
III. LEVENSPEIL.
CONSUMPTIE. CULTUUR

gonitlttoltle maandloncn cn salarisscn ztrllert nteI
14,5 pct. worden opgetrokken en de beloning van
cle arbeid van de kolchozboeren met gemidrlcld
20 pct. Zo w«»:dI de t,aak vart ltct gelijktrokl<etr varr

rlo gcldelijko inl<ontcrts vart de wct'Iicrs itl statl ctr

land opgelost.

- Om de reële inkomens echt reëel te doen
zijn, zullen de staatsprijzen in de detailhandel
voor de belangrijkste levensmiddelen en andere ar-
tikelen, de huren, de tarieven van het openbaar
vervoer en de gemeentelijke diensten op het oude
niveau worden gehandhaafd.

- De sociale uitgaven voor rekening van de

Íorrdsen voot collectiève voorzieningen zullen in de

loop van 5 jaar meL 23 pct. t'oenemen (in heb ant-
woórd op de volgentle vraag meer over die fond-
sen).

- Er komt meer huip aan de gezinnen met kin-
deren en aan de ionge echtparen, de levens- en
arbeidsvoorwaarden van de werhende vrouwen
zullen worden verbeterd. In april 1981 werd een
desbetreffend besiuit van de partij en de regering
hieromtrent genomen.

- De ouderdoms- en invaliditeitspensioenen en
tevens de pensioenen bij verlies van kostwinner
gaan omhoóg, de pensioenvoorzieningen van de

kolchozboeren en de personeelsleden van staats-
instelling wordt gelijkgetrokken.

- Er zal op grote schaal in de woningbouw
worden doorgeweikt. In de loop van 5 jaar zullen
meer dan 50 miljoen mensen naar nieuwe wonin-
gen verhuizen. In de woningen komen meer com-
fort en gerieven. Hulp en medewerking aan perso-
nen die via een flatÍederatie of door eigenbouw
iran hrtisvesting willen l<omt'rt, worden vrrrrrtimtl.

56. "Welke plaats
prograïrlma's in d,e

Soujet-Unie in?"

rlen'Len de sociale
planneru uan de

- Zii nemen een belangrijke Plaats
in. Gestadige verhóging van het materiële en het

"ulturele 
Ieïenspeil ,a, ae bevolhing was en blijft

het hoogste programmatische doel van de Commu-
nistischó Partii van de Sovjet-Unie.

Op het 26e congres van cle CPSU in 19Bl werd
een'periodiek programma voor verhoging ^van 

dq

welvàart der 
-beioihing 

goedgekeurcl. Centraal
staan daarin problemen clie voor ons min of meer
acuut ziin: làedselvoorziening, !]risvesting, be-ter

aanbod van goecleren aan de bevolking, verbetering
van de arbeids- en levensvoorwaarclen, verruiming
van het aanbod van diensten, zowel tegen betaling
als kosteloos, en sociaal-demograf ische kwesties'
Hier volgen enkele concrete gegevens uit dit pro-
gramma:

- De reëel besteedbare inkonlens per hooÍd van
tlc bevolking zullen in heL liader vart het {le vijf-
iirrorlplnr, (iOSt-t0SS1 nrcL 16,5 pct. stiigen. l)tr



- Zo'n vergelijking zal wel be-
zwaarlijk zijn. De zaak is dat zowel de ene als de
andere zijde bij evaluatie van de levensstandaard
van hun respectievelijke volkeren verschillende
gegevens hanteert. In het Westen is men al te
vaak geneigd het levenspeil te meten met een
maatstaf als het bezit van een auto. In ons land
hanteert men in zulke gevallen meestal het totaal
aan cle kostelozc diensten die aan de gehele be-
volking worclen verleencl.

Bezittingen spelen een belangrijke rol in het le-
ven van de mens, daar niet van, vooral goede be-
zittinge-n, o.a. ook auto's. Maar naar onzó mening
wordt het levenspeil van de mensen niet alleei
en niet zozeer door het materiële aspect bepaald.
Om het leven echt volwaardig te doen zijn, óm de
mens met ziin bestaan tevreden te maken en hem
vertrouwen in zijn toekomst te geven, heeft men
iets veel wezenliikers nodig.

- Onze gedachtengang naar aanleiding van het
Ievens_peil en de kwaliteit van het leven is onge-
veer als volgt. . .

In de Sovjet-Unie is men er bijvoorbeeld zeker
van dat zijn ziekte geen weerslag op het mate-
riële welzijn van zijn gezin zal Èebben. Men zal
kosteloos geneeshundige behandeling krijgen, hoe
duur dat rle staat ook mag komen tè staàn. In de
tijd dat men ziek is, zal men niet ontslagen wor-
den (dat is bij de wet verboden) en zal men een
ziekteuitkering krijgen (daarbi j hoeft men zelf

57. "Is de leuensstandaard, in de
t/S,SÀ wel uergelijltbaar met cle
leu ens stand,aard in de ontwikkeld.e
kapítalis ti s che lancle n ?"

gcen premies vooral te storten on voor die uitke-
ring in aanmerking te komen).

Wij gaan ervan uit dat cle rrogelijkheid om on-
,lcrwijs te krijgen - waaL dart ook, van dc miclclel-
ltalc school l,«lt rlc rrttiversiteit toc -- nict vatr de
u'elgesteldheirl van ltct gegcverr gezin mag afhan-
gen en dat de onclerwijsinstellingen niet m-ogen
ivorden verdeeld in geprivilegieerde, waar alleen
rritverkorenen terecht kunnen, en algemeen toe-
qankelijke. In ons land is kosteloos onderwijs van
alle soorten gegarandeerd.

Nu stappen 'we over op de materiële welvaart
ran het gezin - wat het "kan kopen" en wat het
''reëel koopt".

In clc VS biivoorbeeld is een doorsnee gezin in
staat slechts 40 pct. vau het gezinsinkomen voor
inkopen uit te geven, de overige 60 pct. gaan naar
ile belastingen, verzekeringspremies, betalingen
voor geneeskundige begeleiding, onderwiis, huis-
vesting enz.

In de USSR geeft een doorsnee gezin 80 prct.

van zijn geldelijlie inkomens aan inkopen uit. Het
is hier van belang hoe de inkomens, de prijzen en
de clienstentarieven "zich gedragen"; of men zeker
kan zijn van zijn toekomst, of er wat voor "de
magere dagen" opzij moet worden gelegd. Om
liort te gaan, waar voert de kromme van de wel-
vaart heen.

In ons lancl gaat ze gestaag omhoog. Met sta-
biele prijzen in cle tletailhandel, tlc huishuren en

tlc dieirsientarievett is tle koopkracht vall de bevol-
king in rlo laatsLe 1l-r iaar verdubbeld cn bliift
gloeien.

lJe maatsohappii beschikt in elke Ïase vatr haar
ontwikkeling over een bepaald totaal aaI) rnate-
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riëlc gocrleren. Voor: vandnag is dit t,ot,aal irr tle
VS bi.ivoorbeeld groter dan- in cte USSR. Deze
lilool is il de loop van cle geschieilenis ontstaan
tln Inirg lÍel, aan "onvoll<orllenltcclt,n" r.an Irol, so-
ciaIislro worrlcrr gewcl,en. l)o',sclrrrlrl,, \.iur lrcl, so-
cialisme is allccn dal, clczc lilooI r,oorttlrrr.cnrl crr
vrij snel steeds lileiner rvordt.

58. "Waarttit bestaat het bud,get uatt
de Souiet-bu,rger?"

opgesteld uiteraard dat dit niet al bij voorbaat een
bron van verrijking wordt. Men kan ook een na-
latenschap erven of eenvoudig een priis in een
loterij winnen.

Al deze inkomsten geven nog geolr volledig
becld van alle componenterr van hct btrdget van
rle Sovjet-burger. Want hij "lijdt" nict, onder hc-
taling voor het onderwijs oï zeg maar voor ge-
neeskundige begeleiding, onder het storten van
verzekeringspremies. Evenmin "veïmagert" zijn
portemonnaie door de betaling van de huishuur
(in het budget van een arbeidersgezin gemiddeld
3 tot 4 pct.), door het onderhoud van kinderen in
Iiinderdagverblijven (de ouders dekken slechts
20 pct. van alle onkosten), door vakantie in een
sanatorium of een pension (de meeste plaatsen
voor zomervakantie worden tegen betaling van 30
pct. van alle kosten of al helemaal kosteloos ter
beschikking gesteld), door het verblijf van kin-
deren in kampen op het lanrl (10 pct. van alle
plaatsen is volkomen gratis, de helft tegen betaling
van 18 pct., en 40 pct. tegen betaling van onge-
veer een derde van de werkelijke kosten), of na
een rit met het openbaar vervoer (een kaartje voor
de metro of de bus kost 5 kopeken, voor de trol-
Ieybus 4 en voor de tram 3 kopeken). Dat is ook
geen wonder, aangezien én de woningbonw ón hei
vervoer', én het onclerhoucl vatr cle kincler.el irr clc
liinderclagverblijr,en, én hel let, val r,akautic-
gelegenheden erlz. dool rlc st,aal, tvorderr gesubsi-
tlieerd.

Verdeelt nren heL totaal.-van al rleze rritkur.iugeu
cn tegemoetkomingen onder..alle werkenden, dan
komt er op het gemiddelde maanclloon nog 65 roe-
bel, dus ongeveer een derde, bij. Dit eenvoudige
rekensommetje weerspiegelt evenwel de k.ern van
de zaak nog niet. Die bestaat erin clat gezinnen

-- Als we bijvoorbeelcl het modale
budget yan cen arbeider nómen, zijnclc cle numc-
riek .grootste categ^o-ric van dc Sóvjet-bevolhing,
dan bestaat nrim 90 pct. van ziin ,,inkomenspol-
ten" uit het loon. Dat was in lg82 meer clan 177
roebel._ Mct begrijpelijke afwijkingen naar cle eneof andere kant geklt deze sielling ook voor de
overige categorieën. De kern van cle zaak is dat
aan he-t budget van cle Sovjet-burger zijn loon ten
grondslag ligt.

De "inkomenspost" van het budget kan wor_
den aangevuld, en wel zeer wezenlï;k, met ont_
valgsten vool contractueel verricht werk, met ver_
schillende_ gratificaties, honoraria voor rverken op
het g-ebied van literatullr en kunst en beloningen
voor het ontwikkelen en het introduceren van uit_
vindingen en ideeën voor werkverbetering. Er kan
ook inkomen worden betrokken uit cie ifzet van
overtollige produkten van het eigen hulpbedrijfje
op het plattelancl, uit kleine amÉachten 

-en 
huil-

nijverheid, het verhuren van woonmimte of inven_
taris, dienstverlenirrg op kleine schaal in de vorm
van lrulp in de Iruishourling ol' Ilabysilí,t'ng voor.-



met veel kinderen, met invaliden of bejaarden.
meer- verschillende goederen en tegemoetkomingen
uit de fondsen voor collectieve voorzieningen kiij-
gen. Zodoende is dcze hervercleling van de ge-
meenschappelijke rijkdom wel de eerlijkste in een
maatschappij waar het loon afhangt van de kwan-
titeit en de kwaliteit van cle arbeicl clie men Ie-
vert.

59. "Wat zijn de fondsen uoor
collectieue uoorzieníngen uoor iets?
Waarom hecht U daar zoueel belang
aan?"

- De fondsen voor collectieve voor-
zienirrgen omvatten cle rniddelen die de socialis-
tische staat uittrekt voor de ontwikkeling van het
kosteloze onderwijs, de kosteloze geneeskunclige
begeleiding, voor de uitbetaling van studietoelà-
gen, pensioenen en uitkeringen, vool, financiering
van cle jaarlijkse vakantie, voor het onderhoud van
kinderen in kinclerdagverblijven erl voor allerlei
uitbetalingen en tegemoetkomingerr clie de bevol-
king naast het loon krijgt.

Als U een Sovjet-burger vraagt wat hij zeg
maar moest betalen voor een medische ingreep die
hij heeft ondergaan, hoeveel hem zijn hogeschool-
diploma gekost heeft e.d., zal hij naar alle waar-
schijllijkheicl niet begrijpen waar het om gaat. En
in elk geval zal hij in gebreke blijveu bm het
exactc bedrag te noernen. N'[aar voor dat alles rver-
den middelen uitgegeven die thuishoren in het ge-
deelte van het nationale inkomen dat voor ver-
brr.rik is uitgetrokken. Zij zorgen voor. een wezeu-
lijke toeslag t-rp zijn inkomeu.

Een modaal gezin in de Sovjet-Unie (man,
vrouw en twee kinderen) verdient thans om en
nabij de 3700 roebel per jaar, daarboven krijgt het
nog ruim 1750 roebel aan allerlei kosteloos of te-
gen zachte voorwaarden verstrekte tegemoetkomin-
gen en diensten. Daarbij hangt dit bedrag in we-
zenlijke mate van de samenstelling van het gege-
ven gezin af. AIs beide kinderen bijvoorbeeld nog
op de kleuterschool oI in de crèche blijven, be-
draagt het "extraatje" 832 roebel per jaar. Als de
kinderen al student zijn, dan is dat 2000 roebel.

De betekenis van de fondsen voor collectieve
voorzieningen bestaat vooral daarin dat men die
"extra's" onafhankelijk van zijn maatschappelijke
positie, beroep, ontwikkeling, werkervaring, fnnc-
tie enz. krijgt. Een gezin met veel kinderen, waar
enkele leden onderwijs volgen, waar oude mensen
zijn, waal men vaak ziek wordt, zo'n gezin krijgt
veel meer uit cle fondsen voor ct-rllectieve voorzie-
rfngen dan een gezin met een minder aantal kin-
deren of een klein gezin. Hierdoor worclt het ver-
schil il cle inkomens per hoofd van de bevolking
naar beneden geclrukt en worden de mogelijkhe-
den voor bevrecliging van individuele behoeften
geëgaliseerd.

Naarmate de nationale rijkdom groeit, worden
de roi van de fondsen voor collectieve voorzienin-
gen en hun aandeel in de 'irrelvaart van de bevol-
king al maar groter. Zoals we reeds zeiden, groei-
en die fondsen snellel dan cle lonen.

Onder het socialisme krijgt iedereen een belo-
ning naar kwantiteit en kwaliteit van de arbeid.
Onder het communisme zullen de goederen onder
de leden van de maatschappij al naar gelang van
hun behoeften worclen verdeelcl.

De fondsen voor collectieve voorzieningen zijn



er een voorbeeld van hoe in de schoot van tle so-
cialistische maatschappij dit communistische be-
ginsel van verdeling ontstaat en ontwikkeld wordt.

60. "Ilestaat iru Uu lancL migrertie
uan arbeidskrachten op zoelt na,ar
hoger loon?"

61. "Il,: heb gehoord d.at het
leuenspeil uan Uut hoeren en. dat uan
de stedeliilte beuolhin g onderling
rutgrtl, uerschíllett. 1s dat ruerkeliilt
zo?"

- - Irrrlerdaad, een bepaald verschil
l,cstaat er voorlopig nog steeds. Maar dat is dan
r-oorlopig.

Een bepaalil dcel van de stedelijke bevolking is
lan mening dat men het op het platteland beter
lieeÍt. Daarbij wordt bedoelcl dat de bewoners van
het platteland clie eigen hulpbedrijfjes hebben,
rninder voor hun voecling uitgeven en dat velen
zelfs hun rroedselor,erschot verkopen. Ook letten de
stedelingen rn'el op cle huisvesting van vele plat-
telandbewoners: hun rvoningen bieclen merkbaar
nleer woonruimte dan de flats in cle stad. De
boer staat begrijpelijherwijs rlichtcr bij dc natuur
orr lreeft meer vrije tijtl in de win[er.

Hierop zegt de plattelandbe.\,yoner ongeveer lrct
r-olgende tegen de stedeling:

"Ik geef inderclaad minder uit voor voeding,
zelfs in belangrijke mate minder, maar die voe-
cling, die komt me toch niet uit de hemel geval-
Ien; ik moet haar telen, ik besteed daar mi'in
l<rachten en tijd aan. Ik heb een betere woning
dan jouw flat, maar jij hebt je woning kosteloos
van de staat toegewezen gekregen en ik heb mijn
huis voor mijn eigen geld laten bouwen. In de
rvinter heb ik soms wel meer vrije tijd, maar in
de zomer met vakantie gaan .r,alt me moeiliiker dan
jou, en clie vakantie van mii is ook korter dan die
van jou. En dan moet je erom denken dat er niet
bijster veel mensen zijn die uit de stad naar het

l--Ut g7

- Ju, die bestaat. Wanneer het aan-
tal arbeidsplaatsen groter is dan het aantal werk-
zoekenden, kan iemand door verschillende oorza-
ken van werk veranderen. Een hoger loon is een
van die redenen, maar heus niet tle enige.

Wij beschouwen migratie van arbeidskrachten
als een natuurlijk en onvermijdelijk verschijnsel,
echter binnen bepaalde toelaatbare grenzen, bij het
overschrijden waarvan aan de volkshuishouding
ernstige schade wordt toegebracht. De huidige om-
vang van het personeelsverloop wekt bij ons grote
bezorgdheid en we willen dat verloop bepeiken
door de belangrijkste oorzaken die mensen tot ver-
andering van werkkring nopen op te heffen
(eentonigheid van de arbeid, woningnood, gemis
van opvangmogelijkheden voor kinderen en andc-
le elementen van de sociale infrasttuctuur, onl)reL-
tige nrorele sfeer onder tle collega's c.d.).

1'egelijkertijd wordt eert, aant,al richt,irrgerr vau
tle migratie van de arbeidskrachteu dooi de bc,
hoeften van de maatschappij bepaald. Zoals bi j-
voolbeeld de ontsluiting van nieuwe gebieden of
de bouw van nieuwe bedrijven. Deie migratie
wordt bij ons met alle middelen aangemoedigd en
gestimuleerd. O.a. ook door" rnidclel van speciale
loontoeslagen.
,9G



platteland rvillen verlruizen er1 er nogal veel mcn-
scn ziju dic rrit hct rlorp naar r.lc stad rvil.lcn.'t Is
beter goed ter hcllbcn dan gocd 1s l,sr1;1yiq1rl1[1rrp."

Zulke gesprekken zijn wel interessant op hun
eigen manier, maar uit de statistieken leert men
toch meer. Die statistieken rvijzen uit dat het ge-
middelde levcnspeil in de stad vooralsnog hoger
is «lan op hc[ platteland. IIet is dan ooli gcen toe-
val dat de politieli van de staat erop gericht is om
een snellere groei van cle beloning van ]roerenar-
beid waar te maken. Terwijl cle gemicldelde lonen
en salarissen (met inbegrip van het personeel van
de staatslanclbouwbedrijt en, cle sovchozen) in de
jaren {976-í980 met biina {6 pct. stegen, nam tle
beloning van de arbeid van de kolchozboeren (le-
den van cle landbouwcoöperaties) met 26 pct. toe.
De streefcijfers van het plan voor {981-1985 ziin
respectievelijk 14,5 en 20 pct. De minimale duur
van de jaarlijl<se betaalde vakantic voor cle kol-
chozboeren zal met de minimalc r,al<antic van ar-
beiders en employés gelijk worclen gesLclrl. Zodoen-
de zal het niveau van rle beloning van de arbeid
der kolchozboeren steeds clichter komen te liggen
bij clat van de stedelijke bevolking, naarmate de
produktiviteit van de arbeid, het vakmanschap en
Jret aandeel van de kolchozboeren in tle maatschap-
pelijke produktie zullen groeien.

Momenteel vallen verschillen op die niet met
geldinkomens en he[ r,erbruik van levensmidclelen,
artikelen voor dageli.ikse consumptie en cluurzame
goecleren te maken hebben, maar met het feit
dat de dienstverlenende sector, het gemeentebecl-
rijf e.d. op het platteland minder ontwikkelcl zijn.
Bii lange na niet alle woningen op het platteland
hebben waterleiding, gas. of warm water. Voor-
zieningen op het platteland op het stedelijk niveau

te brengen is cen van cle talicn die rvc hecloelen
\\.An neer \vc_ zcggLrlr rlat rlo poJitic.k van tle So-ricL_
staat rle politieli is van hef geleideli.ik latcn ier_
vagcli van rle verschillerr Íusst,n statl crr plal.tc_
la-ucl.

G2. "ln Uu: socioal,-economisclte
pt'ogt'onlnla's ottderstreept U al,tijd,
clat een ltoers nartr eei. uoortdui-enrJe
stij ging uun ltet leuenspeil uon de
beuolking uoor- U hooldzaak is. Maar
tegelí.ikerti.'d werclen bij U at enkele
nz ole n clet a.íllt ande ls pr i j z e n

uerhoogd. Hoe ualt dat te
uerklaren?"

- Latcn we eens liijlicn wat, cle Íei_
tcn rritwijzcn. In dc laatstc ruirn l,wcc iaar wcrd in
dc tISSR sleclrts óénrnaal cor.r.cctic vair dc staats-
prijzcn in dc detaillrandcl tloorgevocrd. [4irlclen
september {981 wcrclcn de pri.izcn voor bcpaalclc
soorten artil<elen (gcncesmiddelcn, cosmetica, uur_
werken, clektrische artikelen voor huishoudclijk
gebrnik, bepaalde soor.ten stoffen enz.) rnet lZ Í,ol
37 pct. verlaagd. Tegclijkertijcl gingen cle prijzen
van. bontwaren, tapi'iten, juwelen en te-rens spiri-
tualiën en tabak omhoog. Ook wercl de benzineprijs
verhoogd: de lagere prijzen stimuleerden ' de
brandstoffenbesparing niet.

Waarom de prijzen voor sterke drank en tabak
werden verhoogcl (met 17 tot 27 pct.) laat zich
wel raden: hicr speelde het strevcn cen rol om
het verbruik van artil<elen die voor de menselijke
gezondheid eigenlijh schadelijk zijn, cloor midctel
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van l)ewust,c pri.isverhogirrgen af to ï0mmen of
zcl [s te verm ind eretr.

Bij een voortdurentle groei yan rlc koopliracht
van rle bur.olkirrg wordcrr in de {-ISSR tle pr:i,izen
van de meosLc gocdcr'ou ol tlierrslot jar.otrlang sta-
biel gehouden. Zo werden de prijzen van vlees en
melk sinds 1962 niet mcer verhoogd, cn de priizen
van brood, grutten, slaol ic, srr ilicr c.v.a. sinds
1Í)l-lll. I)c l,t'uricvon van trcrrtr.Alo vcrwtrr:mir)g err to-
lel'oon crr l,cvons varr tlc metro, dc autobns, tlc
trtrm en de trolleybus zijn sirrds 19,48 onveraudcrd
gebleven. De huishuren slaan alle records van sta-
biliteit: zij hebben sinds 1928 geen veranderingen
ondergaan en bedragen met de betaling voor de ge-
meentelijke diensten erbij 3 tot 4 pct. van het
doorsnee arbeirlersgezirr.

Bij het vaststellen en het controleren van de
prijzen houdt onze staat rekening niet alleen met
de kostprijs van een artikel of een dienst, maar
ook zo te zeggen met hrrn sociale betcl<cnis. Dat is
nu juist de reclen waarom in de USSR vcle waren
beneden de kostprijs wordeu aangebo(lon. Zo Iig-
gen bijvoorbeeld hierom de priizcn van vlees en
vleeswaren, melk en zuivelprodukten, van vele
soorten vis en visprodukten beneden de liostprijs.
De verliezen worden door srrbsidies van staats-
wege gedekt. Bij ons zijn de kaartjes voor schouw-
burg, bioscoop of stadion en de kranten, tijdschrif-
ten en boeken goedkoper dan in de lanclen van het
Westen.

In de loop van de jaren 70 steeg cle index van
de staatsprijzen in de detailhanclel in cle USSR
rnet 2,9 punt, dus gemicldekl met slechts 0,29 punt
per jaar. Een vastheÍd van de prijzen zoals tot
nu toe in geen enkel kapitalistisch land werd waar-
genomen.

6iJ. "lVie t:ontroleert de príjzen in de
i/SS1l ett hoe Looràt d,at gèdaan?
Gruug Lrot uituoeriger hierouer..."

- De prijzen worclen ten onzent
cloor het Staatscomité voor prijzen en zijn orga-
nen vas[gesteld. Het genoemde comité treedt op
als bemiddelaar tusseu producenten en consumen-
ten. Als de prijzen door de bedrijven zelÍ werden
bepaald, zou dit geleid hebben tot anarchie die
infiatie doet ontstaan.

De bectrijvcn nraken bij ols winsb rriel, rloor
vcrlrogilg val rto prijzcu voor. hun produkl,ie, rnaar
in hooldzaak door. vcrlaging van de prorluhliehos-
[,err. Zonrlcr tlezc Iacrtor hadclen gccrr controlerne-
lhoden, hoe volmaalit ook, rle "hollonde pr.ijzen" irr
bedwang kunncn lrorrdcu.

Garanderen van vasto prijzcn voor. arl,ikelorr
voor dagelijks gebruik hoort bij de bewuste staats-
politiek van ons land.

_ De staat bepaalt de hele "prijzenpyramide", van
cle groothanclelsprijzen tot de debailhandelsprijzen
toe. -De enige uitzondering zijn de prijzen uao d"
liolchozmarkt, die rechtstr.eelis tussen àfnemer en
yerkoper worden geregeld. De staatsprijzen in de
detailhandel hebben evenwel ook op àe markt-
prijzen cen r,orrrnlcÍrdc irrvlocd.

In t9B0 weldcu in dc Sr-rvjeb-LJrrio g,l-r pot. van
trlle levonsmicldclen en r.nim 90 pct. van dè indus-
trieartikelen tegen dezellctc prijzen als in lg70
aangeboden.

In de cletailhandcl zijn rriter.aard licrt llls rri;-zen onyeranderli jli. \Ye herbbcn leeds ver:teld dÀt
bii ons bijvoorbecltl dc prijzen van juwelcn, na-
t,trrrrJijl<r: peltcrijeu, lir.isttrlwaren, tapij-teu cn auLo's
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verhoogd werden. Ooli stcrlie clrauk, geïmporteclde
meubclsets en benziuc wcrcior clrrurrler.

Tegelijkertijd rverclen rie prijzen van bepaalcle
modellen TV{,oestellen, hoelliasten, ratliotoestellen.
chemische rnicldelen voor huishoudelijli gebruik,
bepaalcle soorten schoeisel, kleding, conïecíie, ga-
lanterie-artikelen enz. verlaagrl.

Aangezien verlaging van cle prijzeri van cle ene
artil<elen in wezenlijlie utate rloorl verhoging van
de prijzen voor andere artikelen rverd opgevangenl
is de algemene prijsinclex in cle USSR momenteei
slechts 2 punb _hoger dan in 1970, dit bij een groei
van het gcrnidclcldc maandloou va,r origcucci zr0
pct. over de ticn jaar.

V_clo loogsl;noodzaliclijlro artilielorr--vlcos,
ruolli, liintlcrsclroeisel en Jrledilg, bcpaaJtlo soor-
l,ort vis, glocltol eDZ. -- rvor,tlotr in r.rus laltl br:-
nr:tlcn tlo liosl,prijs aangobodorr. I)r: vcrlicrzelt wor-
clcn bostrcdcn nlct bchtrlp vau subsidics van st,aats-
wege, die mecr clan 25 miljard roebel pcr jaar be-
dragen.

Broorl cn meelprodulitcn, patisser.ie err su iker
lverk (chocolado uil.gezolclerd), thee, snikci err
haas en tevens liatoeucn, wollen err linnen stotien
en claarvan vervaarcligde artilielet rvorden aan de
bevolking _tegen clezelÍde plijzen als 25 jaar gele-
den aangeboden. De prijzen van vlees en vleeir,va-
ren, ro^omboter, zuivelproclukten en eieren zijn
sinds 1962 onvcrandercl.

het lVesten rnet miljoerten. Daarna volgcle Hitlels
agressie, vier jaar van een verschrikkeirjke oorlog
ruret verlies van een derde van de totale nationale
rijkdom. Er kwamen 25 miljoen daklozen. Nadat
tle overwirrning was gevierd nloest met bijrra alles
weer Yan voren af aan beginnen.

IIet spreekt vanzell dat onder deze omstandig-
heden men lange tijd wel wat anders had te doen
Llan personenauto's maken. Bovendien hielden we
lekening met de negatieve geYolgen van de mas-
sale intrede van aubo's in het Westen en gaYen we
tle voorkeur aan het openbaar verYoer. In de steden
rverd een wijdvertakt netwerli van tram-' trolley-
bus- en buslijnen ontwikkeld. Men begon cerst in
-\Iosliou err vervolgcns irl boltaaldc attclol'o stetlcu
Drr:L do aanlcg van cen tttol,ro.

Vauclaag cto dag hr:bberr 8 sl,ctlcl ill otts laud
col lIIcl,r'o. .lJo Nlosliottsr: ltlott'o is br:gri jpclijlier-
rvijs de grooLsLe. De I\Iosliouse orrclergroldse ver-
voórt gemictilcltl 6 miljoen passagiers pcr dag, op

bepaalde dagen stijgt dit aan[al tot 7 miljoen. Àls
vei'r,oermidclel genie[ de metro bij ons de grootste
populariteit. Daar zijn meerdere oorzaken voor.
De metro is snel - in de spitsuren rijcten de trei-
nerl ongeveer orn de minuut - en men kan vele
stadsdelen peï rnetro gemakkelijker bereiken dan
per auto. Het is schoon en ordelijk in de metro:
urel ziet hier nooit vuil op de vloer, er mag niet
worden gerookt, de lucht is er altijd Ír'is en droog.
En tenslotte is de metro buitengewoon goedkoop -
5 kopeken, ongeacltt de alstand eu he[ aantal over-
stappen. DaI is slechts één kopeke cluurder dan
tte trolleybus en twee kopeken duurder dan de

t,r'am. Al de tijd dat ctc tnetro bestaat bleeÏ de prijs
vilil ocrr ri t onvcrattrlcrtl.

Lat,crr we op onzc vraag t,crttghcrorr. l)e aul,ola-
ltrir:lion t art do Sov.ioL- U lic levercln valrlaag tlc

6!t. "lUaut.ont hebt IJ yteirig utLto,s
in particalier gebrttílt?"

- 'Ioen in 1928 in rle IISSR
sone rrarrt.o's weltlon al'gcleverd, Ie[dc ntcrr

50 pcr-
za in
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dag 1,3 miljoen personenauto's pcr jaar, rnaar ile
vraag_I-igt vooralsnog ctuiclelijk hirger- cial heI aan-
bod. \Mie autobezitter wil worderrl rnoet op de
wachtlijst. Maar ook terwijl we de autoindustrie
ontwikkelen, gaan we er nog steeds van uit dat
de p_ersoonlijke auto niet in cle plaats van het
openbaar vervoer mag komen en dat het laatstge-
noemde gemakkelijk, goedkoop en voor iederón
toegankelijk behoort te zijn.

wjkhelt men de dicnstensccl-or bij «lns sneller tlan
de economie il haar geheel. In de loop van het, Ile
vijfjarenplan (1981-1985) rnoet de omvang varr
de dienstverleuing met 44,3 pct. toenemen.

--- Necn, zr: is cr nicL over tevredcu.
Un dib ondtrrrlis het Íeit dal, de dicnstenscctor bij
ons buitengewoon snel wordt ontwikkeld. In 1g7g
werden in ons land bijvoorbeeld 12 maal zoveel dicn-
sten verleend als in 1959. Bepaalde soorten dienst-
verlening vertonen een nog grotere groei. Zo groci-
de vervaardiging van meubelstukken naar miat in
de loop van 20 jaar wel 48 keer.

Er bestaat in ons land een nogal groot netv/erk
van wasserijen, stomerijen, confectieateliers enz.
Men heeft berekend dat dankzij de ontwikkeiing
van de dienstensector de bevolking thans g mii--
jard uur per jaar minder aan improduktieve huis-
houdelijke bezigheden hesteedt dàn in lgbg. De
aldus uitgespaarde tijd wordt besteed aan recrea-
tie, studie en het beleven van kunst.

Niettcmin wordt ool< die groei als onvoldoende
besc',houwd. IJct; ligt in de becloclirrg rlir[ de diens-
[cusuoLrx' in tlc Ioolionrsl, vicr vijl'tlc r,irrr trlle ]ruis-
lrouttelijke beslonrnreringerr zal ovottreltcn.'I,en
einde clit, zo slel mogelijli l,e verwezenlijken, onL

65. "Is de beuolkirug uaru de
Sou jet-Unie wel teureden ouer de
rlierustuer|enin g?"

66. "Welke arti,kelen prelereert de
uerbruiker in d,e Soujet-Unie - uan
eigen bodem of geïmporteerde?"

- Wij maken er geen gr:heim van
tlat bij ons een grotere vraag naa.r geïrnportecrdc
artikok-rn Jrestaa[ (dat lian trouwcrrs over wel]i arr-
dcr land dan ooli worden gezegd). l)ie rvarcrr spc-
Ien een vrij grol,o rol bij heI bevl'ocligcn van do
behoelten varr dc l-revolhiug. Il 1980 bijvoorboekl
importcerdc de Sovjct-Unie ruim 119 rniljor:n patrr
schoenen (eigcn produktie van leren schoeisel 74l*
miljoen paar), meer dan 408 miljoen meter stof-
Ien (eigen produktie 10,7 miljard meter), meubels
ter waarde van ruim 420 miljoen roebel (eigen
produktie voor 5,3 miljard) enz.

Onze organisaties voor buitenlandse handel ko-
pen in het buitenland alleen artikelen die in alle
opzichten de beste zijn en vergelijkbar,e waren yan
eigen produktie overtreffen. Daarom iigt het voor
de hand dat de koper vaak liever importartikelen
koopt.

In het Verslag van hei Centrale Parfijcomil,é
aan het 26e CPSU-congres werd erop gewezen dat
verruiming van de produktie van massaverbruiks-
artiltelcrr, vcrbct,ering vtrrr Irun kwalit,eit, elr outwik-
kelilg van de rlienstensector centraal staan bij de
liraclttsinspanningen van de partij voor vcrhoging
varr de welr,aart val tle bevolking. Wcrk van de

'104



desbetrelferrde industr:ietaklien is een ïast onder-
werp varr kril,ische materialen in cle Sovjet-pers.

Een eenvoudig voorbeek[ uit ]rct dagelijirs leveu.
Dc geueratie rlic thans 1r0 o[ 50 jaar is, droonrde
in haar jeugcl valr onvelschillig welk televisie-
tóestel, onverschillig welke woning, ouverschillig
welk behoorlijk pak oÍ schoeisel dan ook. De ge-
neratie clie daarop volgclc - clie thans 20 jaar is -is merkbaal veeleisender; ze clroomt niet, maar
vindt het nodig een l<leurenleler.jsie, een goecle
woning en enkele sets kleding en schoeisel volgens
de laatste mode te bezitten.

tlet anclcre woorcten, de pr'«-rblcnerl yan vandaag
zijn rricts antlcrs dan ccn bijkorttstig gcvolg van
orrzo prcstatics, ruaar daanttoc hotrtlcn zo rtict, op
problorrrr:u 1,o zi,ln, rrrr wcI zoor crttstige ort vaali ooli
pijulijlir: llloblontcrt. llr is in do itrclrrstrir: on in
do harrdol ingrijpcrrrlc horstrucrturr:r'ing aau tlo
gaug zowel in tcchrrologisch als itr. psychologiscrlt en
cconomisch opzicht. Eerste positieve resulLaten ziju
er al: een aantal verbruiksartikelen van Sovjet-
Íabrikaat (uurwerken, Íototoestellen, televisietoe-
stellen, radio's, bepaalcle soorten stoIIen, kleding,
schoeisel, parfumerie enz.) cloorstaan met goed ge-
volg de proef op de rverelclmarlit.

67. "Welke belastingen betaalt rnen
in de Soujet-Unie?"

- I n 1970 bectrocg he[ totaal vatt rle
staatsbelasti rtgerr van de bevolliing 12,7 rniljartl
rocbcI cn in 1981 - 21t,5 miliald lochel. Buiten
corrl,o-rl, llcscltottwrl lvijzorr rloztt cijl'crs ol) octl
groei van tlc llciastingcn.,,\Is we zc cclttcr tegett
tlo trclrtcrgronrl varr rlc staat,sbcglotirrg boliijlicu,

rlan blijkt dat zowel in 1970 als in 1981 de belas-
tingen 8 à 9 pct. van de totale begroling voor hun
lekening namerr. De groei van de ontvangstel van
cle schatkist als geheel houclt echtr:r' verband rnr: t
de groei van de irikomens van de bevolking in de
Sovjet-Unie.

De belastingvoeI onderging iu cle USSR de laat-
s[e 20 jaar geen veranderingen. ]le meest ver-
spreide belasting - cle inkomstenbelasting - be-
clraagt B tot 13 pct. van het loon. Nem,en we als
voorbeelcl de gemiddelde verdienste van een ar-
beider', zijnde 177,3 roebel per rnaand. Van dit be-
drag rvorclt de belasting benedcn de 100 rocbcl op
ttc voet van B pct. cn val cllic rocbel bovcu dc 100
op do voct val 13 pct. gcheven. Gcrnicldcld betaalt,
mcrr clus 10 hopcl«.lrr bclastirtg op r-rllic vcrdir:ttttc
roclrcl. I\aasL do loolbr:Iastiug bestaaI ooli da zo'
gontranrtlc "r,rijgezollonbolasting", dir: [i pot. van
rtc totale vorclieuste bedraagt. l)czo bclastirtg wt-rt'dl,
geheven varr curgehuwde manneu elr tevens valt
kinderloze eclttparen. De aldus verliregeu midde-
len worden als uitkeringen voor gezinnerr met veel
Iiindelen gebruikt.

Gemiddeld nemen de belastingen 8,7 pct. van
het budget van het gezirr van eeu arbeider oÏ een
cmployé voor hrur rekening.

Het belastingstelsel op hel platteiand ziet er
enigszins anders uit. De boeren die Iict zijn van
collectieve landbouwbedrijverr (liolchozen) zijn he-
lemaal vri jgesteld val Ioonbclasiing. Ur besl,aat
ochl,er een lanclbouwbelasting? waalvan de aanslag
alhankelijk is van tle grootte van het grondperceel
in eigen gebruik (zonder rle groucl die door de wo-
rring in bcslag lvoldt gonomon cn o«lh zonrlcr tlo
groncl rncl, lireupelhorLt oI bos). ]lo aatrslag lralgl,
ruiet af van rle intcrrrsitcit van hct grontlgebluili
(hcl, tlor:t cr rrict t,oe o[ rnel tlttar zcg uraar aartl-
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lppelerr tlan wel klein ooit verbouwt), hoewel ie-
dere boer:- begrijpelijkerrvijs de grootst mogelijkc
winst tracht te behalen. De aansltrg val cte lancl-
bouwbelasting wordt in vaste bedÀgerr per 1()0
vierkante meter aÍhanheiijk van het terreii en de
kwaliteit van de bodem berekend. Naast cle land-
bouwbelasting betalen de boeren ook eell inkoms-
tenbelasting als zij een of ander arnltacht beoefe-
nen oÍ een deel van hun woningen verhur.en. Bo-
vendien betalen de bewoners op het plattelancl hef-
fingen voor verschillende economische en cultulele
doeleinden (bijvoorbecld onderhoud en aanleg yan
]ve_gcn, .brrrggen, watcr,puttcn). Tot tlit soori zeLl-
belastirtg wortll, rloot' dc algcurcrrc vorgarlering van
de inwoners val hct, bewusto rlor.p bcsloterl. IJe
overhcid stclt trlloeu tle topnonu voór zellbelastirrg
vas[, cu wel lot 2 rooJlel per jaar.

. Ovcr lrot gehecl gcnomcn eiscl cle belast.irrgerr
1,1+ pcï. van het inkomen van de boercngeziuien
op.

I)e personeelsleden yan de staatslandbouwbe-
drijven (sovchozen) betalen rvel een loonbelasting
en -aangezien dc meestcn van hen een cigen pei
ceeltje grond hebben, betalen ze ook ae lanclboïiv-
belasting. Als het persoonlijke pcrceel zich buiten
de perken van de eigenlijke boerclerij bevindt,
wordt er bij een opperulakte tot aan ib00 vier-
kalte meter geen belasting gelreven. In dit op-
zichL is cle situatie van de peisoncelsJcrlorL varr rlc
sovchozen idr:ntiek rrret dic van cle wcrl<ncrncrs in
de stad, die cvenuritr Iandbouwbclastirrg bcl,alen
voor de grondpercelen (600 tot 1200 vierkante me-
!"r) die zij als lid van volkstuinverenigingen in
bezit hebben.

Er zijn ook belastingen r.lie voor alle hrrrgers
van _de. Sovjet-Unie algemeen gcldenrI ziirr. ljij-
voorbccld de lcges tl ie mcl botaalt, als rnen zic,ir

tot cle rechtbank oI tot de rrotaris rvonclt, of een
pa.spoort voor het huitenland aanvraagt.
. Tegelijlertiid genietcn belraaltle èalcgorieön vau
rle bevolking eelr aanlal helastingvouid"lon. Zozijn bijvoorb-ecld^ pensiocrrl.reliker.s 

-en 
nrinderjari_

gen (qnder de 18 jaar) vrijgesteld van loonbólas_
ting. De gezinnen van kolóhozboeren waar oor_
logsinvaliden ol militairen zijn, worrlen van Iand-
bouwbclasl,ing vri.igcs[eld. Ili worr]t cverrmin bc_
lasting gehevcn op studietoelagen. Over hct geheel
genomen gcniet op ellic drje inwoners van de Sov_
iet-Unie één belastingverliclrting.

68. "Op welke leeftijd gaat men ín
de USSR met pensioen? Wie betaalt
d-e pensioenen, op uellte wíjze wordt
dat gedaan en hoe groot ziin d,e
pensíoenen?"

- Dc -in de Sov.ict_Unie gcldendc
pensioengerechtigde leeftijcl is 60 jaar voor man_
n_en er] 55 'iaar voor vrouwen. Voor vele catego_
rieën ligt die leefti jdsgrens echter lager. Hij "is
bijvoorbeeld 5 iaar lager voor de persloneelsleden
van textielbedrijven, waar de intensiteit van de
arbeid groter is, r,oor oorlogsinvaliden en voor hen
die werken in het _hoge Noorclen en in gebieden
die met. het hog-e N_oorden geliikgeschat<öld ziin.
De pensioenger-echtigde leeftijà is 5 tot l0 jaar ia_
ger voor hen die onder hoge temperaturen, onder
de grond enz. werken.

Het zijn bij ons vooral de vakbonden die zich
met de kwesties in verband met toewijzing van cle
pensioenen bezighouden. In elk bedrijf en in elke
instelling en kolchoz wordt bij hel plaatselijke
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val<bondscomifí' cen onhczoldigde commissic voor
pensioncring opgclicltt,. Dc cottltltissic lrclpt, elke
collega dic' nrct pensiocn n'il gaan de nodige doku-
mcrrl.cn bijeen to btrotrgctr zoals dt'rvet tlit' voot'-
schrijft. De tlocumentetr wortlcn doorgegeven naar
cle staatsinstelling \roor sociale voorzieningen
overecnkomstig hct dornicilic van de aspirant-pen-
siocntrcl<l<cr, waat'aart dc hartd vart clc arbcids-
rcgistraticliaart nagogaan lvordt of de stlrl<liclt in
orde zijr cn of he[ ])cltsiocn cott f orln tle ve'rcistcn
is bcrel<encl. De pcnsiocntrekl<cr krijgt hct geltl
via het clichtstbijzijnde postkantoot:, en rvel gere-
geld op vaste tiidstippen.

De pensioenen worden in de LTSSR uitbetaald
voor rekcning van de staat en van tle lanclbouw-
coöperaties (kolclrozen). Er zijn geen premies voor
eer pensioenfonds of inhoudingen op het loon. De
groo{te van het pensioen hangt af van het loon.
Hoe minder cle verdienste, cles te hoger is het per-
ccntage dat als pcnsiocn wordt berekend. Hct ge-

middcldc pcnsioen bcdraagt ongcYcclr 60 pct. van
loon of salaris. I{ct ponsiocrr wordt vollcdig uitbe-
taald bii cen staat r,an dicnst vart nict ntindcr clan
25 jaar voor dc manrrcn cn 20 iaar voor clc vrort-
wen. Ilaarbij genieten clc pensiocntrekhers allc
kosteloze dienstcn clie er in de LTSSR lvorclen ver-
leend. In de eerste plaats is dat rtiteraard koste-
loze geneeskundige vcrzorging.

Maar vele mensen behotrden ook met 55 en met
60 iaar: volledig of ir-r wezenliike mate hun werk-
en levenslust. Vandaar dat er in cle USSR geen
verplichte pensionering bestaat. De arbeiders en
boeren clie na cle pensioengerechtigrle leeftijd blij-
ven cloorwerken, krijgen onverkort zorvel het loon
als het pensioen, cle technologen en midclelbaar
technisch personcel kriigen het salaris plus
50 pct. van het pensioen (in de Oeral, Siberië en

lre[ Verre Oostcn tot aan 75 pct. van hct volle-
ligc pcn-si«ten\. Zij clie par'I,-timc rvcrkcrr, korncn
,,p gcliilte voot urol, allt-. antleren in aarrrucr[<irrg
\-oor prestafieuitkcringen, l-rctaaltlo valiaul,icr ot)
alle bestaande tegemoetkomingen (kosteloos ver-
blijf in valiantiegeiegenheden oÍ verblijf tegen
zachte voorwaarden, eventucle r,elbetcring van rlc
lruisvcsting, liredictetr yoor lrct transchal'[cn vatl
qrond voor ccrr vollt-ql,rrint,ic of lccrcaticlvonirrg o1l

lrct, Iand e.a.). De arbciders err bocrcn, tlc voot'lic-
,len en de ploegbazen en veel antlcr personccl krij-
qen na pensionering een toeslag \roor elk jaar dat
ze blijven doorrverken. Deze toeslagen voor onon-
,lcrbroken staat van clienst (meer dan 15 iaar) en
r-oor lang werk in een en hetzelfcle bedriif (25 jaar
tn meer) worden op 10 tot 20 pct. van het totale
pensioen gesteld.

Het kan als een resultaal, van al cleze stimule-
rcncle maatregelen van cle Soviet-staat wordcn bé-
sclrouwcl clab zogocd als ellie dcrdc pcnsr'ocntrclt-
Ircr aan hel, maatschappi,i uuttigc atteidsploccs
hti,iÍt hiirlragen.

69. "Wat uoor uoorzíeníngen ltent
men, in de USSR uoor gehanc)icapten?"

- AIle gehandicapten kriigen bij ons
cen pensioen van staatslvege, en bovendr'en genie-
ten zij verschillende rechten en tegemoetkomingen.
De grootte van het invaliditeitspensioen hangt af
van het aantal dienstjaren, het loon of salaris dat
voor het intreden van de invaliditeit werd genoten
en de graad van invaliditeit. De lverknemers die als
gevolg van de beroepsziekte de stoflong invalide
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zi.in geworden. liriigen bijvoorboold een pensioen
1or: hoogl,e van 70 tot 120 roehel.

f)e gchautlicapl,en rvortlen il tle tISSR in tlrie
gratlen verrlet'Itl. Ontler: rlo ecrsle graar[ r,allen dc
invalir.lon rlit, t,ll< rvorlivermogcn lrebhen verloren
en voor wie hulp of toezicht van een derde onmis-
haar is. Tot cle tweede graad behoren de invaliden
dirr rvel lrun alboidsgeschilttlreid Ireltllen verloren
maar l,och in slaat zijn voor zicltzelf te zorgen. Tot
dcze catcgorie wordt'n vcrdtr dc invaliden gerekend
dic liidcn aan zwarc chronische ziekten, vergevor-
dt'rcl vellies van gezicht of gehoor, en die alleen
onder speciale omstandigheden tot rnerken in staat
zi'in. En de derde graad tenslotte omvat de mensen
met minder belangrijke afwijkingen van het orga-
nisme die het aanleren van beroepsbekwaamheid
verhinderen en tevens diegenen die om gezond-
heidsredenen van beroep of werkkring moeten ver-
anderen, minder geschoold en dus lager betaald
werk mocten verrichten.

Bij het vcr.lenen van hulp aan gehanclicapten
gaan we crvan rrit clat het besef nuttig te zijn voor
dc maatschappii, dat morele voldoening schenkt,
ook heel de leefwijze van de gehandicapten gunstig
beïnvloedt. Vandaar dat de staat er voortclurencl voor
zorgt dat zij in staat worden gesteld rn,erk dat bin-
nen hun vermogen ligt, te verrichten en zich vol-
waardig lid van dc samenleving te voelen.

Gchandicapte kinderen hrijgen onderrvijs op spe-
ciale kostscholen. IIr bestaan scholen voor doven
en blinden, voor kindelen met al dan niet aange-
boren misvormingen, kinderen die last hebben van
de gevolgen van polio enz. AIle onkosten in ver-
band nret het onderwijs, de meclische behandeling
en het onderhoud van de kinderen in die kostscho-
len worden door de staat gedragen.
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Gehandicapten genieten bij ons speciale voorrech-
tcn. Zij mogen kosteloos gebruik maken van alle
soorten plaatselijk openbaar vcrvoer (de taxi uit-
gezonderd), \'an intercommunale treinen en bus-
scn. De invaliden van eerste en tweede graad mo-
gen één keer per jaar gratis naar elke v,illekeurige
plaats in liet land en terug reizen per trein of per
boot, of waar die ontbreken per vliegtuig. Op dok-
tersattest kunnen gehandicapten gratis in sanato-
ria veltoeven cn l<rijgen zo voor rokcning van do
staat protltoson e11 dr:icrrviclcrs. JJo invalidcn vall
eerstc. en tweeclc graad en tevens invalidcn van de
Tweede Wereldoorlog kunnen om de 7 jaar koste-
loos een ZAZ-miniwagen of een invalidenwagen
krijgen. Oorlogsinvaliden krijgen 50 pct. reductie op
de huishuren en de betaling van gemeentediensten,
hun r-orden kosteloos geneesmiddelen verstrekt in
de apotheeh. Gehandicapten die niet in staat zijn
arbeid te vcrrichten en die de nodige verzorging in
gezinsverband niet kunnen krijgen, worden in ver-
zorgingscentra opgenomen. Zij verblijven daar vol-
ledig op staatskostcn en krijgen bovendien 10 tot
25 pct. van het pensioen dat hun toekomt.

Voor betere hulp aan doven en blindcn werdeu
leeds in cle iaren liO specialc vc,rcnigingen tot stancl
gebracht. Met mcclewerking van de staat zorgt rr

zij ervoor dat hun leden hun aandcel in de rnaat-
schappelijknuttige arbeicl krijgen en da[ ]run wcl-
zijn en recreatie steeds vooruit gaan.

70. "lVordt geboorte bij []
u.ctn. ge ruo e tlí g d o I b e p erltt ?"

- Waar het
staat in dc.zc kn'ostio gaat,
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het systeem van bescherming van moeder en kind
actief gestimuleercl.

Het onderhoud van het kind op een kleuterschool
of in een crèche (12 à t5 roebel per maand) is voor
ieder gezin en iedere moeder betaalbaar: de staat
neemt vier viiÍde van aIIe onkosten in verband met
opvoeding van het kind in een kinderdagverblijf op
zich. Zijn cr drie of meer kinderen in het gezin,
dan wor:dt die rcductie groter of wordt ltet gezirr
Itclcrnaal van bctaling vrijgesteld.

Gczinucn mct veel kinderen krijgen vanzelfspre-
hend in de eerste plaats huisvesting varr staatswc-
ge erl genieten een aantal andere materiëIe tege-
moetkomingen.

Eclrtparen zonder kinderen - en tevens de onge-
huwde mannen - betalen een speciale kinderloos-
heidshelasting, die zeker niet geling uitvalt, nI. tot
Li pct. van het inkomen. De inhomsten uit deze be-
lasting l:csteedt de staat aan dc opvoeding en het
onclerlioud van kinderen in kinderinstellingen en
voor hulp aan gezinnen met veel kinderen.

71. "lVlen zegt dttt er in d,e U§Sfi
nogal ueel hoogbejaarde nl,ensen
zijn. Hoe worden bij tI de problemeru
uan uerlengírtg uan het mensenleuen
aangepakt? Met welke prognoses
kornen de geleerclen in de Soujet-
t.! nle (

l\aar de rnening van vele demografen
kan de USSR als een lancl van lang leven worclen
beschourvd. Dat blijkt ook uit de statistieken, Op
elk miljoen mensen hebben we ongeveer 80 mensen

met een leeftijd r.an 100 jaar en ouder. Dat is meer
dan lvaar ook in het Westen.

AIs maat voor de verspreiding van lang leven
rvordt gewoonlijk het aanlal B0-plussers genomen
tegen de achtergrond van het totàle aantal-mensen
dat de 6O _is gepasseerd. Deze verhoudingen lopenin verschillende landen uiteen. Ooli in- de ,er_
schillende- r.epublieken van de USSR zijn ze rLiet
overal gelijk. Hierbij mag wel worden bpgemerkt
dat voor de vr.ouwen dit percentage hogei l*igt dan
voor de mannen: 16 pct. onder de vrourven en
111 Vct. onder de mannen in Azerbajdzjan, resp.
1! o" _14 in Georgië, 15 en 13 in AràeniO, 13 en
10 in Letland en Wit-Rusland, en 1l en B in de
Russische Federatie. In een aantal republieken ligt
dit percentage niet hoog doordat de gevolger, ,r, d*"
afgelopen oorlog blijven doorwerÈen: -de 

USSR
verloor toen narneliik 20 miljoen mensen.

De hoofiltaak van de gezondheidszorg in de Sov-
iet-Unie bestaat vanclaag de dag in beslrijding varl
cle zieliten van hart en bloeclvaten, waarvan fn de
99IS-tg plaats bejaarden te lijden hebben. In de
USSR wordt de laatste hand gelegd aan de or.ga-
nisatie \ran eerl eenheidssysteem voor hulpver-ie-
ning- aan Itartpatiënten zoals nog nergens 

-elclers

op de rvereld bestaat. Irr bestaan- al een carrliolo-
gisclr, ecn oncologisch en andere 1andelijke weten-
schappelijke centra. Er is ecn eenheidssysteem
voor kanlierl-restriicling opgezet (kanker is immers
eyoneens een gesel van de bejaarden). De bcstedin-
gen van staatslvege hiervoor groeien met het jaar,

Als de sterïte als gevolg van aandoeningen van
hart en bloedvaten, krvaadaardige gezwellen en ziek-
tcn yiln clo aclemlralingsorgancn opgevangen zal
zi,jtlr, _za| rlc ge.uridtleldc lovensverr,u,ach[irrg in de
IISSR met ecn .jaar of tien toenemen. Olitimisten

1r.4 5' 115



schatten dat die toename reeds in het begin van
dc 27e eenw zal komen.

Hieronder volgcn bepaalde gegevens over het me-
disch ondcrzoek van meer dan 40.000 mensen van
80 jaar en ouder. Dat zijn bern,oners van de Oekraï-
ne, Wit-Rusland, Moldavië, de republieken van de
Transkaukasus en Centraal-Azië en een aantal ge-
bieden van de Russische l-ederatie. Er zijn onder
hen hcel. wat mensen die praktisch volkomen ge-
zond zi.in: 31 pct. onder de vr.orlwcn en 44 pct. on-
der de rnannen. Zij allen hcbben van jongs af tot
op hnn oude dag gewerkt. Zij bevestigen op aan-
schouwelijke rvijze de gevolgtrekkingen van de ge-
rontologie: arbeid is liet echte elixir van monter-
heid, gezondheid en Iang leven. Hiervan zijn niet
alleen de geleerden van de Sovjet-Unie overtuigd.
Naar dc vaste overtuiging van de president van het
Internationale Stress-Instituut, de Canadese profes-
sor Hans Selye bijvoorbeeld, kan iedereen wel lang
en gelukkig leven en intensief werken, zolang hij
van zijn beroep houdt en hij daarin genoegzaam
voomit weet te komel.

In vcle landen van het Westen is dat uiteraard
slechts een potentiële mogelijkheid. Er moeten ga-
ranties liomen om die mogelijkheid realiteit te la-
ten worclen. In cle USSR, waar gcen werkloosheitl
is, bestaan die garanties wel dcgelijk. RechI op
arbcid wordt bij ons ooli verleencl aan personen op
de pensioengerechtigde leeftijcl, die voor mannen
met 60 cn voor vrorr$/en rnet 5J jaar begilt (voor
een aantal beroepert nog cc-rder) . Iir, bustaat slechts
één beperking: c,r rtogen geen mcdischc en anderc
contra-indicaties zijn.

Er zijn momenteel meer dan 50 rniljoen pensioen-
trcl<l<ors in dc ITSSR. Rrrim 34 mil.iocn van hen ziin
tu'l-rcidsvctoranen (rnannen boverr de (i0 err vl'onwcn
Iloven dc l-rl-t iaar'). Ilit hrrn midtlorr ltottrep c.r s[eeds

meer in de volkshuishouding rverlien: lret zijn er
al 7,/L nril.loen. I)c slaat l<ornl de nlensen die in clc
rurtratschalrpelijke proclulitie rvillen blijven rverlien of
ltun rl'er'li rvillen hr.rvattelr f trgcrloet, tlo«rl hun ani_
ruro in urator.ieol on nrrtretrl opzicht, t,e st,ilr ulcr.r:n.
f)eze lioers van het sociale betóid berust op een ste_
vige rvetenschappeliike basis.

N{edisch onderzoek wijst uit: onder hen die btii_
r.cn door.werken loopt lret aantal mensen met se_
niele verander.ingen in het organisne met de hellt
tenrg_ten opzichte van de niet-werkende mensen op
eenzelfde leeftiid. H-et is juist cle medezeggenschap
in cle aangelegcnheden van het vertrouwóó collec'-
tie.i die tlc bcjaarden il staat stelt zich volwaardigc
lederr vau rlc Sovjct-rnaatschappi,l te voelcrr, lutii-
ge,e.n eerbiedwa-ardige leden, hetgeen in vele op-
zichten bepalend is voor hun levenslust, hun vei-
trouwen in eigen krachten en hun weerstancl tegcn
zieliten, kwalen cn beginnencle ouderclom.

72. "Men zegt d.ot het culturele
leuen in de USSR cLan ltet degradereru
is. Eerlijlt gezegd, hecht ik daar niet
ueel. geloof aort. Matr is het soms
níet tu«qr clat IJ de uerliezen die fJw
criltrtrrr in, de jaren 70 als geuolg ua.n
de uittoch,t ua.n díssidenten. íteelt'
geterlen. ttiet h.eelt utetert goed te
mo.lten?"

- U begint llw vraag met de woor_
den. "mcn. ?egt". .. !!aar wie zegt dàt eigenlijk?

De dissidenten zelf, of nauwkturiger gezegcl een
handjevol beklagcnsr,vaardige afvalli[en ïie -in 

hut
Westen terecht zijn gekomen? NIaar íii ziin eenvou-
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dig bezig zichzell' aan te priizen: tol lrrrn veï$ron-
dering is lret in het Wostc.n ovenoens noclig talení
te hebberr. Zij rnahen clan ook leclarne voot, zich-
zelÍ.

Zeggen de Westerse "sovjetologen" tlati) Maar zij
vervullen een sociale opdracht. Het is hnn werk
ecn psychologische oorlog tergen dc Soviet-Unie te
vooren. l)aarbij sclnnvcn zii geen onkcl middel in
dc ovcrtuiging dat hcL doel alles hciligt ll,at men
maar rvil. Deze "s'ovictologen" hebben er,encens de
een tot een "groot" schrijver, een ander tot een
"groot danser", \yeer een ander tot een "groot regis-
seur" gebombardeerd. Het ziet ernaar uit dat som-
migtn in hct \Mesten het slachtoffcr van de eigen
propaganda zi,jn gewortlcn door deze valse smoesjes
voor goede nllrnt aan te nemen.

De "uittocht van dissidenten" heeft niets te ma-
ken met de rverkelijk grote literatuur en kunst van
ons land.

Wat denl<t U, waar rvil een lMesters'e toerist, een
Westerse gcleerdc, industricel of figuur uit het cul-
turele levcn in de eerste plaats naar toe als hij
naar Moskou liomt? Naar het Bolsjoj Theater! Om
do ongeëvenaarde I<unst yan de danstovenaars
Mar'a Plisetskaja, Jekaterina Nlaksimova, Nadezjda
Par,lova en Wlaclirnir \Yasilier. te zien. In de jaren
70 bcleefclc het tonccl in de Sovjet-Unie zijn glorie-
ti,id. In de jaren 70 werd de Sovjet-literal,uur ver-
liikt nret rverlien van Tsjingiz Aitmatov, Fjodor
Abramov, Walcntin Ras'poetin, Viktor Astafjev,
Wasil Rykov, Wasili Bolov e.v.a. Een nieuwe golf
van talenten in de cultuur van ons lancl dient zich
aan.

Wij Iroeven drrs helemaal niet de "verliezen" goed
te maken rvaar [I het over hebt. I]r ziin onder de
dissidenten sleclrts enhelen die op het ene of andere

gebicd als begaafd u,erden besclrourvd, maar zi,i wa-
len nooit sterren yan eerste grootte.

73. " V el e bourgeoís-specialisten ziin
uart rtening d,at biina alle Soujet-films
propaganda ziin, een klassielt mod,el
uort socialistisch realisme dat bestemd
is het proletariaat uoor te líchteru en
te uerheffen. Maar er ziin bíj U op
elke Eisenstein met ziin,
" P ant s erkrai s e r P oti omkin"
honderclen ttít a.rtístiek oogpunt bezíen
ttutteloze ltlms díe door in Uw uisíe
betrouutbare regissews zijru gemaakt.
Hoe karz men zo'n ballast tolereren?"

- AIs men deze vraag logisch afsluit,
kan men wel denken dat in het Westen elke film
van elke studio een meesterwerk is en dat elke
Westerse filmregisseur een David Griffith is en dat
er geen sprake is van een ballast. Maar U zult toch
rvel weten hoeveel films er in de Westerse biosco-
pen draaien die niets met kunst te maken hebben.

Natuurlijk krijgt bii ons lang niet elke film de
Staatsprijs of de Leninpriis. Films maken is een
l<unst, het is "stukwerk", er worden geen meestcr-
werken aan de Iopende band opgeleverd. Zo was
hat, zo is het, zo zal het altijd zi'in.

In dc litera[,rrur van e]k land ziin op icdere rerrs
talriike namen die in cle loop der tijd aan de ver-
getclheicl zijn prijsgegeven. Dc Engelse schrijvers
van de 19e eeuw bijvoorbeeld bedienden zich niet
van de methode van het socialistisch realisme. Als
men eenmaal alle k.r,valen aan deze methode
toeschrijft, zort men knnnen denken dat iedere
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-ccln'ij\rcr die ziclr van een anderc rnethoclc hcdiencle,
alleen maar rvonclet'crt nlot'st velliclttcn. I[aar Itet
bltrclr n rr .i rrist clat Iang niet it-,tlelet'n litt't'ait'c rvcr:-
kL.n van lollraat schrcel: claan'oot' [tad nrert als eelt
I)ickens of een 'fhackeray geboren moeten zijn. En
er $'as rvel ballast om lren heen - en een enorm
grote balla-st ook.

I{el, lve-zen van het socialistische realisme bestaat
in het waarheidsgetrou$, en volledig aÍbeelden van
het leven, in het tonen van de richting waarin de
ons omringende rverelcl en cle menseliike geest zich
ontwikl<clen . Zoals wi.l dat noeruen, hct leven in
zijn revolutionaire ontwilikeling tonen. In de visie
van lret marxisnre is krtnst geenszins propaganda.
Ze werkt, natuurlijk rn'el door op het verstand en
op cle gevoelens van de mens. Dat is een van de bij-
zonderheden van de kunst. N'[aar ze is vooral een
van de methoden van inzicltt in de welkeliikheicl.

Ja, cle werhcrs van cultuur in dc Sovjet-Unic,
rn,aaronder ooli de filmregisseurs, clelen de wereld-
beschourn,ing van ,rn, g6r,jet-vol.k en verdedigen de

humane idcalen van de mensheid. En daarom voe-
len zcr zich waarachtig vr:ij en zijn ziclt bewrtst van
dc vollcdigc stcttn t,an de samenleving.

De bekcndc Japanse filmregisseur Akira l(urosa-
wa maal<tc films zowcl in }lollyrvood als bii de
Mosl<ouso filnrstudio ("I)crsoc Oezala"). IIet Ame-
ril<aanso tijdsclrrift Netusweek vr:oeg hem met wie
hoL malrl<e]iikcr werl<ert gcwe'cst was, mct de Ame-
ril<ancn of nrct dr: llusscn. Krrtrosawa antwoordde:
"In dc VS is dc sl,and van zaken zodanig clat het
dc proclukticlciclor en niet de rcgissenr is die de
eerste viool speelt, en als de prodtrlitieleider zich
in elkc kleinigheid mengt e n voortdrtrend eisen
stelt, dan wordt het werk gewoon ondraagliik. Wat
clc Rnssen betreft - zii geven aan de regisseur alle
macht en alle vrijheid".

RUITENLANDSE
POLITIEK.
SAMENWERKING

7/r. "Lt beschrij Ít u«ak cle

buitertlcrnclse politiek uart de Souiet-
L.inte als Lenirtistísch. Wat wilt LI
d.aarnt ee zeggert?"

IV.

- FIet is het ideaal van de commu-
nisten dat de rvetten van hoge moraal en rechtvaar-
clighcicl en het stïet'en naar Ylrede cn samenrÀ'erking
tuésen cle staten de norm van het internationale
verkeer worden. De knapste ltoofdc'n van de mens-
heid werliten eraan om de rÀ'egen naar de verwe-
zenli,lking van dit doel tc vitldert, vclc gcrtcratics
streden órvoor on het cliclrterbi,i te br:eng.en. Zij
schrcven pr:aclttige Itladzijclcn in de gcschiedenis
van dc socitrlc gedaclttc ovcr tle hcle wcreld en van
do strijtl voor lrct gehrh varl dc lnenshcid. Maar
Irot rn,as pas Lenin gcgcvell langs deze wcg een
groncligc otnmckceï ten gunstc van dc wcrl<ende
íassa to bewe'rl<stolligon en aan dc zaal< t'an do

vrcdc t'n prakLischc basis tc gcvcll.
i'Iet was iuist Lcnin dic er voor: het eerst de

aandacltt op vestigdc dat het imperialisme op een

steecls grotcre schaal de vet'wot'ven}reden van de

eigentiiàse lvetensclrap en teohnologic in dienst van

dJ oorÍog stelt, en tot de concltrsie l<wam dat een

tzl


