tegenstellingen werden door de
NEP verscherpt. Bahro meent dat op dat moment
de bolsjewiki de voorwaarden ontglippen om in
demokratiese diskussies met de meerderheid van
de arbeiders tiet eens te worden over de nood-
zakelijke strategie (123). Daarna zouden deze
diakussies steeds moeilijker worden, omd-ac de
'oude' arbeidersklasse steeds meer met 'ongeci-
viliseerde' landarbeiders werd aangevuld.
Lenin waa van mening dat de arbeiders hun he-
gemonie en diktatuur niet konden handhaven als
ze hun d i rekte belangen b&ven de algemene zou-
den gaan stel len. Haar het was de avantgarde
die de algemene belangen formuleerde. Het kon-
cept 'd ik ta tuur van het prole tar iaat ' is for-
meel juist en in de eerste jaren ongetwijfeld
verwezenl i jkt . Maar het iwrvmlcrstel l- dat de
par t i j politiek met de arbeidersklas«e (en de
resr van de bevolking) verbonden i n , en we za-
gen hoe aan dïe band steeds hogere eincn wer-
den gesteld. Lenin* oplossing ter vers tev ig ing
van deze band, t e - g e l i j k 7.ijn hee lmiddel tehcn
burokracis toe, was het rekruteren voor dezp pnr-
tij van de meest r evo lu t iona i ren én ter r.ake
kund igen uit d* r i j en der arbeiders . Het Ic-
n in i x t i o s d i lema i s dan, d;it d i t vanaf een

bepaald noment niet alleen rekrutering voor
een apparaat is, dat wil zeggen dat arbeiders
in dat apparaat ophouden handarbeiders,..te zijn, ;

•aar ook de rest van de massa's zonder haar on-
benoemde leiders achter laat. Ook apart inge-
stelde kontrolerende organen (het Volkskomnis-
saria-it voor arbeiders- en boereninspektie) ]
konden hun funkcie 'nauwel ijks ,ui toeTene^j.
De wortels van de onderwerping van de sovjet-
maatschappij aan een staatsapparaat kunnen we,
samenvattend, in het volgende zoeken (113 e.v.).
De belangrijkst* is de voortdurende druk van j
buitenaf, de ekonomiese boykotten en militaire j
omsingeling. Deie 'vestingsneurose* i's de
diepste oorzaak van de eksear.en vim de.Stalin-
terreur. Het half-sziaties verleden van Rusland:
haar agrariese basis en tsaristiesê politieke
tradities. De moeilijke s i tua t ie tijdens de
revolutie zelf . En tenslotte het karakter van
de produktiekrachten. De organisatie van"de l
produktie staat niet los van de wijze van sa-
menleven. Marx konstateert dat Mniet wat ge-
maakt wordt, maar net welke arbeidsmiddelen
het wordt geproduceerd de ekonomiese tijdper-
ken onderscheidt" (155)".

bvirokratie
arbe I»

en

Het burokraties fenomeen ii«?liceert een hiërar-
chie van arbeidsfunk t ies. Daarmee wordt bedoeld

.dat in een burokraties georganisserde instantie
niet alleen de arbeidsfunkties gedifferentieerd
zijn, maar dat de isensen ook ten opr.ir.hte van
elkaar ondergeschikt z i jn. E r - i s een analogie
te vinden tussen de funktienivo's , de «oort [
verrichte arbeid en de bewustzi jn 'as t ruktuur
(hoe mensen ergens over denken, waarover re-
denken). Bijvoorbeeld: mensen die moei l i jk
werk ver r i ch ten (soort werk) kunnen grotere
gehelen systemat iseren (bewustzijnsstruktuur) '
en hebben een hoge s tatus ( f u n k t i e n i v n ) . Ook
voor de socialist iese maatschappijen, precies
als voor de k a p L t a l i s t iese , is zr» een pyrsnidc
te konstruc'ren, waarin n.iar de top 'toe.g.iand
mensen een Jiogere s ta tus k r i j gen , meer over-
zicht over het geheet hehhcn en le iding gevr-n
aan grotere groepen. Vandaar de be langr i jke rol
van het managemt-n t , dat in f e i t e - do ui tvoe renr
den s lechts opdrach ten geof t . Inx' st.iat van de
v e r v u l l i n g daarvan en vandaar dr u i tvoerendPn
wantrouwend b e k i j k t . Da t w i l zeggen dn t , 'w i
zoals in hé t k.ipi t.i l i SOK- , d> r e R o l i n « van pro-
duk t ieprocpssen nog samenva l t mot dr lire rsc-ii.np-
pi j over mensen ( 2 0 3 ) .
Een kiimpl iknl ic> h L e r h i j is dnt li«'t d i rc -k le pm-
dukc ieprac - r. -vin ho t ' vo r i n le l l ek tu:i l i scrrn ' is
weer schol ing vereist en i i iRcv»ikkc ld<-r woni t .
Binnen de g rui'p produk tiea rlic idt-r« i « <»«»n fr . - i fc-
tie mei een z.M.inino schot i-ngser:i.id nnl.st-i«*n.
d:>. i we rr ' snci- i n l i sten' kunnen no«>men .
IX- s po i- i .11 i slrn 7 . i j n cei-n onderdee l v.-in <!«• l i - i -
d i n u , nti.ir «t.-i.-m p r 7.0 d i r l i t l» i i. dat 7.1' rt-i\s ie f mDmenl. i n dr n w r w i n n i n i c viin de

t e g e n s t e l l i n g mnnngi-rs / l i . ind.Trhi ' ido rs y.
k x m n e n zi ju .



Mjrx ' aottlyve vun du burokra t ie ia n a t u u r l i j k
n i e t v Ie i tod VLKJT de betrokken funk t ionaria-
«•ii. Hij «iel l uV burokratie tegenover Het v i i l k ,
w u j r b i j xij de ;Vi"%--/^ regulatie van maaTschup-
jwl i jkc «;jnt>f l e genheden tot doel hcetl : de bu -
rok rat ie maakt haar furmele doel tot e igen l i jke
iiihtKjd, en raakt zo in kunf l ik t Bet haar eigen-
l i jke doel (25t>). Iti een «ooial iutiese m*ai—
schappij betekent dit . vooral dat in de planning

,de barukratie alwetendheid meet 'veronderstellen,
eeii *ynthe*e van a l le BaatïcWppeli jk« behoef-
teu ai6«t aanuemen en üuggereren, terwijl ze in
werkelijkheid nieli «eer kan dan deze behoeften
op wen zinnige wijze rubriceren. Omdat de plan-
ner» w«l aan móeten a««en, dat het plan ook
vïsHt. voo r* t «l t 'wat bet .volk van plan ia te
(aan 4ota' worde .vervulling van het plan doel'
op zich. Maar dat La dan niet Beer daa stabi-
lisering van de burokr»li«se lituatie.

behoeften en feei konsëpt
arbeidersklasse ' •

Zudra de richting van de produktieontvikkeling,.
haar groeitempo en .onderlinge verhoudingen niet .
•eer door de willekeurije krachten van de markt
bepaald worden ia een goed plan absoluut no-
dig, te eigenlijke planning*techniek omwat «et '
name een sutrixberekening van de mate waarin •
produkten weer grondstof en voorwaarde voor de
produktie van andere goederen zijn. Deze tech-
niek ia in de sociaiistiese landen teer gea-
vanceerd. Maar de uitgangapunten van het. plan
- de preferentie! en prioriteiten - van de men-
aen kunnen niet wetenschappelijk-objektief be-
paald worden, zolang er verschillende belangen
in een maatschappij zijn. In de praktijk koot
het er dan op neer dat groepen act «éér macht
hun belangen het eerat veilig «tellen door mid-
delen uit bet gemeenschappelijk fond» te halen,
waarna paa de andere kunnen volgen. Het pro-
bleeai ia nu dat het lijkt alsof de prioriteiten
die de planner* a tellen, die de staat atelc, de
maatschappelijke zijn. Een noodzakelijk bijver-
achijnael van planning die op een evenwicht van
belangen berust is een zekere mate van subjek-
tivisme. Dac subjektivisme heeft twee oorzaken:
het grotere gewicht dat aan belangen van groe-
pen «et meer invloed wordt gehecht en het
utruktureel tekort aan kennis over war nu pre-
cies de maatachappelijke behoeften zijn. Dit
ttubjcktieve element hoeft helemaal niet maar-
schappelijk érg nadelig te zijn, maar dat ligt
wel voortdurend op de loer en wordt in inciden-
tele gevallen (bijvoorbeeld Polen 1970) mani-
feac.

Omdat al leen a«n de top van de 'ur^anisatoriese
pyramide' een overzicht van alle informatie is.
worde het informatietekort vers terkt .
In de lagere onderdelen vsn de burokratie heef t
•en wel informatie, uar ia het belang van juist
die informatie voor het geheel zo onduidelijk,
dac niet a l t i jd de juit te 'signalen gegeven of
ataalrege len ge neme a kunnen worden.

tiet kuncept ' a rbe idersk lasse ' neenl in Rarx'
analyse van het kjpiUiliamt: een centrale rol
in. Haar ix-orbfj het kapi ta l isme werliest.het
proletar iaat , met d^ bourgeoisie, haar speci-
fieke socio-ekunoaiese identiteit. Het hele
begrip 'arbeidersklasse' ia in de socialistiese
landen'maar nauweli jks afgegrensd. In de koir-
krete' aktie .treedt (ie arbeidersklasse ook ner-
gens meer «Is zodanig in aktie. Het doorslag-
geve'nd belang van een horizontale klvcsedelieg
ii vervangen door dat van een vertikale opeen-
stapeling van maatschappeli jke lagen. Ue ar-
beidersklasse heef t eigenlijk ook geen O r ja- •••.
nixat ie meer die er is voor haar bijxondere
belangen.' En'wanneer, eoalu tijdens de her-
vormingen, rn 'de CSSR het plan was,.d* vakbonden'
de funk t ie van onderhandelaar bij de wa:st*t«l-
ling van de lonen veer hadden teruggekregen 1^d'
dat wellicht de -ekonomiese positie van de ar-

~beiders kunnen Verbeter»n, maar was daacméa'ook
•en duidelijke situatie van loonarbeid ontstaan.
&ahro's konklasie is dan-dat het industriepro—
letariaat alHe» niet meer de draagster>ia vam
bet baar toegekend p«r*p«kti«f (224). . - - - - :.

De idee van het'proletariaat als kullektief jub-
jekt van'de1 algemene emancipatie, als klasae
die' de bourjeóiale niet. alleen bestrijdt,- maar
haar overtreft, is e«n fiioaofiese hypothese ' :
van Marz.'die hij in zijn latere politieke eko-
nomie niet bevestigt <233). Toch cijn de argu-
menten voor deze hypothese -sterk: in het prole-.
tariaat koncentreerde zich alle vervreemding
tot dan toe en alleen bet proletariaat ia vaa
haar ontstaan af met de moderne produktie ver-
konden. Maar die argumenten wijzen juist ook
op de noodzaak van vrije ontwikkeling van elk
individu, na een generaties Lang durend proces,
juist ook omdat de bijzondere plaats van de lei-
ding in aocialiatiese landen niet langer meer
•et traditionele klassebegrippen begrepen kan
worden. Er ia zo een verschil tuasen een 'in-
te Hek Cue l e fout' van Marx, Engels en Lenin,

•voor wie de strijd natuurlijk die van de eman-
cipatie van de .arbeidersklasse was en -de hui-
dige stellingnaae van de leiders der socialia-
tiese landen. Het «aancipatieprobleea moet
nieuw gesteld worden.

partij autoriteit

We zagen hoe in een «ocialistiese maatschappij
een tegenatelliwg tussen intalektuele en
arbeidersklasse binnen de koomunistiese partij
in zekere zin onvermijdelijk was.
Haar dat de part i j leiding niet net. alle macht
aan da overwinning van die tegenstelling werkt
ia een onvergeeflijk specifiek kenmerk van hec
socialisme van het sowjec-typ« (28S). Het is
in het l icht van de histories» ontwikkeling
t» begri jpen, dat er geen korrekt ies ^op de
burokratie 'van onderaf ' plaat svinden.
Maar het gevolg is wél, dat een
ring van doorslaggevende b«sl iasingsnacht bij
de par t i j en de aanmatiging de 'wet van de hia-
toriese ontwikkeling' t£ kannen politieke b«-



Bahro schiet niet door naar het andere
uiterste, het standpunt van de menfjuufki aan
het b«gin van deze eeuw. Goed, Rusland was
niet zo ontwikkeld al» Lenin dacht en hoopte,
de opbouw van een burokraci* was onverraijdelijlc,
•vaar zij ontpopte zich ook. al,s onderdrukkend
apparaat . .
Toch zou d* mensjewistiese politiek van het
bevorderen van kapital is t iese verhoudingen,
vaarn& de t i jd r i j p zou wnrden voor een ao—
siaHstiese revolutie wel eens héél andere
kmisekwenties gehad kunnen hebben.
He ekonooa Bahro zet duideli jk uiteen, hoe een
met buitenlands geld gefinancierde opbouw van
een kapitalisties Rualand het land In een half-
k o l o n i a l e situatie gebracht zou hebben. Onaf-
hanke l i jk industrial isat ie van een land dat
al grote schulden bij het buitenland heef t en
d;ic de industrialisatie zo'n v i j f t i g jaar na
do grote vesteuropese landen noet vol t rekken,
is in nog geen enkel laad onder kapi tal is t iese
verhoudingen nnf(el ijk gebleken. De Sovjetunie
maft dan 'nu nog een 'kulturele revolutie' no-
dig hebben om tot werkelijke' socialistiese
verhoudingen te geraken, bij de voltrekking
van de mensjevistieae politiek was het nu niet
•eer dan de ekonotaiese vazal van West Europa
en de VS geweest.
Bahro's nadruk op de noodzaak van centraal ge-
zag is al voldoende naar voren gekomen. Toch
l i j k t hij de kri t iek van Bakunin op Mant niet
du ide l i jk te weerleggen. Natuurli jk was de
historiese analyse van maatschappeli jke ver-
houdingen door Bakunin onvoldoende: hij zag
een maa t schapp i j van gelijkheid al opdoemen
nog voor de klassentegenstellingen waren over-
wonnen. Wanneer deze konklusiex dan tegenov.er
de k r i t i ek van Bakunin op de s taa t worden ge-
steld l i j k t het bij Bahro alsof beiden op hun
manier ten dele gel i jk hebben. Met andere woor-
den: Bahro geef t n i e t aan w^ar Marx het anar-
chisme passeert .
Veel gemakkel i jker hee f t hij het raet hen die
de histories-aaterialistiese analyse neenden
te Boeten aanpassen aan de specif ieke bestu-
der ing van de socialistiese landen. Er heb-
ben twee van zulke aanpassingen plaats gevon-
den, die nogal van elkaar verschillen.
De xocinal-Jemokrztieae opvat t ing komt er ei-
gen l i jk op neer, dat aan de problemen van men-
senrechten, v r i j he id , desmkratie zo'n absolu-
te aandacht wordt geschonken, dat niet a l leen
de vraag op welke wijze en in welke omstandig-
heden di t .scvci al isme nu is opgebouwd, maar ook
wat dan wel de verworvenheden hiervan r i j n ,
n ie t eens aan de orde kont .
Li jnrecht daar tegenover s taat dan Klltii.n^tnin':'.
opvat t ing. Ook hij schenkt grot*- aand.icht aan
het tekort aan detnokratie in dé Sow jp t -Uni t 1 ,
•aar l aa t de onderbouw cmhekri t i»eo rd : de ma-
t e r i ë le basis is soci al i st irs . D . w . z . dat F.l-
l e i n s l e i n de hovenboiiw wel o n d e r z o e k t , m-iar
n ie t in s taat is tot een d i a l e k t i e s e ann lyse .

Bahro vee t beide 'aanpassingen' te vermijden
en tracht voortdurend de wederzijdse invloed
van boven- en ondertouw aan te geven* Hij •'" ',
geeft aan hoe de nogelijkheid tot en wijze
van beslui tvors ing, de demokra t ie , niet los
is te zien van de ekonomie, de pro<iuktieve
kapaci tei ten. .- r

Het Moeilijkst heeft Bahro het «et de k r i t i e k
van J.inks. 'Stimmungsmassig ' kont die h«?« sym-
pathiek voor. Hij voelt hun k r i t i ek op gebrek
aan invloed van de arbeidersklasse, het ge-
brek aan veraaatschappclijking van le id ing
en p l a n n i n g heel goed aan en is het er.gedeel-
telijk aee eens. Maar wanneer we de k r i t i ek
van Ltonus, die rich vooral richt op de tegen-
gestelde belangen van de arbeidersklasse en
leidende groeperingen (vgl. Oost Eur. Verk .28) ,
tot de kern teruggebracht z ien , komt die juis t
weer niet »et Bahro's aanpak, overeen.
Voor hens zi jn de mogelijkheden van de arbeiders-
klasse alleen net niet beslissend, omdat hij
meent, dat een klassenanalyse voor de sucia-
listiese landen van Oost Europa minder rele-
vant geworden is. Het zozeer n taan tegenstel-
lingen bij hem centraal, maar df ze tegenstel-
lingen z i j n vooral '•vertikaal": die van ver-
schillende funkties in de hiërarchie, die van
hand- en hoofdarbeid. Waar Daraus de problemen
rond 'efficiency'* en ' denokrat isering' uit el-
kaar wil halen, probeert Bahro deze voortdu-
rend op elkaar te betrekken, waarbi j hij steeds
begint met een 'pol i t ieke analyse' en de aan-
pak van Damus te 'ekonomisties' vindt. ;
Abendroth Reeft een aantal voorbeelden die
duidelijk maken hoe Bahro's positie vaak l ant.
niet 10 ver verwijderd ia van de ' o f f i c i ë l e
ideologie' van met name de DDR als h i j z e l f
meent. Zo weten ook de o f f i c i ë l e ideologen
na tuu r l i j k best dat het socialisme niet in
de rijke kapi tal is t iese, maar in een re la t ief
achtergebleven land onts taan is en verbinden
ook zij daar hun theoretiese konklus ies aan.
Eigenl i jk is ook vooral de prakt iese uitwer-
king na de historiese analyse, z i j n de voor-
stellen tot hervorming «éér tegen de, o f f i c i ë l e
mening gericht dan die historiese analyse ze l f .
Bahro verwi j t Marx de koppeling tussen de ana-
lyse van de ekonomiese ontwikkeling en de filo-
sofiese u i t s p r a k e n over de rol van de arbeiders-
klasse n i e t i nhoude l i jk te hebben beargumen-
teerd. In het derde deel van het boek l i j k t
Bahro een d e r g e l i j k e ve rku i j z e z e l f . te hrrha-
len. D a a r b i j twee o p m e r k i n g e n ^
Ten eerste is hec maar de vrang of de prnRros-
siev« rol van de n rbe ide r sk l a s se s l e c h t s ron
f i l o s o f i e s postul . i f l t van Marx was.
En ten tveede: is liet 7.0 onnooorlo^f d in Ht-
r eë l e t egenspraken z o a l s we die in Je jy j s i ' h i e—
d e n i s o n t w a r e n , óók naar tendenr.c 'n ce speurrn
d i p dei<? tegenspraken / .uilen overwinnen 7.<->nd«-r
dat de l i n a j n g v.in hot ekonomi C K — p o l it ii-k krach-
t e n v e l d v o l l e d i g d u i d e l i j k i s , na.ir tend«»n*en
die .ils lu-t w. i re ccrn b i - l o f l o in z i f h dr .Tf jon?
R.ihro g o o f t 7.01 f d u i d e l i j k RpnnrR ü.in in «Ie
spi i 11 i s t irsr lanc i f t i de rge l i jk t- t <>n.1< 'n7 i -n U1



slissingen die skonomiese blunders impliceren
verdcvzeUn of goedpraten. En uiteindelijk
leidt dit tot «en onoverbrugbare tegenspraak
tussen de politiek-orgaoisatoriese bestaans-
vorm en sociale opdracht als partij van de
emancipatie. De kommunistiese partij is zo-
wel de psrtij die massaal aktieC een vals be-
wustxijn produceert ala de partij^ie de re-
volutionaire theorie van hel marxisme gebruikt
De enige .theorie die dit bewustzijn knti ont-
maskeren. Het ia eowel de partij die dit mar-
lisme misbruikt ala de, partij waarvan ook over-
tuLade kommunisten lid zijn.
Ha de oorlon had de kommunistiese partij een
•norm gezag overgehouden van haar anti-fascls-
tiese strijd. Mö moet de'partij cich weer ala
voorhoede opstellen door cich «la 'kolle%tie-
ve Intellektwêel' te organiseren: de ideolo-
*iese autoriteit wan de partij is direkt afhan-
kelijk van de kwaliteit van haar in'tellektuele
prndukti* (431).
De arbeidsintensiteit an discipline in het wer-
kelijk bestaand socialisme zijn minder dan in
het kapitalisme (243). D* managers ta de staat
kunnen door hun histories* rol als leiding van
een land-dat formeel door arbeider* bestuurd
wordt niet xo'n arbeidsintensiteit afdwingen .
als de kapitalisten, die de arbeiders minder
behoeven te ontzien. In die zin is de macht
van de arbeidere groter dan in het kapitalisme,
maar op een wat wrange manier: door zich te ont-
houden van prestaties. Zolang arbeiders in de
produktie hun krachten alleen spenderen, maar
daar niet veel voldoening voor 'terug krijgen',
niets 'pmychies produktief konsumeren' (244)
is het logies, dat ze hun kracht zoveel moge-
l i jk sparen voor de vrijetijdabesteding.' De
loonverrchiHen in de socialiatiese landen
zijn - terecht *• veel kleiner dan in de kapi-
talistiese, maar ook een toename daarvan zou
weinig helpen omdat de konkurrcntie tussen de
mennen zich nu vooral op het gebjed van toe-
ftimg tot de beste onderwijsmogelijkheden af-
npcelt.



Ekonomiese hervormingen in Polen, DDR en Hongarije

Grote diversiteit

wisselend succes
door Pieter Boot

Het gaat met de ekonomie van de meeste kleine oosteuropese landen niet zo goed. Het meest bekend
is natuurlijk de belabberde situatie in Polen, andere gevallen hebben minder het nieuws gehaald. Een
geringe ekonomicse groei heeft voor de bevolking van de betreffende landen direkt nadelige gevol-
gen — kleine stijging, of daling, van de levensstandaard - maar juist in Oost-Europa zet het een ver-
dergaande kettingreaktie op gang. In Polen was het falend ckonomies beleid van de regering één van
de redenen, zo niet de belangrijkste, van het arbeidcrsverzet. In de DDR werd de slechte deviezen-
positie als argument genoemd voor de verhoging van het 'entreekaartje' (de verplichte geldomwisse-
ling), wat een nadelige invloed op het ontspanningsklimaat had.
Wat zijn de oorzaken van deze problemen? Manifesteren ze zich in de verschillende landen hetzelfde?
In dit artikel1 probeer ik een antwoord te geven op deze vragen van oorzaak en gevolg van de ekono-
miese ontwikkeling van de laatste tien jaar. Ik wil daarin de nadruk leggen op 'de wijze waarop de
zogenaamde 'ekonomiesc hervormingen' plaatsvonden, en beperk me daarom tot drie landen met elk

-een geheel eigen ekonomiese politiek: Polen, Hongarije en de DDR.

Aan het begin van de jaren zestig verkeerden de kleine
oosteuropese landen in een diepe ekonomiese krisis. De
groei van de DDR stagneerde, in de CSSR daalde het na-
tionaal produkt. In de andere landen was de situatie
iets beter omdat daar een minder nijpend tekort aan
arbeidskrachten heerste. Gevolg van deze krisis wis een
reeks 'hervormingen', beginnend in de DDR in 1963.
D< prijzen van industriële produkten werden herzien,
het doel van de produkrie moest niet meer alleen kwanti-
teit maar vooral kwaliteit zijn. Van onze drie landen liep
de DDR aanvankelijk voorop. Tussen ondernemingen en
'industriële ministeries' werd een 'tussenlaag' geschoven.
Zogenaamde 'Verenigingt-n van bedrijven' (WB) kregen
grote bevoegdheden. Ze zouden onder andere binnen het
globale raamwerk van het centrale plan zelf kontrakten
met andere 'verenigingen' af kunnen sluiten. Tegelijk
werd het hele systeen» van prijzen, lonen, premies etc.
hcnien zodat de bedrijven minder dirckte opdrachten

-vi» het planburo en de industriële ministeries zouder,
.rijgen. De prijsverhoudingen vgn verschillende produk-

tiepakkenen zouden nu ro zijn dat bedrijven zelf dfe
produktie zouden kiezen, die over het hele land gezien
zo ongeveer het produktiepitroon opleverde dat <le plan-
ners zich voorgesteld hadden. ^Wat goed is voor het land
moet dat ook zijn voor het bedrijf.
Het bleek echter makkelijker over deze hervormingen
plannetjes te maken dan ze uit te voeren. Omdat de ver*
anderingen stapsgewijze plaatsvonden was de ene par-
tiële hervorming nog niet voltooid of de andere moest al
beginnen. Rond 1970 raakte de ruk in de klem en zette
de politieke leiding een meer centralistiejc koers in.
In Polen begon de hervorming coen net op gang te ko-
men. Na de stakingen van december 1970 lanceerden de
nieuwe politieke leiders een eigen ekonomiese politiek.
Deze hield niet alleen in door middel van uit het westen
geïmporteerde techniek de industrie grondig te ver-
nieuwen, maar berustte ook op hervormingsideeën over
het ekonomies mechanisme. Deze leken wel wat op die
uit de DDR, maar war^n veel uitgewerkter. De Vereni-
gingen van bedrijven' (WOP) toudcn zelfstandige Srirtst-



SSD-propagandabord in Leipzig Jat oproept tot intensivering van de fn

ccnrra' worden, en arbeider;, en managers zouden op een
bepaalde marucr in de winst delen. Hiervoor wis een
buitengewoon ingewikkeld systeem vin premies bedacht
d»t er enerzijds voor mees: zorgen dac irbcidcrs en ma-
nagers aangespoord werden efficiënt te werken, inder-
zijds de maximale loonontwikkeling voor 5 jaar vooruit
vast moest kgjen, omdat voor inflatie \verd gevreesd.
Dit systeem van premies bleek de achilleshiel vin de her-
vorming: omdat de loonsverhogingen van te voren vastla-
gen en uiterst minirnail waren zou elke prijsverhoging
een aantasting van het reële loon zijn. lu 1971 en '72
bleek het prernicsysr.em d.in ook nr.uwciijks te werken.
Daarmee was de basis voor de grotere f lexibil i tei t v?.n de
'Vcreni/jingen van bedrijnen' wcr^csl-jen.
In Hongarijt tito h:t itlcrr.ail heel anders, 'm tegenstel-
ling rot ds DDR er. vooral Polen werd de ekonomiesc
hervorming langdurig voorbereid; daarom 'troefde ze o,tk
niet gefaseerd, maar kon ze grotendeels in één keer in- •! — ~~

bedrijven als winstcentra, Wiarrr.ee alleen '.vu
menteerd wordt. !n Hongirije een Iinrjdurig
en wét uitgevoerde hervorming.
Voor ik verder gi me: eer. schets van de
vin landen apart, en het'op eLku.r inwerken van e!:cr.r
micse en politieke faktoren, eerst wit cijfers.

Tabel 1: grcei van h.tt 'geproduceerd nationaal inkc:r.^T"
(dit begrip lijkt op ais 'natiniaél'rrkincr'. rr.avr is e.-'.' .
een deel va;; de diensten)

1970/7? \)7(.' 1977 -;97C 1979 ' 9 V P 1?JO
plan is ul.tn

DDR 5.4 3,6 5,? ;,S <r,3 ^ A,i
Polen 9.7 V,l 5,O 2,2 2,3 -2 l/-J,i
Hongarije 6,2 3,0 7,8 4,0 3 - 4 l .4 J -3,5

gevoerd worden, [n 1963 werd de -.vet op het
ekonomies mtcL'arrism^' vin kr.-'oht, r.-.et a'.s belangrijkste
doel de lutonoinic van de b'driiv.T te vergroten. Ze kre-
gen geen vcr~>lii.v,c product iepakket meer voorgescho-
teld, konden ie!f baaien ".-^ike en hoeveel gror;d- en
hulpstoffen ;e nodig hadden. Het rigice prijssystccm
werd vervangen door een systc:m wairin het merendeel
van de produktcn ma.xirr.ur.-.- -n .'."•.inimumprijzcn had-
den (zodzt kostenstijgingen ren dele doorberekend
konden worden). Dr. prijs van een kleiner aantal produk-
ten werd voortaan geheel door de ondernemingen zelf
bepaald. Banken zouden een grotere rol bij investerin-
gen gaan spelen. D^: grocc l i jnen van deze hervorming
werden uitgevoerd zoals cc voren bedacht.

D< voorgcschi-deni: van deze l inden is dus anders. In
de DDR een gefaseerde poging rot een flexibeler systeem
in 1963-'70, die cUarr.a rot stilstan.i kwim. In Polen ccn
nog minder vin de grond gekomen idre vin gjbunddde

Tabel 2: brutoprodukt vin Je Ind^ctri;
(dit is niet hsnelfds -ils ons inrt:t:>rr:ëfl protfxZt, *.£'
ir.kl. zllerlei fuss?':lc?eT3Ti:ies)
Groei per jaii in procenten:

1970/75 1976 1977 1?73 1979 19/9 19CO
plan is p!'--;

DDR 6,5 5,9 4,3 4,/ï 3,5 3.3 4,7
Polen l C,5 9,5 8/> 5.9 4,? ? .2 ; -';
Hongarije 6,4 4.1 6,6 5,2 4.0 2,8 3,5-*

Tmfad 3: groei van de arbod»pro<iuktivit^t -jet j—.:
proccntcns

1976-GO 1976-SO 1979 1900 reëel loo.t
plan ii is plan 1979

DDR 5 3.5 ï 4 3.5
Polen 6 4,5 -2 l 1.9

")

Hongarije 5 ,5 5.5 l 3.i •1.2



L
Tabei 4i groei van import en export <f.o.b. p«r j«*r io
lopende prijzen in procenten:

1970/75 1976 1977 1978 1979 1979 1980
Import
DDR 14.0 16,9 8,6
Polen 23,7 10,6 5,5
Hongarije 15,9 -3,0 16,2

1,7

12,6

plan
9.8
5,1
6,0

is pkn
12,0 12,0

6,3 4,6
2,6 2,0

Export .
DDR 12,7
Poten 19,3
Hongarije 13,9

12,7
7,1
3,0

5,8 10,3 9.8
11.4 9,7 9,1
16.5 0,9 ±11

12,0 12,0
12.2 11,0
17,2 8,0

(«ooi. de bandehcijfm voor de DDR ooor 1979 en 1980
maren niet gesplitst naar export en import: daarom zijn
de gemiddelden vermeld.)

Tabel 5: betalingsbalans in mrd. $ met de westerse
induitriestaien (W) en d« Sovjet-Unie (SU).
(voor 1971-74 gezamenlijk e-n de afzonderlijke jaren
daarna):

1971-74 1975 1976 1977 1978 1979
DDR met SU -K),S5 -0,49 -O.53 -0,81-0,40 -0,46

met W -2,5 -1,1 -1,4 -1,3 -1,2 -2,1

Polen mei SU +0,20
met W -3,9

Hong. met SU +0,13
met W -1,0

-0.05 -0,35 -0,44+0,22-0.18
-3.1 -3,3 -2,5 -2.1 -1,5

-0,05 -0,05 -O.15+0.05 -0,50
-0,6 -0,5 -0,7 -1,2 -0.7

(Noot: deze cijfers zijn een indikatie; f r zijn ook andere
berekeningen bekend, en aan de precieze cijfers zitten
vat baken en ogen.)

Uit dit overzicht valt, globaal, het volgende te konklude-
ren-.
— wanncer'je alleen op nationale cijfers let, gaat het met
."" Poolse ekonomie niet opvallend slechter dan met die
van o^ .-ndcre twee landen (tabel 1).
— de groei van het nationaal inkomen van Polen is de
laatste tien jaar kontinu gedaald. In 1979 was er zelfs
van een absolute daling sprake (en let wel: deze cijfers
zijn slechts op onvolledige wijze met de prijsinflatie
gekorrigccrd). In Hongarije blijft de groei op peil, de
ongunstige ontwikkeling in 1979 is vooral aan een slech-
te landbouwoogst te wijten. In de DDR is de ontwikke-
ling het regclmatigst (tabel 1-3).
— de eerste vijfjaren van het decennium steeg de import
veel sneller dan de exporj. In de DDR komt daar pas in
1978 een einde aan, in Polen evenzo en in Hongarije
eerst in 1979. Het tekort op de betalingsbalans, dat voor
iüe drie landen geldt, komt vooral door de westhandel.
Dit tekort groeit bij de DDR {in 1980 zal het overigens
kleiner zijn dan in 1979), bij Polen neemt het weliswaar
jaarlijks af, maar de absolute omvang was aanvankelijk
ook veel groter. Vooral de DDR maakt daarnaast schul-
den bij de Sovjet-Unie (tabel 4, 5).

* 'Nu we de globale ontwikkeling wat beter kennen is het
JL' makkelijker de verschillen in ekononiiesc politiek van de

Ten zeventig te analyseren. Maar eerst zal ik enkele

i!
\n noemen, en mogelijke keuzes die daar té

maken zijn:
1. In Oost-Europa is de ari>eidsproduktiviteit lager dan
in West-Europa. Hoe los je dat op — door import van
moderne technieken, door het zelf ontwikkelen van
eigen technieken, door een efficiënter organisatie van be-
drijven of door een betere motivatie van werkers?_
2. Centrale planning voor alle produkten is ü» een steeds
inge-wikkelder wordende maatschappij niet meer te reali-
seren. Welke bevoegdheden, wanneer het gaat om pro-
duine en prijsvorming, geef je daarbij aan bedrijven?
3. Alle landen houden vast aan een ccntnal bepaald glo-
baal investeringsprogramma. Maar alle willen ze ook be-
drijven een zekere mate van zeggenschap hierin geven.
Hoe verbind je dat?
4. Hoc stimuleer je arbeiders en managers dat werk, en
zo goed mogelijk, te doen dat voor de hele maatschappij
ook het meest nuttig is?

Deze vier probleemvelden zijn vooral toegespitst op de
efficiency. Dat is voor zich socialistics noemende landen
natuurlijk niet voldoende. Naast efficiency hebben de
socialisriese landen ook, wellicht eties of socialisties te
noemen, doelstellingen:
a. de socialistiese loonpolitiek (gelijk loon naar gelijk

werk);
b. het principe vin de soüdiritcit (eliminatie van de kon-

kurrentie); en in verband daarmee-, het principe van
de zekerheid (met name: geen werkloosheid);

c. de prioriteit van het algemeen belang boven de af-
zonderlijke belangen.

Bij de beschrijving van de landen zullen we zien dat de
drie meer socialisriesc doelstellingen doorgaans botsen
met de op dit moment meest 'efficiënt' lijkende oplos-
singen van de daarvoor genoemde problemen.

DDR
Na de wat teleurstellende ervaringen met de hervormin-
gen van de jaren '60 koos de politieke leiding van de
DDR in 1970 voor een meer 'konservatieve' aanpak van
de problematiek. Deze is tot begin 1979 onveranderd
gevolgd en behelst:
— een 'inhaalmanoeuvre' op het gebied van de levens-
standaard: eerst zijn dit vooral gewone konsumptie-
goedcrcn, daarna wordt met een enorm woningbouw-
programma gestart (zelfs ten koste van bedrijfsgebou-
wen);
— geen expansieve ontwikkeling van de handel met het
westen. Na de verdragen met de BRD in 1970 en 1973
neemt alleen de handel tussen de twee Duitslanden
enorm toe (60 procent van de westhandel is nu met.de
BRD en 80 procent van de schulden.grotcndccls in de
vorm van kortlopende handelskredieten). Van de drie
landen blijft de DDR ekonomics het meest met de
Sovjet-Unie samenwerken;
— de efficiency van de bedrijven moet vooral door 'stan-
daardisering' verhoogd worden: zowel in techniese rin
(dat zie je bijvoorbeeld goed aan de woningbouw, in het
hele land worden dezelfde prefabricated onderdelen ge-
bruikt in vijf standaaxdtrypes flats, gemaakt door 50
Voonfabrieken'), als in organisatoriese (standaardisering
van de planning, invoering vin nationale komputerpro-
gramma's);



^-f^.-^r v-e- -y?r-
•_«*;* •*-'?/> -.-• -f 7:.

%fe?' /ti-T^ '̂.-l
>?, -.•:--.
..i' •i~~.'*jr' •-
~^~.'- i . - ~^'

.,•—<•/.» '

r/^f^m-
* f-'•'•**J??^rffi' <.? <*•,"• */^ *-• /• ij?^ /<
-'..^-V.i'rf.-.X** i

.^•j&sr«-«.-^t---^—*?--• . /•
s&^V/s^^x v\ "j^Nv*') -' v T^mt- iM&tCJ. - • .

* [' • -> *v. • - * < t - * • ̂  T r* • l
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— konstan:*: konsumptieprijzen, terwijl de prijzen van
produkt:emi-'ide!en alleen cencri.il verhoogd worden.
Bijvoorbeeld snrrjjie- en grondstofprijzen zijn de laacste
jar^n -.tcr.c verhco(?'j, maar iu;obcnziru- is even duur ge-
bleven.
— een uitfjebreid 'socila! programma'.- meer dan gemid-
delde pcnsioenverho^ingen, betere arbeidswc;, aandacht
voor ïrbeidsomjtariciigheden etc.
Dk aiies ging gepanrd rnct e^n verdergaande cenrralisc-
ring. Deze versterkte zich nog vanaf januari 1979. toen
;n hoog cerr.po bedrijven samengevoegd werden roe
'Xornbinc:;'. Die Kombinats zijn enorme ondernemin-
gen, opc^icc met hè: doel de bewerking van grondstof
tot eindprodukt in één hand te hebben. Hiirmce zijn de
'Verenigingen van bedrijven' voor het merendeel over-
bodig geworden. Negentig procent van de produktie
vindt pli^ts in 129 Kombinate. Binnen de Kombirutc
kan «n direkteur bes lu i ten over cndcr ir.dcre verplaat-
sing van produkric (nieuwe produkten, nieuwe technie-
ken) en kan hij of zij ïondcr prcckse planopclrachtcn toe
rationilisatic (afstoten van oude machines etc.) over-
gaan. Het bedrijfsplan komt tot stand in djrekrc onder-
har 'elingcn russen bedrijfslcidii. j en industrieel ministe-
rie. Algemene ekonumiese vragen worden behandeld in
periodieke konferenties van minisreries en Ue 129 direk-
teurcn. In maart '9SO besloot zo'n konferentie bijvoor-
beeld over e;r. kleine verhoging van het nationaJc jair-
£>n.
i^et geheel overziend is de benaming 'konservadevc poli-
d-''c' -.vc! op z'n pbits. Oe politieke leiding houdt zoveel
mog-rli;'.; in eijcn hand ;n vertrouwt liever op produktic-
or.dcriiindeünjen me: ern te overzien iantaJ onderne-

JU

mingen dm op een gedeeltelijke invoering van flexibele
pnjzen. Dat heeft duidelijke voordelen — de Kombinate
zijn echte monopolies en bij vrije p,;j_.'~ *ou zeker infla-
tie ontstaan - maar ook nadelen. De gro..* . '-;:"--i
zijn niet in olie opzichten gunstig voor de mensen die ei
werken. Zo kan een bedrijf in de DDR na de Arbeids-
wet van 1978 vrijwel onmogelijk arbeiders ontstaan,
maar is het relatief makkelijker ze binnen een bedrijf
over te plaatsen. .Ais zo'n Kombinat meerdere vestigin-
gen heeft, is zo een moeilijk tegen te houden hrrstruk-
rurering mogelijk, waarbij arbeiders bijvoorbeeld ge-
dwongen moeten verhuizen. Tenslotte werkt het kon-
jervaticYc systeem een tendens in de hand vin 'nieuw
plan is oud plan plus vijf procent ' , zodat er bijvoorbeeld
weliswaar enorm vee! nieuwe woningen zijn gebouwd
(dat kan immers via een apart, politiek btslist, soi?:"-.!
woningbou'wprogram), maar de bedrijven r.clf de afge-
lopen tien jaar veel minder grondig vernieuwd zijn.

Polen
Het vijfjarenplan vin de regering Gomytxa voor 1?71-7S
leek veel op dat van de DDR, maar ds 'niw.ve stritegi*'
vin d< eveneens nieuwe regering Giirek veranderde dat.
Eerst voorzichtig, later en bij schijnbaar sucees steeds
rigoureuzer: zowel sterk toenemende investeringen in.
fabrieken, Us hogere Ionen, ils woningbouw. DJC kon
niet alleen door import van nuchincs en techniek. De
irbeidspi-oduktivitck steeg snel. Mensen witvti enthou-
siast over de nieuwe plannen, en hen werden luto's en
woningen beloofd. In enkele jaren stecj de-k-vensitin-
daard enorm. Vin 1971 tot 1974 nimen d* rïtls lonen



meer dan twee keer het geplande percentage toe, en de
arixidsproduktiviteit nog meer. De importen stegen jaar-
lijks bijna met een kwart (uit het westen met 4O pro-
cent), de exporten met een vijfde. Omdat alles zo pnch- '
dj ging, leek de mislukking van het feitelijke hervor-
mingsplan ook nier zo erg.
Vanaf 1975 raakt deze strategie in moeilijkheden. Wel-
iswaar zijn er veel nkuwe machines neergezet, maar de
scholing is daar niet op ingesteld: de installatie duurt
Unf en als ze er staan kan niemand er mee omgaan.'
Even belangrijk is het dat de landbouwproduktie veel
minder toenam. Het breekt de polen daar nu op dat
begin jaren '50 de dan gekollektiviscerde landbouwbe-
drijven vanwege de tegenwerking van de boeren weer
opgesplitst werden, én dat er sindsdien geen koherente
landbouwpolitiek gevoerd is. Eigenlijk wil de staatslei-
ding liever kollektieve bedrijven, en hoewel de boeren
deze druk in grote lijnen weerstaan, is die wetenschap
voor hen geen stimulans voor modernisering. Na een
versoepeling in 1971-74 (verkoop van staatsgrond aan
boeren, kredieten) zijn daarna de teugels voor de boeren
weer aangetrokken: verhoging van belastingen, rantsoe-
nering van veevoeder etc. Zo is er het slechte van twee
werelden: noch een gocddraaiende koöperatieve land-
bouw zoals in de .DDR, noch door de staat gesteunde
moderne parrikuliere bedrijven zoals het beleid in 1971-
74 was. 27 procent van de boeren heeft nu minder dan
2 ha. grond, 87 procent minder dan 7 ha. Dit zijn de
twee strukturele problemen. Daar bovenop kwamen de
toenemende afzerproblemen in het westen vanwege de
kapitaüstiese krisis.
Dit alles was vanaf 1976 duidelijk, maar de politieke lei-
ding had er geen antwoord op. Dat kon ook niet zo mak-
kelijk. Bijvoorbeeld: in 1975 was er weliswaar een
absurd hoge investeringsquote (38 procent van het na-
tionaal produkt werd geïnvesteerd), maar die krijg je niet
zo snel weer omlaag als omhoog (je kan moeilijk halfge-
bouwde fabrieken zo laten staan). Na 1976 werd er vol-
strekt geen 'ordeningspolitiek' meer gevoerd. Er vonden
bijvoorbeeld wel bcdrijfskoncentraties plaats, maar de
grotere wettelijke bevoegdheden die haar direkteuren
daarmee in de DDR kregen ontbraken.
De regering Gierek had het ckonomies beleid tot legiti-
matie var» haar politiek gemaakt, en met het falen daar-
van zou ze automaties zelf in de problemen komen. Dit
kon ze enige tijd uitstellen door de bestedingen meer
toe te laten nemen dan de produktic: als 1970 = 100,
wal het eerste kwartaal van 1977 de industriële produk-
rie nog bijna gelijk aan de omzet in de winkels (rnp.
204 en 210), daarna blijft ze daarbij achter (eerste helft
1979 212 rcsp. 237). Overal worden de voorraden opge-
maakt; er ontstaat inflatie (in 1979 7 procent) en de
rijen voor de winkels worden langer.

De regering Gierek durfde geen keuze meer te maken:
bij elke keuze zou te teveel weerstand van een bepaalde
belangengroep ontmoeten. Het konccpt plan 1981-85
leek sterk op dat voor de voorgaande vijf jaar, maar
alle* een beetje minder. De kritiek van de onafhankelijke
vakbonden op dit beleid was volkomen gerechtvaardigd.
De poolse ontwikkeling heeft duidelijk gemaakt dat de
menien om wie het in de politiek gaat zélf invloed moe-
ten hebben.
Op korte termijn is de ekonomiese situatie er echter

alleen maar moeilijker o? geworden. Bijvoorbeeld: aller-
lei groeperingen zijn flinke loonstijgingen beloofd, tege-
lijk moet het onderwijs en de gezondheidszorg verbete-
ren, terwijl de afbetalingen van de schulden aan wester-
se landen de export overtreffen. Dat kan nooit allemaal
tegelijk. Of de nieuwe regering kan de loonk on cessies
niet nakomen, wit de vikbond in een verder offensief
zal drijven, of de westerse banken zullen uitstel van be-
taling jeven, maar dar zal wel samengaan met hvde
voorwaarden.

Hongarije: 'geplande markt'
Vergeleken met Polen voerde Hongarije, net als de DDR,
een veel konsistenter beleid. Vooraf werd C«n heel
'rtieirta ekonomies mechanisme' in de kommunistiese
partij en door het management besproken, en daarna In-
gevoerd. De elementen daarvan waren:
— Bedrijven hadden een grotere autonomie op de bin-
nenlandse markt. Daarbij zijn de toegestane investerin-
gen en een deel van de lonen en premies gekoppeld aan
de behaalde winst. Doel van die koppeling was dat ar-
beiders en managers zelf ook geïnteresseerd worden in
het goed draaien van hun bedrijf. Dat galt natuurlijk wel
in tegen het principe van 'gelijk loon voor gelijke arbeid'.
Als een bedrijf toevallig goedkoop grondstoffen kan ko-
pen (bijvoorbeeld omdat een deel van de prijzen nog
vrij willekeurig is) haalt ze veel winst zonder dat arbei-
ders efficiënter of harder gewerkt hebben dan elders.
Daarom was het systeem ook wel zo opgezet dat lonen
en premies minder flukru eerden dan de winst.
— In het verlengde daarvan: slecht lopende bedrijven
werden weliswaar gestraft met lage lonen en minder geld
voor uitbreiding en vernieuwing, maar die koppeling
had strakke grenzen. In Hongarije ging er na 1968 nog
geen enkel bedrijf failliet, dus de 'straffen' voor slecht
funktioncTen bleven beperkt. Dat kon moeilijk anders
gezien de centrale doelstelling van volledige werkgele-
genheid, die ook steeds is behaald. Verder bleven eigen
mogelijkheden tot uitbreiding en modernisering voor-
lopig beperkt. Zo worden nog ongeveer de helft v«n de
investeringssommen centraal gereguleerd, een kwart
loopt via de banken en de rest wordt door de onderne-
mingen zelf vastgesteld en uit ingehouden winsten be-
taald. Omdat bedrijven wel weer in de ekstra winsten die
met de uitbreiding zijn te behalen zijn geïnteresseerd is
een uitgebreid en ondoorzichtig lobby-systeem bij de
centrale overheid ontstaan.
— Als sluitstuk van het 'nieuwe mechanisme' was een
nieuw prijssystccm bedoeld. Gedeeltelijke invoering leid-
de steeds tot prijsinflatie (omdat vele bedrijven hele of
halve monopolieposities innemen), en werd na experi-
menten voortdurend uitgesteld. Vorig jaar werd het toch
ingevoerd, met xjs -doel 'bet goederenpakket aan Jt
krachten •aan de 'wereldmarkt bloot te stellen'. 50-75
procent van het assortiment van de produktiemiddelen
heeft nu een prijs die nauw verband houdt met die op de
wereldmarkt, voor konsumpticgoedcrcn is dat 50 tot 60
procent. Invoering van dit systeem leidde tot flinke infla-
tie (in 1979 9 procent voor konsumpuegoedcren),
maar omdat er vooral rwcc jaar over \va» gediskuwieerd
en geëxperimenteerd heeft dat niet tot grote politieke
konfliktcn geleid. Door deze nieuwe prijzen tal het ver-



ichil tussen moderne, joedwerker.de bedrijven en oude,
inefficiënte nog groter worden. De moderne fabrieken
kunnen dan prima met westerse konkurreren op de we-
reldmarkt. Anderzijds verwacht het plan voor 1981-35
dat er in Boedapest zoveel bedrijven gaherrtrukrureerd
moeten worden dit daar werkloosheid zal ontstaan.
- De bedrijven konden ook relf buitenlandse kontrak-
ten afsluiten. Hierdoor werd echter steeds meer geïm-
porteerd, wii eind '78 flink werd aangepakt. Voor om-
vangrijke importen moest toestemming gevraagd worden,
de export werd sterk gestimuleerd. BinnenLmdïc inves-
teringen werden dit jaar lager gepland dan het voorsian-
de, maar omdat dit Ln goed overleg met de bedrijven ging
leidde dat niet tot chaos, terwijl de belangrijke ver-
nieuwingen gewoon door kenden gaan.
In Hongarije zijn zo veei duideEjkcr markteiemeT.tcn
versterkt dan in de andere rwic landen. Omdat maar een
kwart van de investeringen eigenmachtig docr bedrijven
doorgevoerd worden en Ionen met vcd 'schokdempers'
aan de winsten verbonden zijn, is er toch zeker sprake
van eea 'geplande markt'. Overduidelijk U wel dit een
sterk op efficiency gericht beleid als het honjïirsc met
een intensief sociial program van over^njj^ubcuies,
ondersteuningen etc. vergrzcld moeten £-.an, r.-ülen de
sociilisriese pretenties niet heel erg in de knel komen.
Het hongaarse beleid g»at uit van de 'onvemijdslïjkbeid
van-konflikttn tussen de efjlciency-voor^saardin en de
etiese principes ven de socialistiese ckonamiz' ("omsi,
p. 149). Dat heeft in de praktijk een dubbel voordeel:
maatregelen die op efficiency gericht zijr v/orden ten-
minste niet als Lntrinsiek-socialisti« aan de man of
vrouw gebracht (zoals in ds DDR de stuYiuI-.ir.;» van
ploegendiensten), en kunnen daarom in principe tcg:lijk
met een goed sociaal programma g-rkornpenseerd mor-
den.

Slot
Het geheel overziend: drie zeer voischiltcr.de or.rwikl-.e-
lingen. Duidelijk is dat deze door verschillen in het in-
terne ekonomiese beleid benwld z:in. Alle tóe '-.r.dden
ze van de krisis in de wcreldhandel := lijden: Hcr.jirije
het meest (groot har.delspcrcenta" van hot r.'.rioni-l
produkt, en uitvoer van goederen die era «ï were!dm:r'-'.t
relatief goedkoper werden), veen! Pcl':i wt ir::.-;" er
(haar exportproduktcn werden a?nvan!-.slijk j--.i;t rc'tti-jf
duurder). De DDR en Honririje stuurden re^cirec!-.: 07
efficicncybevordcring zaT door orjrnisatorit.ee verande-
ringen. De DDR centralisccr-'e het beleid er. ms-J-.ri het
door de vorming van Ilonbincte üvemicLtc'j^cr. !"or.-
garije h'et de bedrijven zelf steeds rncrr b;„öj:cn zodat
het planburo tijd kre-g zich met de v/ezcnli-ks proble-
men bezig te houden. Hun aanpik is doelbewust, maat-
regelen worden lanrj tevoren voorbereid. Do horrürse
aanpak lijkt meer mogeïij'.-.hedsn cct dcrackr^dicrin^ 'c.
geven in de bedrijven zelf, omdat er bïnp.-n die bedrijven
immers meer te beslissen valt. Ee:i dïrj^lijks c:mo':ra-
tiscring is b de DDR nu onmogelijk, dï v/ej c'ifrcoc is
voorlopig afgesneden.
De achtergronden vin dit verschil ?ijn niet c!:anor.i'.s,
maar politiek. In ekonoir.icr: ;in had r!c DDTl i.i 1CT3
net zo goed een 'nieuw c'.cor.omies rr.eci'znLs.T'.c' in k-n-
iiv:i voeren als Hongarije, clc orr

ong<r/ecr dezelfde. Maar politiek niet. De hongoarsc poli-
tieke leiding heeft vanaf 196O naar toenemende libelari-
jcring en uiteindelijk demokratisering gestreefd en wordt
door brede lagen van de bevolking gesteund. De DDR-
rejering wiagde zo'n hervorming niet, juist omdat haar
politieke positie in het gedeelde Duitsland ueel zwakker
is. Met Ax.=l Springer op nog geen kilometer van het
SED-hoofdkantoor is de DDR-top erg gevoelig voor alles
wat op 'kapitalistki* tendenzen' lijkt. Die hervormings-
wc£ is in 1968-'70 niet ingeslagen, en daar nu mee begin-
nen zou veel moeilijker zijn.
Polen voerde wat betreft de hervormingen nauwelijks
een beleid, dat leek aanvankelijk ook geen ramp. Het
'honjoarse model' zou aardig passen bij de vakbonds-
eiscn, masr is op dit moment volstrekt niet door te voe-
ren: zo'n aanpak vereist een langdurige voorbereiding, en
een omschakeling op een nieuw 'mechanisme* brengt al-
tijd 'kinderziektes' met zich mee. Een snelle Kombinat-
vomiing zoals Li de DDR lijkt misschien wel efficiënt,
maar gaat zó tegen de wensen van de vrije vakbonden in
dat de politieke leiding dat er nooit door kan drukken.
Polen zal haar eigen weg moeten vinden — voorzover dat
haar door de grote oost- en weitburen toegestaan wordt.
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W£R LINKSE EKONOMEN OVER:

EN

ROPA
Tientallen jaren heeft links gedacht dat de socialistiese ekonomie vanzelfsprekend superieur zou zijn
aan de Jcapitalisriesc. Zo eenduidig blijkt het beeld in de praktijk niet te zijn. In dit ronde tafelgesprek
komen achtereenvolgens aan de orde: de ekonomiese ontwikkeling in 1976—1980, de oorzaken van
de vertraagde groei, de landbouw, de ekonomiese hervormingen, de techniese ontwikkeling, de cner-
giesektor, de vooruitzichten voor de toekomst en de betekenis van dit alles voor links in het westen.
Deelnemers zijn; Wlodzimierz Brus (Oxford, tot 1968 in Warschau), Julian Cooper (Btrmingham),
Michael Ellman (Amsterdam) en Mario Nuti (Birmingham). Vier ekonomen die zich met de linkse
beweging verbonden voelen.
Het gesprek werd gevoerd op 10 december 1981. Onderstaand verslag werd eerder gepubliceerd in
het februari-nummer van Marxism Today, het maandblad van de Kommunistiese Partij van Groot
Brittannië. Voorzitter was Monthy Johnstone.

Hot bfourdetfii jullif d? ckwioiniest.' u?i:iu:f;kïliii£ van
df Sovfct-Unic en de oosicuropuse landr-n in de afgeto-
pt n c ii.'n j ja r?

Brus.- tr is een verschil tussen de Sovjct-Unie en Oost-
Eurupi . In de Sovjct-Unic. is er sprake vnn ccn onmis-
kenbaar vertraagde groei: Je groeivoeten ualcn sinds
1950. Elke periode van vijf jaar. behalve 196<5-'70, gaf
een lagere jaar l i jkse groeivoet te zien dan d<r voorgaande
periode en daarbij was de feitelijke groei steeds minder
dan de geplande. De Oost-Europeanen beginnen nu in
dezelfde moeilijkheden te komen en dat zou al eerder ge-
beurd / i jn - in de eerste helf t van de jaren zeventig — in-
dien /.c geen reusachtige kredieten uit h-et westen gekre-
gen souden hebben. De Sovjet-L'nic leende in de verste
verte niet iovecl. Maar volgens de plannen van 1981 tot
1985 LZ\r overal ccn vermindering vin de groei plaats-

vinden. Daarom moeten we eerst een antwoord vinden
op twee vragen: wat waren de algemene oorzaken voor
de^c vermindering van dynamiek en in welke mate had
de dramatiese krisis, die inzette in het midden van de ja-
ren zeventig te maken met speciale faktoren, zyals de
cncrgickrisis?

Oorzaken

Laten rae bet dan over de oorzaken van dit proef i bebbe*.

Nuti: Een van de bepalende faktoren is ongetwijfeld de
inefficiency die eigen is aan een centraal geplande eko-
nomie. En die wordt nog verergerd door de uitputt ing
van reserves aan arbeidskrachten, grondstoffen en ener-
gie. De groei werd zodoende steeds duurder betaald. Mis-
schien komt het deels ook door een overmaat, aan am-



bi t ic , ccn doortrekken vin in het verleden uercilcti.- ^:oci- i
cijfers in de nieuwe plannen. Er wis geen oog voor de '
grenzen vin ile/.e ^roei en danoin wis voortzetting van
het vroeger wellicht adekwitc beleid in de jaren zeventig
of misschien al in de jaren vestig- met meer zinvol. Hier
moeten wc externe faktoren aan toevoegen, zoals het
slechte weer, dat de landbouw, het vervoer en de bouw
ongunstig beïnvloedde. Aan deze faktorcn wordt echter
al gauw teveel aandacht geschonken, omdat de gevoelig-
heid daarvoor weer een gevolg is van onvoldoende inves-
teringen in de landbouw en hc: vervoer. Maar goed, het
weer was ongunstig. Een ander pun t is de oliekrisis en
de gevolgen van de wercldrecessic.

Ellmani In dat opzicht waren de ervaringen van de Sovjet-
Unie en Oost-Europa echter heel verschillend. De Sovjet-
Unie heeft grote voordelen gehad van de verhoging van
de wereldmarktprijzen voor zijn belangrijkste export-
goederen: olie, gas en goud. Het profiteerde vin ontwik-
kelingen op de wereldmarkt, terwijl grondstoffen impor-
terende landen, zoals Hongarije, erop verloren.

Nutii De wcrcldrecessie wis zo belangrijk omdat de oost-
europese landen zich meer op het westen gericht hadden
en in toenemende mate afhankelijk werden van de im-
port van graan en technologie. Het werd moeilijker de-
ze importen met exporten terug te betalen. Doordat de
rente in het westen van 1973 tot 1981 steeds hoger werd

. .«apeiden de schulden zich torenhoog op, wat in het gc-
:": heel niet was voorzien, maar vervolgens het beleid in de-

ze landen sterk beïnvloedde.

Interne faktoren

Cooperz Ik geloof niet dat de kapitalistiese krisis voor de
Sovjct-Unic 10 belangrijk is. De oosteurcpese landen heb-
ben daar veel meer last van. In de Sovjet-Unie zijn inrer-
ne faktoren belangrijker-, daar gaat het om een proces op
lange termijn.
Eén van de oorzaken is de sterk verminderde groei van
het aantal arbeidskrachten wat zich voornl in de jaren ze-
ventig manifesteerde. Terwijl er in de voorgaande pcrfode
meer dan voldoende arbeidskrachten uit de landbouw

' vrijkwamen is dit niet meer mogelijk. Het is no» ingewik-
kelder, omdat de industriële werkgelegenheid in de Sov-
jct-Unie — tegen de trend van andere onrv.'!';he!dc lan-

en in — maar blijft stijgen. Dan is er d: uitputt:n:j van
>nakkelijk te winnen grondstoffen en cli?. i^c jcn^te
winningen is Siberië zijn veel en veel duurder.
Zeer belangrijk is de logheid vin het p!a:i- en man--';ment-
systeem zelf en van het gedrag dat dit op!r/;rt, liet riet
voldoende op nieuwe omstandigheden kunr.-n inspelen.
Er heeft een verveelvoudiging en versplintering vin prio-
riteiten plaatsgevonden: de noodzaak van cm crij^er.cle
levensstandaard, de defensielist. H;t vaJr n:s: te cr.-.kcn-
nen dat de defensie de groeivoet verminderd heeft, riet
in de laatste plaats vanwege de inv!oe;l op d^ techniesc
en wetenschappelijke ontwikkeling in de Sovjet-Unie.

m

Ellman: In Oost-Europa bestaan rvvcc opvattingen over
de verhouding russen de oosteuropese tn ds ',vcrc!c!krisis.
De ene groep geeft de schuld vooral -in de kapitalisten
en hun krisis. De andere groep acht de intrrne oorza-
ken het belangrijkst en wijst erop dat de ckonorricsc or-
ganisatie stcedt minder op de problemen is toegesneden.
In dit verband wil ik wijzen op het ontbi'ike.i v.'.n elk
terugkoppeüngsmechanismc in de trn.d::icnt:sp!-.rnir.3 —

^ 'tzij ckonomics via de markt, hetzij socio-pcütiek door

— -*^^:.,in». jt^j-"» T —- y -j>»~*~m>. , -r '-..«^. t j^*m^- ,\w .

onafhankelijke maatschappelijke organisaties. Omdat die
terugkoppeling er niet is zijn regeringen in staat zo'ft
desastreus beleid te voeren als in Polen gebeurde - tot
het cot een katastrofe icidc.
Het is natuurlijk waar dat olie-winning in meer afgelegen
gebieden duurder is. Maar men moet niet vergeten dat
sczr.mige van de exorbitant d-_ -e investeringsprojekten
waar de Sovjet-Unie aan begonnen is net zo slecht geko-
zen zijn als vele poolse investeringsprojekten uit de ja-
ren zeventig.

Brusi Wc zijn het erover eens dat er externe faktoren -zijn.
Dat zijn echter niet de belangrijkste. De daling van de
groei zette in de Sovjet-Unie eerder in, het land i* niet zo
afhankelijk van het buitenland en over het geheel geno-
men profiteerde het van de prijsstijgingen op de wereld-
markt.
In Oost-Europa zou de krisis eerder zijn uitgebroken in-
dien er geen westerse kredieten zouden zijn geweest.
Msar men kan niet eeuwig blijven lenen en toen er op de
rem werd getrapt kwamen interne ondoelmatigheden aan
het licht. Polen was tot 1973 een netto exporteur vtn
voedingsmiddelen, tot 197S van energie. Aan het eind

'van de jaren zeventig, al vóór 1980, was het een grote
netto importeur van voedsel en zelfs van energie. Dit
betekent dat binncnlr.ndse faktoren verantwoordelijk
w:rcn voor deze omsbj, voor de mate waarin Polen nu
vin buitrr..'an J^c omstandigheden afhankelijk is. We kun-
nen binnen- en buitenland:: problemen niet zo simpel
ïcheidcn: je mcTt nïir de binnenlandse kijken teneinde
de toencrr.rr.de afhankeli jkheid en kwetsbaarheid ten
cpricütc vin h=t buitenland te kunnen verklaren.
De mcrs:: mensen wijzen op het overgeccntralisccrde
syyri-i.n vr.n p!?.nnir.j en management. Maar de gebreken
daarvtn zijn .<! lin^j bediscussieerd en erkend, niet alleen
in jecjo-jlrvis en Hongarije, maar zelfs in de Sovjet-Unie.
De:ond-.r.r;s vcrs"-:rc!" er niets. Waarom? Daar is geen
ar.t\vr:.?rd op rr.c^-lij!'. zonder het politieke systeem, dit
elke vorm v?.n pluralisme uitsluit, in ogenschouw te ne-
men. De bel.'.njrij'/cte beslissingen worden van bovenaf
opjtiegd zonder echte sociale kontrolc en er is geen me-
chanisme om de gevolgen van die beslissingen te toetsen.
Cp de merkt wordt niet getoetst — niemand gtat fajlliet.
Niemand worde politiek getoetst — er zijn geen verkie-
zingen te verliezen. Dan blijft alleen de eksplosic over.

Cconrr: Het wordt steeds duidelijker d»t dit soort matt-
schappi-en hun cHcn tegenstellingen hebben. Dat werd
in de jart-rs z^-::_; door ckonomen uit de Sovjct-Unic of
socialisten elders niet voldoende onderkend. Het geeft
r.ieuwc problemen inti ien een maatschappij volledige



l
werkgelegenheid.wil l i . iAuh. iven en pr'isitijg'.ngcn wil be-
perken.

Ellnian: Precies, belangrijk is hot bepaalde voordelen
niet andere problemen te miker; hebben. Ik vind het een
aan/ienli jke prestitie dat er in Cost-Europa volledige
werkgelegenheid is. Anderzijds zijn de tekorten hier nauw
mee verbonden. Je rnoet het één tcfjen het ander afwe-
gen, maar als het misgaat heb je geen van beide.

•

Brui: Dat klopt, maar we moeten wc! bedenken dat in
de oostcuropcse ckonomieën trkortcn.aan grondstoffen,
vooral energie, Je mogelijkheden "in nuttige arbeid be-
perken en een gevaar voor He volledige werkgelegenheid
kunnen betekenen. Dcsond?rki is het energieverbruik
per eenheid produkt ia de sociilistiese landen veel gro-
ter dan in het westen. Er is in de bestrijding van het ener-
gieverbruik sinds 1973 weinig vooruitging geboekt. Oost-
Europa schijnt op de schok van d: 'olitkrisis' niet gerea-
geerd te hebben. W-~rom nLct? Omdat het ekonomiese
systeem niet goed funktionrcrt en op idministratieve
instrumenten vertrcuv/t. Ieder heef: belang bij toenemen-
de inputs, \vil méér inputs voor mir.Jer produktie. Prij-
zen zitten zo in elkaar dat vcripilüng brloond wordt. Als
dai niet verandert ia', c!s drdeac: jrori onstuitbaar wor-
den en nuttige werkgelegenheid ni-:t gtgr.r.indcerd zijn.

EIman: Dit betekent dit het systeem in toenemende ma-
te een negatief effelct herft. Koe kern: dit?

Brus: Omdat de choncmie sreids ingewikkelder wordt
en het belang van ekonomieie krit.ni in tegenstelling
tot simpele hoevecüieidskriceria i.crrt:mt. Verder is er
een politiek er. :ocio!of;;e:j probi.-rm. f/.cnren ontwikke-
len een bepaald gedrcj winneir ze c.roo.'taurend jjekon-
fronteerd worden mcï d- 'regels v .-.r» I:.t Jp-^1' van dit sys-
teem, die tegen elk gejond vertnnd ii^r.an. Cp lange ter-
mijn is dat misschien het cr.-;T:e: rvr.-.jcn wordsn anti-
sociaal.

EHmam ja. één v?n dcriecst op:.iv.-rk'.'.!j!''-- r'-incnten van
socialistiesc planning is rfc rr.o.Tr.t p.!vr*irerin3 vin eko-
nomiese belangen. Or:dsr hc: :y-:c?^n op c:n idiote ma-
nier werlit en de ir.rr.rtr> :.Mi va i'.:t roeide systeem
vervreemd voelen, s-e!!:,- z'. :.•'-:n n^ tdang in hun
privé-zïken, de h.'.r.de!ci'-s di-: z- o"> '.''r.'.rtn zetten om
schaarse goid-rron te pzl'.iscn K .-.rïjrcn cu ir. het alge-
meen cle manier -.viiirop ze hc* v »or v.ichzilf en Iiun gezin
zo goed mogelijk kur.n ;r. r^j-.-I-r.. C-: rc:t v-n QC maat-
schappij zoekt het mair ui t . :.:.-l;:n dat op ^otc schaal
gebeurt heeft dat p.svcHen voor her fvit i t icn^ren van het
ekonotnics systeem, die niet izom.nr uit de statistieken
blijken.

Nuü: We itellrn dat het systeem in toenemende mate
inefficiënt wordt Ik denk dat dit deels komt vanwege
uitblijvend sukscs vin het gevoerde beleid, waardoor de
bestaansgrond van dat beleid is komen te vervallen.
Deels komi het door een verslechtering van externe om-
standigheden, deels ook omdai enkele zaken, zoals te-
korten, kumulatief zijn.

EUman: Als er ergens een Iind in de wereld was waar je
het typ« middelcn-versiindendc ckonomies* systeem op
poten kon zetten dat socialistiesc planning genoemd
wordt, dan was het de USSR van de jaren twintig en der-
tig, omdat er zoveel ongebruikte middelen waren, ar-
beidskrachten en grondstoffen.

Bru»« Maar ook onder zulke omstandigheden kun je geen
systeem opbouwen dat efficiency veronachtzaamt om het
vervolgens weer simpelweg af te schaffen. Het is buiten-
gewoon moeilijk je van de politieke, sociale en ekono-
miese unptikatics van zo'n systeem te bevrijden. De prijs
op lange termijn zou te hoog kunnen zijn.

Landbouw

Laten we bet verder over de landbouw en bet voedsel-
probleem hebben. Deze kunnen van beslissend belang
zijn.

Ellmtn: De belangrijkste problemen in de sovjct-land-
bouw zijn de hoge produktiekosten en de poging de prij-
zen in de staatswinkels stabiel te houden. Een integraal
onderdeel van het landbouwbeleid onder Brezjncv is een ,
gedurende vele jaren volgehouden grootschalige invcite- j
ring in de landbouw geweest. Maar de opbrengsten van ;
deze investeringen zijn, om het zacht te zeggen, teleur- i
stellend. Daarbij komen de enorme subsidies die nodig i
zijn omdat de vlecsprijzcn in de Sovjet-Unie nu, geloof
ik. al 19 jaar onveranderd zijn. De vleesproduktie is sinds
1975 niet meer toegenomen, maar de geld inkomens zijn
aanzienlijk gestegen en daarom zijn er steeds grotere te-
korten. Elke ekonoom kan vertellen dat je tekorten op
kunt heffen door de prijzen te verhogen, maar we weten
allemaal dat dat bepaalde moeilijkheden op kan leveren
voor een regering.
Nu moet er gezegd worden dat om klimatologiese rede-
nen de sovjct-landbouw nogal kwetsbaar is voor verande-
ringen in natuurlijke omstandigheden en daar is het socia-
lisme niet de schuld van De Sovjct-Unic heeft drie slech-
te oogsten gehad - in 1979, 1980 en 1981 - en dat was
een belangrijke reden voor de teleurstellende ging van
zaken in deze jaren. Je zou na drie slechte oogsten eigen-
lijk beter weer en een betere oogst verwachten. Als dat
er vtn zou komen zal het, naar ik vermoed, een hccj gun- l



sttgc invloed t'p iiï hele ^ovjcr-c-kenomie hebben.
Volgens nuj is de fundamentele reden van de landbouw-
problcnicn in de socialistiese landen echter de theorie
waarop hun beleid is gebaseerd. Volgens deze theorie is
grootschalige landbouw m hoge mate superieur aan klein-
chaligc-parirkuiicrc landbouw. Ik denk dat dit — zoals

,n vele tanden is gebleken — volsrrckr onjuist is. Dat be-
tekent dat de besteding van enorme sommen geld aan Je
opbouw van een grootschalige veestapel gebaseerd is op
verkeerde veronderstellingen. Het is veeleer zo dat er aan
kleinschalige landbouwproduktie specifieke voordelen
verbonden zijn.

Coopcr: Met de eerste opmerking ben ik het eens, over
de tweede heb ik mijn twijfels. Ik denk dat de sovjet-
leiders beginnen te erkennen dat slecht weer een gewone *
zaak is, waar de planning op afgestemd moet zijn.
Ik denk dat de kwestie van de arbeidskrachten op het
platteland belangrijk is. Het aantal mensen dat de laat-
ste twintig jaar de landbouw de rug heeft toegekeerd is
aanzienlijk. Het platteland vergrijst, de jonge mensen ver-
trekken, er is niemand om moderne technologie te intro-
duceren. Hoewel écn-vij!dc van de sovjet-bcrocpsbc-
volking in de landbouw werkt — wat veel is gemeten
naar internationale maatstaven - is de dcmografiese op-

. bouw van die groep ongunstig.
" "én van de belangrijkste problemen inzake de sovjet-

^ndbouw is onvoldoende differentiatie in de aanpak: men
heeft geprobeerd aan'het hele platteland een standaard-
patroon op te leggen. Maar ik denk niet dat de gehele
theorie van grootschalige kollektieve landbouw fout is.
Het is eerder'zo dat sommige voordelen van de groot-
schalige landbouw niet goed uit de verf komen en mis-
schien ook alleen maar gelden voor bepaalde aspckten
van de landbouw. Keel langzaam begint er enige diffe-
rentiatie en flexibiliteit in het landbouwbeleid te komen.
Daarin is zeker een rol weggelegd voor de panikuliere
sektor, die ongetwijfeld een efficiëntere sektor in de sov-
jet-landbouw is.

Brut: Ik denk dat de recente ervaringen in Oost-Europa
duidelijk maken dat een evenwichtige benadering nodig
is. De beste resultaten in de landbouw van socialistiesc
landen worden op dit moment daar bereikt waar groot-
schalige kollektieve produktie gekombineerd wordt met
partikuliere of semi-partikuliere produktie. Hongarije is

. een goed voorbeeld van samenwerking tussen kollektieve
-^ partikuliere boerderijen.

Ellman: Ik wil daarnaast benadrukken van welk politiek
gewicht voedseltekorten zijn, in het bijzonder in Roeme-
nië, de Sovjct-Unie en Polïn. Roemenië heeft net een
rantsoenering van het brood ingevoerd en er is een aan-
zienlijk voedseltekort. Er zijn stakingen en relletjes ge-
weest en volgens sommige berichten is de president van
Roemenië met stenen bekogeld toen hij woedende ar-
beiders wilde toespreken. In verschillende kleinere plaat-
sen zullen voedsclrellen uitbreken. Mensen zijn heel ge-
voelig voor voedseltekorten en ze zullen gaao staken om
hun ongenoegen te uiten. Niet politiek georganiseerd,
maar spontaan.

Nuri: Opmerkelijk is dat in kapitalisciese landen juist in
de landbouw geen produktic-ccnheden bestaan, die even
grootschalig zijn als sovjet-boerderijcn. Het probleem van
de grootschaligheid is verergerd door de verontachtza-
ming van investeringen, vooral in de staatsboerderijen.
Indien je loonarbeid gebruikt, en daarom niet aan het

Jirckcc zelf' -rlirtp v.ir, j- bucr •.ip-j't'.'.zt:'.. n>"r'. >.c veel
machines en kunstmest heuucn En Jan de prijzen. Ik
denk dat uiteindelijk de landbouwprijzen in vergelijking
met die van andere sektoren moeten verbeteren. Dit be-
tekent voor de industriële arbeiders een verlaging van de
leve n sst andaa rd.

Brus; Er zijn in de jaren zeventig in Puien enorme inves-
teringen gedaan. 2e waren echter volkomen verkeerd ge-
richt. Een heroriëntatie van investeringen in Polerr naar
de partikuliere landbouw zou aanzienlijke gevolgen heb-
ben.

Coopcr: In het geval van de Sovjct-Unie - en voor Oost-
Europa zou het ook zo kunnen zijn — is het probleem
vooral de verwaarlozing van de infrastruktuur. Met het
huidige zogenaamde 'voedselprogramma' begint de sovjet-
regering zich de omvang van dit probleem te realiseren.
In de Sovjet-Unie zouden investeringen in opslag, koeling
en transport op korte termijn veel meer kunnen beteke-
nen voor een verbetering van de voedselsituatie dan in-
vesteringen in de landbouw.

Ellman: Ik ben het met de ontimisticse analyse van het
'voedselprogramma' niet eens. Het gaat hier weer om een
alle proporties uit het oog verliezend investcringsprojekt,
zoals in Polen in de jaren zeventig. Het zal waarschijn-
lijk miljarden roebels kosten en nauwelijks wat opleve-
ren. De belangrijkste problemen van de landbouw wor-
den veroorzaakt door het ekonomies mechanisme. Ze
lijken op die in de industrie, maar helaas hebben boeren
in maatschappijen van het sovjet-type minder politieke
invloed dan belangrijke industrieën, zodat ze meer met
de gevolgen gekonfrontecrd worden.

Hervormingen

We komen nu toe aan de ekonomiese hervormingen. Wat
•waren de belangrijkste hindernissen voor veranderingen "
in bet over-gecentraliseerde systeem, waaraan de tekort-
komingen al aan het eind van de jaren vijftig werden ge-
konstateerd?

Brut: Volgens mij zijn er drie hindernissen. De eerste is
politiek in die zin dat sommige mensen aan de top den-
ken dat een verandering van het ekonomies mechanisme
het politieke systeem en hun politieke macht rou onder-
graven. Ik denk dat dit niet juist is. Nu in Polen juist het
uitblijven van hervormingen de politieke stabiliteit onder-
mijnd heeft terwijl de hongaarse hervormingen die niet
aangetast hebben, zou dit kunnen veranderen. Al» op-
vatting van politieke leiders is het echter een feit.
De tweede faktor is de gevestigde belangen van mensen
aan de top en op het tweede plan. Die hebben zeer veel
te verliezen, vooral daar waar bepaalde posities in de bu-
rokratie allerlei privileges opleveren. In Polen kwam dit
het duidelijkst aan het licht, maar het is overal het geval.
Het derde element buetrcft de serieuze moeilijkheden bij
het invoeren van een werkelijke verandering. Dit vereist
een zeer konsistent, geduldig ekonomies beleid, dat gun-
stige omstandigheden moet scheppen voor het veran-
derde systeem. In Hongarije zie je hoe moeilijk dat is.

Ellman: Ik ben h« eens met de nadruk die gelegd wordt
op het eigenbelang van veel hooggeplaautcn. Ik wil er
iets aan toevoegen dat niet voor de Idcinc oosteuropese
landen maar wel voor de Sovjet-Unie geldt en waar onvol-
doende aandacht aan geschonken wordt. Een bepalende



.c faktor in zowel het sovjct-beJcid als dat van het vroegere
tsarenrijk is de 'raison d'état'. Het is een feit dat de Sov-
jet-Unie een grootmacht is in een wereld van grootmach-
ten en dat ze daarmee moet konkurreren. Dat houdt in
dat irt het tot stand komen van het globale beleid in de
sovjet-staat militaire projckten en andere nict-rendabelc
investeringsprojekten, zoals de BA_M-spoorwcg, vin groot
belang zijn. Iedereen weet dat je door ekonomicsc hervor-
mingen het uitvoeren van militaire programma's niet ge-
makkelijker maakt.

Cooper: De hindernissen voor verandering zijn in de
oostcuropese landen anders dan in de Sovjet-Unie. Het
feit dat de industrie in de Sovjet-Unie in wezen door on-
geveer 35 industriële ministeries beheerd wordt betekent
een immense koncentratie vin gevestigde belangen, die
weigeren met elkaar samen te werken zolang ze niet door
één of andere formele regeling aan elkaar geketend wor-
den. Zelfs binnen de ministeries werken de verschillende
afdelingen niet graag samen. Chroetjtsjov probeerde dat
op te tossen door alle industriële ministeries af te schaffen
en door een regionale organisatie te vervangen. Ook dat
was niet het antwoord omdat het niet inging op de kom-
pleksiteit vin het probleem. Je ziet nu in de Sovjet-Unie
allerlei formele bindingen ontstaan. Van onderaf gezien
is de sovjct-ckonomic ondoorzichtig. Aan de cop staan

de de^'crisic;c!;turcn en één of twee andere sektoren, die
over Je beste middelen beschikken en waaraan Je groot-
ste prioriteit toegekend wordt. Het lijkt heel moeilijk
om de globale s t ruktuur van een hervorming te bedenken
die bij /.o 'n systeem en de daarin gevestigde belangen
past.
Nu iets over de huidige hervorming in de Sovjet-Unie. De
mini-hervorm ir;4 van j u l i 1979 was in zoverre interessant
dat hij een jrooc aantal experimenten van *le vooraf-
gaande periode samenbracht; reorganisaties, samensmel-
tingen, versterking van het plinncn in op één doel ge-
richte programma's, jen indikatur van netto ounut (in
tegenstelling tot de gebruikelijke 'bruto produktie'. die
ook materialen omvat, P. B.), enzovoort. Het probleem
is dat de hervormingen halfslachtig doorgevoerd zijn. Ik
denk dat er met partiële veranderingen op verschillende
fronten riiecr te ber:ik:n is dan met één rzdikalc hervor-
ming. Het lijkt erop dat de Sovjet-Unie in die richting
ien goed eind op weg :.;.

Eilmart: Je moet een verschil maken tussen de bedoeling
vin aangekondigde maatregelen en v/at werkelijk plaats
vindt. Wat is er nu eigenlijk gebeurd? Er is ontzettend
veel aangekondigd en niets daarvan pakte uit zoalj ver-
wacht; alks duurde vee! langer d»n gepland.

Brui: Werkelijke hervormingen betekenen afschaffing
van één van de tu-t. pilaren vin het opdrachtsystcem in
de planning: 1. de verplichte doelen die aan de onderne-
ming opgedragen worden, 2. de fysieke toedeling van
middelen. Naruurlijl: doen in elk systeem sommigen het
beter dan anderen. D« DDR doet het in het bestaande
systeem wnrschijnl:jk beter dan de Sovjet-Ur.ie, maar
drzelfdc fundamcr.t'.-le tekortkomingen blijven bestaan.

Techniecc a

Zullen -we nu overgc.ui naar r.-V tecbniese innovatie? Waar-
om is de tecbniese kloof tussen socialatiese en kapitalis-
l-'>:e lar.den ni?t k'.tiner geworden?

F. U man: In de huicl!C« sovjct-plan.ien staan de maatrege-
len gericht op t.chniese vooruitgang bovenaan. Dat geeft
de symbolicsc, v/ aarde aan die men er aan hecht. Daar-
naast \vordr er veel -.nergic in de wetenschap ge. roken.
Maar coch rijn de resultaten — de nieuwe produktcn —
teleurstellend. Hce komt dat? Ga miar eens na hoe de
hele zaak ftjcrgonirrerd is. Aan elk ministerie zijn één
of meer or.dcrzorksir.stitutcn toegevoegd. Die hebben
esn soort monoyoüepocitie. En wat doen ze? Ze doen
ondirzock, Ko'-.bcn een plan, schrijven rapporten. Stel
Jat iemand mor een ni-uw idee komt, dat niet in het
plan staat — dun zeggen ze hem cp te hoepelen. 2e zijn
c: niet in gcïriiwrc'.'.scrd. Kun werk i$ plannen te vervul-
len en n>et om revolutie nairc nieuwe produktcn voort te
brengen. . .
Eén van de opval;;ndc aspekten van het kapitalisme is
dat het s:eedsmiar w:er revolutionaire nieuwe produk-
tcn vooi-tbrcnr;:. Vóór 1750 was er nauwelijks tcchnicsc
vooruitgang. Daarna is een bepaalde vorm v»n ekono-
miecc organisatie, het industriële kapitalisme, verbonden
g-ïv/eest met s.iclle techniesc vooruitgang. Waarom wordt
er gcïr.noveerd? Omdat er konkurrcrcndc ondernemin-
gen zijn. Als ::ec misgaat, gaan ze failliet. Om winst te
maker, moctc.i ie innoveren. Sommige produktcn zijn
a-sociaal, ind- iTc .:ijn heel nut t ig . Onder c!e traditionele
socialisdesc planning is- geen bevredigend mechanisme
;j:vor.dcn dac de ka? _AÜs;ics.' 'ondctnimmg il» voort-



brenger van snelle technicsc vooruitgang kan vervangen.
!n Hongarije vindt nu-e~en~ belingnjkc diskussie over dit
probleem plaats, over de vraag hoe er zoiets lis socialis-
tics ondernemerschap kan komen.

CUOJXN-I Socialisten waren in het verleden van mening
dat het soculisme naar zijn aard dynamieser zou zijn in
de voortgang van wetenschap en technologie. De geschie-
denis heeft aangetoond dat dat niet klopt. De sovjct-
technologie valt op door zijn onevenwichtigheid. In som-
mige sektoren staat men er in vergelijking met de wereld-,
technologie goed voor, in andere is er een vergaande ach-
terstand. In het aJgemcen kun je zeggen dal hoe meer je
van de wetenschap naar de toepassing gaat, des te groter
de achterstand op het westen wordt.

Brus: Dat heeft ook te maken met de omvang van de on-
dernemingen. In vele gevallen ontwikkelen kleine bedrij-
ven nieuwe technieken, .die daarna soms door de multi-
nationals overgenomen worden-, vooral in de clektronika
is dit het geval. In de socialistiese landen bestaan die klei-
ne bedrijven echter niet.

EU man: Zoals Julian jtelde. is de Sovjet-Unie best goed
in het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke ideeën,
maar minder goed in de toepassing daarvan in de produk-
tic. Enkele jaren geleden stelde een adviseur van de amcri-
kaanse regering voor licenties van wetenschappelijke
buro's in de Sovjet-Unic te kopen, zelf de produkten te
gaan maken en die op de wereldmarkt te verkopen. Aan-
vankelijk leek het me een aardige grap. Later bleek ech-
ter dat een multinational van ncdcrlandse origine dit
werkelijk doet en ze zijn er zeer tevreden over. Maar op
een bepaalde manier geeft het, wat de produktiekant be-
treft, een superioriteit aan ten opzichte van het socialis-
tiesc systeem.

Coopen Een belangrijke faktor ter verklaring van het be-
trekkelijk lage nivo van de technologie is de zwakke po-
sitie van de konsumenten. Uitzonderingen zijn natuur-
lijk de defensie en de sektoren die akticf zijn in de bui-
tenlandse handel. In sommige sektoren van de sovjet-

^•nachine-industrie is men er, gedwongen door de wereld-
rkt, in geslaagd de afzet en kwaliteit van de produk-

ten op te voeren.

ElLmani Eén van de belangrijkste gevolgen van het tech-
nologieproblccm valt af te leien aan de strukruur van de
buitenlandse handel. Hoewel de Sovjet-Unie het rweede
industriële land ter wereld is, exporteert ze geen geavan-
ceerde industriële produkten naar het westen, maar voor-
al grondstoffen. Olie, gis, goud en hout. Dit komt deels
omdat ze de gewenste goederen van hoge kwaliteit niet
kan maken, deels door de slechte marketing.
Neem de DDR, het meest ontwikkelde oostcuropcse
land. Het nationale inkomen per hoofd van de bevolking
is er groter dan in het Verenigd Koninkrijk. Maar naar de
Bondsrepubliek exporteen het vooral primaire goederen,
géén geavanceerde industriële produkten. En daarom
heeft het nu problemen met de handelsbalans.

Cooper: Waarschijnlijk verschilt de tcchnologiese achter-
stand op het westen vtn scktor tot sektor. In computers
is er een achterstand van zes tot ach r jaar en het heeft er

van weg dat over een langere periode gezien de ach-
u...tand weinig afneemt. De Sovjet-Unie verbetert haar
cechnologics nivo, mair ongeveer in hetzelfde tempo als
hec w«ters gemiddc'dc.

Ellman: Ondanks Je verwachting vin links is do achter-
stand even groot als l 5 i 20 jaar geleden. Dar is eigen-
aardig, gezien de vourdclen die we toch verwachtten van
sucialistiese planning en ook omdit er veel geld is gesto-
ken in de import van technologie.

Brus: Mair door licenties te kupcr. en technologie te im-
porteren al j c op zich de achterstand niet verrrrmderen.
De techniek moet verder ontwikkeld worden, die moet
de motor van de ckonomic op ging brengen. Dat gebeurt
helaas in het algemeen niet in Oost-Europa.

Energie

Wat valt er ie zeggen uvtr bdi energieprobleem?

Cooper: Er is geen twijfel over mogelijk dat de Sovjet-
Unie een energieprobleem heeft. De makkelijk winbare
kolen- en olierescrves dreigen uitgeput te raken. Er i$
geen sprake van de oliekrisis die de CIA enige tijd gele-
den voorspeld heeft, maar het nieuwe vijfjarenplan voor-
ziet maar in een kleine produktietocname.
De verwachting is dat de olieproduktie na 1985 in abso-
lute cijfers zal afnemen. Er zal een energietekort ontstaan,
dat de Sovjet-Unie op lange termijn met kernenergie
hoopt op te lossen. Op korte termijn wordt naar aardgas
en kolen gekeken. De Sovjet-Unie heeft het geluk aan-
zienlijke voorraden aardgas te hebben, die zonder veel
problemen geëxporteerd kunnen worden. De komende
10 i 15 jaar zal dit veel deviezen opbrengen. Tegelijker-
tijd tracht men door massieve investeringen de kolen-
produktie nieuw leven in te blazen.

Nuti: Het energieprobleem wordt verergerd door het ho-
ge energieverbruik per eenheid produkt. Het energie-
verbruik is in de Sovjet-Unie en Oost-Europa hoger dan
in de OESO-Ianden en op de energiekrisij is in mindere
mate gereageerd. Het energieverbruik per eenheid pro-
dukt is er slechts licht gedaald.
Een ander probleem is dat de oostcuropcse landen zo
sterk afhankelijk zijn van de olie-invoer uit de Sovjet-

; Unie. Deze afhankelijkheid is het grootst in Tijccho-
: Slowakije en Hongarije en het kleinst in Polen en Roe-
i mcnic. In de toekomst zullen deze landen meer olie uit
j andere gebieden dan de Sovjet-Unie gaan betrekken, wat
| ze veel harde deviezen zal gaan kosten.

Brus: Het energieprobleem speelt in de kleine,oosteuro-
pesc landen, niet in de Sovjet-Unic. Indien de Sovjet-
Unie niet politiek gebonden zou zijn aan de aanzienlijke
export van haar voorraden naar Oost-Europa, zou ze er
zelf anders voorstaan. De poolsc situatie bezorgt de ener-
giebalans van de regio nieuwe kopzorgen. De kolenpro-
duktie is er zodanig gedaald dat de oosteuropesc landen
waarschijnlijk voor lange tijd een alternatief moeten vin-
den voor dat deel van de poolse kolen dat niet langer
rncer naar hen geëxporteerd wordt. Wat de kernenergie
betreft zijn de socialistiese landen natuurlijk in het voor-
deel, omdat er tot nu toe geen publieke protesten zijn.

EImanni Het is volstrekt duidelijk dat de oostcuropcse
landen ckonomies een last vormen voor de Sovjct-Untc.
De Sovjet-Unic verkoopt energie aan de kleine oosteuro-
pese landen tegen nict-konvertibele roebels ónder de we-
reldmarktprijs, terwijl ze op de wereldmarkt een hctgerc"
prijs en harde valuta zou kunnen krijgen. Bc mensen die
de verhouding vin de Sovjet-Unie en de kleine oosteu-
ropcsc landen als een soort traditioneel, rkonomies im-



pct.iuiirne zier. ir.«.-.i r. , < • . . j / .f^.c -•...
Comecon wordt niet voortgezet om de Sovjet-Unie cko-
nomies voorrieel te brengen.

Verwachtingen yojor de toekomst

line zal btt in df toekomst gaan?

Brus: Het ziet er naar uit dat tenminste de komende vijf
jaren naar stagnatie zullen neigen. De afname van groei-
voeten is een veel grotere ramp voor de sovjet- en oost-
europese ekonomicën dan die in de westerse situatie zou
zijn. De vooruitzichten zijn dus niet gunstig. Door zeer
doordachte veranderingen in het systeem zou een klei-
ne verbetering mogelijk zijn. Die zouden voor een "gema-
tigde maar voortdurende verbetering kunnen zorgen. In
welke mate die veranderingen er zullen komen is een an-
dere vraag.

Ellman: Indien er een ekonomiese stagnatie zou komen,
en ik ben daar minder zeker van dan de andere sprekers,
zou het de regeringen in Oost-Europa voor aanzienlijke
legitimatieproblemen stellen. Een groot deel van hun legi-
timiteit tot nu toe ligt immers in de hoge groeicijfers

Bruit Ik zei ook niet stagnatie, maar een neiging tot stag-
natie. Dat zal ik uitleggen. Uitgezonderd Polen was de
jaarlijkse groeivoet de afgelopen planperiode 4,5 procent.
De nieuwe plannen zijn lager gesteld en het is de vraag of
ze gehaald zullen worden. !k denk dat we zoiets van 2,S
tot 3 procent groei kunnen verwachten in de komende
jaren. Dat bedoelde ik.

Het staateplanbunau fCosp/anl in Moskou

minder dan de genoemde percentages. Hij zal nauwelijks
genoeg zijn om een verslechterende ruilvoet (verhouding
van import- en cxportprijzen, P.B.), in Oost-Europa én
de Sovjet-Unie te kompenseren. De legitimatiekrisis
wordt er niet minder door omdat er in het westen óók
een krisis is; mensen gaan de prestaties daarmee niet ver-
gelijken, maar beoordelen de verslechtering op /ichzelf.
We kunnen daarom onrust verwichten, die hetzij tot vor-
men van demokritisering, hetzi j tot vormen vin autori-
tair bestuur zou kunnen leiden.
f

De betekenis voor links in het westen

Wat betekent dit Mes vonr links in West-Europa?

EUman: Er is nu sprake vin een ekonomiese krisis op
wereldschaal, zoals in de jaren dertig. In de jaren dertig
leefde echter de verwachting dat.socialistiese planning —
opgevat als het traditionele sovjet-systeem — de oplos-
sing van de ekonomiese problemen zou blijken te zijn
Maar in de huidige krisis ligt dit anders, want één van de
eerste slachtoffers wis de socialistiese planning. Het i*
een ongelukkig, maar belangrijk gegeven dat we naar een
situatie toegaan waarin de socialistiese planning voor links
even weinig aantrekkingskracht heeft als de diktaruur
van het proletariaat.

Brui: Ik ben het ermee eens dat socialistiese planning
niet meer datgene is wat geacht kan worden alle proble-
men automities op te lossen. Dat is betreurenswaardig
omdat planning op nationaal nivo nog een enorme rol te
spelen heeft en daarom de oude politieke attractiviteit
zou moeten herwinnen. Om dat te bereiken moeten we
ophouden slogans over planning te gebruiken en moeten
we ons op een nauwkeurige analyse konccntreren van
het soort planning dat beter aan de maatschappelijke ver-
wachtingen kan voldoen. Het zou volstrekt fout zijn de
ogen te sluiten voor het feit dat planning in het socialisme
niet alle problemen kan oplossen. Over de noodzaak van
een kritiese beoordeling van het sovjet-type planning
heb ik het dan nog niet eens.

Coopcr: !k vind dat Michicl overdrijft. Voor gewone
mensen zijn volledige werkgelegenheid en een zekere baan
belangrijk, Maar er zijn lessen voor links. In het verleden
had links een zeer abstrakt en noga> utopics idee over
socialistiese ekonomic. De huidige ervaringen beginnen
tot een meer gedifferentieerde en realistiese benadering
te leiden.

Nuti-. Het belangri jkste voor l inks in het westen is het
vertrouwen in het socialisme niet te verliezen vanwege
verslechterende ekonomiese resultaten in de socialistiese
landen. Wc moeten naar het socialisme ki jken zoals het
werkel i jk als levend organisme bestaat en tot verande-
ring in staat is. Ik heb goede hoop in dcr.en. Maar het beste
wit l i n k s in het westen kan doen is haar eigen socialisme
van de grom! te brengen.

Vi'rtiiliiif f n bewerking: Pirtrr Runt

uit Oost Europa Verkenningen
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aktie

ok de IKV-leus '' Help 4e' kern-wapens
de wereld uit, om te beginnen uit
Nederland' , die al een jaar eerder
was gelanceerd, werkte in dit 'gat'
enora mobiliserend. Deze aioes'c ia-
•>ers op dit moment dat de USA en de
NATO een nieuwe ronde in de bewape-
ningswedloop waren begonnen , wel
worden begrepen als: waar een nieu-
we bewapeningswedloop begint - in
het Westen waar Nederland een deel
van ia - daar moet ook worden be-
gonnen de kernwapens , de H-bom en
de nieuwe raketten, te 'verwijde-
ren' , dat wil zeggen helemaal niet
eerst te plaatsen.
De leus kon echter - en dat zou
voor het vervolg van do vredeabewe-
ging belangrijk worden - ook andera
rorden opgevat. Zo in de geest van:
verbeter de wereld, begin bij je-
zelf. Dat wil zaggen als moreel ap-
pèl, dat weliswaar Iconkreet wil
zijn, naar in principe ovaral kan
worden toegepast; ...019 te beginnen
uit de SowJet-Unie, de B2R enz. . .
Haar op dat nomar.t funktioneerde de
leus in het verlengde van het pa-
rool 'Stop de H-bom' en ook het IKV
werd aassabaweging (ja al spoedig
dé vredesbeweging, toen de vredea-
beveging verweten word 'hcomunlB-
tisch' te zijn -en de kerkclijko K
van het IXV vertrouwenwekkender
bleek dan de bij 'Stop do K-bom'
veraoede cowcunisticcha C). Ze ward
dat t»gers de ei^on verwnchtins In
•n ook wel enigszins ts^en wil en

"dank. Het IKV zas zichzelf vooral
ttls ' consciousness-raising' en had
vandaar nogal wat rcsorvas tegen-
over het vercoend oppervlakkige ka-
rakter van een massabsw^siug. Ook
dat zou een rol spelen ia hat ver-
dore verloop van de vrod«sbe'wesing.
De IKV-leiding bloei een neiging
houden liever 'danh-codslle.-i' te
ontwikkelen dan na3a.a-c.kt ia te or-
ganiseren, bleof - ondanks alles -m
•eer geloven in de Icracht van ar-
gumenten op zichzelf dan in de
kracht van d« aas na.

tegenaktie

Dit spekta'.culairo su!i;a«c vim de
waardoor zij tot

een poi.it <.elu> t w. tor we^ü, utu-xei.-
de ook dat zi; door de 'J3A/NATO-po-
litici hoogst serieus genomen werd.
Zî  jjingen ovor tot tsgenak'cle ca
het verloren terrein te heroveren,
het 'gat' ta dichten. Het doel var.
die tegenaktie was; 1) de Sowjet-
Unle c.a. p>oet veer •j.-c.rden-.baschoUM'd
als minstens zo aktief op het punt
van bewapening als de USA/HATO; 2)
de Weateuropesö vredesbeweging aoet
zich aipgtens zo scherp afzetten
tegen de (bewapening van de) Sow-
jet-Unia c.a. als tegen (dia van)
de USA/NATO. De middelen die men
gebruikte waren: 1) da 'uitvinding'
van de SS-20 als het wapen waarop
het besten net zijn middellange af-
standsrakatten reagaerde, zodat
zijn 'Rüstung' (bewapening) kon
worden verkocht ilr. 'Hach-ru'stuns'.
De SS-20 was er inderdaad al langer,
•aar hij werd door de westerse pu-
bliciteit eerst 'ontdekt' nadat ge-
bleken t/as d&t de bevolking en massa •,
N-bon, Porshinc ea Cruise afwees.
2) De vredasbeweeing ervfiü te be-
schuldigen esn 'handlanger van Mos-
kou' te zijn. ^en sl^B daarbij uit
van bet buiten naar ook binnen de
vredesbewejing nog steeds «terke
antikoütaunisuo, dat nllea wat met
da Sowjot-Uiii» te naken heeft, al
gauw beschouwt als uit dan bo*e, in
de gelader: zin van dit woord (de
boze = de rtuivol). Wolnu, aet de
boze, rie uuivel, 3luit Jo geen pakt,
zal f H i^iat op het seer beperkte punt
van de 'cbjektlevu belanceng«"««Q-
achap' (uigholcl) tusoen de Sowjet-
Unio c.s. en vreat-Europa inzake de
'beporkt« kernwüpenoorlog' rtle héél
Europa tot slaijveld sou anken. De
beschuldiger^ die &an da vredecbe- j
weging ward g«r4.cht , Tras" <*«8 t« «f-
fektiever crad^t r.ij ai«t alleen
'technAach* van aard was: jullie
onderschatten de Fowjet-bewapening ,
aaar ooi: 'noroal1: jullie, die be-
weren voor vroda to zijn, idaalia-
t«n dus, verplicht tot morele in-
tegrj^toit, zijn niot faloofwaardig
wanneer jullio je niet uitspreekt
tegen de rapreoTiev» praktijken in
h«t 'Re^el Eastaanda Socialisme'.
En zo probnarda iaën er da vredes-
beweging toe ta pressen de politio-
nala aktia ven do Sowjet-Unie ia
Afghajiiataa sn ds militairo dikta-
tuu.- iü FoT.&r. nov go afkaurens- en
Jus proC*ïstwmsx-d.!.p; ';c vinden «ilo



H-bom en aiddeiinn^a d i.'s t-AIS," r.i
ten in Weat-Eo.ro'pa, alu ha'; openen
van de mogelijkheid van een 'be-
perkte kernvapenoorlog' dus.

aanpassing

Deze tegenaktie waa - natuurlijk
niet precies ia deze vors - eigen-
lijk te voorzien, en het is - vind
ik - verbazingwekkend hoe gaaakke-
lijk de vredesbeweging zich door
deze tegenaktie in het defensief
heeft laten drukken. Want dat heeft
se! Immers,.ondertussen vind de
vredesbeweging zelf dat da SS-20
net zo bedreigend ie als Cruise en
Pershing-rakatten,- heeft ze van
Afghanistan en vooral van Polen
net zo een 'issue' voor de vredes-
beweging gemaakt als van de stati-
onering van die middellange af-
standsrakettea. Vat er cebaurde *»•
in de grond van de zaak dat do vr«-
'~~v'"weging do'optiek van de USA/
NA7O-pu-_ ' —« , a.a.v. vaa hun ver-
klaarde taganüw— "'"•'*ï aanvaardden
als het-kader waarbinu_r zij zelf
opereerde. Da bewapenlncswedloop
wordt voortaan vooral gaenalyseerd
in teraen van 'hLt nilitair* den-
ken' , on 'hét blokdenisn', waarin
alle (West en Oost) katjes grauv
zijn, ar geen onderscheid neer kan
worden [jenaalct tuacen oen politio-
nele ahtie en het pleinen van een
atoomoorlog, tussen t*e varkoop van
militair opcalsoe:! in d.3 DD3 en de
(Nach)rüotungspropaGajida in do D8D.
In vergetelheid is ^arcskt het in-
zicht dat ve een plan veer eenzij-
dige bewapeni;i~ wilden verhinderen
daar uaar sij koalir^ot gepland
werd. Sprako in sr prr.ktiEch onkol
nog maar van een eenzijdige ontwa-
pening, dio overal znoet ^rorden ge-
praktiseerd: in<*.2rda?id, <?e kernwa-
pens de werelü uit, 03 te bcgiEnen
uit Nederland (,iog steeds, naar nu
ook) uit d3 C2n enz... Zn dit door
de tegenstander opjjQlec^a denkkader
ia zozaer tot oen dwangbuio gewor-
den, dat de vredesbsweginj nog nau-
welijks woorden vindt o:n haar in-
stemming te betuigen eet de ver-
twijfelde posiacea dio do Sowjet-
Unie in het werk stelt o-a het Ves-
ten af te houden van verdere stap-
pen in de richting van -eon wapen-

de-, ... .- '..j - - v.-t:ir •• v. :!-..-: luid
en duidelijk ov-jr het noratorium-
voorstel van Breznjew, over zijn
verklaring dat de Sowjet-Unie alzag
van een *ïirst-atrike * (en de botte
weigering van de USA oc hetzelfde
te verklaren)?
Daaraea ontkan ik niet de problemen
waarin de vredasbeweging door deze
beschuldicinfcen, aet name door de
morele prsa^ie die op haar werd uit-
geoefend, wel moest raken. Ik pleit
er ook niet voor om deze tegenaktie
te beantwoorden net een siapel, al
ta sirapel: de Sowjet-Unie is een
boven alle twijfels verheven vredes-
kracht, in Afghanistan wordt een
revolutie gared, in Polen enkel «aar
de anti-socialiatioche krachtsn de
wacht aangezegd. Er is geen slechter
niddel c:-: het antikommunisme te be-
strijden dan het Jilo-kotinunisae,
dat het reëel bestaande socialisme
de henzel in- en de markt uitprijat.
Het caat ar Juiot on met h«t anti-
komcunisiae af ta rekenen zodat een
zakelijke beoordeling van de poli-
tiek van de SowJat-Unia en haar
bondj0̂ 0**11 insako vrado en veilig-
heid uc^olijk ôrdt. Hat gaat er
aet andere T/oorden om, de propor-
ties in do c-ten te houden - Afg-
hanisti\ is s^«n planning van een .
* beperkte atC3=-.oor3.og' netzomin
nis rlo aituatio in Polen gelijk la
aan dia ia 31 Salvndor -, h«t gaat
eron dc.t liot ws3tcrr?3 iaperialisae
niet de küES krijgt oo gelijke voet
te -srcrc";". fcs^-n-lald eet het' reèel
bestcanüo kocifclicsao. Het gaat aroa
dat antikciarïuniED.a te overwinnen
bij tio gTftia wnarven deze propor-
ties \:it t-.et co^ kunnen wordun ver-

rrel i jkb.a '.dü'inri'̂ rj

^ in do ntrntegie van de
in^ ia echtar niet al-

leen to verklareu uit pressie van
buit«n.a£. Da 'nieuwe strategie' van
het Ilfv, die uit ie op een allian-
tio tu.Tsea westauropese vredesbewe-
ging en de zgn. deaokratiache oppo-
sitie in Oost-Europa, die'zich met
andera Toorder. gelijkelijk tegen
Oost en Weet richt en gelijkelijk':.
in Oost en West ?itiaf wil zijn, is



óók voortgekomen uit interna over-
^WHgingen. De vredesbeweging ia

zeker wat bet-'kadsr' betreft -
««n 'linkse' beweging. Do alttivia-
ten bestaan voor een groot deel uit
koamunisten en progressieve chris-
tenen. Voor 'links' is 'vrede'
- uit de aard dor zaak - meer dan
ontspanning, het is een werold
waarin aan alle uitbuiting, aan
alle repressie een einde is gekomen,
een vrede in gerechtigheid. Voor
vrede strijden betekent dan: de
•aatschapplj trillen var anderen. En
in de visie van huidig 'links' in
Nederland - en naar nijn indruk ook
elders in West-Kurop& - ligt die
Maatschappij aan gene zijde van
Vest, naar ooit van Qcst. De 'nieuwe
strategie' van het IKV vertoont een
aantoonbare verwantschap met de in
linkse* kringen opinlebepalende
analyse van het reëel bestaande so-
ciallsae van' Slep S fj urn on (gepu-
bliceerd onder de progracaatische
titel 'Het reëol bestaande en het
noodzakelijke oocialisae'): koöpe-
ratle net het officiële reëel be-
staande socialisme ie verraad, al-
liantie net de zgn. deaokratische
oppositie daar (Solldarnosé, Char-
ta '77, de z(jn. onafhankelijke
vredesbeweging in de DDR) is gebod.
Zo werd de vredesbeweging een maat-
schappijkritische beweging, die al-
leen nog oaar ondor î idere ageerde
tegen de plaatsing van de ciddel-
lange afstandnr.iliettan in Y/est-
Europa. Net zo b^lacgrijli als de
USA/NATO-stretsci'3 vna een *be-
«rkte atocimrapcnoorlcs' vrcs im-

.̂ ers de reprosoia in Ooat-Europa.
En was ar dan vnn':it h-3t gezichts-
punt van c'.io gans r.pdsr? caatschap—
pij die moest vrortïan '-arealiseerd,
echt verschil tusce^ (ie repressie
van een 'beperkte ntooKOcrlog' en
een ailitair regime in ï'olen? Is
niet elke bawaglnf; tegon repres-
sie — onverschillig wanr- deze
plaatsvindt - een vredecbaweging?
De 'nieuwe strategie' is van zulke
overwegingen de logische konse-
kwentie, de geneigdheid on de fei-
telijke verschillen vervagend te
gaan spreken ovnr 'hét Militaire'
en 'het blokdenken' ook daaruit te
verklaren.

transformatift

Nu wil il. hiar verder alet Ingaan
op «ie verd:i.3nst3n reap. niet-ver-
diecstert aiiaXyae var. het reëel be-
staande Bocr.ul isae , clo in -de vre-

'.r.."; de overheersende is
E''enmi:i T»Ü ik saij uit-

laten over net realiteitsgehalte
van de '.lo»-r de vredesbeweging in
verband iearaee bepleite 'derde
weg', ee:i van V.'eat en Oost onaf-
hankelijk Kuropa. Ik beperk aij tot
het probleea van de transformatie
vtit. do vrede.'.Beweging; in de zin van
eea op untSTanain^ gerichte bewe-
ging in eea nlcemeen maat schappij-
kritiaohe cewaging.
Ee ko.-sekwontiea van zo'n transfor-
aatis zijn er op s'n ainst twee:
1) Gok de vredesbewsgins bevordert .
-r of zij dat nu -wil of niet - een \: de dreiging

uit het Oosten is Minstens zo groot
als die uit het Westen. En dat wil
zeggen: hei verzet tegen statione-
ring van de middellange afstands-
raketten is voorn;-jnelijk een moreel
verk-et. 'Op zichzelf', zakelijk-
strategiach gesproken is die sta-
tionering góéd te begrijpen.
2) De vredesbewoging in West-Europe
doet volgens haar 'nieuwe strate-
gie' precio.» wat voor de ontspan-
ning altijd slecht geweest is: zich
•engen in de binnenlandse aangele-
genheden van andere landen. Op die
man i ei' maakt zij van de bewegingen
die zij rte'int, aantoonbaar-een
'westerse' bawsging. Terwijl het
ej- toch Juist om te doen is, dat
deze bewegingen liun eigen proble-
aen biraan 'aun elgon politiek-«aat-
schappelijhe koncekat oplossen. De
rechtvaardiging ven deze strategie
door 33 vredesbeweging, ui. dat zij
tcch duidïlijL int i-NATO is en dus
Let morele reene daartoe heeft, bo-
vendian "oor de vJowJet-Unie zo be-
langrijk is, dat zij ook pressie
kan uitoefenen, 13 nogal naief. Nu
zij behalve a.iti-NATO ook antl-
WarachaupaKt wordt, is de vredes-
bewecing voor de SowJat-Unie meer
prcbleeni dan bondgenoot. De Sowjet-
Unic s:al ook roker voor het chan-
tag2-r>lotnent in deze strategie niet



DDR

Maar de zgn. onafhankelijks vredes-
beweging in de DDS elan? Ia dat niet
een echte vrecigsbew^ging ia tegen-
stelling tot Solidarnoé^b en Charta
'77? Een voorbeeld van spontaan
verzet tegen de bewapening in Ooat-
Europa? Nu is ong3twijfeld hat on-
behagen in de DDR over de daar
plaatsvindende 'ailitairicering'
een spontaan produkt van DDR-interne
verhoudingen. Maar het eigenaardige
van die verhoudingen is, dat met
name in ideologisch opzicht de DDR
óók een 'Land' van de BRD is. Het
DDR-beeld, dat ook vale zichzelf
progressief dunkende DDR-burgera
van de DDR hebben wordt in hoge sa-
te gevorad door informatie ea in-
spiratie uit het Westen, in dit ge-
val een 'progressieve' laforaatie
en inspiratie. De zgn. onafhanke-
lijke vredesbeweging is dan ook wat
baar konsept betreft 'westera'. Wat
zij in,grote trekken doet is da
IKV-strategie op de DDK toepassen,
zo de DDR-politiek uet die van een
HATOregering over één kan scherend.
Anders gezegd: deze vredesbeweging
in de DDR reproduceert do bij ona
zo gevaarlijke (viJpad)beeldvorming
dat de dreiging uit liet Coaten rain-
stens zo groot is aio die uit het
Westen. Ja, zij versterkt deze door
baar nu vanuit het Oosten zalf te
bevestigen: ze zijn daar seif net
zo bang voor de SS-2O als t/lj voor
Pershing en Cruise raketten! De on-
afhankelijkheid die deze vredesbe-
weging praktizeert, is ook niet zo-
zeer gegrond in do konkrote DDR-po-
litiek ala wel ia de behoefte zich
Überhaupt te dist<?.nciëren van deze
staat. Uet name In de kerk, die in
deze vredesbeweging een belangrijke
rol speelt, ia dat een oude tradi-
tie.
Juist in de verbondenheid met deze
'onafhankelijke' vredesbeweging in
de DDR komt de zwakte van de 'nieu-
we strategie' van onze vredesbewe-
ging aan het licht. Want deze ver-
bondenheid .'-can in niets anders be-
rusten dan in een onkritische ver-
eenzelviging van hot probleem van
het reëel bestaande soclaliare als
een repressieve, ook militair-re-
pressieve orde met dat van de heel

specifieke wttraatigheld van de tus-
sen Vest e.-- G«,s ; pl-tatsvinder.de be-
wapeningswedloop .

wapenwedloop

Deze bewapeningswedloop wordt niet
gekenaerki door repressie, railitair
deaken, -»apens en soldaten op zich-
zelf, Bc.ar bestaat in een voortdu-
rende poging van het Westen o at het
OoBueti aillcnir en/of ekonomisch
te vernietigen. Vandaar de strate-
gie van de 'beperkte kernwapenoor-
log' , vandaar de weigering te ver-
klaren nooit als eerste kernwapens
te zuilen gebruiken, vandaar de o-
penlijk uitgesproken verwachting
dat de Sowjet-Unie een nieuwe ronde
in de bewapeningswedloop ekonomisch
nauwelijks aankan (het konsept van
het "^otrüsteu"). Wie de geschiede-
nis van de wedloop zou nagaan - iet
wat de vredesbeweging tot haar eige
schade praktisch niet doet - zou
zien fcoo het de USA/NATO is geweest
die steeas weer onder het afschrik •
wekkende evenwicht uit wilde koaen
en een vonrsprong wilde opbouwen..
Een '^etaati^heirt' die r.ijn grond
heeft dn de .'.ogika van het iiiperi-
alists':. Waa*. hat iaperialisrae heeft
«.inde:- baat bij ontspanning dan hè-,
reè'el bestatinde socialisme. Ont-
Bporir.ins iauuars betekent ni^t als
voor het. reëel bestaande socialisme
esr vastleggen van de status kwo en
varmir.d«ring van de drukkende aili-
tüirf» uitgaven. Het betekent een
voortgaande n.untasting van de
machtspooi ̂.ica in de 'derde wereld'
de an'-i-lraperlallstische- strijd
gaat coor er. levert steeds weer ver
lies op. En de Sowjet-Unie blijft
daarin onverwijdelij!: vijand doorda
zij de mogelijkheid rte inperlalisti
ache orde op zaleen te stellen en
revoluties de nek om te draaien,
toch begrenst.

nuanceringen

2n hè*, ia düze bewapeningswedloop,
die een oplossing van de problemen
in het reëel böstaande socialisme
bij vaorbaav^fiterk inparkt , ja
bijna onmogelijk ^aakt. Niet dat wc



hier de enige oorzaak var: io pro-
blemen daar .zouden hebbea! Ook L«t
eëel bestaande sociall/is*" hésft
zijn eigen, bedenkelijke ry&tjBatig-
held. Maar het zou gevaarlijk na-
iei eijn deze extwrne faktor rvaar-
»ee het reëel bastaand3 socialisme
te kaapen heeft, uit het oog te
verliezen. Zeker wcnnêar jo zeil
niet in het reëel bestaande socia-
lisme woont, naar daar waar de la-
perlmliatische politiek genaakt
wordt en eventueel, naar te topen
valt, gebroken.
Deze wetmatigheid van de bewape-
ningswedloop en d-a specifieke rol
van het Westen daarin, naakt de
'ontspanning', dat wil zeggen: het
verhinderen van écn nieuwe stap in
die wedloop tot zo'n kruclale aan-
gelegenheid. Daaron ook is aen
redesbeweging die zich tot deze

ontspanning 'beperkt' ook zo ui-
terst noodzakelijk on als zodanig
een reële bijdrage tot de strijd
voor de vreda in de volle boteke-
nis van het r.-oord, een maatschap-
pij waarin asn alle uitbuiting en
repressie een eind ie genaakt.
Daarom dient echter oo!s een prin-
cipieel, nee: zakelij!:-strategisch
onderscheid te t;ordc?n ccaa*'-fc't tus—
«en de strijd voor ontspanning en
de strijd in hot reöcl bestaande
socialisme oa het cociall3r:e/kom-
•unlsae! Vat ds vrsdecbc-wegins be-
wogen heeft tot hacr 'nieuwe stra-
tegie' is een cnkritiscV; onder-
werping aan het antilcos^-.unisno,
jdat nu Juist dit ondarschoicl niet

»n«t te naken, niet ack^n kan ook,
Kant dat ia nntikorrauniirv): ds
•assieve, ongedifforeutleeroa ne-
gatie van de SoT»jct-Ur.ie,- eea uit-
gesproken blokdcrAcn, ddt het
zicht op de rs«\J.itsif. b? o1:!:eert,
vooral op de realiteit va:» de ia-
perialiatinche ajvcscie.

bijna doorbraak

Wat de vredesb-swegicr: te ViO^n
ataat is de welovsrwcgoa terugkeer
naar wat haar oorspronkelijk be-
woog: de 3trij-1 tr>r-;n oon nieuwe
ronda bewapenen in h~t \733tan, oc.
te beginnen in rT^cl^rlTnc'! Dit te

er omdat c"ece oora^vcrthelijke
Doelstelling nog nie^. is bToikt.
En dit te neer o-nda; bot bereiken

van tieze dceiatelling nog steeds
e>>n g«v/eldig efffckt zou hebben.
Want hoc l-?.gt ie situatie op dit
noaent: "Het li.l!-;x- erop dat het
heral m^eili^k zal si.1n voor de Ne-
.ier-l^ndsfc rtgoring kruisraketten op
eii?en bcdec te accepteren. De Bel-
gi.-iclie regering zul het Nederlandse
voorbrsJd *el>icti; volden. D En-
gelst , Yestciuitse en Italiaanse re-
garlagen schijnen de raketten nog
wei te willen hajben. Uaar de situ-
atie is üiot eenvoudig. De opposi-
tie in Italië i^ sterker dan tot
nog '_C3 is aaugenoiren. . . Als de
vradesbewe^inc ir» Italië erin
slaagt de kruisraketten buiten da
Italiaanse grene te iouden, kont
de Wesid'iitae regering in een moei-
lijke positie. Eén veu haar voor-
waarden voor plaatsing van de
kruisraketten i,1», dat cïe Bondsre-
publiek niet het enige NAVC-land (
op het Europese kcntinent mag
zijn waar die raketten gestatio-
neerd wo:--den..." (Frank Barnaby in
HervoTBd Nederland van 26-6-1982).
Nog ia de meerderheid van het Ne-
derlandse volk tegen het statione-
ren van da nieuwe raketten, nog Is
deze aeerdurheid ciobllisaerbaar.
Maar wat wnnneer die stationering
toch doorgaat? Is n.let het ontwik*-
'zelen van een 'nieuwe strategie'
een poging vau de vredesbeweging om
de konti-.iuïteit van de beweging ook
in dat geval ta verzokeren? Het ia
den echter wel een poging die de
moaenteq! noodzakelijke strijd te-
gen de raketten bemoeilijkt. Eerder
rou er i;ofcten worde» gewerkt aan
het ontv.'lkkTlar. v.-.r, nieuwe vormen ;
van verzet, zoal.3 stakingen en/of '
be-extingen. Een 'burgerlijke on—
gehocr::saaiheid' die niet enkel een
gebaar naakx naar -jffsktief (ver)-
hindart. ?!aar j-'iut cp dit punt
heeft de vredesbeweging (het IKV)
oen kaas genist cioor zo oppervlak-
kig en ongenuanceerd zich te dis—
tanciören v-Ji de akties teger. de
iruni tietransportin vanuit de Eems-
haven. •



CHRISTENES* EN TEGENBEWEGINGEN

Nog niet zolang geleden dachten wij, christenen, da£ de maatschappij
een christelijk stempel moest dragen. De ocganisaties waar we lid van
waren droegen de christelijke normen en waarden uiti christelijke scholen,
een christelijke vakbond en natuurlijk een konfessionele partij.. . ... :.
Deze organisatieihadden onder andere tot doel de belangen van de
christelijke groeperingen op overheidsniveau te behartigen. Daar-
naast ging het erom, bij het politiek handelen gestalte te geven
aan de opdracht, die het evangelie ons stelt. Dit laatste is nogj :-•_•
steeds het uitgangspunt van het CDA. . . ; ; - - ...; - - . •".

Het is voor christenen nu niet meer vanzelfsprekend^ op het CDA te"; . , , . : , • - •
stemmen. Kerkelijke leiders zullen'niét meer, zoals •vroeger, opelijjc -.. , ?n;t
voor de confessionele partijen pleiten. Het "mandement", ui.it. 1954. ;.,-.,-:, -.-• r.l
waarin de bisschoppen- katholieken verboden om lid te. zijn .van een, ..... . .:•;:: /
socialistiese vakbond,1 per tij of ptg'ahisatie, ligt. nu. niet meer ,. - . ;i i

voor de hand. Aan de basis van-de kerken zijn veel christ.en.en-.zich •
bewust geworden van •'onrechtvaardige" maatschappelijke verhoudingen.' . r:
En er is ook een;bereidheid 'gegroeid',om mee te dpen...aan..akties. • v';v
Veel christenen hebben zich ingezet"voor de, illegale buitenlandse .. . •• •
arbeiders. Velen z£jri'op 21 noyember, soinŝ  voor_het";ëer̂ t..in.hun
leven de straat Opgegaan tégen de Kruisraketten.' 'J ,.'.-. ,. . .-...- .--':

Maar wat dan te doen met de verkiezingen? Voor yeel^christejien is ; ....'
stemmen nog steeds een soort:>rbiech.ts£oel-ërvaring% Ze du.ryên de .. - i.-
zekerheid van de konfessionele partij , of'de. zekerheiC,van.een - ,.-.
grote partij, van het stelsel waarmee ze vertrouwd fijn, .niet los ... .
te laten. Ze durven niet te kiezen-vóór de linkse kleine partijen, .. -—
terwijl dat juist de partijen zijn, die gehoor geven aan de ak-
ties, waarmee ze zich verwand voelen. De samenstellers en samen-r
stelsters van deze werkmap willen" een pleidooi voor de kleine. ..r .:
linkse partijen houden, die dé protestbewegingen buiten h et; par-. . , . . /..i
lement een stem geven binnen het parlement. En we willea.ook een .. • • • v,'
aantal argumenten, die altijd tegen deze partijen worden ingebracht,
ontzenuwen. Wij willen niet meedoen met de .grote mi«tsa media/ die .- , " .
klein links gewoon systematies doodzwijgen." "'-.. ,v._ ., .. ... -. . -,r.. ..

"Wij zullen de verantwoórdeli j kheid niet uit'dé weg gaan, "zijn ..de - : .. :.
woorden dié wij veel CDA leiders vaak horen zeggen. Het CDA stelt,
dat zij de verantwoordelijkheid voor de vele grote problemen van-de .... .-,'., •::.':.
samenleving aankan. Wat de andere partijen doen, is misschien wel ••> • . . - . .•<,'..;•
goed bedoeld, maar'het blijft .onverantwoordelijk. Want .hét wQ^dt: .. '. . -.1.1 y.j
niet gedragen door Het religieuze elan en het morele "app^l dat;- van. het . -; .,;..
CDA uitgaat. Speciaal de kleine linkse partijen zijn ön-yerantwöpr- , ...-' •;- •; -.-.
delijk. Zé-willen hiet zomaar in-ëlkë koalitié plaatsnemen, ze .•*-••••;•<••••. :•?
gaan niet altijd de gebaande wegen van de parlementaire demokratie.
Bovendien missen ze de religieuze inspiratie.

Maar wanneer we de praktiese politiek van het CDA naast haar hoge idealen
zetten, dan wordt het toch wel heel moeilijk daaraan nog het woord
"verantwoordelijk" te koppelen! Het CDA voert een afbraakbeleid,
waar zelfs een aantal ondernemers nietip gelukkig mee zijn. Minis-
ter van der Stee pleit-er'zelfs' opelijk voor de "verzorgingsstaat",
maar weer af te schaffen. De particuliere organisatie moeten de - -
verantwoordelijkheid voor de armen dan maar overnemen vam de'CDA ...
ministers. We koaen dan weer dicht bij de armoede als ideaal:
voor de armen een mooie gelegenheid de onthechting te leren, ,voor de
rijken een nieuwe mogelijkheid om de waarde van de charitas te
ontdekken.
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Over daze verantwoordelijkheid willen we nog twee opmerkingen na-
ken. Ten eerste, verantwoordelijkheid voor wie eigelijk? Wanneer
we niet naar de mooie woorden, maar naar het konkrete beleid van
het CDA kijken, of wanneer we van Agt beluisteren op een van zijn
buitenlandse reizen, dan moeten we konkluderen: verantwoordelijkheid
voor het grote bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor de oorlogs-
voorbereiding van de NAVO , verantwoordelijkheid voor de diskriai-
natie in het christelijke onderwijs, verantwoordelijkheid voor de ••'•.
leegstand van woningen en de eigenaars daarvan. Dat is ook niet zo ver-
wonderlijk, wanneer we de komraissariaten van CDA kamerleden op een tij
zetten, of in de gaten houden waar ex-ministers een nieuwe werk-
kring vinden. Het is logies dat een vertegenwoordiging van het
bedrijfsleven geen volksvertegenwoordiging kan zijn. Verant-
woordelijkheid voor de armen valt buiten haar mogelijkheden. Daar
kunnen ze zich niets bij voorstellen.

Maar het hele idee van verantwoordelijkheid voor...., als een
hoog ideaal kunnen we beter tussen haakjes zetten. Verantwoorde-
lijkheid vóór de armen, dat is nog steeds een uiting van een auto-
ritaire bevoogdende houding. Nee, we blijven onszelf voor de gek
houden, wanneer we als christenen in onze goedheid genegen zijn
de arcsh te helpen. Zij blijven het slachtoffer van onze hulp.
Wij blijven de ontvangers van hun dankbaarheid en vragen van
hen een onderdanige houding. Christenen zouden vanuit de Bijbel en
vanuit hun traditie kunnen weten, dat zij niet de armen kunnen hel-
pen, naar dat ze zich alleen door de armen kunnnen laten helpen. De armen
nemen het initiatief, zij organiseren zich en stellen hun. eisen. Wij : '_. '.
zijn dus als christer.an niet verantwoordelijk voor de armen, we zijn
verantwoordelijkheid verschuldigd aan de armen. De leefsituatie .
en de strijd van de armen is de enige mogelijkheid om de wereld
waarin wij leven te begrijpen, en ook onze eigen plaats daarin
helder te krijgen. Het is ook de enige mogelijkheid om iets van God
te leren hennen, die zijn Gelaat openbaart in de weduwe en de wees.

Een partij als D'66 zal haar identiteit op een andere manier vorm geven.
We móeten progressief zijn, maar we moeten daarbij natuurlijk wel
"redelijk" blijven. We moeten een redelijk alternatief naar voren
brengen, waarmee we met iedereen in overleg en dialoog kunnen
treden. Andere partijen brengen deze redelijkheid vaak niet op
en vooral de kleine linkse partijen niet. Ze zijn. niet bereid
tot een dialoog met het CDA en de WD, en ze willen niet overal over
onderhandelen. Ze zijn misschien we alternatief, maar niet rede-
lijk. Ook hir^r kunnen we weer een vraag stellen. Om de redelijk-
heid van wie gaat het eigelijk? Het blijkt de redelijkheid van de
olie-concerns te zijn, de redelijkheid van de NAVO. De redelijkheid
van de armen, die alleen maar willen werken ,wonen en eten, die komt
in het verhaal niet voor. Met de armen hoeft geen dialoog gevoerd
te worden, met hen hoeft geen "gentlemen-agreraent" gesloten te
worden.

Weer eer, andere nanier om hetzelfde te zeggen is het realisme van
een aantal bestuurders van de PvdA. Links zijn is mooi, maar we zitten
nu eer/nas.! in de realiteit van een ekonomiese krisis, waarbij we
weinig gsld te besteden hebben. De vredesbeweging is mooi, maar
vs zitten n-i ocnmaa.1 in de NAVO, en wanneer we ons daarin verzetten,
ve*:liezan we onza invloed. Eisen stellen is mooi, maar we moeten
toch macht uitcafrmen, en daarom moeten al onze eisen onderhandelbaar
zijn. Ook in dit realisme komt het realisme van de aktiegroepen
niet voor. Realims dat is het realisme van de grote concerns, een
snder realisi ,e bestaat r .:.et.



Ondanks -verschillen in terminologie en akkentverschillen in het
beleid ( het verschil tussen de ene kerntaak sn de andere kerntaak J, '
komen de grote partijen in grote lijnen op hetzelfde uit : het mili-
taire bondgenootschap, het kapitalistiese systeem, de afhankelijke
positie van de vrouw, zijn het uitgangspunt.

Br zijn vele vormen van onderdrukking en we kunnen daar geen
rangorde ia aanbrengen: de bijstandsmoeder kan niet uitgespeeld
worden tegen de werkeloze man, de massa hongerigen in de derde wereld
zijn geen argument voor bezuinigingen hier. Ook in de bevrijdingsbewegingen
kan geen volgorde of prioriteit aangewezen worden: een kcnnnunist
in de gemeenteraad is geen prioriteit boven een vrouwenhuis, en een
vakbond is niet belangrijker dan het COC.

En het is ook niet juist onszelf buiten de onderdrukten te plaatsen, vol
schuldbewustzijn,, vol valse schaamte. Want laten we eerlijk zijn:
velen van ona horen toch op een of andere manier tot het volgende
rijtje: werkeloos, ontslagen vanwege..., uit de kerk gezet vanwege....,
geslagen door de echtgenoot, flikker, pot, een te hoge huur voor
een slechte woning, gewantrouwd vanwege linkse ideeën of vanwege
het lidmaatschap van een bepaalde partij, bedreigd door kernwapens of
kernenergie, geen kamer kunnen krijgen omdat je aen antilliaan bent.

Een sterk klein links vormt
ook het enige middel om te zor
gen dat de.PvdA niet nog ver-
der naar rachts afglijdt en
tenminste.aan haar program-
ma trouw blijft. Wanneer al-
leen D'66 en CDA druk uitoefe-
nen, dat moet de PvdA al haar
strijdpunten opgeven, dat is
de konklusie, die we uit de
laatste regeerperiode kunnen
trekken. En samen zijn de
kleine linkse partijen niet
eens meer zo klein. Als we
d« prognoses mogen geloven
goed vor zo'n 14 zetels.
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...om te beginnen ia Nederland

Wat beweegt de vredesbeweging?

Bijlage 1

1638876
De laatste tijd neeat de druk op Nederland oa ace t* dcoa aar. do
uitvoering van het NATO-besluit tot plaatsing vmn Pershinj< en Cruise
raketten, weer toe. Bondskanselier Schmidt bezoekt met dat doel ons
land en probeert samen »et Van Agt de PvdA In het gareel ta schoppen.
Vast staat ook dat in het volgend Jaar de beslissing over wel of niet
plaatsing vallen moet en dat due alle hem van de vredesbeweging aan
dek moeten om ervoor te zorgen dat. het niet tot deze plaatsing komt.

r i

Wat doet echter de Nederlandse vre-
desbeweging? Wim Bartels verlaat
•et veel misbaar een religieuze
vredeskonferentie in Hoakou, Mient-
Jan Faber kondigt aan dat er een
'Dresdener piatfora' komt waarop
een Europees 'IKV' zal worden opge-
richt - «aar 'tot nu toe valt nauwe-
lijks Iets te aerken van aktivitei-
ten on de beweging tegen de plaat-
sing van de middellange afatands-
raketten te mobiliseren.
Ik denk niet dat Je deze bedenke-
lijke verstrooidheid ven de vredes-
beweging kunt verhelpen door als de
donder een oproep te doen oa alle
energie te invoateran in het orga-
niseren van het verzet tegen de
plaatsing. Zo'n oproep ooet er ko-
«en, Baar hij is niet voldoende.
Dat bet punt van de raketten tot
een punt onder andere Is geworden,
is de vredesbeweging niet zonaar
overkoaen. Hat is het gevolg van
een bewuste wijziging in da stra-
tegie van de vredarbeweging. Het
ia daaron nodig daro otrategie-
ontwikkeling na te gann en zo te
proberen die vredeatswoging tot
inzicht in (ie eigen beweegredenen
te brengen, een kritisch inzicht
dat tot inkeer leidt.

beperkte atoomoorlog

Wat is er gebeurd net de vredesbe-
weging sinds deze in 1077/78 in
korte tijd tot een nasaaboweging
werd, waar nieaand, ook de politi-
ci niet, omheen kon? Ca doze vraag
te beantwoorden is bat nodig nog
eens in herinnering te roepen wat
er in 1977/78 is gebeurd.
T^en in die tijd de Anerikaanse

aankondigde haar kernwa-

penarsencal te willea 'verrijken'
met de N-bca en het daarbij beho-
rende (rakut)dragersysteea, dat wil
zeggen do ïlATO-utrategle te wijzi-
gen v c. a afschrikking in die van een
'beperkta atoonoorlog', bleek tot
baar eigen verrassing een ontzag-
lijk 'gat' te bestaan tussen dit
voornewon en het gevoelen ven brede
lagen ven do Weotouropeae en aet
noae da Nederlandse bevolking. Ve-
len bleken deze rijzigiag in de ai-
litaira ntratégie van het Westen
niet t« Itû nen volgen. Ze vatten
deze op - on tnrechtl - sl« een '
eenzijdig stap in s»? richting van
een krralitatla? niouwe bewapenings-
wedloop. Ia dit 'gat' sprong da
vredesbeweging , ca procies t* «i Jn:
het initiatioffcoisitee 'Stop de H-
boa'. Het parool 'Stop de n-bo»1
was een vcndat. Daardoor werd bet
Qojolljïs T.Jt v;rzot 'topca dese
nieuws fe.se in de bo-japan in ga wed-
loop cpti: .ial t>3 orsaniooren. Want
de 'bopc^-ktüoid' vnn het ckt'iedoel
- 'eotel aafir' ds N-boc te «toppen -
liet aic'i In de earsto plaat* goed
uitleggen sla een konirste stap in
osn gafaoeorde stratagio, die Uit-
eindelijk r,o<at luiden tot ontwape-
ning: wil or ooit een einde koaen
aan de bG-jgyinir.g3r;3tflcop dan noet
in iedar s^val -arat daza kwalita-
tief ai'ov»a sten r/ordon verhinderd.
In d<a ttr?edo plaats aard een tame-
lijk bereil£b«ar ahtiedool geboden:
•ukc33 03 horta teruijn we.» denk-
baar en co'n sukscs zou een belang-
rijke atisulana voraea voor aensen
dia oraca G0"911*1 w.°iren geraakt dat
el» het csn do (jrotf» polltiok ging,
hun at->a tcch n.tet gohcord werd.
Tenalotto Ividïi hot tot een zeer
bres--'- t-onósonootsche?: Je hoef d»
geoa pacii.rst of principiële tegen-^
8tanc!or ven do KATO ta zijn on aan
dase vro^3cbo?/o2ir-C ta konuen deelv
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Evaluatie

Betreft: Startveekend van de beweging Christenen voor het Socialisme,

1. Op zaterdag 4 en zondag 5 september 1982 werd te Leeuwarden het start-
weekend georganiseerd door de beweging Christenen voor het Socialisme
Aanwezig waren Ongeveer 30 personen, wie :

k~i *> gaste was aanwezig een - 25-.iari*e me.iuffrouw uit de DDR, die '.
. _ werd genoemd. Ze bleek _ goed te kennen. Niet duide-
lijk werd of zij met een begeleider aanwezig was. \_̂ _

2.Na de ontvangst werH au s tweede agendapunt de IKV Vredeskrant besprokei
.. leidde de discussie. Baar de vredeskrant nog

maar net was verschenen hadden slechts weinigen van de inhoud kennis
kunnen nemen.

hield desalniettemin haar inleiding.
Haar betoog richtte zich vooral op het IKV als emancipatiebeweging en
het "blokdenken" binnen het beraad. Zij zocht hierbij naar parallellen i
het door CvS en CFK-lid samengestelde stuk " om te begin
nen in Nederland. Wat beweegt de Vredesbeweging ?" Zie bijlage.

. was van de aanwezigen het meest duidelijk in haar onder-
schrijven van de inhoud van de vredeskrant. . " % was gematigd
in haar oordeel.

en . . toonden zich meer tot standpunten aan
trokken en moesten van het IKV verder weinig hebben»
Volgens . heeft het IKV wel waarde*.-.naar is men over het a
gemeen toch te dubbelzinnig. ''--:•.-
' , uiuefe -ilc-li af of luit IKV aag M«L! in haar'ideaal gelooft, nu

Rnhrlr-Qrinrj-

200 A 03 GEEN ACTIE zonder overleg met B.V.Oy



Rubricering: 1)

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. - 1- BiJ «oocattK-/lnf. rapport nr.

steeds duidelijker wordt dat de kruisraketten geplaatst zullen worden.
Zij verwijt het IK1/ voorts geen goede analyse van de blokken te maken;
ook een economische analyse ontbreekt. Zij voorziet een machtsstrijd
binnen het IK V , omdat de "leiding in Den Haag" lang niet altijd op
één lijn zit met de kernen in het land.
Zeer verd—eeld waren de'meningen over de vraag waarom de vredesbeweging
zich met Polen moet b-ezighouden.
•. en • waren het meest uitgesproken in hun afwijzing v
de bemoeizucht van de vredesbeweging met Polen.

uit de DDR maakte veel aantekeningen. Zij verstond Nederlands er-
mengde zich in het Duits in de discussie. Zij verklaarde niet ingenomen
te zijn met de Dresdener ontmoeting van het IKV met vertegenwoordigers
van de Oostduitse Bund von Evangelischen Kirchen. Dergelijke ontmoetin-
gen gaan buiten de staat om en dat wees af. Laat, zei ze, het
IKV maar europees doen in Nederland.

behoorde niet tot de supporters van de vanuit kerkelijke kringer
geïnspireerde vredesbeweging in haar land. Ze koos voor wat betreft de
problematiek van vrede en veiligheid de zijde van de Oostduitse staat er
verklaarde te sympatiseren met de Oostduitse afdeling van de (Praagse)
Christelijke Vredesconf erentie(CFK).

merkte nog op dat hij zou willen pleiten voor een handrei-
king in de richtino- van BREZNJEV . Hierop reageerden met name

en . dat zoiets wat hen betrof veel te ver ging. Men
had wel degelijk bedenkingen tegen de Sovjet Unie.

vond de Vredeskrant - afgezien van de politieke strekkin?
- een slecht en introvert blad. Wat moet ik er mee doen ? vroeg hij ziel
af.

meldde dat het CvS in Nijmegen wel aar4ig met de plaatselijke
IKV-kern kon samenwerken.
Maar bij ons doet de kern niet altijd wat Den Haag zegt, zei hij ter ver^
duidelijking.
Een onbekende uit Groningen vertelde dat de regio Groningen van het Cvi
een onderzoek instelt naar het ICTO. Men wil uitzoeken wie er allemaal
achter zitten. Men vermoedt namelijk de aanwezigheid van mensen uit
kringen van het OSL. Mocht dat blijken, dan wil men 16 november het on-
derzoeksresultaat aanbieden aan de op die dag te Lunteren vergaderende
generale synode van de Gereformeerde Kerk.

maakte melding van het plan samen met de basisbeweging e
het CvS met het IKV te gaan praten. Dit voornemen is evenwel nog niet
geëffectueerd.

, die CvS-lid is en ook in het Pax Christi-be
ötuur zit, zou het ICTO ook binnen Pax Christi aan de orde stellen.

l zegde toe nam»n te zullen natrekken van ICTO
mensen in het Westen. Hierop reageerde _ , die bij^de Socia-
listische Uitgeverij Amsterdam (SUA) werkzaam is, wel voor uitgav^ .t«*
kunnen zorgdragen als er iets van belang bekend wordt.

Vervolgens werd de Oost-Europa-scholing voor het komende sei/ben^gein-
troduceerd. Verantwoordelijk voor de samenstelling van bot Materiaal

uit utrecht. Een zeker . , die regelmatig
in "Oost Jfüropa Verkenningen" publiceert, zou namens de WOEP als advi-
seur zijn opgetreden.
Bij de presentatie van het materiaal, dat goeddeels al klaar is, merkte

op dat de scholing niet gegeven moet worden aan
de hand van de gebeurtenissen in 1956, 1968 enz.r:maar aan de hand var

200A04
_ _ , . . - - • Rubricering:

C EI:: Ni ACT l H zonder overga roet. B. v. O. !



Rubricering: 1)

Zo nodig andera rubrlcarlng aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. - 2 - BIJ S0ëXa*«~/lnf. rapport nr.

in de recente Oosteuropese geschiedenis ontstane economische fricties.

Van het programma van zondag 5 september is nog geen verslag bekend.

Bijlagen:
uitnodiging voor het- s£artwedcend 1982
inleiding op de Oosteuropa scholingverslag van de groepen en secties
....om te beginnen in Nederland.

Rubricering: 1)
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1) Zo nodig andere rubricering aangaven.
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Distr.: ^3 <£ <3 - -ó Ö/D

Afschr.:

Datum ontmoeting Datum rapport

25 juni' 1982

Volgno. !nf. rapp.

1

J- *J Ji. *-> * JL- *-J

_:i:m - l JL'." Tjii

Bijlage(n): -/ —

BO. /<Z?/ S<3<?

Evaluatie

Betreft: STUDIEDAG VAN DS BASISBEVEQING EN CvS TS UTRECHT

Op zaterdag 12 juni 1982 werd te Utrecht in het ïï-huis, Lepelenburg l,
een studiedag gehouden voor leden van de basisbeweging van kritische
groepen en gemeenten en de beweging Christenen voor het Socialisme.
Aanwezig waren ongeveer 70 personen, van wie er rond de vijftig uit
kringen van de basisbeweging kwaden. Vopr de voorbereidd^ag van de
studiedag waren verantwoordelijk l
en -i.amens de CvS en. ~ ca- namens
de 'basisbeweging.

verzorgde het verwelkomingswoord, waarna de
deelnemers uiteengingen in vier gespreksgroepen, waar verschillende
thema's behandeld werden. De keuze van de vier thema's sluit aan bij
die maatschappelijke bewegingen welke in de afgelopen jaren zowel binnen
de basisbeweging als binnen de CvS tot aktiviteiten en akties uitdaagden,
te weten :
- de deelname aan de vrouwenbeweging;
- de deelname aan de strijd van de buitenlanders (rond de l noveaber-wet.
- de deelname aan de vredesbeweging;
- de deelname aan de Derde-Vereld-beweging.

Aan de gespreksgroep over de vredesbeweging namen onder anderen deel :
uit Tilburg (CvS);

uit Delft (CvS);
uit Nijmegen (CvS);

uit Montfoort

uit Beverwijk

uit Nijmegen
. l

M

verkondigde een mening die overeenkomst met het uitgangspunt
van o.a. de DDR-overheid, dat de vrede met militaire middelen verdedigd
moet worden. Daarom koos ook voor de vanuit de Oosteuropese regiems
geïnitieerde vredesbewegingen.
Naar . mening doet het IKY in de DDR meer kwaad dan goed vanvege
haar steun aan kerkelijke - en dus buiten-parlementaire - akties.

is aktief in het rayon Ymond van de basisbeweging, van waaruit

men contacten rmrJP-rrinTirif mof
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VEflVOLGBLAD Nr.

Rubricaring: 1)

1) Zo nodig andere rubricering aangevan.

Bij oseratiei/inf. rapport nr. ]_

verweet het IKV het uitblijven van een duidelijke
politieke stellingname ten aanzien van het socialisme. Volgens haar
was de fundamentalistische gemeente in de DDR, waar zij onlangs verbleef
anti-socialistisch en juist bij die kerkelijke gemeenten ziet men een
toenadering tot het IKV. . heeft voor het CFK gekozen omdat
die organisatie ha£r taal', de taal van het socialisme spreekt. Hoewel
zij wel deel heeft uitgemsöct van een IKV-kern kreeg agent de indruk
dat zij zich daaruit zal terugtrekken naar aanleiding van haar in de
DD2 opgedane ervaringen. Zij zou graag zien dat CvS en basisbeweging
zouden komen tot gezamenlijke scholing over Oost-Europa, om vast te
stellen welk soort socialisme men nastreeft.

meende dat men bij een dergelijke beschouwing consideratie zou
moeten hebben met de jonge landen, dus ook Oosteuropese landen.
Volgens .. hebben de oosteuropese socialistische landen
helemaal geen ideologie, dus de vraag voor wat voor socialisme je
kiest is voor die landen ni«t aan de orde.

meende dat je niet solidair moet zijn met het
systeem maar met de mensen. Ook zij vond, gezien de economische situatie
dat het oosteuropese systeem niet goed functioneert.

_. Cat alles beter is dan het
je moet dus wel kiezen voor steun aan die

Hierop riposteerde
kapitalistische systeem
socialistische landen.

stelde/voor hea in dit gespreksgroepverband de sleutelvraag
is : hoe moeten we omgaan met oosteuropese vredesbewegingen. Hierop
verwees hij naar het sinds een half jaar bestaande Oosteuropaplatf orm,
waarbinnen basisbeweging, WOEP en CvS samenwerken met kerkelijke instel
lingen, die het overleg met Oost-Europa bevorderen, zoals het Gereforme«
Diakonaal Bureau in Leusden. Het platform komt tweemaal per jaar bijeen,
aldus POMP.
Volgens heeft de Nederlandse afdeling van het
CFK goede contacten met de kritische beweging ïmond in de Berliner
Konferenz. Met de CvS moeten deze contacten nog worden uitgewerkt.

, die inhaakte op het betoog van , vertelde dat
ook hij moeilijkheden had ondervonden met het ter sprake brengen
binnen het IKV van het socialisme.

commentaar op de kritiek op het IKV van
die zij eenzijdig en onjuist noemde. Zij mani-

festeerde zich als vertolkster van het IKV-standpunt , hoewel zij
kritiek op het beraad niet voor zich hield. Zo vertelde ze, dat er
censuur wordt toegepast bij de aamenstelling van de inhoud van het
kernblad. Ze zei dit te weten omdat ze zelf deel uitmaakt van de
redactieraad. Zij was voorstander van de blokkades van de munitietreine:
Zij legt verband tussen de economische (kapitalistische) structuur
en de keuze van toepassing van burgerlijke ongehoorzaamheid.
In samenhang met haar activiteiten op het terrein van de vrede
zag zij als haar taak de.jnen>s.«n te winnen voor het socialisme—

, die onlangs aan de TH te Delft in electro-
techniek is afgestudeerd en er ook een baan heeft gevonden, betoogde
dat het IKV nog steeds een ondemocratisch gestructureerde beweging
is. Het beraad bestaat volgens hem slechts uit 2~$ man; de rest heeft
niets te zeggen.

, die nog vertelde vorig jaar. met de AKB naar
[Dodewaard te zijn geweest haakte hierop in door tè-stellenT dat in h P h
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Rubricering: t)

1) Zo nodig andsra rubricering aangeven.

VERVOLG BLAD N r. Bij oparatieVinf. rapport nr. l

IXV een schijneenheid heerst; alles draait om de consensus.

Vervolgens brachten de gespreksgroepen verslag uit :

De Derde Wereld-groep. Verslag deed de heer
Samengevat kan worden gesteld dat geen concrete voorstellen voor
ien concrete politiek werden gedaan. Wel kwam vanuit de groep
ie suggestie in de komende Oost-Europa-scholing de vier thema's
vrede, vrouwen, mensenrechten en socialisme op te nemen.

, die met CvS-materiaal een kraampje bemande, stelde voor
naar aanleiding van hetgeen op de studiedag over de vier onderwerpen
was gezegd, een manifest op te stellen in verband met de komende
verkiezingen. Dit voorstel vond algemeen bijval.
Een heer * . . mogelijk , de medeorganisator van de
basisbeweging, herinnerde de aanwezigen aan de in de basisgroepen
gebruikelijk te volgen procedure, namelijk de basisgroepen doen een
voorstel aan het bestuur van de basisbeweging, dat besluit het voorstel
al dan niet aan de raad voor te leggen.

Men besloot toen dat van 'elke gespreksgroep (een van de basisbeweging
en len van de CvS) zich met het opstellen van het concept-manifest
zullen gaan bezighouden.
Voor de gesprekgroep over de derde wereld stelden zich beschikbaar

) er» van de CvS en missie-secretaris
van het basiom Breda.
Voor de vrouwenbeweging meldden zich.,
zekere
Van de gespreksgroep buitenlanders boocf
ngo) zich aan.
De CvS-vrijwilliger werd niet nader bekend.

en (CvS) tenslotte, namen de taak
Dp zich namens de. yredesgespreksjrroeT).

* . ^
3e Vrouwengroep .' van ae basisoeweging was rapportrice.
De groep bleek zich voornamelijk met feminisme en niet met socialisme
te hebben beziggehouden. Vastgesteld was dat binnen de CvS weinig
vrouwen erg actief zijn, terwijl in de basisbeweging veel vrouwen
weinig actief zijn. Men had besloten feminisme-artikelen uit Opstand
ter beschikking te stellen van de basisbeweging. Van CvS-zijde namen
aan de gespreksgroep onder anderen deel '. en '.' '

De groep BUITENLANDERS , van de basisgroep Kompas
uit Amsterdam, deed verslag.
Men had zich beziggehouden met de vraag voor wat voor soort socialisme
je kiest en de daaraan gekoppelde vraag : hoe kom je van idealisme tot
een zakelijke strijd. Men had besloten op zakelijk niveau scholings-
ervaring met elkaar te delen en adressen uit te wisselen voor samen-
hangende activiteiten in de toekomst.

De Vredesgroep. deed verslag.
Zij meldde de ongerustheid die binnen de groep leefde over de contacten
van het IKV met die vredesgroepen in de DDR, die niet op de regerings-
lijn zitten. Ook leefde de idee een landelijke studiedag voor beide
groepen te organiseren over het thema 'vrede'. Deze suggestie werd
niet verder uitgewerkt.

Bijlage : werkmap.

(CvS) en een

(basisbeweging,
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-VERKSAP

S T. U. D . I E D A G

vanwege BASISBEWEGING VAN KRITISCHE GROEPEN EN GEMEENTEN IN NEDERLAND

en BEWEGING CHRISTENEN YCOR HET SOCIALIST IN NEDERLAND

o-p zaterdag 12 juni 1982 van 10,00 tot 17,00 uur

in het U-Huis, Lepelenburg l te Utrecht

rond de vraagstelling!
»

H 0: E D R A G E N DE T W E E B E W E G I N G E N BLJ

T O T H E T (WELK?) S O C I A L I S M E I N N E D E R L A N D ?

inhoud verfaiap

Deze werkmap "bevat de verhalen rond de vier t erna's waaromheen het gesprek tusaen
Basisbeweging en B^vegin^ Christenen voor het Socialisme over ons praktisch me«-
^/-*»n met enkele maatschappelijke "bewegingen kan worden geordend.

In deze werfcmap zijn acht verhalen gebundeld, rond elk t erna vanuit "beide "bewegin-
gen een verhaal, waarin ervaringen, inzichten, vragen, opgedaan in de deelname
in deze maatschappelijke "bewegingen, worden "beschreven.

De keuse van de vier teita's sluit aan. "bij die maatschappelijke "bewegingen welke
in de afgelopen jaren zowel binnen de Basisbeweging als binnen de' "beweging CvS
tot activiteiten en aktias uitdaagden.

De inhoud van deze werkmap is als volgt geordend:

DE DEELNAME AAN DE TOOirWEïT-BSWEGLNG kort ter sprake int

- Deelname aan de Vrouwenbeweging veruit de Basisbeweging; na overleg net e«n
aantal vrouwen bijeengezst onder verantwoordelijkheid van José Hohne-Sparbothj

- Vrouwenstrijd in GvS} vanuit de CvS-vrouwengroep door Anke van Keulen en '
Jeannette van Beuzekomj

DE DEELNAME AAN DE STRIJD VAN B13 BUITEHLANIERS (ROOT DE l-NOVEMBER-WET),.komt
naar voren in:

- Solidariteit: hoe voelt dat eigenlijk; door Anke van Keulen (CvS)

-.Van zelfbevrediging naar zelfbevrljding; door Jan van Opbergen van Basisgroep
Kompas te Amsterdaiaj

DE DEELNAME AAN DE VREDESBEWEGING wcrdt aan de orde gesteld int

- Vredesbeweging en Socialisme; door Nelly Dekker-Koetsier van Oekumenische
Tr^isgroep Badhoevendorp;

- CvS en de Vredesbeweging: onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep CvS
in: Opstand, nr. ^ 1980j

DE DEELNAME AAN DE DEHDE-WERELD-BEïEGING wordt beschreven in;

- Voor de Derde Wereld werken als progressieve christen? door Hans Oldenhof (CvS)

- De omweg via de Derde Wereld; door Nico Roozen (BBN)

De werkmap wordt afgesloten met een bijdrage uit-hét Informatieboekje van CvS,
van april 1980, dat uitgangspunt is geweest bij gesprekken in de kontaktgroep
tussen de twee bewegingen!

- Wat voor Socialisme willen wij. ?

-l - ' , ' • - . . . . - -•



>1 van de studiedag

Het doel van de studiedag ligt in de lijn van de jarenlange kontakten tussen .
een aogenoeieda * Kontaktgroep CvS' van de kant van de Basisbeweging en een dele-
gatie vanwege CvS. Ket begin hiervan ligt in het najaar van 1976 n. a. v. het
internationale CvS-congres dat toen in Woudachoten (Nederland) werd gehouden
en waarop Franaoni, van de basisgroep in Home, was uitgenodigd voor een "bijdrage.
Met allerlei verwikkelingen is in dit overleg tussen de Basisbeweging in Neder-
land en de Beweging Christenen voor het Socialisme in Nederland een uitwisseling
m.b.t. aktivlteiten en visie-ontwikkeling tot stand gekomen. Centraal stond daar-
bij de vraagt wat voor socialisme willen wij, de vraag die later ook de titel
was van een artikel in het CvS-informatieboekje van 1960. Vanuit de besprekingen
en studies rond dit artikel, igestart in april 1980, is het initiatief tot een
studiedag voortgekomen. "Om neer mensen uit de t*ee bewegingen aan deze uitwis-
seling en konfrontatie te laten deelnemen"» zo stond het in da uitnodiging.
Waarom ook de mogelijkheid tot informele kontakten op de studiedag tijd moet
krijgen.

konfcreet is de doelstelling van de studiedag als volgt vaatgelegdt In gesprek
( elkaar willen we a n a l y s e r e_ n welke aktiviteit en/praktijken in de twee
bewegingen, en hoe, een bijdrage leveren aan de diskussie over en de strijd voor
het socialisme ia Nederland.

Kiarbij wordt er van uitgegaan, dat deelneaenden aan de twee bewegingen elkaar
verstaan, enerzijds vanwege hun band met de"

f anderzi "jda vanwege een socialiame-opvatting die
- bij all¥~~vêrsch£il en " - in het algemeen kan worden aangeduid als een maatschappij-
veranderend-besig-zi jn .

Het gaat derhalve om het opsporen van de reële praktijken "binnen (en met) onze
beide bewegingen, hoe die in de politieke,. Ideologische en ekonomiache verhou-
dingen in ons land, de strijd voor het socialisme versterken.

Vanuit deze analyse kunnen we leerpunten zoeken voor een verdere s t r a t e-
g i a, met name ook "bij een duidelijker samenwerking van de twee bewegingen.

ojpzet van de studiedag

Het is een open bijeenkomst voor iedereen die aktief is in de Easisboweging
en^~f in de Beweging Christenen voor het Socialisme.
E '; jrdt gerekend oc ongeveer een gelijk aantal deelnemerxlen vanuit de twee
bewegingen.

Op de studiedag wordt er gewerkt met de verhalen die in deze werfonap zijn gebun-
deld. Zondar inleidingen zijn de reeds vertelde en nog ta vertellen Verhalen
uitgangspunten voor gesprekken in kleine groepen. Bij aankomst kan nen ssich voor
één groep opgeven» de groepen worden geordend volgeas de viejr tema's.

In de groepsgesprekken dienen de volgende drie vragen voor een ordening!

i . Vat voor een eocialisme-beeld korat naar boven vanuit de verhalen/gesprekken
rond dit t erna/at ri jdterrsin ?

2. tfelke mogelijkheden tot realisering van zo'n socialisme worden er gezien ?

3. Welke mogelijkheden tot gezamenlijk optrekken van" de twee "bewegingen op de
genoemde strijdterrsinen worden er onderkend ?

Sr wordt op gerekend dat uit elke groep ten minste één woordvoerd(at)er naar
''oren komt, om in het forum-gesprek als afsluiting va.n de dag de eercte aanaet
lee te geven. Daarom is het gewenst dat in alke groep wat notities worden gemaakt.



YBEIESBEWEGING EN SOCIALISME

door: Nelly Dekker-^Koetsier
Oekumenische Basisgroep
Bafuioevedorp,

"Kriege liegen im Wesen des Kapitalismus; sie werden erst aufhó'ren,
wenn die kapitalistische Wirtschaftsordnung beseitigt ist...."

Int.Sos.Kongr.Stuttgart 190?.

Er zijn vele vredegroeperingen in Nederland. Dit verhaal gaat over het IKV,
omdat dat de groepering is waaraan ik deelneem. lat houdt niet in dat de andere
bewegingen niet van groot belang zijn, maar ik ben er niet voldoende van op
de hoogte.
Het gaat nier dus om s IKV en socialisme.

Om te beginnen een praktijkverhaal sinds 1977:

Wij zijn in Badhoevedorp gestart met grote nadruk te leggen op de bewustwording.
Het is aan het IKV te danken, dat de ethische verontwaardiging, de overtuiging^'
dat wij, christenen, ons niet door kernwapens mogen laten verdedigen, de men-
sen aangegrepen heeft. Reeds spoedig kwam bij ons de vraag op naar een alter-
natief voor de kernbewapening. Reden, waarom er in onze groep ook veel gepraat
is over sociale verdediging en waarom we als eerste Prof. Strijd voor een ge-
spreksavond uitnodigden.
Deze verhelderende avond stond duidelijk in het teken van Krijn Strljds visie,
dat de NAVO-politiek verwerpelijk is. Niet alleen verwierp hij de verdediging
door kernwapens, maar ook het kapitalistische systeem, dat mensen onderdrukt
en uitbuit.
Hij sprak het vermoeden uit dat misschien zou blijken, dat onze IKV-afctie een
verandering van de maatschappij ten gevolge zou hebben.
Vertrekkend vanuit dit gezichtspunt waren dan ook mijn ervaringen op de eerste
landelijke ECV-dag enigszins teleurstellend. Ik bezocht de bijeenkomst, waarop
gesproken zou worden over alternatieven voor kernbewape..iing en het werd mij
duidelijk, dat de IKV-top het belangrijkst alternatief de eigen beweging vond.
Natuurlijk wil het IKV geen versterking van de conventionele bewapening, maar
een omwenteling van ons maatschappelijk bestel -waar in onze groep toch veel
over gepraat was - behoorde niet tot het IXV-programma. In antwoord op mijn
vragen kreeg ik te horen, dat de strategie gericht zou zijn op één punt, n.l. (-
de kernbewapening, met het uiteindelijk doel: "Een verzoek van de Nederlandse " •
regering aan de Amerikaanse regering om zijn kernwapens weg te halen van
Nederlands grondgebied". Niet meer, en niet minder. Na die overigens toch ook
wel inspirerende dag, leek het me strategisch gezien ook juist om eventuele
andere doelstellingen voor de vredesbewegingen voorlopig in de ijskast, te
zetten.
Strategie tegen de kernbewapening dus. We zijn dan in september 1978 in Bad-
hoevedorp zo ver, dat we vinden dat niet alleen de kerkmensen, maar ook allen
buiten de kerk zich bewust moeten gaan worden van het gevaar van de kernbewa-
pening. We houden een demonstratieve tocht door het dorp en voeren een straat-
toneel op, waarbij de wapenwedloop wordt uitgebeeld door twee vijandige vo-
gels: "Early Bird" en de "Vuurvogel van Stallnsky" ." Het jaar er voor hadden
we al een toneelstuk in de kerk opgevoerd, waarbij het begrip vrede een ruime
invullig kreeg: de tegenstelling tussen rijk en arm, vijandsdenken en het
zoeken naar een andere maatschappij hoorden daar allemaal bij.
Nu, overeenkomstig de IKV-lijn, gaan we er naar streven de mensen een stuk
politiek inzicht in de Oost-Westverhouding bij te brengen. We staan geregeld
op straat met onze stand en merken dat de belangstelling toeneemt.

-in-



Intern gaan we ons bezighouden net de kernwapenparagraaf van de programma' s
.-X~ der politieke partijen. Dit met het ocg op de ï'arl'ësiêntsverkièzingën""van mei

1980. Kaar eerst velgen er nog enkele gebeurtenissen var. grote betekenis.
Allereerst de peiling. Naar mijn idee een hoogtepunt uit de UCY-aktie, ook
voor onze groep. In ons conservatieve dorp is 6^% hst er mee eens dat in <?3
komende kamerperiode de kernwapens Nederland uit moeten ! Ds vraag is echter
of de grote politiek ook rekening houdt met de wens van de bevolking !
Deze vraag speelde met name ten tijde van het ?;AVO-besluit over de modernisering.
Vele akties zijn gevoerd on ii'ederland een duidelijk "neen" te laten zeggen.
De listigheden van Van A gr. kunnen niet verhullen, dat Nederland, zich niet te-
gen de produktie van nieuw a 'raJtet-en verlet heeft. Ondanks het bedrog van
Van Agt wordt hij _n. datzelfde jriar gekomen tot "man van het jaar" !
Het is duidelijk: het "neen" tegen de kernwapens aeeft (nog) geen politieke
vertaling gekregen.
Onze strijd gaat verder met het benaderen van de basis van de politieke par-
tijen. In opdracht van d3 IKV-tor worden gesprekken gevoerd net de vier grote
partijen: CDA, PvdA, WD en 2'66. Ik vraag me nog wel eens af of deze gesprek-
ken wel zin gehad, hebben. Een feit is, dat we bij het CDA geen voet aan de
grond gekregen hebben. Aan de basis van de PvdA vonden we wel veel weerklank,
maar op het PvdA-congres schaarde de hele partij zich achter haar leider,
Den Uyl. D'66 bleef vaag.

f !- «Je kunt je de vraag stellen waarca het IKV op dit moment niet duidelijk opwekte
om te stemmen op PSP, PPR, CPN of EVP. Deze partijen staan immers geheel achter
de doelstelling van het HCV, Dit zou echter niet in de lijn van het IKV gelegen
hebben en wel om de volgende redenen:

- het IX7 wil een ma.ssatsiregi.ng zijn en de massa stemt niet op kleine partijen,

- het IKV wil invloed blijven uitoefenen op de leiders van de grote partijen,

- het IXT wil geen mensen afschrikken door stelling te nemen voor partijen
met een socialistische signatuur (zoals PSP en CPN).

We zijn inmiddels in het ja_2.r 1981 én dat wordt behalve door het aantreden van
een tweede kabinet Van Agt, g3fcenmerkt voer wat de vredesbeweging betreft door
grote demonstraties in Europa. Deze hoogtepunten worden in december echter over-
schaduwd door de gebeurtenissen in Poüsn.

Als ik nu terugblik op de ontvrf.kkolingen van de TXY-beweging, merk ik dat het
antwoord op de vrra;?-g nar.r de- verhouding tussen IKV ̂ o óocialisme niet eenvoudig
is. De IKV-aktie ir. gericht op "bei'nvlcedirg van cv e politieke top. Daartoe moet
een massa gemobiliseerd werden. Eon massa, die ser. sr.erice betrokkenheid heeft

f bij het veiligheidsvraagstuk er. als zodanig een pcu.ic.ieke macht vormt. Het
^ blijkt dat het uitgangsount, de kernbewapening, veel mensen meetrekt, maar

dit hoeft niet in ts houden dat deze mensen ook een duidelijke maatschappij-
visie hebben, laat staan een socialistische;,
Het socialisme is gericht op een fundamentele -/erandezir^ in de sociale,
economische en politieke verhoudingen in ons land:
- niet langer mogen arbeiders zo maar op straat worden gezet,
- niet langer mogen mensen (oclc geen buitenlanders) rechteloos uitgebuit

worden terwille van het kapitaal der grote ondernemingen,
- het principe van winstvergroting moet vervangen xorden door dat van de zin-

volle en verantwoorde produktie,
- eigendomsverhoudingen moeten fundamenteel gewijzigd worden ("de fabriek is

van ons", "woningnood = speculantenbrood").
Deze punten, die allesbehalve volledig eijn, laten sien, dat het socialisme
er moet komen vóór en dóór bepaalde groepen in onae maatschappij. Mensen in
de onderliggende positie zoals arbeiders, werklozen, jongeren, vrouwen,
buitenlandse werknemers. Ook de uitbuiting van de derde wereld hoort bij het
kapitalistisch systeem, 311 tervd.113 van de mensen da£_r moei: ook deze funda-



aientele verandering plaatsvinden..

Het IKV streeft niet naar socialistische bewustwording. In verband" niet dit
verhaal zullen we nu mceten bezien of het misschien raakvlakken heeft met het
socialisme. Daartoe wil ik f=nige kenmerken van de IKY-aktie nader bekijken.

Het IKV streeft "democratisering van het veiligheidsbeleid" na. Het gaat er
dus om dat mensen invloed krijgen op he^ veiligheidsbeleidt El t kan. b.v. door-
dat ze een bewuste stemkeuze doen. Ve hebber» echter in het praktijkverhaal
gezien dat men wel tegen kernwapens is, siaar dat dit geen invloed blijkt te
hebben op de partijkeuze. 3ij deze keuze spelen r-amelijk nog hele andere fak-
toren mee. Men stelt vertrouwen in een persoon cf men stemt "christelijk".
In elk geval heeft het "nee" tegen de (kern)bewa.pen.'.ag niet tot gevolg, dat
men nu socialisxisch gaat stemmen. Men ai at nog niet in dat dit "nee" samen
moet gaan met de strijd voor een andere maatschappij. Het IKV heeft tot nu
toe dit verband .niet duidelijk getoond.

Democratisering hoeft nog geen socialisme te betekenen !

Het IKV richt zich in de eerste plaats tot de kerkmensen en is ook een orgaa{^
van de kerken. Nu horen de leden van de kerken hoofdzakelijk tot de midden-
klasse, die meestal huiverig is voor het socialisme, Ket IKV wordt door hen
vaak als "links" betiteld. Maar berust dit nu ook op een socialistische stel-
lingname' van het IXV ?
Mijns inziens vindt deze betiteling zijn oorsprong in de angst dat het IKV,
dat eenzijdige fceraontwaperdng in zijn vaandel heeft, de Russen in de kaart
speelt. Het IKV neemt niet duidelijk stelling tegen het kapitalistische sy-
steem. Het stelt zich zeer voorzichtig op om geen mensen af te stoten.
Ik wil hier aan toevoegen dat de deputaten voor hei.- corlogsvraagatuk van de
Geref. Kerken onlangs een goed rapport uitbrachten, dat de afwijzing van de
kernwapens combineerde ir et her. afwijzen van ons economisch stelsel. Een feit
is dat dit rapport niet gepruimd werd, niet vanwege de afwijzing van de kern-
wapens, maar vanwege de marxistische maatschappij-analyse, die er aan ten
grondslag ligt.
Men wil niet inzien, dat ons systeem deze wapens voortbrengt. Ik denk dat er
hier een heel werkterrein ligt voor socialistische r-enser; om binnen de kerken
duidelijk te maken dat het verband tussen bewapening en kapitalisme onlos-
makelijk is.
Het IKV laat dit tot nu toe na. {

Het IKV zoekt contakter. met Oosteuxopese "bewegingen. Het name Solidamosz
wordt genoemd. Deae beweging wordt door het IKV eer. ar.sj.cge oppositiebeweging
genoemd. Maar is dsze beweging- werkelijk analoog ?
Een groot verschil tussen Solidarnosz en het IKV is dat de eerste een arbei-
dersbeweging is en de tweede niet. Tot nu toe heeft het IKV geen duidelijke
link naar de arbeiders gelegd. Er is enige toenadering tot het FKV, met name
r.a het verschijnen van de nota "Voor Vrede en Ontwapening" van dese organi-
satie. Dit juich ik toe. In de nota wordt de watvriproductie ge ai en binnen
het geheel van de economische orde.
Het gehele produktieprooes, ook var. de bev/apening, berust op hot werk van
arbeiders. Daarom lijkt het voor de hand liggend om de banden met de arbei-
dersbeweging nauw aan te halen. De vredesbeweging moet d?.n wel duidelijk maken,
dat ze niet alleen tegen bewapening is maar ook, dat 7,e de arbeidersstrtjd
voor fundamentele rechter, en zinvolle arbeid wil delen, Wapenproductie is geen
zinvolle arbeid. Afgezien van de morele kant van de zaak, is bovendien aan-
getoond dat vredesproduktie meer Kerk oplevert dan militaire, Hier ligt duide-
lijk nog werk v0or socialisten en IXV-ers.



Het KV richt zich net.zijn aktiviteiten tot de top. van politieke partijen,
kerken en andere organisaties.
Een groep, die op deze wijze niet "bereikt wordt, zijn de jongeren. Zij zien
anders tegen de maatschappij aan dan wij ouderen. Zij hebben vaak geen werk,
geen woning, geen toekomstperspektief, Het vertrouwen, dat er in Nederland
een overheid is die het beste met hen voor heeft, wordt van tijd tot tijd
zwaar op de proef gesteld. Met een felheid aan de jeugd eigen voeren zij akties
tegen al wat hun toekomst vernietigen kan. Hiertoe nemen zij het recht in
eigen hand en wie kan hen dat kwalijk nemen als je ziet hoe door parlement
en regering de zaak verkwanseld wordt.
Nieuwe dumpingen van kernafval in zee, nieuwe depots voor Amerikaanse munitie,
steeds voortgaande oorlogsproduktie !
Groepen jongeren voerden laatst blokkades uit tegen de munitietrelnen. Ik
schaam mij nog steeds dat ik IKV-er ben vanwege het feit dat de IXY-top zich
distanci'êerde van deze akties onder het motto: "Geen blokkades, we doen al-
leen mee aan akties als de grote massa meedoet, en die is er nog niet rijp voor"
Hoe komt het dat de grote massa hier nog niet rijp voor is ? Afgezien van de
vraag of alleen akties van grote massa's zinvol zijn, is het duidelijk dat
het IKY nagelaten heeft aan de mensen duidelijk te maken dat de kemwapenpro-
blematiek niet los gezien kan worden van het totale maatschappelijke bestel.
De wapenproduktie en de toenemende militarisering van onze samenleving zijn
een gevolg van ons politiek en economisch systeem. Jongeren zien dat en komen
er tegen in opstand zonder evenwel altijd de juiste middelen te weten.
De methoden van geweldloos verzet vereisen een intensieve training en mentali-
teitsbeïnvloeding. Als het IKY nalaat deze jongeren te begrijpen en te bege-
leiden, dreigt er een isolatie van deze groepen. Zij zullen misschien steeds
meer geweld gaan gebruiken en de overheid zal steeds harder terugslaan. Ik
zou willen dat er een goed kontakt met deze groepen komt, voor het te laat is I

Het IKY streeft, last but not least, naar verwijdering van de kernwapens uit
Nederland. Door linkse mensen worden deze wapens duidelijk beschouwd als
Amerikaanse wapens. Door hen wordt behalve de kernwapenwedloop ook de Ameri-
kaanse politiek veroordeeld, met name de imperalistische overheersing in La-
tijns-Amerika.
De NAYO is een intrument ter ondersteuning van deze politiek. Dat hebben we
ook weer gezien aan de oefeningen die door de NAVO onlangs gehouden zijn in
het Caraïbisch gebied. Nederland uit de NAYO ! is een oude kreet van socia-
listen. Deze wordt echter niet gesteund door het IKY. Vel wil het IKY dat
Nederland een nucleair-dissident lid van de NAVO is. Hoe de bevrijdingsbewe-
gingen in de derde wereld hier tegen aan kijken is voor mij de vraag.
Zou dit dissident-zijn voldoende zijn om de imperialistische politiek te door-
breken ? Of is het zo dat vrede in Europa niet automatisch gepaard zal gaan
met de bevrijding van de derde wereld ?
Het IKY zou mijns inziens de barden met de derde wereldbeweging nauwer moeten
aanhalen, al was het alleen maar on duidelijk te laten zien waar we staan:
n.l, aan de kant van de onderdrukten door het kapitalistische systeem.
Gevolg zou dan zijn dat de NAVO-politiek scherper veroordeeld wordt en Neder-
land uit de NAYO als mogelijke doelstelling weer in het vizier komt.

Tot slot. Ik heb in mijn verhaal niet uitdrukkelijk mijn christelijke oriën-
tatie naar voren gebracht. Maar ik hoop dat wel duidelijk is dat voor mij
kernwapens te veroordelen zijn als goddeloos, onmenselijk en immoreel even-
als, een systeem dat gebaseerd is op uitbuiting, onrecht en vernietiging van
het milieu.
Het IKY heeft tot nu toe niet veel aan het bijbrengen van een maatschappij-
visie gedaan. Gelukkig zijn er binnen de beweging velen die een andere maat-
schappij willen. Ik houd het socialistische model voor het beste, waarbij we
niet vergeten moeten studie te maken van de fouten die in het Oosten gemaakt
zijn.



Ik "ben-er zeker van dat hét kapitalisme niet te verenigen i's met ontwapening
en vrede. Het socialisme draagt "beginselen in zich die op echte vrede wijzen.
Dat leer je ook van de Charta-mensen, die graag worden aangehaald, door Wester-
se kapitalisten. Ladislav Hejdanefc zei eens: "Een werkelijk socialisme garan-
deert een samenspel van politieke vrijheden met sociale zekerheden op "basis
van respekt voor de onvervreembare rechten van de mens.
Tegenover hen die al vermoeiend zijn door te herhalen dat volledige gelijkheid
onmogelijk is, dat absolute vrijheid tot anarchie leidt, dat broederschap
van allen niet realiseerbaar is omdat de mens slecht is, zullen altijd anderen
klaar staan die zich met alle kracht zullen inspannen om de ongelijkheid
tussen de mensen te overwinnen en die nieuwe wegen voor een leven in vrijheid
en solidariteit zullen inslaan".



CvS en do vredesbeweging u i t : Opstand igSö nr.q
C v rcd« s u eek n u ut M e r

CvS en de vredesbeweging
^̂  %v

stuurgroep

Voordat CvS in 1979 vredasstrijd tot prioriteit Huneer één v<ui haar akti-
vitaitan naakt», vis er al hael wat gebeurd aan 'de vroda' . Vanaf 1976
w»rd ir. Opstand da jacrlijkae vr̂ deakract. van h«t IKV besproken; In 1978
konatateerden we verheugd dat het IKV zich e<sn heel Xonkreet doel stelde
met het 'tienjarenprogramma1: Help de kernwapens de wèiield 'lit, oa te
beginnen uit Nederland'. Dat is een kcnkróe'-. dc-el, '.Vari-p kun je aktie
voeren!

Deze, leus was ook het startsein voor
de oprichting van ruis 300 IKV-ker-
nen; sommige CvS-«rs sloten zich daar-
bij aan op individu»lo basis, anderen
deden'uwe namens hun regio, ea er zijn
ook regio's die zelf eon nCV-kern
warden.
Maar ook voordat de IKV-aktie begon,
had CvS met vredeszaken te doen ge-
had, bijvoorbeeld middels enkele
regionale aktivlteiten, zoals in
Groningen, met betrelking tot de op-
slag van radioaJctief kernafval en da
militviriBering van de regio, sclida-
riteitsVerkLaringea en dergelijke.

waarom vredes-
strijd?

Ja leunt je natuurlijk afvragen waar-
om óók. CvS zich nog zo nodig wil
bezighouden met vredeswerk. Er is
iamers al een wirwar van bewegiggen
en groepen, ook kerkelijke, dia
daarmee druk zijn,- er is waarschijn-
lijk geen vraagstuk, ta bedenken waar-
op zich zoveel verschillende, en ook
verschillend gemotiveerde mensen
georganiseerd hebben.
Het woord 'vredesstrijd' houdt a.1 in,
dat wat er nu is, deza toestand,
geen vrede kan, heten. Werkelijke
vrede mo«t nog bevochten worden,-
deze permanente dreiging, deza ab-
surde bewapeningswedloop moet wor-
den gekeerd en afgeschaft. Vredes-
strijd houdt dus in: strijd tegen de
voortdurende oorlogsdreiging en

tegen het in stand houden en uitbrei-
den van het snone vernit'tigingapo-
tentie.il. Het betekent ook: strijd
tegen alle faktoren die de bewape-
ningswedloop in stand houdwi: op
ekonoi.isch.. politiek en ideologisch
vlak.

I Kapitalisme

Voer socialisten, dus ook voor
Christenen voer het socialisme, vor-
men bewapening, do bewapeningswed-
loop, de ontwikkeling van technolo-
gie ten dienste van hat :ullitaira
apparaat, ..n de eerste plaata een
giutelijke véispiliinq van grond-
stof reu, ajieraif er, intcllekt. De
produktie var w.ipon.i sn de tXono-
mischa r.ood^akfelijkiieid van eon
bewapeningsuecioop heefr. van alles
te maken met -Ie kapitalistische pro-
duktiewijze.
Dat is één r^den om or.s als socia-
listen in te zetten voor vredes-
jtrijd. Kar. is du; oolc één van onze
doelstellingen OM het verband tussen
bti'̂ apenimj an ;le kapitalistische
produktiewijr.u hfcider tti krijgen
voor on3 zelf, en duideï.ijk te maken
a.an anderen, .'ioo "nebben we daaraan
gewerkt?
Oaar waar we rellf aktief waren in
bijvoorbeeld IKV-kurnen, hebben
we erop gelet dac de ekor.oroischo
oorzaken van bewapening en bewape-
ningswedloop, en de mechanismen, die
daarbij een rol apelan, aan de orde
kwamen. Dat gebeurde niet vanzelf:
met name in 'christelijka' kringen
bestaat &r e«n behoorlijke weerstand
Ca<jen een economische analyse van
do bewapünimjsproblematiëk. He
markten trouuens drt we hét zalf
ock nioc .iltî d precxat. wijten, en
niet altijd i'i staat war-.-sn on het
varband tueser. bawapeninq en kapita-
lisme ain te gov.jn. Dat verband
ligt 's;: in vferfiohiilentlo manisran.
In de eercte. pla.-.Ls.lï &; een verbanö~
tussen eXononiathe '•-r'ises-eri bewape-
p..'.ng. Steedd blijkt dat e'r ten tijda



ven ekcnociischQ kriaia enora bewa-
pend wordt. Het is niet toevallig
dat de laatste jaren de defansie-
uitgaven net sprongen stijgen.
Haar -«ajrca juist wapens? Waarom
ia het mindor aantrekkelijk ca weger.
dar. te leggen of huiden tt bouwen,
dan oa wapens t. e produceren?
Verband is er ook tussen bewapening
en isperialiaise. Uitbuiting van dp.r-
de wtrald landen door het westen
varor-dersteit bewapening. Ca name-
lijk evantuela bevrijdingsbewegingen
de kop in te drukken is een leger
nodig. Sn bevrijdingsbewegingen
moeten de !'.op ingedrukt werden, warst
onafhankelijkheid van een derde
wereld land betekfcnt: minder goed-
kope grondstoffen, Hinder goedkope
arbeidskrachten, ninder afzetgebied
(co'< voor wapenslï . In hes handhaven
van deze uitbuitingsverhouding spe-
len multinationale ondernemingen
een belangrijke rol, het zogenaamd
'militair industrieel kcmplex'
eveneens.
Hat leek ons goed deze problemen
beter ta onderzoeken en in septem-
ber 1979, toon we vredesstrijd
eerste prioriteit gaven voor het
kanende jaar, besloten wo dan ook
dat er aen landelijke scholing op-
gezet zou worden over antt-milita-
risme. De genoemde twee problemen
zijn in deze scholing uitvoerig aan
de orde gekomen. Voor het scholings-
materiaal zie overigens elders in
deza Opstand.
Met dit acholingsmateriaal, dat uit
meer onderdalen bestaat, organise-
ren CvS-regio's een seria scholings-
avonden voor mensen uit de vredesbe-
weging. IXV-kemen en basisgemoenten
worden daarbij speciaal uitgenodigd.
In somnige regio'3 is dat al gebeurd
in het voorjaar (Utrecht, Groningen,
Rotterdam), in andere - of dezelfde -
regio's beginnen ze in september
(Utrecht, Groningen, Amsterdam,
Nijmegen, Friasland, Kampen in ieder
geval) .
Deze scholir.gacycli zijn voor O/S
ook ean aanicr oei met or.ze eieren ken-
nis en ervaring bij tie dragen in de
vredesbeweging.

II Oost-Europa
Een twoede- punt waarop we als socia-
listen specifiek met hot bewapenings-
vraagstuk te maken hebben, is het
punt van 'de vijand ', die dan is:
het ocstbloR, de russen, hè- 'bestaan-
de socialisme'. Het klimaat waarin
de bewapeningswedloop ze goec gedijt
is aan klimaat van Koude Oorlog.
Aktieva of paa»iave goadkauriruj van
aen dergelijk waanzinnig vernieti-
gingapotantiaai kan alleen vanuit
een diepgewortelde
en -angst.

Nog • af c; e tier. van <!e vraag hce ja
precios d^ aiti.'ati»- in Oost-3Mrop
Jwocrdstlt, rao«t toch in ei/ca vn
bew^XTLiiy entipü-_B ;_ng tussen oost
vest ;̂i-. c-^ntr isl ?un<; zijn. Cp
tv«e 2a.nieren r-.zeit CvS daaraan g
varkt. tri dé «*rst* plaat» i« htt
in hè- iitdar van antspanslngtpoli
tt»Xt,. ncodt.6.!<«lij!i om d* 7*5CM»<J
rviï -j.;«. ia bs'Jaj.-*^-i!i5 ta Icennert.
I*-Jar«'jr: -Sia iicli ocit een beetjt
•üari:. -arulstjt: .lee't, ial w«ter.
dat -;r t^n *»;rkslijk ongelofelijV
hoev^ii.i:-.3lü /e-ite;: verlegen o£
vercri^-.ct ^5;:: ir. d* 'ircnnan wan
wij peri.-.jwr.ltjis on.:* kennis uic
hebben: gtschiecanisooeken, krant
rad.'.o, un t.-/.
In üa scholing hebben w« daarcc
«en ze«r uitgf-braid gede«lta ingi
ruiari voor ds geschiedenis van d<
Koude C-orloo. Ddarvoor ia een au
vatting geschreven van het boek
van David aasowitz, Frcffl Yalta t«
Viefcnan. Eri w« stonden en «taan i
nc<j st«?<ia versteld vtn ho« wain:
•we eigenlijk weten, en haa hardni
kig cude 'vorsiea' van gebsurtan:
s«n vocrtieven, ook bij onszelf.
En juist in het: afgelopan jaar t.
w«' h^rdha^.dig g^kcnfronteerd met
een opleving van het koude-oorl»
denken nzuir aanleiding van de gal
tenissen in Afghanistan en de
QlyrapliscKe Spelen in Moskou.
Verharend gemakkelijk, om rtiat t

blijkt zo'n koude oorlogagolf
Nede;-l«r.d t« 'runnen overspoelen.
Ml^ ruimte voor de ver«chrikk«-
lijfce onzin, hs-v» waühedan an
verd&c'ntjvdcir jen san het adres
van 'F-.-slaiid' . Misschien hebben
we ais CvS d&f.r t» weinig tegan
gep-otcsteexd en hadden wa «r ze
ooi', intern rtse^r aandacht aan moa
baatsdert-
Ben f.'/cêdn raaniar waarop CvS ««n
or.tsprjLninir wil bijdragen i« doo
ook daadwerkelijk kontakten te
leg.jen net ooftauropeae landen.
In iv.irex-oes verband heeft da
nsdariar.clsi? baweging CvS ar altl
op a^rgadrcngen dat ook oogteurc
'Christsnen voer hat gociaiisma'
uitgenodigd werden voor bij
voorbeeld internationale konfare
tias. ™«iin voor 'Chrirtenan voc
h«t gocialisae" blijkt toiéta
geen var.zai f sprekende zaak.
Het was overigens niet zo vreeirrf
dat CvS^NedarJ.and hierop aan-
drong: iraners, de Nederlandaa
Chriatnr. Studenten Vereniging
(ïfCSV) . ^.-n "an Ca belangrijkste
Mortel-j v .-.n. CvS. had «l tientall
jaren yapionicrd in haar kontakt
aet o3^it(S'arop«sft christenen. D«
takten iJxe daarin opgebouv-dt waza
ni«t na.T-.i in do 0DFt, konden tre_ oo
bruiken voor Cv-S, . En inmiddal» h
da l» l ^nef a t» .11 ing vooj^ «n h«t Jco
tast c'.-iria'-snnn in Oost Europa «r



galaid dat de bawevjinr; - ^Ls ereheel -
lid ia geworden van de Chjrisrelï-jke
Vrede3 Könkerertia, oc>. ve:. i*?)c<ind
onder de naasi Jraagsa Vredcskonieren-
tie. Regelmatig zijn er ctuïtedaqen,
waarvoor ooataurrijese 'j&ztar. voorden
uitgmnodigd, at lijn ir >r.tnf«r*r:titi
In Oott ïurop», watr ned^rlardae C .̂'S-
tri t&n de«ln«&ah.
V«rh«ufl«nd i», dat ooit IJW-ïearnvn '
•n soonlga tiasiageaeente^ V.on'_ay.tori
lagqen s»t oostauroj-ar.a chriate'ienj
va«Jt in de vorrj via eer, bllatcrntl.
IcontaJrt tuss&r. kbm o£ ocuianta hier,
•n «en karlceli^ite caiB^rit^ in ds I3DS.

in dlskXiSïiss Wit!: naar veren '-.o
te cntzcnuven. Alz w« onze do«lBt«l-
lir.g aangtaruia de theologische bt)-
dra^o van CvS a<jjn ~«t vreJesdebat
willen waaraiikeji, z&i er wel «en
vsrvtjlg moetarCJovei'.iT op dit artikel.
Ho<ï«lijkh«<i*n daar".o« rij», «r <j*r.o«<j
gcada «x«;«ta vt& bij voorb»*ld <5«
vat^evirj rond dn 'h«ili7« oorlog'

. in ds thora, of -.lüuwxauriq» analyo»
' Ton bijbals* 8Lrguiwnr.a>..ia eoal» dit
door 'havik-ken' in hun ocrlogshitaa-

IV Politieke taak

III Theoiocie

H«t d»r<3a punt wacrop C-Xï: rich aan
•pocifioh* bijdxaga stalde, is op
het Tlak van de theologie. Sccvsl er
»«le kerkelljka grc?«ïp«rlnqer. rijn
dia tich, .vaaV; il ti«r. -nllcn jaren,
inrattea voor da vred« ;'y.«rk s:: Vteda,
IKV, IXjopsgezinda vrcdoagroeper,
Zvaardon en Plcegijzern, Par. Christi
«n v«l« anderen) ha'Üer. vi rte indruX •
dat er weinig over nagedacht vnrd
wat vred«3»trij<3 nu EQ'. thsologio
ta Baken heeft.
Ho* heeft de bijbel hot o-r^r vr-ads?
En ov*r oorlog? MelX* hoop b.'.edt ons

da Schrift om uit C-j'gruv.^lijk:: jpi-
raal van wedjrzijire verriiattginc;
ta Xonen? 'Zallrj déj«-i3<Èn«;tichters»
want ze zullen XiruJa.r^n SoCr. g«no«cd
worden1» 13 d«t c;ec.i daodcioeTier?
Oit th&na en tfera •.-regen ^i.jn >n da
beweging toch niet ro uit üe ver2 g«-
Xo««n tot nu tc-a. K..--lx ziln ar don-
?etten g«veastr uoa.lc in ó^ ;'.ii.icu9-
sie» naar aanleiding vtii ' pa.^scr»b«A
als volkavarz<»t', oer. in Ry'rxerdam
in L97£ door Cv3 gecirgasrl j.^'ïrüc-
dienst, die Ac. t>.colo.-rii.-- viii li'.-.«r-
giediakusaios bir.i-ei. ~vf •io'irv--' iwoul-
•en. gaf. Maar veel iy :v:t r.og r.itt
gav»«3t» Bet ertifcal -J-JUT C^xitwljic
Ringnalda '3oboi er a'.j^al' :.R di»t«
Opstand is een pociri? 0:1 07 tïsa«?ic-
giach vlak al'er lui iirgv&anton dip

hcet't
tiei-.a takon., Dear is in da »«rata
plaats: het binnen ie XeT>:«n aan
de orde stellen van a)eti*a, vaar dal
n lat o£ or.valdoanJe gaieort, 2o heei
C/S eraan gew«ïV.t dat de a)cti«
'Stop de nautronbnbca' in da kerken
^itRgekt&rt verd, c'.at datj: handteXe-
ning«n opgehaald verdan, affiche*
opgehangen en -«cripreid, opgeroepen
vat d otp da«l ta netten aan deronstra-
tifca en inanifeetatias. Dat gabaurda
cnder pJidar* dcc-r da oprichting van
apociala korkaltjka neutrorïanbOB»-
kaïcaitaas, door sittlng ta nenan in
•ilaata-Lljka neutronenboaücocaitaa»
en daar onra tijgen kontakten soa
*ira»s«i\a gahruiken. Ook hwft Cv.
«r tM&tt voor garorgd dat 6« n«utron
bom aktia - dia da torste maanden
dooi: da gVr.ela b\irg«rlijke pars ii
doovlgasv/egon - in aen vroeg «tadiun
in da. 'kerke!«.jh« op-snfcaarhsid'
kuc.uir dcox: slddal van aen adverten—
t.ia {irst«< anders ve.a ni«1 mogalijk!
in Trouv. •
Meda door de::e rol kan CvS luaenvar
hixg tot stand btong.^n 'cuaeto rr«d«
^fro^ceiring^n difa daarto* mitadhian
self ni'ai i-areid of In itaat ïijft»
Dj.erbij !tan gadacht rjordon han ov«i
Ing an 3BJjnïr.weri:ir*5 tuanen k^rkallj
ke orgsniaatiaa (IKV, Pas Christi)
tsn 'sekulicra' crgani.ffd.tiae zoala
bi •j-'cxji-'jcpld 'Stop d~. nautrontnbcm1

. Cmdat C-.'S sowel kontuJcten h««£t »•(
en deel i.itt-aak.t van hnt *KV «d»
ook i.1 soiaciye plnat^en '<arkelijka
5top—de—r.ouf ̂ onenijor. kc^miteea heel
help<»n opriKhctn, ka.-v rij gtunakkalJ
eet: verblndanJa fu.^ktia Ti-«rviillan.
eventuele Doeilijkheden. uit d«i w«g
ruisien, en zo 3ajr>enwer!r.ing tot star
brengen of fttinrileten.
Wat vlj horxsr. Is, dat: óa aaraenwarkJ
tussen ii^tae ch-l?fc«nanan, van
FvclA-ers v.ot Ci"'M-etj, =cals dia i.n
CvS \ y;:.talt«s h^-ïl't oekregan, rit
uit'jr»idv. tot aiL.sn,>-jr'Kini.j ti'.asan

, van
in d«

-.trijtl tegen d^
rar.Tinn.i -'jd beM8«..'-»ning -an vcor

'/ï ede, ' - . ' ' '



b) Groep Buitenlanders:

doet verslag. Ei j de iiskussie over ''WAt voor socialisme
willen wij:: werd in deze groep gesteld dat we van elk idealisme (7hoe kom
ik aan ra 'n .trekker.' ) af moeten en overgaan tot zakelijke strijd.
Er moet gekozen worden. We moeten ons niet meer (o. a. liturgisch) laten
inpakken, hoe modieus ook . Kiezen dus voor solidair verzet 'tegen ver-
drukking. Nu maken we in de Basisbeweging wel deel uit van de 'zwalkende
klasse. ' , maar rekening houdend met deze realiteit,, zullen we toch zakelijk
en welbewust voor de verdrukten moeten kiezen. Zo 'n tegenbeweging in CvS-
Basisbeweging verband is klein. Onze vijanden wijzen ons wel de plaats aan
waar we staan. Dit roept een vraag op : zijn we zelf verdrukt ?
Wat betreft het realiseren van een gezainelijke keuzen van CvS-r B as i s beweging
werd gesteld dat beide bewegingen aktief de zelforganisatie van buitenlan-'
ders (o. a. K1ÏAN) moeten ondersteunen. Voor CvS en Basisbewegirig samenwer-
king op dit punt moeten we ons geen idealistische voorstelling maken.
Wel is aamenwerking mogelijk, riet name op- lokaal vlak. Dat kan stimulerend
werken. Het zou goed. zijn op lokaalniveau scholingsprogramma's te delen.
En we moeten eikaars adressen weten. • . .

c) _________

doet verslag. En wel met name- over het gesprek ontrent, het
gezamelijk optrekken van beide bewegingen. De groep heeft e^n aantal
concrete voorstellen:
- het zou goed zijn als beide bewegingen een scholing, in ditg^eval een

00steuropascholin£ zouden naken en zouden doorlopen. Het motief hier-
toe wordt ingegeven door ongerustheid in CvS an Easisbewegingkring over
verrechtsing van IKV-top, o. a. inzake Oost-Europa. Ka gemeenschappelijke
scholing kunnen we met die scholing naar geïnteresseerde en/of dissi-

dente IKV-kernen. Deze scholing verscherpt ook eigen zécl\t op socialisme.
- Deze scholing kunnen we afsluiten met een gezamelijke dag en publicaties
in onze 'eigen' bladen, zoals Opstand, Uittocht, de Bazuin.

- Onze regionale en landelijke kontakten met Oost. Europa bundelen.
- Gezamelijke kritiek op IKV-top. o. a. i. v. m. Oost-Europa, in als genoem-

de bladen. . .
- Gesprekken organiseren van gezamelijke CVS-Basisbewegingdelegatie met
IKV-top over Oosteuropapolitiek van IKV. -

- Gezamelijk verkiezin^smanifest maken voor 3 september.
- Uitwisselen van onze adressen, onontbeerlijk voor regionaal kontakt en
gezamelijke scholing,

d) Derde W

doet verslag. In zijn groep is gezegd dat derdewereldcollectes
vaak speculeren op schuldgevoelens van de middengroepen, die juist toch al
in morele (moralistische) categorieën denken. Het wordt dan voorgesteld
alsof je moreel verplicht bent tegen je eiger. belang in te gaan. .
Zakelijke analyse van de middengroepen is nuttig, als het dan maar inder-
daad om zakelijke analyses gaat van het eigenbelang en de keuzes die men
doet; ook moet er inzicht zijn in de verwevenheid der strijdterreinen.. zo-
als die hier naar voren zijn gekomen. ' . •



12 mei j.l. was er in Utrecht een gezanielijke werkdag van CvS en de Basis
beweging.
Ongeveer 60 mensen bezochten-deze werkdag.-
Er is in 4 groepen gewerkt, er zijn ervaringen uitgewisseld en perpektieven
van samenwerking besproken. ' : .. .
Konkrete beslissingen zijn genomen in de plenaire bijeenkomst aan het eind
van de werkdag.
Van dit plenair volgt hier een verslag:

I Verslag Groepsgesprekken

a) Vrouwengroep:

verslag. In de groep waren ongeveer evenveel vrou—
_wen uit. de Basisbeweging als .uit CvS. Naar aanleiding van de twee. vrouwen-
strijdverhalen in de studieniap. .werd ; er :geinfonneerd over eikaars .bewe-
gingen. Er zijn. verschillen tussen de vrouwenstrij;d in .CvS en in de Basis-
beweging. In de Basisbeweging hebben de vrouwen zich. .niet op grond van
participatie aan de vrouwenbeweging georganiseerd, maar eerder op grond
van specifieke onvrede met het patriarchaat dat de Eas i s beweging nog be^-
heerst. Vandaaruit zijn Easisbewegingvrouwen naaar literatuur/gaan zoeken.
CvS-vróuwen hebben meer relatie met de brede vrouwenbeweging/maar ook zij
hadden specifiete moeilijkheden met de wigen beweging. Er -was/is een over-
heersing door de 'linkse mannelijke theologen.'. 'Na.de akties rond.de abor-
tuswetgeving is dit in CvS enigszins veranderd. Belangrijk .is. dat er geen.
onderschikking meer is van-de strijdterreinen, zoals ook blijkt uit:
"Wat voor socialisme willen wij" . (CvS.brochure uit ..19.80). Een ander ver-
schil tussen beide bewegingen, zo werd vastgesteld,, is dat de ^asisbewe-.
ging een groepenbeweging is. en CvS uit individuele leden bestaat (in al dan
niet regionaal verband).. Het. valt op dat in de vertegenwoordigende lichamen
van de Basisbeweging toch nog weinig vrouwen zitten. Hij CvS wordt ge-
streefd naar een paritaire samenstelling in de stuurgroep. Ook al zijn er
veel minder vrouwen dan mannen lid van Cvo. Haar CvS vrouwen wel tegenaan

^hikken is het soms individualistische en rationalistische van CvS.
;n de diskussie over het socialisme, werd het socialisn'3 al gauw door
feminisme vervangen.. Als er geen onderschikking meer is, mag je het een
door het ander substitueren. Wat voor feminisme stond de groep voor ogen ?
Niet het feminisme dat er alleen op uit is bepaalde posities te krijgen.
Belangrijk is: wat doe je als vrouwen met de bereikte posities ?
Kun je stem geven aan stemlozen ? Maar is dit niet hetzelfde als demo-
cratie ? Ja, maar een niet-sexistische demokratie. Het is heel belangrijk .
on als vrouwen feeling met de achterban te houden en niet op je eentje te
gaan opereren. Bij een inventarisatie van de strijdterreinen van CvS-:.
en Basisbewapingvrouwen kwamen naar voren: potLenstrijd, onderwijs- en op-
voeding, . studie, vrouwenbeweging en basisgroepen. . .
Wat kunnen CVs- en Easisbeweginjjvrouwen in de .toekomst samen doen ?
Gesuggereerd werd al door CvS verrichte studie 'ook in de basisbeweging-
vrouwengroep te benutten. Voorgesteld werd eigen maatschappelijke positie
van de Jias i s beweging en dan met name die van vrouwen daarin aan de orde
te stellen. Samen niet CvS-vrouwen zou. daarover een studiedag kunnen worden
georganiseerd. Ver der villen CvS- en Easisbewegingvrouwen gezamèlijke erva-
ringen uitwisselen over mechanismen in kerk en christendom t. a,v. de ver-
_wachtingen tegenover vrouwen. Deze en dergelijke ervaringen zullen in da

oekomst worden uitgewisseld.



l/ vanuit derde wereldgroepfCvS:
" " '• BBÏl: •
" vrouwengroep /CvS:
; i 1 * f T -»-n • TaSw:
" Vredesgroep / CvS:

BON:
11 buitenlander gr. /CvS:
2 :> " BBN:

Verder hebben de vrouwen uit CvS en Basisbeweging ofspraken genaakt om een
bijeenkomst te houden over de maatschappelijke positie van vrouwen in de
bewegingen. Ook zijn afspraken gemaakt om samen verder te praten over de
kerkelijke/christelijke verwachtingen t.a.v. vrouwen.

Het plenum sprak zich uit voor het gezamelijk maken van de Oosteuropa-
scholing, en voor het gezamelijke 'doen' van de scholing De scholingsgroep
CvS gaat praten met de Oosteuropakontaktgroep (BEI!). stuurt
de reeds gemaakte scholingsstulcken van CvS op. Be kontaktgroep zal hierop
reageren. Ce Oosteuropakontaktgroep zal ook bekijken hoe de regionale en
landelijke Oosteuropakontakten van beide bewegingen gebundeld kunnen worden.
Ook kunnen via deze kontaktgroep misschien kritische IKV-ers gebundeld
worden.

Het plenum sprak zich. uit voor een gezamelijk gesprek met het IKV bestuur
over Oost-Europa. Er werd op gewezen dat het Oosteuropakontaktgroep
reeds een konfrontatie met het II'CV voorbereidt. In kontalctgroepverband
kunnen CvSers en BBners hun krachten bundelen.

Er werd aan het plenum nog het voorstel gedaan om met een groepje
kritische !ETZ' theologie te bekijken ('clericale theologie of niet1?),
maar dit voorstel is bij weten van de notulist niet (meer) opgepikt.
Wel resulteert het voorstel OIK over onderwijs/vormingswerk en derde wereld
verder te praten in één ';ij eenkomst die wordt voorbereid door
(CvS) en . ' (BEN). Suggestie:- neem ook kontakt op met
het katholiek pedagogisch centrum in den Bosch.
Dit centrum houdt zich bezig met onderwijs en de dedde wereld.

Tenslotte werd de vraag gesteld of en zo ja hoe de overleggroep CvS-EEW
die ook deze dag heeft georganiseerd, moet verder gaan (momenteel bestaat
deze groep uit: BBN, en|

en. ' CvS.
Het plenum vond het zinnig dat er een overleggroep b l i j f t bestaatij al was
het maar om de verschillende kontakten en aictiviteiten aan te moedigen en
er op te letten dat gezamelijk voorgenomen projekten ook ten uitvoer worden,
gelegd. . ' • ' . . .

Om 17.00 uur'sloot .- de plenaire vergadering, waarvan
ze ook voorzitster-is geweest. .

Nijmegen 13-6-1932.



Nu kan plichts- eh verantwoordelijkheidsgevoel voor de derde wereld
wel een goede zaak zijn, als dat dan maar'gericht is op de vraag hoe we de
talenten die we als groep(en) hebben zo goed irtogelijk kunnen gebruiken.
In deze groep zaten mensen die via onderwijs of raadswerk of kerk bezig
zijn met de derde wereld. Een goed voorbeeld van hoe een beweging met
bewustwording, derde wareldstrijd,bezig is, werd het CLATrapport van de'
Basisbeweging genoemd. Aanvankelijk was dit een intern rapport, maar is
naar buiten gebracht en veel gelezen. De verspreiding gaat door. Daarin
wordt Solidaridad en CONI? gesteund, C1AT wordt gekritiseerd, maar, zo
werd gesteld, het gaat nu ook weer niet ora een ketterjacht op CLAT.
In het onderwijs en de kerken stuit je vaak op barrières als het gaat om
gevoelige projekten, die politiek 'moeilijk' liggen.
Ook werd opgenerkt dat je wel veel schriftelijke informatie kunt geven,
maar dat een spreker uit de derde wereld in levende lijve veel meer uit-
haalt. Bovendien moeten we niet neer over 'de', onderdrukten praten, maar
precies aangeven over wie het gaat. Concrete relaties met derde wereld
zijn van vitaal belang. De ontwikkelingen rond de NCO moeten CvS en Basis-
beweging in de gaten houden. : • . .

II Aanvullingen uit het plenum op <2

Bij de derdewereld groep: er werd nog aan. toegevoegd dat de middengroepen—
diskussie.voor vrouwen anders ligt. Vrouwen zijn in feite middenklassers
in 'afgeleide zin'; afhankelijk van dé klassepositie van de man. Als.de
verdienende man wegvalt, veranderd ook'de klassepositie van de vrouw.
Verder werd nog aangevuld dat vanwege het grote belang CvS en Basisbewe-
ginj- mensen saraen nog verder gaan praten over Onderwij s/Vormingswerk
en ée Derde wereld.

bij de vredesgroep: er werd op gewezen dat een gczsnelijke scholing ovar
Oost Europa ook voor onszelf van groot belang is,, met name wat betreft het
socialisme beeld in beide bewegirijen naar aanleiding van de vier strijdter-
reinen die vandaag aan de orde kwamen. Een andere aanvulling: Veel niensen
uit de vredesgroep waren kritische IKVers. Er is het plan gelanceerd om
een dag te organiseren voor kritische IKVers, maar dan niet direct in
CvS-Basisbexiregingverband. '

III. PLENAIRE DISKUSSIE OVER. VERDERE GEZAMELIJKE AKTIE3/ACTIVITEITEN.

Eet plenum vond het een goede zaak dat beide bewegingen een gemeenschap-
pelijk verkiezingsmanifest voor 8 september maken, waarin de vier strijd-
terreina n van vandaag verwerkt worden. De zaak wordt ook nog met bestuur
Basisbeweging en stuurgroep CvS besproken. De manifestkommissie ziet er als
volgt uit:



Om in •-h&6- kor t aan te geven waar de artikelen over gaan: een verhaal over
de aannen van Sodom, de man als aankleefsel van de vrouw (£eu. 1-5),de politieke
dimensie van de besnijdenis (ex. 4:24-26 en kolossenzen 2:8-15); een uitleg
van het boek Ruth, een boek waarin vrouwen de hoofdrol spelen, een diskussie
over het boek Zsther, een verhaal over da zinsnede ''geboren uit de maagd Maria",
een verhaal over Galaten 3:23 in Christus is dood noch Griek, slaaf noch vrije,
man noch vrouw» en een eigentijdse midrasj van de 10 meiden van Mattheus 25,
Let op de bespreking in Opstand en bestel de map vlug.

RUTHMAP EN VUURWERK

Twee mededelingen van de landelijke werkgroep /naterialistiese exegese.'
Allereerst de Ruthciap. De landelijke werkgroep raatex heeft een aantal teksten
over Ruth bijeengebracht. Resultaten als verslager, van basisgroepen., die Ruth
hebben gelezen, de tekst van een musical over Ruth, een deel uit een doktoraal
scriptie en preek etc. ¥ifc deze teksten is een map samengesteld, die vanaf
half augustus op het CvS-sekretariaat verkrijgbaar is. De FriJs van de ma'P
zal ongeveer f6,- gaan bedragen er. de oplage is beperkt. Tijdig bestellen i's
derhalve gewenst. Op 13 november zal over deze nap een studiedag worden geor-
ganiseerd. Let op verdere aankondiging.
Vuurwerk is 'een uitgave van de werkgroep^ die 4 maal per jaar verschijnt. ('
In vuurwerk doen leesgroepen, die zich bezig houden net politieke lezing van
de bijbel verslag van hun bevindingen.
In het laatste nummer bijvoorbeeld behalve allerlei aankondigingen een verhaal
over Juda en Tamer, een stuk waarin vertelt ovfir de manier
waarop zij met feministiese -theologie bezig is./ verder een verslag van haagse
groepen over hun lezen van Lukas . Vuurwerk kost minimaal ƒ10,- per jaar en is
te bestellen bij het CvS-sekretariaat.

TEXTE UNB KONTEXTE . :

Dit is een duits exegeties tijdschrift dat in Nederland nog veel te weinig
gelezen wordt. Er zijn maar ongeveer 90 nederlandse abonnees. Toch is het blad
bij uitstek interessant voor met name theologen en theologies geïntersseerden.
Sinds kort wordt TenK aan r'.e. nederlandse abonnees verzonden vanaf het CvS-
sekretariaat, en wie geïnteresseerd is kan aen proefnummer aanvragen.

SCHOLING

Het komend jaar willen we een scholing over Oost Europa houden. De eerste drie
delen (van de 6 die we van plan zijn te maken) zullen voorzien van een inleiding (
op het startweekend klaar zijn. Om een indruk te p.even vol^t een overzicht
van v/at aan de orde kont;
in deel l een stuk geschiedenis., met name van de S U vanaf 1917 tot aan W02.
Deel 2 gaat over de ekonomie :• waarom -jordt planning ingevoerd als varvang.ir.g
van de vrije markt, wat zijn de problemen van een planekonomie, wat voor frikties
ontstaan er tussen efficiëntie en socialistiese idealen.
In deel 3 komen tegenspraken aan de orde-.zoals die aan het licht komen in bv.
de literatuur, de vakbonden, de politieke partijen, ce positie van de vrouwen,
het legar.
Deel 4 gaat over de kerk, m.n. de rkk in polen KX en ce evangeliese kerk in de ddr,
de praagse vredeskonferentie en da berliner konferenz.
Deel 5 pakt het histories verhaal van l weer op. Aan de orde konen: de eenwor-
ding"sdiskussie in duitsland, de x^apenwedloop, de buitenlandpolitiek van S U etc.
De^l 6 is nog niet ingevuld. Het zal worden toegespitst op onze eigen positie.
Waar staat CvS„ wat heboen we met het oostblok te m-iken, wat is onze rol in
de vredesbeweging en dergelijke vragen.

-2- " ""•-:;• - ; . . . "



CHRISTENEN VOOR HET SOCIALISME
LEDENROHDZENDBRIEF . .
TJNI 1982 •

beste vriendinnen en vrienden. '

net voor de vakantie nog een. ledenrondzendbrief eet naar ik
hoop een boel informatie over vat er in de beweging op he'c moment allemaal
gebeurt.

STARTWESKSND.
""—~" '— '" " f

ö» te beginnen de datum van het startweekend : £ en 5 september. De regio
Friesland organiseert het startweekend en het wordt gehouden in Leeuwarden, op het
Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking,, Korf makersstraat Ib. Het lijkt me goed
dat men zich inieder geval opgeeft voor half augistus via het opgavestrook j e
elders in deze nieuwsbrief, zodat ze in Friesland tijdig weten hoeveel mensen
ze kunnen verwachten. Uitgebreide diskussiestukken voor het startweekend worden
verstuurd met de ledennieuwsbrief van augustus. ïTat betreft het programma:
Wat betreft het programma:
twee thema's zullen op het startweekend centraal staan,

""". de kerk als s trijdterrein. Op welke wijze stellen wij als CvS strijdpunten
oinnen de kerk aan de orde. In hoeverre werken we binnenkerkelijk. Hoe kunnen we
de kerk analyseren als sexe-politiek instrument en welke strategie volgt uit
deze analyse. Voor een deel zijn deze vragen ook aan de orde geweest op het
weekend over "werk in de kerk", dat enige tijd geleden gehouden is. Een verslag van
dit weekend kan als uitgangspunt dienen voor de diskussie.
2. de plaats van CvS binnen de vredesbeweging. Duidelijkheid en helderheid
van richting zijn op het moment begrippen die in de vredesbeweging onvindbaar
lijken. Om eens wat te noemen: 21 nov. demonstreren 400.COO mensen in Amsterdam
en daarna weet eigniijk niemand aan te geven hoe we verder moeten. Stop de n-bom
is haar mobilisatiekracht kwijt, de IKV-top zet een beleid uit, waar veel kernen
het volkomen mee oneens zijn, . . loopt weg uit Moskou, wat wil het
zeggen dat. we als CvS kollektief lid zijn van de Christelijke Vredeskonferentie,
in de DDR ontstaat een kerkelijke vredesbeweging waar de staat niet veel mee
op heeft, het IKV zoekt steeds bondgenoten bij deza autonome vredesbewegingen
in het oostblok, terwijl de officiële vredesbeweging gemeden wordt enz.
Het komend jaar willen we als CvS een oosteuropascholing houden, die direkt te
maken heeft met de problematiek van de vredesbeweging en tot slot is het in
september ook weer vredesweek.
n de diskussie over onze plaats in de vredesbeweging enige handen en voeten te

geven sturen we in augustus diskussiestukken rond.
Wat verder aan de orde-- moet komen op het startweekend: CvS als zelfstandige
vereniging, dwz. juridies los van de ncsv. In verband hiermee moeten we besluiten
over konseptstatuten.
Tot slot: de evaluatie van het afgelopen jaar. Hoe zit het met de kontinuïteit
van de beweging. Fat is er van de sekties geworden, die we het vori.̂
startweekend instelden.
Bij deze rondzendbrief vaat het opgavestrookje, de volcende bevat de voorbe-
reidingsstukken .

WIE OREN HEEFT O!:*. TE HOREN ?.. ' .
een sexe-politieke lezing van ds bijbel, prijs ƒ12,50 voor leden en abonnees ƒ8,50
Map 2 is dus uit. In totaal staan er 9 exe^etiese bijdragen in die een goede
weerspiegeling jeven van wat er op theologies gebied de laatste tijd in CvS
gebeurt.



LEDE» EN ABONNEES " ' ' " ' '.

Met grote zorg ziet de stuurgroep het aantal leden en abonnees teruglopen,
want bij de laatste telling bleek dat het aantal abonnees nog net 'coven de
duizend zit en'het ledental ot>- ongeveer 310. De afzeggingen hebben in vrijwel
alle. gevallen te maken met krisisproblemen.. sanering van het aantal abonnemen-
ten enz- De mensen kunnen het vaak niet raser • betalen. Toch iijn de' inkomsten
van Opstand de belangrijkste financiële kurk waarop ve drijven. De leden moeten
zich dit goed realiseren. Abonneewerving voor Opstand is essentieel voor het
voortbestaan van CvS. We willen in ie'der geval ha de zomervakantie proberen
binnen de basisbeweging meer aandacht op Opstand te vestigens door aan de
aangesloten groepen een aantal Opstanden te sturen.
Haar ook voor de leden geldt, dat bij het sekretariaat proefmammers kunnen
worden aangevraagd om nieux^p abonnees te werven.
HELP I1ES, WERF EEN'ABONïïF.E I • •

DONATIEKAüPAGNE. • • ' '

Voor 1982 is op de begroting ƒ13.000,- opgenomen als inkomsten uit donaties.
Op dit moment ia al ƒ3030,- van dat bedrag binnen. Een uitstekend resultaat
als je bedenkt, dat dit bedrag voor het grootste deel is opgebracht door
leden en abonnees. Op de landelijke vergadering van december is afgesproken
dat x*e regionaal ook nog zouden proberen donateurs te vinden onder rr.ensen^
die sympathiseren met CvS. Het is dus niet de bedoeling voor .deze regionale
aktie ler!en en abonnees aan te schrijven. Ivn. het aanschrijven van deze
sympathisanten heb ik een donatiebrieÜ opgesteld, waarvan ik iedere regio-
kontaktpersoon aen stapeltje zal. doen toekomen. De regio's kunnen .dan eventueel
zelf nog een brief toevoegen niet informatie van war. er in de regio gebemrt.

AANKONDIGINGEN

l en 2 oktober wordt een studieweekend georganiseerd over het voorontwerp
van'de wet gelijke behandeling en de reaktics in kerkelijk nederland
op deze wet. Aan het weekend kunnen ongeve?.r 50 mensen, deelnemen. • •
Er zal een studiemap gemaakt wprden met materiaal ter voorbereiding en
deze map. is vanaf half augustus verkrijgbaar on het sekretariaat. Daar
kan men zich ook opgeven voor het waekend. IM prijs zal inklusief de studie-
map rond ds derti.7 guldpn liggen. In de vólfrende ladennieuwsbrief meer
konkrete informatie.

Zoals hiervoor al even werd gezegd wordt 13 november een studiedag gehouden
over ue Ruthmap. De dag is bestemd voor mensen die in lees en'basisgroepen
aan politiel,2 lesinr: uoen en anderen die geïnteresseerd zijn. Voor opgaven
melde men zich 07* hat sekretariaat.

Bedrijfsbezetting als revolutionaire daad heette-een artikel dat Jaap van
Zwip.ten. enige tijd geleden.voor Dpstand schreef. Uitgaande van de daar
geschetste problematiek wil de sociaal ehonomip.se seiitie dit:najaar.een
weekend organiseren over de gevolgen, van crisis en. bedrijfssluiting, werk-
loosheid e.n de manier waarop daarmee wordt omgegaan, .net name in kerkelijke
kring . Let wat deze l-onferentia betreft op nadere -aankondiging-

.Op 11 september wordt dcor- het Cost .Europaö-latform een studiedag georga-
niseerd in Beverwijk. Hen wil .die dag c"e relatie tussen vredesbeweging
en Oost iïuroj-.a centraal stallen. De dag heeft een besloten karakter, aiaxx
dit itt wat eerder in Opstand varir-.eld ston--"-.. naar e.r sull.f.n T-'el cvs-ers
vertegenwoordigd zijn. Via Opstand houden we je op cl.?, hoogte van de_res_ul-
taten. •-. '
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