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HOOFDSTUK III - DE ROL VAN IDEOLOGIE IN DE SOUJET-UNIE

INLEIDING

1. De Sowjet-Unie is georganiseerd naar de principes
van het marxisme-leninisme. Niet alleen voor de maatschappij-
opbouw, maar ook voor het doen en laten van de Sowjet-
burgers vormen de geschriften van Marx en Lenin een als
onfeilbaar beschouwde leidraad. Het is dan ook vrijwel
onnodig om te zeggen, dat kennis van deze werken, alsmede
de geldende interpretatie daarvan, door de leiding van
Sowjetstaat en -partij als essentieel wordt beschouwd. Over
het onderricht in deze onderwerpen, voor het gemak aange-
duid met de term "ideologie", handelt dit hoofdstuk. Getracht
zal worden om in kort bestek aan te geven, in hoeverre de
Sowj et-burger in aanraking zal komen met onderwijs in de
ideologie. Tevens wordt ingegaan op de vraag, welke invloed
en welk resultaat één en ander heeft.

IDEOLOGISCH ONDERWIJS

2. De Sowjet-Unie is een één-partijstaat. Gepreten-
deerd wordt, dat de communistische partij (CPSU) de algemene
volkswil en het algemeen belang van het volk vertegenwoor-
digt. Hieruit volgt, dat het overtuigen van het volk van
de partijleer de basis vormt van de macht van de partij.
Vandaar dat het onderwijs in de ideologie zich niet beperkt
tot een catechese van marxistisch-leninistische geschriften,
maar zich ook bezighoudt met iedere door de partijleiding
gewenste maatschappelijke consequentie. Zo wordt middels
de ideologie gepoogd de arbeidsproductiviteit te verhogen
en remmende factoren als corruptie en alcoholisme tegen
te gaan. Tevens probeert men gevoelens die strijdig worden
geacht met de socialistische leer (religie, maar ook "kapi-
talisme") de kop in te drukken. Door de ideologie beheerst
de CPSU het volk.

3. Dm in deze resultaat te bereiken, zijn twee zaken
van groot belang. Ten eerste dient iedere poging om de
officiële leer in twijfel te trekken, genadeloos onderdrukt
te worden. Het is duidelijk, dat dit in de Sowjet-Unie
met succes gebeurt. De methoden van onderdrukking zijn
uitgebreid en veelzijdig; de verhalen over censuur en spio-
nage, van verbanning en psychiatrische inrichtingen mogen
bekend verondersteld worden.

4. Een andere belangrijke factor is het zo vroeg
mogelijk beginnen van het onderwijs in de ideologie. Ook
hieraan voldoet men. In de Sowjet-Unie kan een kind vanaf
het 3e levensjaar een school bezoeken. Niet alleen zijn
onderwijsbeleid en -methoden door het Centrale Comité van
de CPSU voorgeschreven, maar bovendien wordt het functio-
neren van iedere onderwijsinstelling gadegeslagen door een
afvaardiging van de partij. Afgezien van het feit dat de

schoolboeken en leermiddelen
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schoolboeken en leermiddelen precies zijn afgestemd op
hetgeen de partij de jeugd wil bijbrengen, krijgen de
leerlingen vanaf het zevende levensjaar wekelijks les
in "politieke informatie". Op deze wijze verwerft ieder
kind gedurende de schooltijd een visie op binnen- en
buitenlandse gebeurtenissen, die overeenstemt met de
wensen van de partijleiding.

5. Nog belangrijker dan de ideologische vorming
zijn de diverse verenigingen: de "Jonge Octobristen"
(jonger dan 9 jaar), de "Pioniers" (9-14) en de KOMSOMOL
(ouder dan 14 jaar). In principe zijn dit, met name de
eerste twee, vrijetijds-verenigingen. Sport en hobby's
vormen het leeuwedeel van het programma, maar uiteraard
wordt ook aandacht geschonken aan politieke informatie.
Het lidmaatschap van deze organisaties is vrijwillig,
maar vrijwel iedereen wordt lid. Ten eerste is het bijna
onmogelijk om buiten deze verenigingen om sport te bedrij-
ven of op zomerkamp te gaan, ten tweede wordt een niet-
lid min of meer als een paria beschouwd en ten derde weten
de ouders, dat het lidmaatschap van het kind een voorwaarde
is voor een latere maatschappelijke carrière.

6. Met name geldt dit laatste voor de KOMSOMOL, een
copie van de CPSU. In deze vereniging heeft het ontspan-
ningswerk aan belang ingeboet ten gunste van ideologisch-
en partijwerk. KOMSOMOL-leden doen ervaring op met
organisatie en politiek en bepaalde taken worden door de
CPSU aan deze vereniging gedelegeerd. In deze periode
van hun leven (normaal gesproken duurt het lidmaatschap
tot het 28e levensjaar) kunnen de jonge communisten hun
waarde als ideoloog en/of bestuurder bewijzen en het
zal geen verwondering wekken, dat de CPSU en de Sowjet-
regering graag leden werven uit KOMSOMOL-kringen.

7. Maar ook zij die niet op een of andere wijze
werkzaam zijn in het staats- of partijapparaat blijven
in aanraking komen met ideologische propaganda. Zij die
hun militaire dienstplicht vervullen, krijgen gedurende
deze 24 of 36 maanden geregeld lessen in ideologie.
Verder staan alle media onder controle van de partij en
verspreiden alleen die boodschappen, die door haar goed-
gekeurd worden. Het is dus niet overdreven om te stellen,
dat de gemiddelde Sowjet-burger voortdurend blootgesteld
wordt aan een stroom informatie, die tot gevolg heeft
dat hij of zij overtuigd raakt van het maatschappelijk
ethos en de politieke mening die de partij verlangt.

INVLOED VAN DE IDEOLOGISCHE VORMING

8. Het aantal echte dissidenten in de Sowjet-Unie
is waarschijnlijk zeer klein; de ruimste westerse schat-
tingen spreken van niet meer dan 250.000 mensen. Dit
lijkt te betekenen, dat de ideologische scholing succesvol is

Een nadere beschouwing
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Een nadere beschouwing leert echter, dat dit beeld
enigszins aangepast moet worden. Ten eerste kent de
overgrote meerderheid van de bevolking geen alterna-
tieven; men is zijn hele leven lang geconfronteerd
met een stortvloed van informatie, die voortdurend een
bepaalde boodschap suggereerde of opdrong. In de meeste
gevallen is men niet in de gelegenheid geweest, om
andere geluiden aan te horen en zo het geschetste beeld
kritisch te toetsen. Dit verklaart waarom velen de
informatie aanvaarden als de waarheid. Het verklaart
tevens waarom onder de dissidenten relatief veel
intellectuelen voorkomen; immers zij zijn getraind in
kritisch denken en velen van hen zijn in de gelegen-
heid geweest om naar het buitenland te reizen waar men
de verhalen over het kapitalisme aan de praktijk heeft
kunnen toetsen.

9. Een andere reden waarom veel Sowjet-burgers
de propaganda als de waarheid aanvaarden, is de vervol-
ging van eventuele andersdenkenden. Deze heeft al wortels
die ouder zijn dan de Sowjetstaat zelf. Ook in het
tsaristische Rusland vond op grote schaal onderdrukking
plaats en dit is na 1917 niet veranderd. Buiten de
Sowjet-Unie wordt vaak de mening gehuldigd, dat vele
generaties van onderdrukking het volk apatisch en slaafs
volgzaam hebben gemaakt. Hoewel dit beeld niet geheel
met de realiteit strookt, is het nauwelijks denkbaar
dat een dergelijke achtergrond totaal geen invloed heeft
gehad. De mensen zijn aan onvrijheid gewend en beschouwen
het niet meer als vreemd.

10. De overgrote meerderheid van de Sowjet-bevolking
aanvaardt de ideologische propaganda van de partij dus
wel, maar het zou veel te ver gaan om te beweren dat men
er over het algemeen warm voor loopt. Dit blijkt uit
de vele oproepen, die geregeld van de partijleiding
uitgaan voor de verbetering van het ideologische peil
van de bevolking. Juist in deze oproepen komt duidelijk
naar voren, wat allemaal onder "ideologie" verstaan
dient te worden. Nog onlangs werd de Sowjet-jeugd verweten,
dat ze behept was met een consumptiegeest, een "blinde
navolging van de westerse mode", alcoholisme en passi-
viteit. Eén en ander werd geweten aan te zwak ideologisch
werk van met name de KOMSOMOL, en dit lichaam werd aan-
gespoord dit werk te intensiveren. Tevens werden maatre-
gelen aangekondigd om "westerse invloeden" zoals rock-
muziek, te weren.

11. Deze en soortgelijke campagnes (onlangs is een
dergelijke zuivering ingesteld jegens artiesten en cineas-
ten), maken duidelijk hoe invloedrijk de ideologie in
de ogen van de Sowjet-leiding is. Alles wat de nastreving
van socialistische idealen in de weg staat of in gevaar
zou kunnen brengen, kan met een beroep op de ideologie
worden tegengegaan. Dit verklaart waarom het voor de CPSU
van essentieel belang is, het monopolie op de inter-
pretatie van de ideologie te bewaren. Het verklaart echter

waarschijnlijk tevens, waarom
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waarschijnlijk tevens, waarom de gemiddelde Sowjet-
burger nauwelijks enthousiast kan worden voor de ideo-
logie. Immers deze ideologie is een werktuig, door
middel waarvan zijn handelwijzen gecontroleerd en ver-
anderd kunnen worden. De oorspronkelijke inhoud van de
marxistisch-leninistische boodschap is op het tweede plan
geraakt en het is niet verwonderlijk, dat velen het verband
niet zien. Zo wordt de ideologie, mogelijk niet eens bewust,
ervaren als een machtsinstrument, en dit verklaart de
ideologische apathie van vele Sowjet-burgers.

12. Deze ontwikkeling heeft zijn wortels in de
periode dat Stalin het bewind voerde. Er kan geen twijfel
over bestaan, dat hij geen middel schuwde om zijn macht
te behouden; ook de ideologie werd hiervoor gebruikt. Het
idealistische aspect van de leer werd opgeofferd aan de
machts-politiek; met name in de KOMSOMOL werd de ideologie
hol en doods. Hoewel Chroesjsjow pogingen heeft gedaan om
de vereniging nieuw leven in te blazen, is hij te kort aan
het bewind geweest om resultaat te boeken; en zijn opvolgers
lieten deze zaak zoals hij was. Vele KOMSOMOL-leden uit
de jaren '50 bekleden heden ten dage invloedrijke posities
in de CPSU en dus zet de matheid van die tijd zich voort
tot in het huidige. Pas wanneer de tegenwoordige machts-
hebbers in het Politburo, gemakshalve aan te duiden als
de "Brezjnew-generatie" (w.o. ook Tsjernenko, Ustinov,
Gromyko) is verdwenen, is in dit opzicht een kentering
mogelijk.

IDEOLOGIE ALS WAPEN TEGEN MINDERHEDEN

13. Zoals de ideologie gebruikt wordt ter beheersing
van de individuele Sowjet-burger, zo wordt ze ook in stel-
ling gebracht ter beheersing van culturele en nationale
minderheden. Hoezeer men ook zichzelf en anderen iets an-
ders wil wijsmaken, de Sowjet-Unie is nu eenmaal een
samenraapsel van gebieden met zeer verschillende rassen,
talen en culturen, dat overheerst wordt door Russen. Aan-
gezien zij de ideologie beheersen, ligt het voor de hand
dat zij ook dit wapen gebruiken om de minderheden te over-
heersen .

14. Een sprekend voorbeeld, dat zeer waarschijnlijk
in de komende maanden naar voren zal komen, is Estland.
Deze Baltische republiek, die van 1919 tot 1940 onafhanke-
lijk was, is vlak voor de Tweede Wereldoorlog bij de
Sowjet-Unie (her)ingelij fd. Maar het Estlandse nationalis-
me is nog steeds niet door de Russen uitgeroeid, niet in
de laatste plaats omdat de Esten, wier taal lijkt op het
Fins, de Finse radio en televisie kunnen ontvangen en
daardoor een alternatief hebben voor de Sowjet-propaganda.
Begin augustus werd door Moskou een aanval ingezet op het
Estlandse nationalisme. Deze aanval werd in het klassieke
patroon gebracht door de voorzitter van de Estlandse CP

(natuurlijk een vertrouweling
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(natuurlijk een vertrouweling van Moskou) die beweerde
dat de Esten meer interesse moesten tonen in de
ideologie. Als gevolg daarvan zou de "band met de Sowjet-
staat" sterker worden, en criminaliteit en alcoholisme
zouden afnemen. Het is te verwachten, dat in het waar-
schijnlijke geval dat dit niet verandert, Estland binnen
afzienbare tijd het doelwit van een zuivering zal worden.

15. Ook religieuze groeperingen zijn het doelwit
van ideologische aanvallen. Het is duidelijk, dat bepaalde
godsdienstige groepen (bijvoorbeeld Islamieten) ten prooi
kunnen vallen aan strijdige loyaliteiten. Aangezien de
marxistische leer als een overheersingsmiddel wordt ervaren,
kan deze ontwikkeling schadelijk zijn voor de Sowjetstaat:
dan immers zouden de normen van de "eigen" groep waar-
schijnlijk prevaleren boven de als vreemd beschouwde offi-
ciële richtlijnen. Een duidelijk voorbeeld hiervan vormden
de islamitische Sowjet-militairen in Afghanistan. Door de
propaganda verzekerd dat zij zouden worden ingezet tegen
Chinees-Amerikaanse agressors, kwamen zij, toen bleek dat
ze integendeel streden tegen ras- en geloofsgenoten, in
gewetensconflict. Een gedeelte van de slechte militaire
prestatie in de eerste jaren na de inval in Afghanistan
is te verklaren door deze problemen. Tegenwoordig zendt
men liever geen Islamieten meer naar dit land; in dit ver-
band is het wellicht het vermelden waard, dat er aanwijzing-
en zijn dat er bijvoorbeeld veel Estlandse militairen in
Afghanistan worden ingezet.

SAMENVATTING

16. Samenvattend kunnen we stellen dat de ideologie
in de SOIAIjet-Unie voornamelijk als machtsmiddel wordt
gebruikt, waarbij de eigenlijke inhoud een tweede plaats
inneemt. De gemiddelde Sowjet-burger, die vanaf zijn vroeg-
ste jeugd met ideologische scholing is geconfronteerd en
zelden toegang heeft tot alternatieven, aanvaardt de
ideologische boodschap gelaten, maar, wetende dat zij
vaak een inbreuk op zijn persoonlijke leven inhoudt, wordt hij
er niet vaak enthousiast over. Indien hij op grond van
cultuur, taal, ras of religie lid is van een minderheid,
dan zullen de waarden van deze groep v.aak en grotere
aantrekkingskracht uitoefenen dan de officiële staatsleer.
Maar de Sowjet-burger heeft geleerd om te berusten in de
heerschappij van de partij en er zijn geen aanwijzingen,
dat zich een inwendige bedreiging zou kunnen gaan vormen
voor de integriteit van de Sowjetstaat.
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