
scllliiyer die zich van cen anclcrc rnetltode hcdiencle,
alleerr maar rvoncle.t'cn ruoost I'en'icltten. Nfaar liet
Itlccli nrt .i uist c[;rt lang niet ictlet'ccn littrt'airo rver-
ken van lolnrtrat schleel: claan'oor lttrd me'rt als eert
Dickens of een Thackeray geboreu moeten zijn. En
er $'as rvel ballast om hen heen - en een enorm
grote balla-st ook.

Hel lvczen van het socialistische realisme bestaat
in het waarheidsgetroul' en volledig afbeelden van
het leven, in het tonen van de richting waarin de
ons omringende rverelcl en cle menselijke geest zich
ontwikhelen. Zoals rn'i.i dat noellten, Itet leven in
zi.in revolutionaire ontwilikeling tonen. In de visie
van lret marrisnre is kunst geenszins propaganda.
Ze werkl natrrurlijk rn'el door op het verstand en
op cle gevoelens van de mens. Dat is een \ran de bij-
zonderheden van de hunst. N'[aar ze is vooral een
van de methoden van inzicltt in de werkeliikheid.

Ja, de werl<ers van cultuur in tlc Sovjet-Unic,
rn,aaronder ooh de filmregisseut's, clelen de wcreld-
beschonu,ing van het Sovjet-vol.k en r.erdedigen de
humane idcalen van de mensheid. En daarom voe-
Icrt zc zich waarachtig vrii en zijn ziclt Jrewrrst van
de vollcdigc stettn t,an de samenleving.

f)c bcl<ende Japansc filmregisseur Akira l(urosa-
wa maal<te Íilms zowcl in }lollyrvood als hii de
Mosl<ousc filmstudio ("f)crsoc Oezala"). IIct Ame-
rilrtransc tijdsclrrift Netusweek vr:oeg hem met wie
hot n.ral<lrtrliil<cr wcrlien gcwctcst was, mct de Ame-
rikanorr oI nrct, de llrrsscn. Kruosawa antwoordde:
"In do VS is clo startd van zaken zodanig dat het
dc proclukticlcicler cn nict tle regisseur is die dc
eelste viool speelt, en als de procluktieleider ziclr
in elke kleinigheid mengt en voortdurend eisen
stelt, dan wordt het werk gewoon ondraagliik. Wat
de Russen betreft - zii geven aan de regisseur alle
macht en alle vrijheid".

RUITENLANDSE
POLITTEK.

SAMEN\MERKING

74. "U' beschriilt uauk de
buitertLcrnclse politíeh uon de Souiet-
l.tnie als lertírtistísch. Wat wilt Ll
doo,rntee zeggen?"

Iv.

- Het is het ideaal van de commu-
nisten dat cle rvetten van hoge moraal en rechtvaar-
clighcict en ltet streven naal'Yredc cn samenwerking
tuésen de staten de norm van het internationale
verkeer lvorden. De knapste hoofden van de mens-
heicl rn'erl<ten eraan om de rÀ'egen naar de verwe-
zcnlijking van dit docl tc virldcrl, vele gclleraties
strcden crvoor ot'tr hct diclrterbi,l te breng^en' Zi j
schrcven Prachtigc bladzijclcn in dc gcschiedenis
van dc socialc gcdaclrto ovcr dc hele wcreld en va11

dc strijd voot: hel, gcluk van tlc rncnsltcirl. Maar
hot rn,as pas Lenin gcgevcn langs dczc weg een
grondigo ornmekeer tert gtrnstc van clc wer:l<ende
massa tc ltcwc'rl<s'tclligcn cn aan dc zaal< van do

vrcdc on praktische basis tc gcvcll.
IIet rl,ias .luist Lenin dic r:r: voor hct eerst de

aandacht op vestigde dat het imperialisme op een

steccls grotere schaal dc vet'worvenlieclen van de

eigentijàse r,vetenschall en technologic in dienst van
dJ ooriog stelt, en tot de concitrsie hwam dat een

tzl



oorlog in ecn hepaalde fase ,,tot de ondermijning
va_n dc hestaansvoorq,aarden t,an de mensenmaat_
sclralrpij zclf" kau lejtlcu. Jrrist hi] I.àprr"tAn clc taai,va, ,plr.[í'ilrg v,, lrr.[, rr,r.logsg.,i.ror,'aarr tlc taal;va, tle,r,cral,isclr. lrt,r.vor.nrirË ""un ,{,, srciale ver_houdingen. Juist Lenin zor,grl'a ,ààr',i,, uitwerkingen.d9lerrl,ezenlijking van h"et beleid JÀt vreedramocoëxistcntie van alle staten met rvclk sociaal sys_tecm rlan ook Jrcoogt.

,.I{oofdz,aal< is_ongetwijfeld dat onder Lenins lei_
lllC oq.du puinhopen van het voormalige Russischet(erzerntk een staat van een-principieel nieuw typewerd opgebouwd. Een staat aie ,roorgo.d met ae pï-litiek ran oorlog en agressic lreeft'geÈokon, wàntdc opbouwcuclc taken waar hij voor is liomen te
s-taan, kunnen niet door midclcl van een oorlog wor_
den opgelost.

_ De Sovjet-staat, die onveranderlijk de koers van
l:9,",1 vaart, striidt actief voor de vrede, aanvanke-
uJK.,rn zr;.n eentje tegen de kapitalistische wereld
:1,1!lrï rn ,het.gczin van het socialistische geme-
neDest.. In alle ingewikkelde situaties, in allö kri_trefi€ stadia..".an ?il" geschiedenis was ziin buiten-
i1-"q:". politiek altijd beginselvast, consequent en
up_,t_l.9t prrncrpe van continuïteit gegrond.
^ lvij waren trouw aan Lenins deikÍeelauo toeoSoviet-Rusland de keten van a" oo"tàluoerende im_pcrialistisclre staten verbrak en zodíende de uit_komst van dc Ilerste Werc,ldoorlog i""iàit" vooruit_bcpaalde. Wij Iieten rlie denkbeËIàerr niet los infle zware 'iaren van de bnrgeroorlog, brritenlandseinterventic en economisch.'t tot t rï1. O"der huivaandel van Lenins denkbeelden doorstond het Sov_iet-volk de_zware proef van de Tweede Wereldoor_log cn redde het dc wereldbeschaving van het fas_
Si.T,". Dc.Soviet Unie Iiet zich door-Lenins denk_
Deerden tetden toen zij vastberaden de agressieve

hrachten van de reacl,ie v'eerst,ond in de jaren van
,le korrdc oorlog. Zij vormen ook vandaag cle dag de
qlonclslag van cle buitcnlanclsc politiek van de Sov-
It,t-l-Inie. Lenins rlcnkbet,lclen, clic door hct 26c
(l[)SL]-corrglcs irr lrt,l, Vt't't{cslirogranma voor de
iaren 80 werden velwerht, Ieven loort en beïnvloe-
rlen steecls meer de ontwikkelingen in de wereld
lrrn grrnst,c van t't'crle, tlcntocl'itl,itr oIt sociille vooruit-
qaIIg.

Wij vcnn'erpen al helemaal cle visie van hen die
de mensen trachten wijs te maken dat geweld en
wapens overal cloorslaggevend zijn en dat zullen
blijven. "Thans tr:eden de volkeren zoals nooit te-
\'oren voor lrct voetlicht van de geschiedenis," ver-
klaarde dc Algcmcerr Secretaris van he{, Centraal
Conrité van de CPSU Joeri Andropov in de voltal-
tige zitting van het Centrale Partijcomité op 22 no-
r,ember 1982. "Zij hebben een stemrecht verworven
dat niemand kan overstemmet Zii zijn in staat
door actief en doelbeu,ust optreden het gevaaï van
cen kernoorlog af te wenden en de vrede, en dus
ook het leven op onze planeet, te bewaren. De Com-
munistische Partij van de Sovjet-Unie en de Sov-
jet-staat ztrllen dan ook alles doen om dit inderdaad
werlieliilihcid te laterr u'orden."

71t. "IJ onderstreept bii uoortdttring
de noodzaalc uem het beginsel uan
yqelijklrcid, en gelijlte ueiligheid íru de
be trekkingen tussen. staten. W elke
concrete inhond geelt U aan dit
begínsel ett. tL:rr.t is d.e betekenis
erUQtl?"

- In de hedendaagse wereld bestaan
naast elliaar staten met triteenlopende sociale sys-
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temen, er staan grote rnilitair-politielie groeperin_
gcn mct, cnorntc voorrnclcn \vapens, vooral kcrnwa_
pt,ns, tegonor,er.r:lliaar.. Het is onnrogeliili de tva-
;rt,_nwcdlool; lt, strtplten, ontrvtrlicning [e verwtrze.n-
lijken cn èlan dc tlntspanning een niitluve stimulans
te geverr, als éért van de zijclen uit is op eenzijclige
voordelen. Ontspanning is alleen nrogelijk als món
zich stipi aan lrct beginsel van goliihheid en gelii-
ke_ vc'iligheid houdt clr or,\,an aÍziot óenziidigo íooi-
delen te verkriigen.

De USSR heeÍt altijcl onvcranclerlijk uitvoering
gegevcn aan dit beginsel in cle Oost-West$etrek-
liingcn err docl. dat ooli nll nog. Ilcn goecl I'oorbeeld
van de constr.rrctieve toellassing van dit lteginsel
r.indt men in de SALT-I en SALT-2 or-ereenkomst.
In der jaren 70 rn'erd er: clanlizii hct jnitiatief en de
krachlsinspanningen van cle USSIT en cle andere so-
cialistrlsche landen door staten van Oost en West
een poging orlclernonren om aan de jnternationale
r.ciligheid ecn stevig fundament mee te geven. In
tle gczamenli.ll<c vr.r:li.laring over cle beginselen en
de hooïdrichtingen van het te voeren overlcg over
lleperking van de strategische hernapening iiie op
{8 irrni 1979 rloor: der lciders van cle USSR en tle
VS jn Wencn gcli,iktiidig met hct SALT-2 r,erdrag
lr,crd ondcrt,el<end, wcrd o.a. nognaals bcvest,igcl dai
dc zi.idcn zorrclcn doorgaan dit soort overleg vol-
gens hct bcgirrscl van geli.il<hcid cn ecn geliike vei-
ligheid te voel:cn. fln r'n het gemcensèhappeliike
c_onrmuniqtré van 6n §61,.ict-IJnic en de Verenigde
Staton werd oolt de r.uimcre betekenis van dit begln-
sel ondelstrecpt als clc gr:ondslag voor ontplooilng
van normale bttrel<kingen tussen staten.

Tn dc Slotactc van tlc flrrroltese Conferentie in
Ilelsinl<i van I angustus 1975 werd verklaard dat
toepassing van lret beginsel van gelijlie veiligheid
op het gehele cornpler van onderlinge hetr:ekkingen

tussen de Europese staten noodzakelijk was. En
in l97B rverd tijdens de eerste speciale orrtwape-
ningszitting van de Algemene Yergadering van de
UNO vastgelegd dat dit beginsel een universeel ka-
rakter draagt.

NIet andere woorden, het beginsel van gelijkheid
en gelijke veiligheid dat de betrekkingen tussen
staten onder de omstandigheden van vreedzame
coöxistentie reglementeert, verwerpt de conceptics
van het evcnwicht van angst of van onderlinge
trÍsclrrikhing, die opl:oellen l,ot oplioping van stt:cds
nieutvc systemen van gevaarlijkc en vcrwoestende
wallens onder het voorwendsol van vervolmaliing
van midclelen voor onderlinge aÍschrikking.

De Sovjet-Llnie hoopt dat in het kader van het
SALT-or,erIeg in Genève cle Amerikaanse zijde zich
op den duur realistisch zal gaan opstellen. Dit over-
leg kan allcen gevoerd worden op basis varr gelijk-
heid en gelijke veiligheid en de USSR zal daar niet
van wijkcn. Onze koers naar het behoud van de
vrede is gebaseerd op het bestaande militairc even-
wicht tussen Oost en West en strikte nakoming
r,an het beginsel van gelijkhcid en gelijke veilig-
hcicl (eu nict alleeu var eel) eclvoudigo rekcnkurr-
dige gelijliheid, zoals men in dc VS af cn toc ter
sprake tracht te brengen).

In het rc,Íeraat vau rle Algerncon Sosrslsri5 1.n11

het, Centraal Comité van do CPSU Joeri Andropov
naar aanleiding van het 60-,ialig bestaan van cle
USSR en in zijn antwooldcn aan de Ameriliaanse
nieuwscomrneltator Ifingsbury-Smith bij de jaar-
wisseling lverd een bevestiging gegeven van het
radicale voolstel van de USSR tot afstoting van
alle soolten kernwapens dic bestemd zijn om doe-
lcrr in Ilru'opt to Lrctllcrr -- zolvol dc wtrltcrrs voor dc
rniddt'llangtr trfslantl tr[s dc ttrctisclre u,apens. Ool<



een,andere variant, die al eerder gelanceerd was,
rverd bevestigd, nl. dat de USSR" en de Navo_
Ianden hun kernbewapening voor de micldellange
afstand mim drie keer-zoudón inkrimpen. Tenslo"t_te zrin r.c n§g vercler aan onze oridórhanclelings_
partners in Genève tegemoetgekomen er stelcl*en
voor de hoeveelheicl raketten en de hoeveelheid
vliegtuigen voor vervoer van kernwapens afzonder_lijk te berekenen. lVe zijn bereid in Europa net
zoveel raketten over te houden als Engeland en
F-rankrijk er hebben. \Mij willen eraan lïerinneren
dat de Amerikaanse variant inhoudt dat alle mid-
denaÍstandraketten van de Sovjet-Unie moeten wor-
den geliquideercl, in ruil wàarvoor Wasliington
plaatsing 

-vau zijn raketten in \Yest-Europu a"lïtur-
wege zal laten. Dit betekent een ,,nul,, aàn Sovjet-
zijde, 

^terwiji de Franse en Engelse raketten (in-to-
taal.162 stuh) onaangeroerd znllen blijven. Overge-
bracht in de taal van getallen betekent het nieuíe
voorstel varr cle Sovjet-Unie clat cle USSR honder-
clerr rakettctl zou afvoeren, waaronder menig tien-
tal van tle meest geavanceerde SS-20 rakettàrr. Te-
gelijhertijd stellen we voor ook het aantal vlieg-
tuigen voor vervoer van rniddenafstandkernwapens
die vool operaties iu Europa zijn bestemd, tot^een
gelijk niveau terug te brengen.

Pm, geen enkele raket, gcen enkel vliegl,uig
méér aan één van beide zijden. Het beginsef vai
de 

-me-est stril<te gelijkheid is tot rekenkundige over-
zichtelijkheid samengevat. He[ nieuwe plan-r,an de
Soviet-Unie reduceert de raket-confroniatie tusseu
de USSR en de VS irr Europa echt tot nul Dat js
een echte nul-optie, zonder namaak, en daarbij ook
een interim-var.iant. Het einddoel van ons program-
ma voor llrrropa is immers clc volledige verwijde-
ring van zorvtl uriddcna[sl,andliell]wapens als van
tacl,iscLe lierltrltetrs rrit het lverelddeel.

Alle landen van rvelke sociale richting dan ook
hebben in gelijke mate belang bij het béhoud van
vrede en ontspanning. Daarom klinken verklarin-
gen waarin bereidheid tot normaliserinr van de be-
tlehkingen gekoppeld wor.dt aan de eis clat de Sov-
iet-Unie dit met zekere concessies vooraf op de
meest verschillende gebieden bekoopt, op zijn minst
rriet clg serierrs. Zoiets is voor ons onainvaardbaar.

76. "VeLett in, h,et lVesl,en zijrt uan
rnenirtg dat d,e beide
"sttpermogenclheden" - de VS en cJe

II',S,SË - in gelijlte mate
uerarfitooordelíjlt zíjru uoor de
utapenwed,loop en uoor het uitbliiuen
uan uooruitgang op
orttaapenirt.gsgebíed. lAat is de uisie
utr,ru tle Soujet-Urtíe hierop?"

- Om te beginnen rvillen we opmer-
lien dat-het.niet gerechtvaardigd is cle term ,,juper-
mogendheid" op dg tf.-SSR toe te passen. Wij zagen
ons genoodzaakt de "nucleair.e uitdaging,' 

-aan 
te

rlemen die ons in 19/r]'r door de VS .was toegeworpen
nadat dat land overgegaan \,vas op de politiek van
atoomchantage.

Later volgden soortgelijke "r.ritdagingen', elkaar
ononderbroken op. Atoomwaperrs versclienen in de
USSR pas vier jaar. na Hiroshima. Daarvóór hadden
rve volhardend gept.obeerd een verbod op het gebruik
van atoomenergie voor militaire doeleinden te be-
rverkstelligen. De Verenigde Staten wisten te voor-
liomen dat cen hesluit van die strekking in de VN
u,erd genomen. Nuclc,aire rivaliteit van de staten
was Lron feit gcu,orden,
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ln cle VS wolden atoom-r'liegdekschepen gebouwd,
nron is overgcgaan tot de p-roduktic van neutronen-
wapens, lirLrisrakeLten, tot chcrnische herbewapening
van hct Amerikaanse lcger, icts u,at de Sovjet,-Unie
niet doet. De Velenigde Staten hadden leeds tegen
het begin van de jaren 70 bij het ontrvikkelen van
23 van de 25 ornvangïijke wapensystemen die in
de rvereld bestaan, het initiatief genomen. De
Vclcnlgde Statcn ontplooien bijzoncler druhke "acti-
viteitcu" lli.l het gebr:uili van tlc luimte voor mili-
lairc clocleirrctcn, tcgcn clc oprocpon valr dc USSR
orr militarisatie van clc kosrnisclie nrimtr: uict toc
tc laten.

lIct, laaL zich laden dat de Sovjet-s[aat zic]r
gonoodzaaht zag de nodige maatregelen ter verster-
liing van zi.in deÍensie te treffen. Er mag evennin
worden vcrgeten dat cle USSR alleen al in de laatste
,iaren ruim 100 voorstellen ter beteugeling van de
rvapcnu,'ecllt)op ern tcr versteviging van de interna-
tionalc vcilighoid heeft gelanceerd.

De Vcrenigcle Staten reageerclen, hoc jarnrncr ooli,
grotcndeels negatieÍ op al onze voolsl,ellen. Zo tyer-
den dc voolstollen van de USSR ver\\.olllen om dc
raketten niet rnet mrrltiplc lioplten trit te nrsten en
geen knrisrakotten operationcel te malicn. De Vere-
nigclo Statcn stelden zich ncgal,ierf op ten opzichte
van ons voolstcl dal nic'rnarrd in dt' tcrcld neutro-
nonwallcrls zou produceren eriz. Sterher nog, eind
.laren 70 - begin jaren 80 $raagden zij een grote
sprong bii de ver:ruiming van oorlogsvoorbereidin-
gcn. De lciten hieronrtrent zijn algomeen bekend.
Zíj wi.izer cl all:maal op dat men in Washington
zorg draagt \:oor het ontwikkelen van nienwe,
steecls verwoestender soorten massavernietigingswa-
l)cns, yoor rlc opborrrv vtin rnilittrire superioritcit ten
opziclrtc vtrrr rlo Sor,.jot-tlrrie on yoor de vestiging

van een heerschappij van de VS, van hun "leidende
rol" in de rvereld.

Het doel lan de Sovjet-Unie is precies het te-
genovergestelde: geen superioriteit maar gelijkheid
op militair gebied. f)e rtilbortw van de Strijdkrach-
ten van de IISSR wordt dan ook niet door de be-
hoeÍte van een aanval op wie dan ook, maar uit-
sluitend door defensieoversregingen ingegeven.
Daarom kan er geen "gelijke verantwoordelijkheid"
ziin voor de wapenwedloop en voor het uitblijven
van voomitgang op ontwapeningsgebied.

77. "U ijuert tegen alle soorten
bewapening, rnaa,r uooral actieÍ tegeru
de neatronenbom. W aarom?"

- De neutronenbom is een wapen
voor massavernietiging van mensen, een barbaarse
variëteit van de op zich al zo barbaarse atoombom.
Er zijn helaas maniakken te vinden die het erover
hebben dat die bom "schoon" en "van nature hu-
maan" zott zijn.

Wij zijn tegen de neutronenbom, omdat die bom:

- het arsenaal van atoomwapens alleen maar
zal vergroten, terwijl beide zijden zo aI ruim vol-
doende hebben om - naar berekend is - al het le-
vende op de planeet 15 maal te vernietigen;

- het risico van een nieuwe wereldoorlog zal
doen toenemen, aangezien alle woorden over een
"beperkte kernoorlog" niets anders zi'in dan een
uitvlucht van militaristische propaganda;

- aanleiding zal geven tot een nieuwe ronde
van de wapenwedloop en dienovereenkomstige groei
van de militaire uitgaven, de last waarvan nu al
veel te groot is voor de volkeren;
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- ernstig gevaat. zal oltleveren yoor dc zaalt van
dc vrede en \roor de veiligheid van alle volkeren
van onze planoet.

T)e ncrrl ronorrlrorrr is govaar.l i ik niet, alleon als
('rn niouw r\.apcnsoorl:, tttirilt.or.rli als oert l)r.ol)agan_
danridrlt'l rrrt't bolrrrl.p waar.vilr lrct, Pentagon sltg-
gerccrt: ntct de nurrl,roncnltonr is ecn kcrnoorlog ecr-
der aanvaardbaar. Maar dan rvordt die oorlof ook
u-aarschiinlijker!

Men kan gemakkeliik zien dat de plannen van de
Arncril<aanse militaire top om in West-Eruolla nclt-
tronenwapens tc stationeren cyenals de plannen tot
aanvulling van de nucleairc arsenalen r.an de Navo
met Amerikaanse Pershing-2 en linrisr.alietten voor
de middellange afstand, de volkeren yan clit we-
relcldeel tot gijzelaars maken en aan een onont-
koombare vergeldingsslag blootstellen. want die
raketten zi,jn gericht tegcu de TTSSR en haar bond-
genoten.

De Soviet-LInie heeft in het kader I'an het over-
leg over beperking van de kernhewapening in Euro-
pa (in Genèvc) r,oorstellen ingediend dic de instel-
ling van een uitgestrel<te zone in Europa inhouden
rvaar de l<ernwapens verminderd en beperkt moeten
worden. Wij hebben tevens voorgesteld in Europa
begeleidende maatregelen te treffen ter beperking
van de nncleaire bewapening met een actieradiui
van niet minder dan 1000 kilometer. Bovendien
hebben $,-e voorgesteld dat nucleaire wapens r,oor de
middellange af stancl die opgesteld zijn buiten de

,zonc in Brrropa waarvoor hun inkrimping en beper-
king overeengekomen is, niet in staat zonden moe-
ten ziin om cloclen van de tegenpartii binnen cle ge-
noemdo zono to lreffcn.

"De Soviet-Unie verwerpb principicel het stre-
ven naar militaire supcrioriteit," verklaarde de mi-
nister varr dcÍensie van de IISSR, Dmitri Oestinov,

in e'on intcnierv nrct dc cor,resltonclont van TASS.
"Ze streeÍt dit niet na maar kent zo'n recht even-
tttirt aarr rvelke anderc slaat darr oolr Íorr."

78. "Reagaru heelt besloten tot d,e
mas s aprodaktie u an binaire chem,ische
tt,u pens ouer te gaan. Het zal me niet
ueru;onderen nls U nauenant reageert.
Maar zou dat geen. niettrue ronde uan
de wapenwedl,oop zijn?"

- Het besluit van de huidige presi-
dent van de VS zet d,e gevaarlijke "traditier' vàn de
leiders van het Witte Huis voort om de mensheid
voor het voldongen feit van de verschijning van
steeds nienwe soorten massavernietigingswapens, te
stellen. Door: ziin arsenaal van aanvalswapens met
chemische wapens uit te bouu'en, negeert Washing-
ton op cynische wijze niet alleen het streven van de
mensheid naar vrede maar ook ziin eigen interna-
tionale verplichtingen.

Er bestaat een volkenrechtelijk document als het
Geneefse Protocol van 1925 dat de toepassing van
gifstoffen voor militaire doeleinden verbiedt. De
Verenigde Staten hebben wel hun handtekening on-
der dit document gezet en het met een vertraging
van precies 50 jaar geratificeerd. Maar er uitvoering
aan te geven schijnen zij ooh nu niet van plan te
ztjn.

De Verenigde Staten maakten tiidens de oorlog
in Indo-China o1r grote schaal gebnrik van chemi-
sche striidmiddelen van versclrillende tvpes, waar-
bii de landen van de genoemde regio als proefter-
r:ein werden beschouwd. Als gevolg hiervan werd
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aan dc hcvolking on aan hct milicrr van dezc statenenornrc schade toegebracht. Alleen al in Vietnant
IlFhltÍ'n daar nteor darr tq,ee nrilioen mensen yan to
li.irlt'rr. golrad, r,arr u.il vnl,,,, ,,rirkw";i;;,. [ierr rril.
gtr-sl,r'r,kl, lr,r.r.il,r.irrrrr sl,rrrl ilil , (,(,, lrli.i't,rrrl. r,t,r,
gif t,igirrg bJ.o{,, n'aar.tloor l_ri,i rru tle lro['[t va, allc
bossen verloren ging en rte bodem ànvruchtbaar
werd.

Het was- irrist de ontketening van cen chcmische
oollog in Irrdo-China cloor dcamerikaanse milita_
risten die dc VN ertoe bewoog een oproep te lancc_ren om chemische wapens onwettig te verklaren.In 1972 brachten de USSR en de aidere socialisti_
sche landen een ontwerp naar voren voor een inter-
nationale conventie over een verbod op produktie,
voorraadvorming en toepassing van chómische wa_
pens en. over liquirlatie ervan. De Verenigde Staten
zagen zich genoodzaakt besprekingen mót de Sov_
iet-Unie over deze l<westie-te bJginnen, maar in
feite werkten zij het bereiken van"positieve beslis_
singen op alle manieren tegen en daarna verbraken
zii_eenzijdig in het geheef de belangrijke dialàog.

Hoe in de USSR góreageerd wordt"op het besluït
van de Amerikaanse president om met'de aanmaak
van nieuwe chemische wapens te beginnen? De Sov-
iet-zijde ztet zich vanielfsprekeid genoodzaakt
maatregelen te nemen voor bóveiliging i,an troepen
en bevolking 

-voor het geval dat öen"agressor een
chemische oorlog zal oniketenen, evenals- alle ande_re maatregelen ter afzwakking en uitbanning van
deze ger,aarliike dreiging. In dJ Sovjet-Unie ,af me,niet ophouden met de- strijd uob. verbod van
cbemisclre wapens en voor hun liquidatie via een
verdrag op basis van gelijkwaardigheid. De verwe_
zenliiliirrg van deze onuitstelhare iaal< moet onder
betrouwbare algenreen aanvaardbare controle wor_
den geplaatst.

79. "IIet is beltend dat de
Verenigd,e Staten ín hun militaire
doctrine d,e coruceptie uan de
" preuentieue kernaattual" ( d,e zgn.
" lirst strike" ) huld,igen. Wat ií het
stand,punt uan de U,S,Sfi in deze
kwestie?"

- Het standpunt van de USSIT in
deze tw_estie is lijnrecht tegenovergesteld aan dat
van de VS. Reeds in 7977 benadrukte de Sovjet-
Ieiding dat de Sovjet-Unie altijd een overtuigde te-
genstander van concepties van dit soort was en dat
ook zal blijven._Onze krachtsinspanningen zijn er
dan ook- op gericht dat er noch een prevàtieve" aan_
val noch een tegenaanval komt, dat er helemaal
geen kernoorlog komt.

De USSR heeÍt altijd alles gedaan (en doet dat
nog steeds) wat van haar aïhangt om'het kernge-
vaa-r tegen te houden en het afglijden van de we_
reld naar de rand van een thermónucleaire catastro_
fe te voorkomen. Ze heeft voorstellen gelanceerd
over het afzien van_ het gebruik van kernwapens
over en weer, over leperking van hun produktie,
o.ver stopzetting van de proeven ermee, over instel_
ling van kernvrije zones en over het niet-toepassen
van kernwapens tegen staten die clie wapeni nict
hebben en geen stationering elvan op hnn-gr«tndge-
lrltrd toelaten. De Sovjet-Unie zette zich àcticÍ 

"in
ten gunste van het Verdrag tegen verspreiding vau
kernwapens en voor een overeènkomst ter vo--orko-
rning r,an ecn kcrrnoorlog.

l)e lroorlschaJ) van Leorrirl llr.r,z.irrr.rv irirrr rIo tlvec-
rlc sptxlialr, orrt,r,r,aperriugszil,t,irrg var rlu Algemt,lrr,
Vergaclcring vau dc VN, rvaaril staat clat de-USSII
zich verbindt om nimmer als eerste gebruik r-an
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kernwapens te maken, bevatte een nieuwe bevesti-
ging van onze consequente houding in de kwestie
van de "preventieve kernaanr.al". Deze verklaring,
die eenzijdig was gedaan, yormde een nieuwe over-
tuigende bevestiging van ons gevoel van verant-
woordelijkheid voor het lot van de 

"vereld, 
een ge-

tuigenis ervan dat zorg voor de vrede de hoofdrol
speelt in het beleid van de Sovjet-Unie. Deze ver-
klaring bevestigt onweerlegbaar ook het deÍensieve
karakter van de militaire doctrine van de Sovjet-
Unie.

Juist in een periode dat de agressiviteit van het
imperialisme van de VS groeit, heeft de Sovjet-Unie
zich verbonden om niet als eerste gebruik van kern-
wapens te maken. Wij hebben deze niet gemakke-
Iijke stap gedaan omdat we in de wapenwedloop
een toenemend gevaar voor de vrede zien, in het
duidelijke besef dat de tijd is gekomen om terwille
van het aÍwenden van het kerngevaar een staaltje
van welmenendheid te tonen en belangrijke stap-
pen naar ontspanning te doen.

Wij hebben dat als eersten gedaan in de ver-
wachting dat na onze beslissing reacties zullen vol-
gen van de kant van andere kernmogendheden, en
wel in de eerste plaats van de VS. Als de overige
kernmogendheden even duidelijk en ondubbelzin-
ning zullen verklaren nimmer als eerste gebruik
varr kcrnwapcns te zullen maken, dan zou dat gc-
lÍ.ili st,aan iliul ('(rlr l,otaaI r,or]rotl op clc toepassing
Ol:vil il.

80. "De Soujet-leiders zijru uan
me ning clat u ertr ouw e ns m,aatr e g ele n
een uan de belartgrijkste middelen
zijn om, de toegerrcmen spanning ín,
cle wereLd op te uangen. Wat wordt
in. concreto onder díe ruaatregelen,
uerstaan?"

- VertroLrwensmaatregelen werden
voor het eerst in het velkeer tussen staten geïntro-
duceerd door de Slotacte van de Conferentie voor
Veiligheid en Samenwerking in Enropa die in
angustr-rs 1975 is ondertekend.

l)eze maatregelen omvatten kennisgeving vooraf
van grootschalige rnilitaire oefeningen van land-
strijclkrachten, uitnocliging van waarnemers uit het
buitenland ter bijrvoning yan militaire oefeningen
en uitwisseling r,an rnilitair personeel met inbegrip
r,an bezoe,ken yan militaire delegaties' over en weer.
Aan deze aÍspralien wordt momenteel op het grond-
gebied van alle Europese staten uitvoering gegeven
met inbegrip van een 250 kilometer brede strook op
het grondgebied r,an de USSR langs haar westelijke
gIens.

De Sovjet-Unie en de overige socialistische lan-
den hebbcn de laatste jaren een omvangrijk pro-
gran'lnla gelanccerd dat de besluiten van de llur.o;te-
so ConÍerenLie verdcr ontwikkclt en verluimt. Zi.l
hebbt-'n o.a. \'oorgesteld groobschalige militairc oe.te-
ningen van tevoren aan te kondigen, niet bij ecn
deelname \ran meer dan 25.000 man, maar bij meer
dan 20.000 nran err geen dr-le wel<cn maar ccn
ruaaruI t'ooral; r'crlllaitl,singorr var ltrntls[rijrllit.aclr-
terr varral Iel, livcatL vat 20.000 rnatr aan te liondi-
gen; olliaar in tc lichten over grootschalige marine-
ocfcningcrr dio rnon in de nabijhcid van de territo-
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riale wateren van andere staten houdt; de perso-
neelssterkte bij militaire oefeningen tot 40.000 à
50.000 man te beperken.

De USSR en de overige socialistische landen vin-
den dat de vertrouwensmaatregelen en de stappen
op ontwapeningsgebied gepaard dienen te gaan met
politieke en verdragsrechtelijke maatregelen ter ver-
mindering van het oorlogsgevaar en ter versteviging
van de garanties van de veiligheid der staten. Dat
is nu de strekking van hun voorstel om tussen alle
staten die aan de Europese Conferentie hebben
deelgenomen een verdrag te sluiten dat niemand
als eelste gebruik zal maken van zowel nucleaire
als conventionele wapens, dus in feite een niet-aan-
valsverdrag. De ondertekening van zo'n document
door de 35 staten zou een belangrijke stap zijn op
de weg van realisatie van de ontspanning.

Een verbintenis van de kernmogendheden om
nooit kernwapens te gebruiken tegen de Europese
staten die die wapens niet bezitten en geen buiten-
landse kernwapens op hun grondgebied hebben, zou
van groot belang zijn.

Een ander belangrijk bestanddeel van het pakket
van politieke en verdragsrechtelijke maatregelen
ter versteviging van de Europese veiiigheid is het
voorstel tegen uitbreiding van de werkingssferen
van de Navo en van de Organisatie van het Verdrag
van 'Warschau, dat de V/arschaupactlanden reeds
in november 1976 lanceerden en in januari 1983
met nieuwe constructieve voorstellen verruimden
en aanvulden.

De socialistische staten van Europa stellen te-
vens voor dat geen enkele staat en geen enkele
groepering van staten in Europa de numerieke
sterkte van zijn strijdkraclrten binnen het in de
Slotacte bepaaide gebied zal opvoeren.

Verder zou de verwezenlijking van de voorstellen

van de USSR en Mongolië over uitbreiding van de
vertrouwensmaatregelen tot de regio van het Verre
Oosten ongetwijfeld een belangrijke bijdrage tot
de versteviging van de internationale veiligheid le-
veren.

Verlaging van het niveau van het oorlogsgevaar
waarin de mensheid heden ten dage verkeert en
verhoging van het vertrouwen tussen staten en vol-
keren worden tevens bevorderd door de verplichting
die de USSR eenzijdig op zich heeft genomen om
niet als eerste gebruik van kernwapens te maken.

87. "Bii U wordt uaak de stelling
geponeerd, dat de politieke
uerplichtingen. die de Verenigd,e
Staten uit hoofd,e van diuerse
alspraken op zich nemen, niet
stabiel zijn. Hebt U enige grond uoor
d,it soort uerwíjten?"

- Ja, die gronden bestaan wel dege-
Hjk. \ryij zouden hier een lange opsomming kunnen
geven van de gevallen dat de Verenigde Staten de
op zich genomen verplichtingen hebben geschon-
den, vele voorbeelden van de inconsequentie of de
onvoorspelbaarheid van hun politieke capriolen.

Een klassiek voorbeeld hiervan is wel het SALT-2
verdrag. Dit dokument is een vrucht van jarenlang
gezamenlijk werk van een grote groep specialisten
uit de USSR en de VS, het werd door de hoofden
van beide staten ondertekend. Maar de Verenigde
Staten weigerden hct te ratificeren, zij distantieer-
tlerr zich dus in feite van hun verplichtingen. He[
is moeilijk op te sommen hoeveel verdragen, inter-
gouvernementele overeenkomsten en handelsecono-
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nrische contracten met de Sovjet-Unie, polen en
andero socialistische landen onder cle twee laatste
presidcnten van de VS werdon geschonden en opge_
zegd.

Dit geldt «_rc.rli voor de Slotacte van de lluropese
Conferentie in llelsinlii die door cle VS is ondörtc_
kend. In dit stuk u,ordt gezegd: ,,De deelnemende
staten zullen zich onthonden van elke directe dan
wel indirecte, individuele dan wel gezamenlijke in_
uenging in de interne dan rvel extórne aangóIege.r_
hcdcrn die onder de binncllandse comlretentie van
een andere deelnemelclc slaat vallerr, onaihankelijk
van hun .onderlinge verhoudingen." De toepassing
van sancties tegen socialistische landen om druk uit
te ocÍencn op Polen is een hemeltergende schending
van de Slotacte.

De rvankelbaarheid van de genomen r,erpliclrtin-
gen ten opzichte r,an de Wester.se partners llleel< te_
vens uit de r,ergeefse pogingen van de VS om met
alle midclelcn hct contract van de I.JSSR met lan-
den van \Vest-Liurol)a over levering van aarclgas in
ruil ,voor buiz.eLr ongedaan te rnakln. In dit"geval
handelden de Verenigde Staten met minachting- van
het internationale recht, alsof de landen van fVest-
F)uropa en Jalran geen souvereine landen rnaar een
soort deelstatcn van de VS waren. Toen de rege_
ring llcragan een nitrroerver.bod Iegde op de prodik_
tic. \'an cloclrter.onclcrneltingen \-an Arneil<aansc
cor)c(rt'ns cn tcr.r,ns vtru Iirnra's irr andorc [arrden tlic
in Anrcriliaarrsc licentie rri[,rusting r.oor winning cn
\rLrrvoer van aardolie en aardgas ltrodtrcercn, troliken
politici en ondernemers in het Westen de conclusie
dat lrt'1, z('(,t'g('\'aar.li.ilr is ovcrt,orrkonrst,cn en con-
trrrtrtcrr rrrt,I rlt, VS tt. slrrr'tcrr, aarrgt:zian zt, clli <lgcrr-
lrlil' opgczr,grl liurrntrr rvt.rr.(lt,rr. llrr,, a,,gwuan ri:,,r.1
zelfs nict wcggcrlomerr nadat Reagarr cló intrekking
van zi,jn sanctics bel<end hacl gemaakl,.

ïn de USSR hee{t men evenecns ingezien dat de
Verenigde Staten een onbetrouwbare partner zijn
die de genomen verplichtingen en gemaakte afspra-
hen naar r,villekeur schendt.

82. "De omuang uaru de
uredesbeweging toont hoe groot
de uredesuil uan d.e mensen in al.le
lartden is. Maar ís dat som,s een
betronwbare garantie tegen een
wereld,wijd,e kernoorlog, als er
polítici zíjn die zich er onuerholen op
uoorbereideru?"

- Inderdaad, in de VS en West-Eu-
ropa is de omvangrijkste campagne tegen de mili-
taristische koers van Washington in de hele geschie-
denis aan de gang; er nemen zowel brede kringen
van de publieke opinie als vooraanstaande politici
aan deel. Het is tel<enend dat al meer dan 160 con-
gresleden, ruim 100 verenigingen en figuren als
Averell Ilarriman, George l(ennan, PauI Warnke en
vele anderen die in de VS bekendheid genieten,
ijveren voor een overeenkomst tussen de VS en de
USSR over bevriezing van produktie en stationering
varl Iicrnwal)cns en stopzetting van alle proeven
ct'nIc0.

LIil, cL: opinicpoilingen dio tol, rrrirldcn lÍ)[J2 in do
VS werden gehouden, blijkt: 72 pcL. van alle Ame-
rrkaanse burgers pleit voor bevriezing van de pro-
duktie van kernbewallening en voor: een akkoord
nrcI do IfSSll ovcr dcze ]irvt'st,io. l)c nrocsl,c.rr varr
Iron gcloven rriel, irr de mythc ovcr dc "militaire
tlreiging r,an de kant van de Sovjet-Unie".

Het komt drrs zo uit da[ de Amerikaanse regering
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momenteel zowel tegen de vredesinitiatieven van de

P^ï1"lUi" als ,tegón de. ,redesbe*.ïire in eigenrano en r,egen zo'n beweging in West_Europa strijdt.In de USSR is men nai oordeel dat àit leteiageen ondersteuning bij de volkeren kan vinden engeen toekomst heeft. Er zijn in geen enkele hoofcl_stad in West-Europa protósten óf acties tegen devredelievende politiek ïan de US§n e" tegen haar
vredesinitiatieven geweest. Maar in alle Ëoofdste-
oen €n andere grote steden van West_Europa stijgen
machtige-golven van_protest op tegen de f.órn*rl1ï"_
wedloop die door de VS wordt op§"ezweept. In West_
Europa heeft de vredesbeweginà"miUàànen mensenin haar gr.eep, die alle bevolk'Íngslàgen vertegen-
woordigen. Er is sprake van een oïvoörsrclbare-uit_
barsting.van verbolgenheid onder de bevolking over
ee-n politiek die de vruchten van de Europeie be_
schaving dreigt te vernietigen.

.De^vredelheweging in Europa bestaat niet alleen
uiL afzonderlijke acties, optochten en bijeenkomsten,
hoe indrukwekkend zij o-p zichzelÍ ook" mogen zijn.
De.ze, bewe_ging is ecn Ëestanddeel geworden vannet dageluks leven van elk Westeuropees land. De
actieve inmenging van de volkeren ., hm massale
organisaties in de oplossing van de problem.o .rrÀo
oorlog en vrede is liet resultaat ,,rr'd, historische
ervaring die ze hebben opgedaan. De mensen herin_
neren zich de bittere lessen van de voorbije wereld_
oorlogen en geven zich rekenschap van aó a."lgï"de gevaren van een thermonucïeair conflict,- cn
daarom geven ze blijk van hun vaste voornemen
om geen nieuwe tragedie toe te laten. IJet geweten
van dc rncrrsheitl, haar z«rr,g voor. haar eig-en toc_korlst -- ziolrior rlc rlriiverrrlJ l<r.acht, van de"huiJige
vrcdosllelvegirrg. l,)rr het, is rrit,rrrautl gegeverr lrï,t,
u'erk van deze _urachlige ui«_rl,or te doeïr óphoudel.

De vredesstrijders hebben de Sovjet-Unià en hei

gchclc socialistisclrc gcmenchcst aan lrun kant
staan, icts waarmee de agressier-e kringen van lret
imperialisrne rrooclgedwongel rekerring moeten
lrorttlen. Dit, ailes tezalnerr goltorltor is rrrrrr lciilo
ttra«lht tlio logctrovot'tlt,r l<r'aclrtcrrr viln rlc oor.log
staat.

83. "Onder de nog uerwa,rder
geworden sítuatie in tle uereltl is
ueiLigheid zou'el uoor ile Ettropese als
uoor de Aziatísche land,en uan belang.
Waar ziet de USSR garanties uoor díe
ueíligheíd uoor d,e landen uan Azië
líggen? In hoeuerre is het uoorbeeld
uan Europa in de strijd, uoor die
ueiligheid, uoor Azië geschikt?"

- Inderdaad, de Aziatische landen
ondervinden een acnte behoefte aan vrede. De si-
tuatie in dit werelddeel is evenwel nog steeds ver-
ward en tegenstrijdig. Sterker nog, in Azië neemt
de instabiliteit toe. De oorzaak hiervan ligt in de
militaristische stappen van de VS en in het opdrij-
ven van de wapenwedloop door dat land. Door ver-
schillende delen van Azië tot een "sfeer van hun
levensbelangen" te verklaren, trachten de Verenig-
de Staten hier hnn heerschappij te vestigen en oveÏ
het lot van de Aziatische volkeren te beslissen.

Het ligt voor de hand dat onder deze omstandig-
heden de taak van het garanderen van veiligheid
in deze regio de belangen raakt van zowel elk Azia-
tisch land afzonderliik, als van ze alle tezamen ge-
noilen.

De politiek van de USSR in Azië is evenals, in
alle andere werelddclen gericht op cle versteviging
van de vrede, de ontwikkeling van vreedzame sa-



lttonworl(ing cn clo lleschorming van dc souvtrcinc
rechtel van a[[e volkeren, groot en klein. i\{oskou
Irorrcll, rriot, o1'l ntol, het, indicne,ll valt sleeds rriorrrvc
t'oorstrrllcrr rlir. l,r'rr rlocl lrclrlrt'rr vliliglroirl irr .,\ziii
It' vcl'zol<r'r'r,tr.

l)aarhi.l rvor.rl[, r.crr lrt,langr.i.ilie lrlaal,s ilgerroilrorr
door lrc{, \,oor.stol l,ol, beperking van de activiteiten
van de respectievelijke zeemachten. Dit initiatief is
irt de eerstc plaats voor het gebied \ran dc Indisclro
Occaan en voor dc zone van de Perzische Gol[ ac-
tu ce1.

Dc USSR zet zich in om in Aziti (zowel als in clc
gehele wereld) de gewoonte om een militaire oplos-
sing te zoeken voor de problemen die tussen staten
bestaan, uit het internationale verkeer uit te ban-
nen en geen militaire confrontatie toe te laten, en
daar waar die al bestaat aan een snelle regeling van
het conflict door: middel van vreedzame ondeihan-
delingen te werken. Wij keren ons tegen de impe-
rialistische politiek van aanwakkering van conflic-
ten trrssen staten in Azië. Wii zijn van mening dat
hnn regeling langs vreedzamc weg en op een eeriii-
ke grondslag een onmisbare voorwaarde is om vei-
ligheid in dit werelddeel te verzekeren.

Welke-wegen ziin er nog die naar onze mening
tot geleideliike stabilisatie van de toestand in AziÉ
knnnen leiden?

Dat is ten eerste het tegengaan van alle pogin-
gen van de VS en hun bondgenoten tot tegenaan-
vallen op dc krachten van de nationale bevriidings-
beweging in Afghanistan, Iran, Libanon en andóre
landen.

Dat is ten twcede neutralisatie van diegenen die
cle spanning opdriiven rond het zogenaamde "Cam-
bodiaanse ltrobleem" dat door hen kunstmatig is
geschalten.

I)at is ten derde verwezenlijking van de voorstel-

len van dc Sov.ict-llnic tcr vcrzcl<cring van clr: sotr_
vclcine t'c.chtcn en de veiligheicl van clc landen aando Pt,r:zischc Golf cn l,o\.cns ver:rvcrlielijl.ing.,a,
It.l irl.r,,rrl rl. lrtlisr.lrr, Or,'r,airrr itr r.r,n,1,.,,r1iis2,,,,,.
lr. r'r'r'arrrlr'lr,tr. l)r'zc or.r.;riut \\,lts r.n lrli.ifl, 1,1,11 s[1,1.1.
r,urr lcrtnslrr,latrgt.rr vrrrr rlt'st,aIr,rr rlic aarr zi.irr Iirrs[,
zi'in gclegcn, crr rricI van cuigc trrrdcr.c statcn.

En eindeli,lh Ís clat stopzetting van rle mirri-be_
rvapeningswedloop in de landen van Aziö, clie door
de inrperialistische rn apenhandel worclt aangclvali_
l<erd.

Als men het heeft over het voor:beeld clat Errropa
in de strijd voor veiliglreid aan de Aziatische sta-
ten kan ge\ren, valt slechts één ding te zeggen: er
lian gcen sprahe zi,in van een copiërÀ of klàÈheloos
oyernemen van lret systeem yan gezamenlijke vei_
ligheid voor Azië. De situatie is Irier gecompliceer-
der dan op het llur:opese continent. Miar de^grond-
beginselen van de Slotacte die in Helsinki" werd
ondertekend, ziin ool< r,oor cle Aziatische staten
aanvaardbaar.

De Soviet-Unie is er zeker van dat cle vrede in
Azië, evenals in elk ander deel van cle u,ereld, allcen
door vereende krachten van alle staten - grote,
middelgrote en kleine - bevochten kan worde"n en
verstevigcl. Bii de oplossing van de prob.lemen van
Aziatische veiligheid kan het effect opleveren als
men etappegewiis te werk gaat. Uitgaande van on_
derlinge aÍsltrakcn die ooli vandaaà de dag haal_
baar ziin, zouden de landen van Azió stap voor stap
verder- kunnen gaan naaï serienzer en veelziidiger
afspraken.
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84. "Hoe staat U in beginsel
tegenouer de ontwikkeling uan de
,l o po,n s-Chinese Eamen.uerking? Er
toordt í.tr, het Westen tuel eens beueertL
dat de {/SSR de economische band,en
tussen deze landen tracht te uerstoren.
Is dat rDaar?"

- Neen, dat is helemaal niet waar.
Wij hebben nooit normalisering van de Japans-Chi-
nese betrekkingen of ontwikkeling van een rechts-
gelijke en wederzijds voordelige samen\ry'erking tus-
sen onze buren gehinderd en doen dat nu al even-
min. Zowel het ene als het andere juichen we al-
Ieen toe. Hoe kan men zich immers anders opstel-
Ien maar ten opzichte van dit in beginsel natuur-
lijke en nuttige proces?

85. "De U,SS.R heelt altijd, stelling
genom,en tegen het zionisrne. Maar
tegeliikertijd nam [] deel aan d,e

uestigíng uan de staat Israël d,ie thans
een zionístis che agre s sieve politielc
uoert- Zit híer soms geen
te g enstrij digheíd in?"

- Hierin zijn geen tegenstrijdighe-
den. Even de voorgeschiedenis van het probleem.
Volgens een besluit van de Algemene Vergadering
van de VN van 29 november 7947 werd Palestina,
dat mandaatgebied van Groot-Brittannië was, on-
afhankeliik verklaard. Bij datzelfde besluit werd
zijn grondgebicd in twee zelfstandige staten ver-
deeld - een Arabische en een Joodse staat. Dat

was een billijke oplossing en de USSR stemde er
in de VN voor. Bovendien zouden beide staten over-
eenkomstig het VN-besluit democratische grondwet-
ten hebben clie de rechten van de nationale minder-
heden in elke staat zouden waarborgen.

Direct na de uitroeping van de staat Israël ech-
ter kwam daar de grote Joodse bourgeoisie aan de
macht, die nauwe bindingen met het internationale
zionisme had. Als gevolg hiervan werden in de
voorlopige regering die in mei 1948 was gevormd,
uitsluitend vertegenrvoordigers van zionistische par-
tijen opgenomen. Daarna werd in 1949 de zionisti-
sche Mapai-partij de grootste regerende partii. Ze
begon een politiek van onbeteugeld nationalisme,
cxpansionisme en agressie te voeren. In de loop van
de Arabisch-Israëlische oorlog in 1948-1949 ver-
overde Israël een overgroot deel van het grondge-
bied dat bij VN-besluit toegewezen was aan de Pa-
Iestijnse Arabische staat, die echter nog niet tot
stand was gekomen. De zionistische terreur leidde
tot de massale ondergang van Arabieren en tot de
verdrijving van bijna een miljoen van hen van hun
grondgebied. Daarna begon met steun van de im-
perialistisclrc mogendhcden, cn wel in de cerste
plaats van dc \/S, actievc voorhcreiding op agressie
l.cgcn Arabi-schc lanclt:n en op clen dtrrrr tt'crd zo'n
a g lessi c cl a n ooli i n cle'rcla acl onl,kcl,end.

Op I-r jurri 1967 vicl IslaöI Alabisclrc bttrtt'landcrt
ililn ('n lrczcllo lrct t'en wezertliil< ilecl van Egvpte,
S),r'iii crr ,lolrlit rrii! trrct, ir rrtrcra(,itr van Oosl-Jerttza-
lcrr. l)r, r'r'gerirrg vatt tlo tiSSR trislo ttrct klem dat
agressie onnriddelliik zou tvordetr stopgezet' maal:
Israël ging, proÍiterend van de oogluikende houding
virrr clc \rS, door nteL ziin veroveringsacties. Toert
vt'r'bt'ali de Sov.ieL-Unie o1r l0 jrLli 1967 tle tliploma-
tiel<e betrelikingen met dat land en maahte ze een
einde aan alle samenwerking.
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Zodoende koestert de USSR blijkens de feiten
geen v_ooroordelen, laat staan vijandschap jegens
lret volk van IsraëI. Ze vindt dat die staat ireí rËcht
op bestaan heeft zoals dit in het VN-besluit werd
bepaald. Maar de Sovjet-Unie keert zich wel tegen
de agressieve politiek van de zionistische top ian
IsraëI, die - dat is zonneklaar - niet aleón de
Arabische buurlanden maar ook zijn eigen volk el-
lende brengt. \Mij identificeren het volÈ van Israël
niet met de huidige zionistische top van dat land,
die zich in zijn politiek bedient ïan fascistische
methoden van ongebreideld racisme, agressie, ge-
biedsuitbreiding en genocide ten opzic[te ,ao -de

Arabische bevolking van Palestina.

kaanse.jag,ers op toestellen van de Lybische lucht_
macht in de herfst van .dat zelfde jaar en d" àA;;;_sie_van Israël tegen Libanon in ïggZ.

f )e wapenwedloop in deze regio speelt zich zelÍs
snerrer aI dan in de wereld als geheel. De Ameri_kaanse televisiemaatschappii iVËC ÀË*t -;d.g;-deeld dat momenteel ae irötit van alle *rp.r. ii.
aan het buitenland worden verkocht voor rekening
van het Midden-Oosten komt. De Amerikruo.. l"'_veranties worden evemrel onveranderlijk zodanig
opgezet dat Israël verzekerd biijft van miiitair over"_wicht ten opzichte van de Arabi"eren.

Dit leidt ertoe dat in Israël de atmosfeer van na_tionalisme steeds feller wordt. TeI Aviv maakt er
gnopgesmukt aanspraak-9p om over de Arabische gà_
breden te beschikken die in 196Z wederrechteiijk
werden veroverd. Gisteren heeft men een bestissii!
over inlijving van Oost-Jeruzalem door de KnóssË
gekregeq en vandaag een gelijkluidende br;li;;i"g
over de Golan-hoogten.

,,Als. be-loning voor de ontruiming van de Sinaï
(ore rn ïerte onder Amerikaanse militaire controlekomt te staan doordat daar een ,,m"tti"ationàià
s.trijdmacht" wordt gelegerd) krijgt Israël uit han_den van steeds dezelfde Amerikanen een vrijbrief
voor de onverholen kolonisatie van andere gebïedÀ
die in 1967 aan de Arabier., *.rà""- ontnomen,
daaronder ook van de westelijk, o.roór- rm de Jor_daan en van de Gaza-strook. ïn taatste instantie is
,ilist inlijving _van deze gcbicden datgene wat TclAviv als het tloel bcschtirrvl, .r,an ,lc ïcsprekingtn
ltr,l, (laïr'o or,cr "Palestiilso autonomio,', een over_
!.S dat uit hoofde uan de -afspraken 

',,,an 
Camp

David, werd- begonnen. Dat is nu dà w"g waarop
men de Arabieren verder wil laten gaan. Maar diàweg voer,t hoegenaamd niet naarcràe.

Niet alleen de volkeren van het Midden_Oosten

86. " tLparte oueree nkomsten kwnn en
een alles omuattende regeling in het
Midden-Oosten níet ueruangen. Maar
ze hebben toch wel een nuttige rol
gespeeld. Waarom weigert U d,an
steun aan de koers naar urede in deze
regio d,íe iru Camp Dauid werd
gezet?"

- In de eerste plaats dient er ver-
duidelijkl, te worden dat in het Midden-Oosten
sincls 1973 gcen grote oorlog is geweest, dus in de
loolr van vjif iaar voorclat de akkoorden van Camp
I)avitl warerl gesloten. Maar in de periode vatr dc
r'oorbereidiug er\:an en na hutr onder:tekening rverd
ol een aantal agressieve daden tegen dc Arabieren
ondernomen: de invai van het Israëlische leger in
Zuid-Libanon in 1978, de aanval van de IsraëIische
luchtmacht op het centrum voor kernonderzoek in
Irak in cle zomer van 1981, de aanval van Ameri-



maar ook heel de buitenwereld heeft een rustige en
vreedzame situatie in dit gehied nodig. Thans er-
kent iedereen wel dat er een alles omvattende rege-
ling voor de problemen van het Midden-Oosten moet
homen. De vraag is alleen, waarop die regeling
moet worden gebouwd: op rechtvaardigheid en in-
ternationale spelregels oÍ op ondeugdelijke en -sterker nog - gevaarlijke aparte afspraken.

De bandietenactie van IsraëI tegen Libanon in de
zomer van 1982 heeft nogmaals aangetoond dat het
Palestijnse probleem achter de rug van het Pa-
Iestijnse volk niet op te lossen is. Dat is geen gor-
diaanse knoop die men met een zwaard kan door-
hakken. De zekerste weg is, zoals de USSR herhaal-
delijk heeft verklaard, vestiging van een Palestijn-
se staat.

De problemen van het Midden-Oosten kunnen
alleen door gezamenlijke krachtsinspanningen van
alle betrokken partijen worden opgelost, met inbe-
grip van de PLO als de enige legitieme vertegen-
woordigster van het volk van Palestina. Juist in dit
perspectief heeft het door de USSR gelanceerde
voorstel tot bijeenroeping van een internationale
conferentie zijn waarde.

87 . " In het Westen wordt uaale
geschreuen dat d,e USSR d,e

ol.ieutinnenile l.o,n.rJerr in. d,e zone uan
tLe Perzische Goll bed,reigt. Wa.t lut,nl
(l hiertegen inbrenge n?"

andcrcn: deze gedaclrte op zicbzell al is de mensen
in de Sovjet-Unie totaal vreemd. \Mat nu aardolie
belroft,, ons land wirrl, (gascondonsaat inbegrepen)
tttccr rlan í? rrril.jot'rr lrarr:r'l pel rlag (r'rrirrr 600 rnil-
.joln lorr llcr:.jirirr') ert rlr.li(, gclreel ziirr hehoc{terr
trtrrt vIocibarc brantls[oÏ trrr cxllor'l,eer[ dnarnaast ook.

Irlet werkelijke gevaar voor de OPEC-Ianden in
het X{idden-Oosten ligt bij de Amerikaanse armada
die in de Perzische Golf voor anker ligt. Zijn het
sorns niet, Amerikaanse politici die dit gebied -evenals bepaalde andere gebicden - tot een "zone
van levensbelangen voor de VS" hebben verklaard?
Zijn het soms niet de Verenigde Staten die "snel
inzetbare strijdkrachten" creëren en ze daarheen
sturen waar de ontwikkelingen naar hun mening in
een geest verlopen die hen niet welgevallig is?

In de Perzische Golf is een explosieve situatie
ontstaan. De Soviet-Unie bracht reeds in december
1980 een constructief programma voor normalise-
ring van de toestand naar voren door de VS en hun
bondgenoten voor te stellen vestiging van militaire
bases in die regio, de stationering van nucleaire en
andere massavernietigingswapens aldaar en gebruik
van geweld achterwege te laten, teneinde het gebied
van de Indische Oceaan in een zone van vrede en
stabiliteit te veranderen. Daar zouden alle landen
wel bij varen - zowel de olie-exporterende als de
olie-importerende landen, en tevens de USSR, waar-
van de staatsgrens niet erg ver van de Perzische
GoIf af loopt. De olielanden zouden vaste garanties
krijgen voor souvereiniteit, niet-inmenging in hun
interne aangelegenheden en voor de respectering
van hun status van niet-gebonden landen. De olie-
importerende landen - en dat zijn er tientallen -zouden zich niet meer ongerust hoeven te maken
over ononderbroken levering van de grondstoffen
díe ze nodig hebben.

- Ilr bestaat ltoegenaamd geen "Sov-
jet-dreiging" voor die landen. De Sovjet--Unie maak-
te nooif en nergens aanspraak op rijkdommen van
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88. "De Verenigde Staten noemen het
optred,en uan ile Souiet-fJnie in
Afghanistott interuànfie. I'eletr itt ltet
Westen zijn. het daarmee eens. Llzel.f
ontkent euennl,in d,at in dat tand,
Soujet-troepen aaruwezig zijn. Waarin
bestaat het probleem nu eigentijk?,,

- De Verenigde Staten geven de
naam interventie aan iets wat in werkelij-kheid an_
ders heet. En wel: hulp van de SovietlUnie aan
Afghanistan bij het afwenden van het gevaar van
agressie van buitenaf. Deze hulp werd §eboden op
verzoeh van de rcgcring van ons buur:laid in strik_
te or,zerecnstemming met het verdrag tussen de Sov_
iet-Unie en Afghanistan van 5 deóember lgTg enhet VN-Handvest, waarvan artikel St recht àp
zelfverde.diging - individueel of gezamenti;t< _ iil
h_oudt. Dat is nu iuist de kern "van 

de zïak: de
Verenigde Staten stellen legitieme stappen van de
Sovjet-{Jnie als onwettige handeling.rr'ào t"ip fij
het afslaan van interventie als interïentie 

"oo". 
Wij

beschouwen dat als kwaadwillige misleiding van dó
openbare mening.

.Sommige staats,Iieden en de pers van de kapitali_
stische landen doen net alsof ie bezorgd zijn overhet lot van Afghanistan, dat het slaöhtofïer van
Sovjet-expansie zou zijn geworden. Hun laster heeft
te.n doel het Afghaanse volk bij de opbouw van een
nieuw leven en bij de versteviging vaï zijn zelfstan-
drge staat tegen te werken en met woorden over
een interventie van de_Sovjet-Unie de werkelijke
inmenging- in de binnenlandie zaken van Afghaïi-
stan van de kant van krachten die door de VS wor_
den aangemoedigd, te camoufleren.

89. "Aanuaardt IJ terrorisme als het
d,oeleinden nastreelt díe II al.s
re del i,j k uo orlcom er t ?"

- Wij stellen ons uiterst negatief op
terr opzichte van terrorisme. trVelke doeleinden cr
ook subjectiel mogen worden nagestreefd door de
mensen die zich hiervan bedienen, objectief bezien
schaadt terrorisme altijd alle progressieve maat-
schappelijke stromingen.

Er ontstaan nogal eens misverstanden over onze
houding doordat onze tegenstanclers een vcrkcerde
opvatting hebben van het begrip "terrorisme", dat
zc bijvoorbcclcl tot cle nationalc bevrijdingsbewegin-
gen uitbreidcn. Op grond van het feit dat we die
bervegingen goedkeuren en ondersteunen, wordt ons
stenn aan het terrorisme verweten. Dat is een scha-
delijke en gevaarlijke mystiÍicatie. Het zij hierbij
opgemerkt dat het Sovjet-recht terreurdaden als
bijzonder gevaarlijke staatsmisdri'iven kwalificeert.

90. "Hoe staat U tegenouer de
canxpagne uan de huidige regering
uan de VS naar aanleiding uan het
int er natio nale t erro ri s me ?"

- De aantijgingen aan het adres van
de Sovjet-Unie dat ze eer, aandeel zou hebben in
"internationaal terrorisme", zijn een weloverwogen
politieke subversieve actie.

In wezen zet de regering van de VS het gelijkte-
ken tussen internationaal terrorisme en legitieme
strijd van de volkeren voor hun nationale, economi-
sche en sociale bevrijding. Dat is een grove uitval
tegen de landen die in het vuur van de antikolonia-
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le strijd - ecn sl,rijd tcgcn rcactionairc dictatorialc
regiems' - worden geboren.

In de logica van \Mashington is het gehele deko-
lonisrl,icproccs dal, zic]r "z«rnrlel toestemming" r.arr
rlrr 11611;11i1i;rl,ot's ;rfspoclrlr,, otru.rrllig. l{aar volgctrs
dezelfdc logica zijn vrrle statcrr virn Afrika, Aziö
en Latijns-Amerika die zelfstandigheid hebben ver-
worven, "onwettig". Volgens die logica zijn ook de
Foundi-ng Fathers van de VS zelf, George Washing-
!9" inbegrepen, terroristen, omdat ze voormali§e
Noordamerikaanse kolonies, van de heerschappij vàn
Brittannië bevrijdden.

Het internationale terrorisme is echter geen
mythe. Het richt zijn speerpunt juist tegen de na-
tionale bevrijdingsbeweging van de volkeren. De
moord op Patrice Loemoemba, Amilkar Cabral,
Omer Torrijos, en Carlos Prats, de aanslagen op
Indira Ghandi, Fidel Castro, Muammar Gaddafy,
Kenneth Kaunda e.a. - bij al die misdaden is al
dan niet direct de Amerikaanse CIA betrokken. De
voormalige medewerker van het Amerikaanse re-
search-centrum voor nationale veiligheid John Marks
heeft een opvallende onthulling gedaan: "Geduren-
de de laatste 35 jaar gebruikte onze regering het
terrorisme geregeld als werktuig van de buitenland-
se politiek." Ook vandaag de dag wil Washington
geen afstand doen van die politiek in Latijns-Ame-
rika, in het Midden-Oosten, in Zuidelijk Afrika en
in Afghanistan.

Wat echte terroristen betreft, de VS houden hen
de hand boven het hoofd. Een voorbeeld. In í970
kaapten vader en zoon Brazinskas een Aëroflot-
toestel tijdens een vlucht op de liin Batoemi -Soechoemi (deze steden bevinden zich in Georgië).
De misdadigers schoten de stewardess dood en ver-
wondden de piloten en dwongen hen tot landing
buiten het grondgebied van de I-ISSR. De Sovjet-

llnie eiste herhaaklclijk dat, dc VS, dic de moorde-
naars onclerclak hadclen gegeven, hen zouden uitlc-
veren voor rcchtvaarrdigc hestraÍfing. De ,Amcrika-
irrrs(. irrrloriltilrrrr rcagrrr.r'drrrr ctrIrtcr l+rllietrmalt, tttr,l.
ccrt tytrigclirrg. ls rlirt, sonts g(l(,n iliurlror.digirrg vatr
hcb inl,ernatiorralo l,cr«lr:ismoi) !

Het standpunt van de Sovjet-Unie in deze kwestie
is uitermate duidelijk. Wij veroordeelden altijd ter-
rorisme in ai zijn vormen en uitingen en doen dat
nog steeds, of het nu tcrrorisme in staatsverband is
dan wel terrorisme van extremistisch gestemde en-
kelingen.

91. "In de Westerse pers word,t er
uaak ouer gesproken d,at de USSR de
landen uan West-Europa tracht te
onilerwerpen, en er wordt hierbij op
Finland gewezen. Er is zelfs de terrn
" finlandis eríng" uítgeuonden. H oe
staat U tegenouer d,at alles?"

- Reeds in de term "finlandisering"
zelf ligt een oneerbiedige houding tegenover een
souvereine staat besloten, maar daarbij verdraait
die term ook nog het wezen van de betrekkingen
tussen Finland en de Sovjet-Unie.

In het Westen wordt die term als volgt geïnter-
preteerd: een klein land geeft onder de druk van
een grote mogendheid stap voor stap zijn souvereini-
teit prijs en verliest vrijheid van handelen in de
buitenlandse politiek. Een vooraanstaande politicus
van ons tijdperk, oud-president Urho Kekkonen van
Finland, zei naar aanleiding hiervan het volgende
in een interview met het Westduitse tijdschrift
"Der Stern": "Als onder het woord "finlandisering"
een situatie wordt verstaan waarin twee buurlanden
die naar grootte en sociale systemen onderling ver-



sclrillcn, r,r'iendschaltpelijke hctrclikingen met elkaar
ondo'lrorrdt'n, dan zi.jn wii cr. tl:ots op dat dc naam
viln ons lirrrrl irr lcrllarrrl tvor«ll gt'llraclrt. rttcl rlezo
l,t'r'rrr.

A[s cr bewcerd wordt dat we onze beslissingen
onder druk van buitenaf nemen en zodoende onze
sorrvereiniteit gedeeltelijk prijsgeven, dan verwer-
perr wo vastbcraden het gebmik van "finlandisc-
ring" . . . Een staat clie in zijn buitenlandsc bclcirl
in het nauu, is gedreven, zou rvel nauwelijks met
de organisatie van de Conferentie voor Veiligheid
e,n Samenv,rerking in Europa zijn belast."

De politiek van actieve neutralitcit die Finland
volgt, heeÍt dat land gezag en rcspcct in de wereld
bczorgd. Zij rr reclrten ziin in gencn dole beknot, de
§er,,.iet-Unic Jrceft er nooit aan gcdacht inbreuk te
nralicl op zi,ln sorrr,crciniteit.

Ilewcringcn dat dc LTSSR de Westerrropese sta-
ten zou onclclu.crpen, zijn gelogen. Een reeks,ver-
dr:agcn clio dc LISSR in cle laatste decennia met be-
paalcle landcrr van West-Europa heeft gcsloten, heeft
alleerr tot gevolg clat, Europa in eeu trtmosfeer van
ontsllanning is gaan le\,en, en beide partiien varen
daar rvel bii. I)it lrecft o1r zijn bcrrrt tot de verste-
viging van veilighcid en stabiliteit binnen ons con-
tinent geleid.

92. "Bestaan er fiionl,enteel gunstige
uoorwaarden uoor uitbreiding uan d,e
b etrekkingen tws s en ile communisteru
eru d,e sociaal-demokraten? En wat is
ouer het algemeeru het standpunt uarl
de USSR in deze kwestie?"

de huidige toespitsing van de internationalc toestand
same.nrvcrliing nret alle democratische cn vredelic-
r.r,ndc liracltlcrr, waarondcr ool< ntot rlrr sociaal-rlr,,
rtto[<r'al,r,rr t,rr rlc valtbcrvr:girrg, lri.izorulcr llcIangrijli
wordcrr u,aar hol crom gaat om oorlog tc voorko-
men, de vrede te verstevigen en de ontspanning te
behouderr. l)ezc' lioers werd voorjaar 1981 ook o1t

lrct 2[ie conglcs van de CPSU bevestigd.
In het Verslag van het Centraal Cornité van de

CPSU aan het congres wordt gezegd: "De heden-
daagse sociaal-democratie heeft een wezenlijk poli-
tiek belang. Ze zor meer kunnen doen ter bescher-
ming van cle levensbelangen r,an de volkcren, en
wel in dc ecrste plaats ter versteviging van de vre-
dc, tcr gczondnraliing van dc intcrnationale situatie,
voor \rerwcer tcgcn het fascisme en het racisme, te-
gen dc aanvallcn van cle rcactie op de politiekc rech-
tcn van de werkers."

In de laatste jaren werd er verdere ontwikkeling
gegevcn aan de banden van de CPSU met de so-
cialistische en sociaal-democratische partijen van
Finland, België, Zweden, Japan, Spanje en tal van
andere landen, vooral in aangclegerhcdcr) van strijd
tegcn lret oorlogsgevaar. Er wordt grote betekenis
gehecht aan de contacten die met de leiding van de
Socialistische Internationale zijn gelegd, aan de
aanwezigheid van een delegatie van de CPSU op de
ontwapeningsconferentie van de Socialistische In-
ternationale, de contacten met de werkgroep die de
Internationale voor behandeling van dit probleem
in het leven heeft geroepen en de hartelijke ont-
vangst van haar delegatie in Moskou.

In de Sovjet-Unie beschouwt men de sociaal-de-
mocratie als een belangrijke factor van het heden-
daagse politieke leven van de kapitalistische en de
ontwikkelingslanden, men ziet in hen mogelijke
partners voor internationale samen$rerking. Welis'

- Dc communisten in de Sovjet-Unie
zijn van mening dat onder de omstandigheden van



waar ondcrging de horrding van de rcformistische
partijen ten.opziclrte van de USSR en d.e overige
Ianrlcn van lrcl rciilc socialisrne lrr.rhaalrleliik i.cl.l
irrtrlolirrgcrr trr lrlor.l zl alli.irl lcgr,rrstri.idig.'Ni,,tt,,
rrrirr r'r'r'rl lrt'[, sr.irrrrlIrrrrr, r'arr 

'r'1. 
s.ciiriil tl.rrtocrir[,i

scho en socialisl.ist lrr: 1rrrrl,i.ir:u irr tlc iarcn Z0 be-
paald door het besel dat dà ontwikkeiing van be_
trekkingen van goede nabuurschap met ïe USSR
cn het socialistische gemenehest in zijn geheel van
boslisscnde betel<cnis voor het zcherstóllen van vre_
rIe_en veiligheid in Europa is.
. In. het -begin van dè jaren B0 wercl cluiclelijk
dat bepaalde invloedrijke machten binnen de s"o_
ciaal-democratische gelederen belang hechten aan
de versteviging van de ontspanning en aan samen_
werking met de socialistischè landen en de commu-
nistische partijen. Tegelijkertijd rvordt er door an_
dcren de hoop gekoesterd dat het kapitalistische
Westen het socialistische stelsel aan het wankelen
zal weten te -brengen en het in reformistische geest
zal kunnen hervormen. Deze gedragslijn laat-zich
o.a. gelden in de pogingen om polen onder druk te
zetten. Jammer genoeg zijn er onder de leiders van
de sociaal-democratische partijen ook velen die nog
steeds met he[ virus van anticommunisme zijn bel
smet.

Over het geheel genomen evenwel doen zich in
de sociaal-democratische beweging verschuivingen
voor die een positief karakter heb6en. Dit komtlot
uiting in de verdere ontwihkeling van de banden
van de CPSU en de regerende parlilen van de ove-
rige landen \ran het socialistisóhe §emenebest met
een aantal socialistische en sociaal-democratische
partijen.

93. "In het Westen wordt er ueel
ouer geschreuen dat de
communistis che landen geen
zelf stand,i gheid in hun baitenland,s e
politiek hebben, d,at ze de Soujet-Uníe
naripen en uolgens een sjabloon te
werk gaan. Bent U het eens met deze
beweringen?"

- Neen, daar zijn we het niet mee
eens.

Het beginsel van vreedzame coëxistentie van sta-
ten met verschillende maatschappelijke stelsels is
een van de fundamentele beginselen van de socia-
listische buitenlandse politiek, of het nu gaat over
de politiek van de Sovjet-Unie, Mongolië, óuba dan
rvel welke andere staat uit ons gemènebest ook.

Latcn wij als voorbeeld de hulp aan polen ne-
men. De samenzweerders die hun heil in de liquida-
tie van het socialisme in dat land zochten, waren
bezig zijn volkshuishouding methodisch te onder-
miinen en de Amerikaanse economische sancties
verergerden de mociliikhcden nog mcer. Maar po-
lcn staat nict alleen, het wordt àoor vriendcrr ge-
steund. Zowel in diplomatick als in economisch àp-
zicht. Op die manier wordt materiële inlioud gegà-
vcn aan een ander grondbeginsel van onze buitón-
Iandse politiek, cn wel socialistisch internationaljs-
ntc.

[(an or rru irr lrcf li«rlrt, varr al dic foil,crr spralrt
zijn van een rraàpen van het ene land door een
ander of van een klakkeloos overnemen van de be-
leidsliin? Het gaat erom dat in de buitenlandse po-
litiek de ILrndarnentelc rvetnatigheden van het io-
cialisme en van zijn natuur tot uitdrukking komen.
Dat is nu de kern van de zaak.
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Tegelijkertijd kan de politiek van een bepaald
Iand geen afgietsel zijn van de politiek van een
andere staat. Hier doen zich hun aardrijkskundige
Iigging, verhoudingen met de buurlanden, het micro-
klimaat in de regio en vele andere factoren gelden.
Het heeÍt de Europese socialistische landen veel
moeite gekost om de realiteiten van de naoorlogse
inrichting in Europa erkend te krijgen. Dat was
Iange jaren een van de belangrijkste doeleinden van
hun buitenlandse politiek. De grenzen die na de
oorlog ontstonden, zijn aI vastgelegd in de twee-
zi'idige verdragen van Bulgarije, Hongarije, de DDR,
Polen, de USSH en Tsjechoslowakije met de Bonds-
republiek Duitsland. En wel niet alleen afgestemd
op hun gemeenschappelijke maar ook op hun speci-
fiek nationale belangen. Het was voor Tsjechoslo-
wakije bijvoorbeeld van belang dat de transactie
van de Westerse mogendheden van 1938 in Mtin-
chen, toen een deel van zijn grondgebied afgeschei-
den werd, als ongeldig werd erkend. Dat heeft dan
ook zijn weerspiegeling gevonden in het verdrag
van Tsjechoslowakije met cle Bondsrepubliek
Duitsland van 1973 waarin de overeenkomst van
Miinchen nietig werd verklaard.

Dat de grondtrekken van de buitenlandse politiek
van de socialistische landen samenvallen, sluit, we
herhalen, specifieke bijzonderheden niet uit, die
niet tot uiting komen in de belangrijkste, de strate-
gische kwesties maar wel in hun taktiek. Onder-
sclral,ting van r.lc gcmecnschappeliikc helangen en.hct 

rrit,zel,l,en or\ran tegen leële clan wel vermeencle
nationalo bclxl1gs11 llrnneu nationalistische rril,was-
seu in dc buiterilandsc politiek tot gevolg hebben
en de gemeenschappelijke zaak van het socialisme
schaden, zonder daarbij het volk van het gegeven
land enig nut te brengen.

De scherpe schommelingen van de internationale

toestand en de situatie in verschillende regionen
doen steeds nieuwe problemen rijzen. Zij vereisen
diep doordachte en geenszins geilkte opiossingen.
Anders zou de socialistische buitenlandie poliiiek
geen successen hebben behaald die alle vólkeren
nut brengen.

94. "[J acht id,eologische strijd, tussen
d.e socialistische en d,e lcapitalistische
staten onuermijdelijk in d,e
heilendaagse wereld,, die in twee
systernen is gesplitst. Maar
tegelijlcertijil wilt U geen
psychologische oorlog uoeren waartoe
d,e Verenigde Staten U aanzetten.
Bestaat er d,an geen onilerling
uerband, tusseru het een en het and,er?"

- Het groter worden van de factor
ideologie in het maatschappelijk leven viel in onze
tijd samen met stormachtige ontwikkeling van de
massacommunicatiemedia. De laatste jaren kwam
in de wereld een machtig informatiesysteem tot
stand dat de gehele aardbol omvat. Er vallen tot
aan een miljard radiotoestellen, tegen de 400 mil-
joen televisietoestellen en tienduizenden kranten en
tiidschr:iften onder. In de wereld bestaan ongeveer
I l-r0 n i t,rr wsl)turcalts.

IIoo lian die st,r'oorrr van irrIornrat,ic rvortlerl g(!r(r-
gulo_ord.l Í[oe liarr ntc!n l)t.ol)aganda van ourlog, gc-
u,cld crr rassehaat in de pers bestr.ijdcl? Hoó kàn
het "informatie-imperialisme" van de grootste cen-
tra voor massapubliciteit in ]ret Westen, die naar
buiten hun eigen en in de regel zeer tendentieuze
visie o;r de ontwikkelingen in de wereld opdringen,
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aan banden worden gelegd? A1 die vragen houden
vandaag de dag brede kringen van de wereldopÍnie
bezig.

Teneinde deze, zo al ingewikkelde vragen nog
verwarder te maken, haalt de bourgeois-propaganda
vaak de begrippen "ideologische strijd" en "psycho-
logisclre oorlog" door elkaar. Men stelt de gezochte
vraag: of de ideologische strijd opgeven, of door-
gaan met de "zenuwoorlog". Maar deze probleem-
stelling is theoretisch niet deugdelijk en is in de
praktijk bedoeld om de zaak van vrede en samen-
werking van de volkeren te ondergraven.

Ideologische strijd, vinden de communisten in
de Sovjet-Unie, mag niet tot een "zenuwoorlog"
uitgroeien en mag evenmin worden gebruikt als
middel tot inmenging in de interne aangelegenhe-
den van staten en volkeren of tot politieke en mi-
litaire confrontatie leiden. Anders kan deze ideolo-
gische rivaliteit uitpakken als een ramp waarin
naast miljoenen mensen ook hun concepties ten on-
der kunnen gaan.

Niemand is bij machte ideologische strijd "af te
schaffen". Dat is een objectief bestaand verschiin-
sel. Maar de methoden van de ideologische striid
lrangen wel af van de wil van de regerendc groepe-
ringen van het ene of anderc land. Dc rcgeringen
crr de politieke partijcn dic aan dc nracht ziin, clra-
gen subjccticf bezicn dc vcranl,rn,oordeliikheitl voor
clc l<r,uzu van bopaaldc mothoden en nranicrclI waar'-
rttu' rlr,zc sl.r'iitl govor,t'rl rvot'rll. (lorrl'r'ontati(r vln
rlelrkbcelclerr, lrcwi.lsvoerirrg \'oor lrrr rr rrrerit,rrs crr
verspreiding van praktijkor\raling tcncrinde clo opcn
bare mening voor zich te winnen (ideologisclre
striid) is één zaak, en een volstrekt anclelo zaal<
zi.irr rnisleidirrg vtrl tle lrLrblielio opirric, lastel tcgen
andere lanclen, ideologische sabotage en ondermii-
nende activiteiten tegen de daar bestaande stand
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van zaken ("zenLrw«-rorlog"). Terrviil de Sovjet-Uuic
de strijd r,oor haar socialistische idealen ste"eds ver_
der..ontplooit, wijst ze begrijpelijkerwijs,,zenu\yoor:-
log" af.

. I)ezt: Lruraclcnirrg vloeit l<_rgischcrwijs voorI uit do
lenirristisclic politiek val hót vreedzaam naast el-
liaar ]testatrn yau staten mel, verschillenclc socialc
systerlcl. Op crcorrornisch gebied is in onze visie
het be_ginsel van wederziids voor.deel het basis-prin-
cipe. Jrr dc politiel< is dat het beginsel van nict-
irrmeuging in elkaars interne aangólegenheden. O1r
het gebicd van de ideologie zijn cómpiomissen no!
mincler dan in welke ander.e sfeer dan ooh toelaat"-
baar. Maar niettemin onderstelt cle vreedzame co-
ëxistentie grootscheepse culturele samenwerking,
uitwisseling van informatie en allerlei contacten, «!t
voorwaardc van onderlinge respectering van dè
sonvereiniteit van ellie staat, cle wil en de gebmi-
lien varr alle volkeren.

(,)lt. "Wat is ntoruenteel de stantl uan
zalten in de betrekkíngeru tttssen
de Soujet-Unie eru Joegoslauië? Het is
bekend d,at de polítíelc uaru
loegoslauië in het Westen met
g o e dltett rin g o ntu atz g en w ordt,
uooral waur het gaut om econontisclt,e
stunert.tuerltittg ert handel m,et de
k a pitali s ti s che lar tde ru."

- De onderlinge genegenheid en sym_
pathie en de diepgaande eerbied vàn cle volkeren
van Joegoslavitj en Rusland voor elliaar lvelcten me-
nignaal .,'erbazing en _bervoudering iu West-Europa
en in de s.ereld. Zo bleef Joegoslaviö ten tijcle r.àn
rr': I 1--€41 161



de Tweede Wereldoorlog naast de Sovjet-Unie door-
vechten tot op het Duitse fascisme de definitieve
overwinning rn,as behaald.

In onze tijd kwam bij factoren van het bondge-
nootschap zoals de verwantschap van taal, cultuur
en volksaard, de traditionele vriendschap en de his-
torische lotsverbondenheid van cle volkeren van
Joegoslavië en Rusland nog een uiterst belangrijke
Íactor: de gemeenschappelijke grondslagen van het
sociaal-politieke stelsel en staatsbestel van beide
landen.

Dit stelsel is het socialisme, hoewel de middelen
en vormen van zijn opbouw en ontwil<keling in de
USSR en Joegoslavië verschillend zijn, zoals trou-
wens in alle socialistische landen. Deze verscheiden-
heid was reeds voorzien door Lenin, die dit als een
wetmatige uiting van de levenskracht van het nieu-
we stelsel beschouwde.

Dc Sovjet-Unie en Joegoslavië zijn polynationale
staten. Vandaar ook een bepaalde gelijkenis in hun
staatsbestel, dat op de beginselen van socialistisch
federalisme is gegrond, d.rv.z. vrijwillige vereniging
van naties en volkeren, clie souvereine republieken
of autonome eenheden vormen met een eigen grond-
rvct cn ciger lichamen van wetgeving, regering en
partij naast het centrale gezag in staatsverband.

Varra[ 1955 ontrvikkelden cle betrekkingen tus-
sen tle Sovjct-LInie en Joegoslavië zich onverander'-
tiih irt opu.aaltse liju. l)e Sovjct-lTnic juichI clc
:rcl ivileiteu van Joegoslavië toe in tle hervc,ging vau
du niet-gebonden lautlt-,n, rvaar: het evenals Cuba en
Vietnaur \'ool vreclc, ontwapening, internationaal
vertrouwen en samenwerking ijvert.

Joegoslavië is geen lid van de Raad voor Weder-
zijdse Economische HuIp (Comecon). Maar vanaf
1964 werkb het actief samen rne[ Comecon en
heeft heí in alle belangrijkste instellingen ervan

zi,in vcrtegenwoordigers zitten. Dit bevordert de
ontlvikkeling en de verdieping van de onderlinge
banden van Joegoslavië mct de Comecon-landen,
o.a. met rlr Sovjcl,-Unie, die dc ltelangrijkste partner
f iq11 Joegoslavii! is gewot'r[ett. l)czrr rvederzijds voor-
rloligc samerrwr.,rking rrranifestcorl zich ilr clc ruim
100 elektrische centralcs, ijzer- en staalfabrieken,
steenkolenmijnen en anclere hedrijven die in Joego-
slavië met medewerking van de USSR zijn of wor-
den gebouwd. Anderzijds genieten het talent en het
vakmanschap van de Joegoslavische wetenschaps-
rnensen, ingenieurs, technici en arbeiders groot aan-
zien bij de hevolking van de Sovjet-Unie.

Dit alles is sommigen in het Westen begrijpelii-
kerwijs niet naar cle zin. Door de verschillen in cle

interne ontwikkeling van tlc USSR en Joegoslavië
als onovers,innclijke tcgenstellingcn en het uiteen-
lopen van de vormen ert perhen van de buitenland-
se politiek der beide staten als liun onderlinge riva-
liteit voor te stellen, overdrijft de Westerse pïopa-
ganda de voordelen die Joegoslavië bij de handel
met de kapitalistische landen vindt.

De openbare mening in Joegoslavië voelt zich
sinds lang ongerust over allerlei beperkingen van
het Westen die het Joegoslavische import-export-
pahket onevenwichtig maken. De buitenlantlse
schuld van het land, die momenteel in de vele mil-
iarden dollars loopt, groeit met het jaar. A1leen in
de handel met de socialistische landen heeÍt Joego-
slavië een voor de partners bevrecligende balans en
zelfs een positief saldo.

De historische ervaring wiist uit dat de vriencl-
schappeliike banden tussen de socialistische lan-
den met hun gemeenschappelijke belangen stroken.
De samenwerking tussen de Sovjet-Unie en Joego-
slavië gaat op vele gebieden vooruit. De beginselen
r,n afspral<en tlic l,rrssen onzc landert ziin overcenge-
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l<o.mc,r, vor,on ccn goctr. Ilasis v'or verrlcr.e ver^ri-
rntng ervan. ht't aaltal "nrilitaire" mil.lar,dcn ver,mcnigvuldigt,

krijgt men er een voorstelling van hoezeer de werl<-
loosheicl van clc waltenu,edloop afhangt.

T{et is geen wouder rlat dc gror,i varr de clefonsie-
ttit.gttvorr irr rlr. VS l,rrssr:rr lÍ)7 I r.rr 1Í)75 ook met
gt'oci varr lrct alrrIaI wr.r'ltlozcrr, crr u,el van Il tot
8,5 milioen gepaard ging rrn clat Reagans gegoochel
met defensier.ritgaven een nog groter aantal "over-
bodige mensen" tot gevolg had.

Ten tweede zijn wij het er niet mee eens clat
cen eenvoudig mens slechts eeu stom "schroefje" is
dat niets kan cloen en waarvan niets afhangt. De-
ze filosofie hqmt alleen de militair-industriële com-
plcren van cle Westerse landen, en wel in de eerste
plaal,s van cle VS, gelegen. ïIct ziet cr overigens
nict naar rril dat rlr-. gell,one nrcnson irr dc Westerse
Itrnden ziclr gelaterr neerleggon zr»n,cI llij de wa-
pens,edlooll als bij de gloci van lrel, geyaar van
cen l<ernoortog. Wordt deze gedaclrte soms niet be-
vestigd cloor de vredesbeweging in West-Europa,
die in wezel] tot een opstand tegen oorlog is uitge-
groeid? Een anti-oorlogsgroep in de VS kwam met
dc poster: "Het hangt van slechts één persoon af
of er al dan niet oorlog zal komen. Deze persoon
bent U!" Een overzichtelijker en laconieker ant-
r,voorcl op IJw vraag is moeiliik te geven.

97. "Wat is het percentage uan de
hanclel met de kapitalistische
Ianden in Uw handelsornzet?"

- Dc omzet van de buitenlandse han-
rlel van cle USSR was in 1981 biina 110 miliarrl
r:oebel (r:uim 150 miljar:d dolltrr).

I)r: orrIwil<]<elrlo Iitrpil,al islisclrc lirtr«lcrr ziirt vcr.

ll(i. "Ieder zinruig mens ziet het
geu-(t(tr uarr,_ de tuuperrutedloop rcel in.
Vele arbeiders in het Westin zouilen.in plaats uan mitrailleurs lieuer zeE
maar kinderwagens willen maken.
Maar ond,er de permanente
clreiging uan werkloo sheid, ku.n neru
de. eenuoudige mensen maar weinig
uitrichten. Ze hebben geeru keuze,2e
moeten in het ond,erhoud, van hun
gezin uoorzien, zells door werk te
ttenleru ht een oorlogsfabrielc. Wat
m.oet nten doen?"

- Wij zien twee kanten aan Uw
vraag.

Ten eerste bevordert de oorlogsproduktie, of
nauwkeuriger gezegd de wapenwed"loop, geenszirrs
de werkgel§genheirt en leidt ze niet toi'aË ,,oplos_
sing" van de werkloosheid.

_Op initiatief van de VN hebben experts in ver_
schillencle landen dit probleem geanalyseerd en zezijn eensgezind tot de-conclusie gekomen: wapen_
wedloop doet de rverkloosheid alÉen maar toene_
men.-Volgens de schattingen van specialisten in deVS bijvoorbeeld brengt een miÈard dollar van
staatsuitgaven 100.000 arbeidsplaatsen in de vreed_
zanre industrietal<ken en sleóhts 5b.000 arbeids_
plaaLscn in cle rnilitaire industrie tot stand. Met
andere woorclen, ieder miljarcl clollar clat in de wa-
pcnwedloop worclt gestoken, verminclert het aar.rtal
arlroirlslrlaalson mel, 411.000. Als nren 11 il, ciil'er niel,



nntwooruleli,jli voot' 35,3 rnil.iard roebel, ctrrs nog net
niet een derde van het totaal. Vier vijfde van dit
bedrag liomt r,oor rekening van West-Europa. Drie
Wcstcrrrolteso stal,err - - rL: Rondsrepubliel< Duits-
llrrd, [,'inlanc[ orr lfrankri.ll< - hchoren tol, rlo kop-
groop var) rle lien grootste lrandc[spartncrs van dti
Soviet-Unie.

De ornzet van de buitenlandse handel van de
USSR is ongeveer vervijfvoudigd ten opzichte van
1970. De omvang van onze handel met de ontwik-
kelde kapitalistische landen is thans 7,5 maal zo
groot als toen, waaronder met de Bondsrepubliek
Duitsland ruim 11 maal, met Finland en Frankrijk
een kleine 10 maal, met Nederland 7 maal en met
Gr:oot-Brittannië 2,5 maal zo groot als toen.

98. "In het Westen zijn uelen uan
mening dat de Rttssen baiten de
hanilel met het Westen lmn
e co no mis ch e nt o eilij kh e den ruiet
zullen kttnnen ouerwinnen. Wat is
[Jw menin,g hierouer?"

- Onze mening is: zij zullen die
moeilijkheden wc,l kunnen oveLwinnen. De USSR
is een groot land met een sterke economie, en ook
hul.pbronnen zijn bij ons niet schaars. En het ge-
menebest van de landen van het socialisme opent
nog ruimere vooruitzichten voor de socialistische
economie. Wij zouden ons dus ook zonder de han-
del mct cle Westerse landen r,vel kurinen redden.
Dit is tnssen twee haakies ooli in de loop der ge-
schiedenis bewezen.

Wat is cl t,erechtgekomen r.an de economische
lrlol<l<arlc dirr rlc klgtitllistisr:lro lartrlorr irr rlo.iar.cn

1+0 en 50 tegen de USSR toepasten? Die heeft vol-
Iedig gefaald.

De ervaring van de jaren 70 heeft uitgewezen
dat de aankoop van uitrus[ing en machines in het
lVesten door de Sovjet-Unie geen invloed had op
het ontwikkelingstempo, noch structurele verschui-
vingen in de volkshuishouding van de LISSR te-
rn,eegbracht. Even een llaar cijfers: de totale im-
port uit de ontwikkelde kapitalistische staten he-
droeg iets meer dan I pct. van de totale waarde
yan het maatschappelijke bruto-produkt van de
USSR. De leveranties van machines en installaties
uit het Westen nemen slechts 3,5 pct. in van het to-
tale volume van onze investeringen in de economie
per jaar. Het dynamisme van de socialistische eco-
nomie ontspruit niet aan leverantie uit het buiten-
land, maar in de eerste piaats aan het benutten van
de interne hulpbronnen voor ontwikkeling van elk
Iand en van de samenwerking in Comecon-verband.

lVat de omvang van de industriëIe en agrarische
produktie en de warenruil betreft, is de Raad voor
Wederzijdse Economische Hulp vandaag de dag de
grootste in[ernationale economische groepering. De
Raad hangt minder van buitenlandse markten af
dan welke andere economische groepering van an-
dere landen ook. De Comecon-Ianclen dekken door
onclerlinge leveranties hun behoeften aan machines
crr rril,nrsting yoor 68 pct., aan aarclolic voor 70 pct.,
airu massaverbruiksartiliclon voor 68 pct., aan stoeu-
kool r'oor 1)5 pct. en aarl ijzererts voor 71 pct.

NIaar r,ij ziin vóór halclel rnet het Westen, dat, is
iurrners cen goede grondslag voor l)ormale betrek-
kingen ook in de overige sÍeren. Het baat evenwel
niet om de handel te hanteren als middel om druk
op ons uit te oefenen, dit beleid levert niets op. De
Westerse landen zelf worden daar de dupe van.

De zinnige mensen in het Westen pleiten voor
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orrl,wiliheLhg \ra]r de handelscconomische bandcn
rrret de LlSSlt en dc overige socialistische landen.
Zij zieln wel in dat zij ltet niet zonder cle veelbelo-
vende rnarht,cn vtrt hcl, Oosten zullen liunnen stel-
lcr. llr is bcrchend clal, do orclers uit cle USSR cn
de andcrr: Comccon-landen in 1.980 voor. minstens
300.000 merlsen iu Ameriha wcrh vorschaften. Sa-
menwerking met cle llaad voor Weclerzijdse Econo-
nrische l-Iulp garandeer[ r,andaag de clag werkgele-
gcnheid voor ollgeveer 500.000 arbeiders in de
Bonclslepubliek Duitslancl. En rrren kan rrog tal
van soortgelijke voor.becldcn aanvoeren.

99. "De U.9SÀ streeJde uolhard,end,
n.uar het " gas-te gen -bttizen" -contract,
Bertt U rtíet d,e partii d,ie ltíer het
grootste belartg bíj heelt?"

- Inderdaad, rvij hebben wel belang
bij ctio "frarrsar;l,ic van de eeuw". \4aar de USSR is
geenszirrs "cle ptrrlij dic hier. het grootste belang
bij heeït".

llven rnemorererl: wij exporteren al sinds lang
aardgas naal West-ltruropa. De nu lopende contrac-
ten zijn daarbij niet, op ons initiatief tot stand ge-
l<ourcrn, I)e regering r,an cle Sovjel,-Uuie kreeg vau
cl'c leirk:r's valr Lret] aautal Wesl,cur.opesc landen - in
rltr eer'-ctc plaats r,an rle Bontlslepubliek Duitsland,
Frankrijli cn Italiö -- hel, r'elzoek om dc Ievelaltios
van aaldgas aan lml landen tc verruimen.

Ons land heeft inderdaad enorme gasvoorraden.
X'Iaar een grooL deel elvan bevindt zich achter de
Oeral, in hoofdzaak in Siberiè!. Er zitten bepaalde
rnr.reili,il<lrccler a11r] huu onl,ginning vtrst: bar klimaat,
eeuu'ige hal (permafrost) , gcbrek aau verbindings-
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wegen. Er moeten dus grote kapitaalinvesteringen
aan te pas komen. Daarom kan men nieuwe voor-
komens begrijpelijkerwi js heI liefst gezamenlijk
ontsluiten, tezamen met Westerse landen die in
gas uit de Sovjet-Unie zijn geïnteress'eerd.

Het aarclgas van l:enoorclen 'fjoemen zal naar
West-Europa rvorden gevoerd via een pijpleiding
die in samenrn'erking met een aantal ïVesteuropese
landen zal worden aangelegd. Zii zullen in ruil voor
dat gas aan ons buizen met grote diameter, com-
pressorstations en andere uitrusting leveren.

Wij r-rrrhelen niet dat rve in dit project ziin geïn-
teresseerd. Het zal ons in staat stellen aardgasvoor-
komens in een onherbergzaam gehied sneller te ont-
ginnen en clc gasvoorziening van de centrale delen
van het land te verbeteren. Daarnaast zal de USSR
na de voltooiing van de leveranties ter aflossing
van de kreclieten een aanvullende bron van clevie-
zen krijgen. En wel een grote bron. Dat verhelen
rve al evenmin.

X,Iaar als het "gas-tegen-buizen"-project voor onze
Westerse partners geen voordeel had, waïen zij
daar nauwelijks op ingegaan.

Dat zal ten eerste het acute probleem van energie-
voorziening van die landen helpen oplossen en zal
de stmctuur van lrnn energiebalans verbeteren. Ten
tweede stimuleert het bedrijfsactiviteiten, hetgeen
thans van biizonder belang is voor de economie van
het Westen. Ten derde zal de "transactie van de
eellw" de last van de rverkloosheid in de metaal-
industrie die tot een ongekende hoogte is gestegen,
verlichten. In de Bondsreputrlieh Duitsland alleen
al zullen er dankzij deze transactie bijvoorbeeld
2500 nieuwe arbeidsplaatsen bijkomen. En de maat-
schappii AliG-Telefunken rel<ent dat de Sovjet-order
het mogelijh zal maken sluiting van de compressor-
fabriek te Essen te voorkomen.
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IIct, was dus gccn volharding vfln dc Sovjct-I-lnic
maar de nuchtere berehening van haar partners die
de beslissencle rol bij het slrriten van de "transactie
varr dc oeuw" lrr.cÍt geslleelcl.

llrr rlirn rrog icl,s. l)t, gtrsclrit'rlt,nis lteol't rrit,gewc-
zerr tlat ccorrorrrisclrc hoycot van de USSR ecrr uit-
zichtloze en eenvoudig nadelige ondcrneming is. Wij
knnnen het heel best zonder Westerse know-how
stellen. N{aar we r.inden rvel dat normale handels-
economische betrekkingen tot de versteviging van
vrede en goede nabuurschap leiden. Hier heeft clen-
keliik niet alleen de USSR belang bij maar ook cle
landen vari West-Europa.

700. "Werd de tenuituoerlegging uan
het programma dat bii U op het
gebíed, uan de energieuoorzienin,g is
uítgewerkt, en wel in d,e eerste plaats
de aanleg uan de aardgaspiipleid,íng
uanait Siberië naar West-Europ&,
d,oor d,e ecoruornische sancties uan d,e

VS geremd?"

- Neen, noch het een noch het ander
'*,erd geremd.

Maar het is alleszins de moeite waard om de
kwestie van economische sancties tegen ons land
in een ruimer verband te bekijken.

Reeds in maart 1921 formuleerde de minister van
buitenlandse zaken van de VS Ch. Hughes een doc-
trine in overeenstemming waarmee verwezenlijking
van ingrijpende veranderingen in het socialistische
Sovjet-stelsel als voorwaarde voor de vestiging van
normale betrekkingen tussen beide landen werd ge-
noemd.

TTt,l is tclicnonrl rlal or goon onlicl vorlrrnrl ltoslall,
trrsson de stalrd van zaken in do handel trrssen de
Soviet-IInie en de VS en het sociaal-economische
orrts'ilil<elingst,ernpo van dc IISSR.

I Iit'r' r'olgt,rr errigc g(,gí.\'ons ovr.r' Aurr,r'iltaansr.
lcvr.r'irrrlies airrr rlo Sor'.lol: llrrir': l1)lii 7,(i nril.ioen
dollar', 1Í)21) 8'i uril.ioerr, lll:\(l -- 14,,/t rriljoen,
1931 - 103,7 miljoen, {934 - 111 nriljoen, 7947 -149 milioen... Tegen het midden van de jaren 50
rn,as de export van de VS naar ons' lancl door toe-
dclen r.an dc Amerikaanse kampioenen van de ]<ou-
dc oorlog tot het bciacheliike heclr:ag van een half
milioen dollar per jaar teruggebracht. In 1976 was
de waarde err.an 4.000 maal zo groot, in 1978 liep
dic waarde terng, in 1979 r,olgde er weer: een stii-
ging en in J9B0 e'en vcrmindering met biina cle
helft... Gccl rrrenclc al dic tiicl hloef clc cconomie in
rlo Sovjct-IInie in ecn hoog en stabiol tonrlro groeien.

Was er enigc aanleicling onr aan te nomen clat
de nieuwe sancties van Washington nreer resultaat
zouden opleveren?

Daar bestond geen enkele aanleiding voor. Zoveel
te meer daar zowel de vorige regering van de VS
als de huidige reeds voordat de sancties van kracht
waren geworden, getracht had cle handel tussen bei-
de lanclen aanzienlijk in te krimpen en Amerikaan-
se ondernemirrgen de mogelijkheid tot het slurlten
van omvangrijke contracten m(rt Soviet-organisaties
te ontnenren.

Zoals bekend, heeft president Reagan van de VS
zich genoodzaakt gezien de economische sancties te-
gen de Europese ondernemingen die uitrusting voor
de aardgaspijpleiding vanuit Siberië naar West-
Europa leveren, in te trekken. Maar de pogingen
om de normale Oost-West-handel hoe dan ook te
verhinderen heeft men in Washington nog steeds
niet opgegeven. Er zal wel nauweliiks een land in
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dc wcreld l,c vindcn zijn dat minder hwetsbaar voor
welke economische sancties dan ook is dan de Sov-
jet-Unie. Het leven heeft al hcrhaaldeliik getooncl
dat et:n volledig of gedeelttrliili lrandolseruhaig,r een
wal)o,rr is rlat telliens rlo pi.inliilisl,c Irlappen geefÍ,
aalr Ircrr tlic rlaal gollrrrilr t,atr rvillcrr ruÀ[<crr.

I1\HOUD

VOORBERICHT

I. STAAT. MAATSCHAPPIJ. INDIVIDU

!. "Yrt begrip "socialisme" krijgt in uerschitterule
Ianden oerschiltende inhoud mö. Hoe stint-U hierzelf tegenouer?"

2. "Vertoont de socialistísc-he maatschappij die bijy is opgebouwd uerschillen net iài 
-'Mo"* 

"nEngels bédoelden?"

3. "Wat Ís lrct ,,ontwilckelde socialisme" uoor
íets?"

/r. "De USSR trcelt in d.e 60 jaar uan haar bestaangrote suc.cesse_n op economisch en sociaal gebíed.,
in de,.tuetenschap en de cultuur behaald. Met welke
moetlijkheden.kreeg. U te kampen bi! de opbouw
Dan het socialisme?,,

5..."Het Soujet-parlement bestaat, zouer ik weet,uít twee kamers. Wat is het oersóhil tussen hen?,i
6. "Waarom hebt tl één partíj? Is het socialisme
wel te uetenigen met een-meeipartijenstelsel?,'
7. "U noentt de CPSU de lcern uan heL politielce
.sLJ.s/eerlr uttn rle Soojel-tnoatschappi.i. IIoe ,;oet nentlul rtJtttrtllett?"

3. "(:ienirlen cle lcien, uurt dc CpSI.l bii IJ tuellie
uuorreclilert dutt ook?'
9._"Hoe gaat het bij U in zijn werk als íemandols litl in tle partij tuordt opgenomen?"

L2

L4
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10. "Ll Itctut'art dut de uctiuiteilen uun tlc SouieL-
beuollcing tot nut Dan (le samenleuinll ge stadill
groeien, hoeuel bij ons in het Westen het tegendeel
beweerd utordl. Wie heeft hier nu geliik?"

11. "Kan een eenuoudige arbeider bij U biittoor'
be eld f abriek sdie cteur w orden? "
72. "Waaronl bent U zo slecht te spreken ouet de
urije Westerse pers? Bent U mísscàien beducht
uoor de kritíek die haar nieL ureemd is, kritiek niet
alleen op de stand uan zaken bii ons, magt ook op
de stand uan zaken in andere landen? Voor zouet
ik weet, is lreÍ Ín de USSR niet gebruíkeliik kritiek
te leoeren op uerschillende instellingen Dan het bii
LI bestaande sAsteem of op ambtelíike personen.
It; uirul tlat níet iuist, en hoe denkt U erouer?"

lil. "U zeglt clut cle arbeiders ttia de uakbewegíng1
insprauk in het produktiebeheer lcrijgen' Hoe komt
LIie inspraalc tot uiting?"

1&. "Hoe zien in de USSR de betrckkíngen tussen
de staat en de uakbeueging etuít?"

15. "Hebt u uetten die de rechten uan de uakbon-
tlen beltnotten?"

16. "I{oe t»onlen in de I/SSR tle conllicten lussen
personeel en bedriifsteidíng geregeld?"

17. "ln het Westen woLdt de USSÀ uaak uerweten
clat zij streeÍt naar russilicatie en assimilatie-uan
uolkerbn die binnen de Unie leoen. Wat denkt U
zell hieruan?"

18. "Wordt in de USS.R het recht uan de naties op
zelÍheschikking gerespecteerd, als tot nog toe geen

enitele republíeli Irct g1eutaagd heeft haar uittreden
uit dc Unie aan tc ltondigen?"

19. ''Iloc lttrrl ilten bii Il de belangen uatt de
tl.:orttlerli.ilta republieken cn de belangen uan dc

§rrrrrr'/ linirt' in lircrr rlelrcel mcl elkaar samen{JattIt'J"

))O. "Lloe l,alttttrll l,l <le t'trllttttr t'utt (lr l:ltitrt' rtol'
l;cre n?"

2l. "Bestuat er bii U petsoonliik eígen<lom? ÍIoe
oordl Irct cloor cle staot beschermd?"

22. "ilcsinui e r zoieis ais een i'corrirnunisriscite 
tn<,-

raal" ?"

23. "Welke rol speelt de kerk in het leuen uan de
S ou j et- maat sc hap pi j ? "
24. "Is abortus bij U toegestaan?"
25. "Zijn aIIe staatsburgers Dan de Soujet-tJnie uer-
pl.icht in--het leget te díenen en hoe lang is de
diensttíjd?"
26. "Hoe komt men bij U aan een nieut»e woning?
Wie zorgt eruoor dat hier geen omechtmatighedön
en misbruik uoorkomen?"
27_. "Krijgt de jeugd in de Soujet-(Jnie met pro-
blemen te maken op het gebied uan uakopleíding
en bij het oinden uan werk?"
28. "U hebt het middelbaar oruleruijs uerplicht
gesteld uoor de jeugd. Maar zal wel iedereeà dat
in zíjn uerdere leuen nodis hebben?,,

29. "Welke maatregelen worden bii U getroffen
tegen hen die de notmen uoor milieubesèherming
schenden?"

II. ECONOÀ{IE. PI,ANNING. ECOLOGIE

30. "Welke beginselen zíjn aan de Soujet-econo-
mie ten gtondslag gelegd?,'

31, "Hoe ziet het economische potentieel uan d.e
Soujet-Unie uergeleken bij dat uan de VS en de
grootste ontwikkelde landen uan het Westen eruit?"
32. "Waarom komen in de economíe uan de Sou_jet-Unie geen crisissen en geen werkloosheid ooor?,,

3-3. "^l4tqt zijn d.e belangiljkste doelstellingen díe
de Soujet-economíe in de huidíge fase uöor zích
:íel slaan?"

il.l . "IIoe s1x'elt U ltet lcluor ean de ínllatie te
oltll;()nt?It llut(tt'lr(tn /rr,/ I.l'es/t,n :o:tet lc li.itlctt
lrceIt?"

35. "IleeÍt de wereldwíjde economísche crisis cníge
weerslag op de ontwikkeling uan de economie 

"in

de USSI? en de ouerige Comecon-landen?,,
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36. "Wat is Cotnecon?,'

37. "ls de afhankelijkheitl uun de Soojet-irulustrie
Dan import uan Westerse techniek groot?,'
38. "De USSR ZresÍaat uit uijltien republieken. Is
hun economische onttDikkelin.tlstempo in r)e huidige
Íase oueral geliik?"
3!. "De Westerse pers beweert d.at gecenttalíseerd"e
planning niet lonend ts gebteken en dat de Soujet-
economie niet effectief is. Waarom zíet U niei af
uan d.e planeconomíe?"

40. "Kan planníng in staatslerbancl op alles be-
rekend zijn?"
/*7. "Waaraan wordt het natíonale inlcomen uan
rle USS.R besteed?"
/+2. "Hoe uofit bii U het gecleelte oan het natio-
nale inkomen oerdeeld dat uoot, consumptíe is
bestemd?"

/+3.-."8r zijn tuee fichtingen Dan uoofiangsontwik-
keling uan de industrie: produktie uan ietbruiks-
artikelen en produktie udn produktiemicldelen.
Waarom geelt U de uoorkeur aàn de tu;eetle rich-
tiry1 hoewel de eerste ulugger winst opleueft?',

l.L. "Te oorclelen naur [Jw qegeuens heeft d.e aarcl-
<tliewinning in Íàc USSR haar ,,plafond,' bereíkt.
Dat belelccnt ecliler dat er in de jaren S0 cen clalittg
ig!_optreden Wijst dat er níet soms op dat cie
US§.R in d.e naaste toekomst met een enàrytecrisis
te yaken zal-_krijgen die het Westen nu ràeds ge-
fioffen heeft?"
/*5. "Waarom utordt in de I/SSE een tekort aan
ar b e i.d s kr ac ht en o nde tu onden? "
46. "De lcranlen ín de Soujet-Unie schrijuen uual;
ouer een tekort aan arbeidskrachten. IIc {lelooÍ dat
de oorzaak uan dit tekott in een lage prortuktioï
teit oan de arbeid lígt. Maar als U èrin- slaagt die
te uerhogen, zult U niet alleen het lekort aan ar-
l»eidslcraclien oplrcf f en maar ooL
loosheid komen, Daat ol niet?"
L7. "Zijn er in cle U§SR nieÍ-r.entlabele ontlet.ne-
mingen?"

/r8. "Voelen de SouieL-leiders zich in noentenswuar-
rlige mate uerontrust ouer de schaerste aon leuens-
niddelen die in het land bestaat? Waarop komen
tle huidige moeilijkheden net het uoedsel neer en
wat zíjn hun oorzaken?"

49. "Wat ís het d.oel uan het Voedselprograntma
uan de USSR en bínnen tuell;e tijd moet het ten uit-
ooer worden gebracht?"

50. "Is het waar d.at het Voedselprogramma d.oor
een "crisis" uan de landbouw in de Soujet-Unie
werd ingegeuen?"

51. "Bepaalde Westerse eÍperts beweren dat d.e

landbottw oan de USS^R in de iaren 1982-1985 een
"nulgroei" zal uertonen. Is dat ueilcelíik zo?"

52. "Bttilen de USSR zijn velen uan mening rIaL
rle eigen httlpbetlrijfjes meer rcntlement opleueren
clan cle liolchozen en souchozen. Is dat utetkelíik
zo?"

53. "Waarom ltoopt de Sooiet-Unie graan in het
buitenland?"

5/*. "IIoe staat men in de Soujet-Uníe tegenouer
kerncentrales, uooral in de gebíeden waar zulke
centrales uortlen gebouu,td oÍ zeUs aI ín werkíng
zí jn?"

55. "In hoeuetre ís het ptobleem Dan mílieuuetDuÍ-
ling actueel uoor Uw steden?"

III. I,]i\IENSPEII,. CONSUMPTIE. CULTUUR

56. "Welke plaats nemen de sociale programma's
in cle plannen uan de Souiet-Llníe ín?"

57. "Is de leuensstandaard in de USS.R wel uer'
gelijltbaar met de leuensstandaard in de ontwikkel'
rle lcctpi tal ist i s c he I anden? "
58. "Waaruít bestaat het budglet oan dc Souiet-
bn41er?"

59. "lVrtl :i.in tle lt rttlsen uoor colle<'lietrc Doot'
:ienirtgen uoor iels'? 1l/rrarrtnr Ircclrt IJ tlrut:tnteel
beltutgl ttun?"

60. "l|esLaat in Ut» lantl nigLulie uttn arbeidsl;taclt
ten op zoek naar hoger loon?"
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6l. "lk lrcb glelrcortl dat het leuenspeil uan IJto
boeren en clat uan de stedelijke beuotiing onderliryl
noglttl uerschillen. Is dat werketijk zo?,;'
61. "In Uw sociaal-economische programma,s on_
rlersLreept U altiid dat een koers iaaí een uoàrtdu-
rende _stijging_ uan het levenspeil uan cle beuolking
uoor U hoofdzaak is. Maar tegelijkertijd werdeibij U enlcele malen detailhandótspriizen uerh.oogcl.
Hoe ualt dat te uerklaren?',
63. "Wie conttoleeft de prijzen in de USSR en
hoe wor.dt dat gedaan? Giaag wat uítuoeriger hier_
ouer . . ."
64. "Waarom hebt U weinig auto's in paftículíer
gebruik?"

6_5. "Is de beuolkíng oan de Soujet-Uníe wel teure-
den oDer de dienstoerlening?',

66. "Welke ortikelen prelercert d.e uerbruíker ín
de So»jet-Unie-Dan eígen bodem of geïmporteer-
de?"

67.."Welke belastíngen betaalt men ín de Soujet-
Unie?"

68. "Op welke leeftijd gaat men ín cle USSR met
pensioen? Wie betaalt de pensÍoenen, op welke
w.ijze w^ordt dat gedaan en hoe groot iijn' tle pen_
sioenen?"

69. "Wat uoor uoorzieningen kent men Ín de USS.R
uoor gehandÍcapten?"

70. "Worclt geboorte bij IJ aangemoecligct ol be-
petkt?"
7-1._"Men zegt dat er ín de USSI? nogal ueel hoog-
bejaarde mensen zijn. Hoe worden bíj A de probl-e-

^e!. u!! uerle-nging uan het mensenleuen aange_pakt. lÍet welke prognoses komen de geleerden
in de Soujet-(lnie?"
7!. "i![ert :ct1t tlul lrcl trrlturclc lrot'n in dc I/SS/I
trrrtt lrt'l rlarlrttrltrt,tt is. Ilt'rlijL.rlr:41t1. ltccltl ili
drttrr niel ueel tlelooI tuttr. ]llrrtrt i.s fu,1 sotns nitluttur tlul U de uerlie:cn die Ilo <:ulluur in rle
.iuren 70 uls geuolg uun de uiilocht uan tlissiden-
ten -heeft geleden, niet heeft weten goed te ma_
ken?"

'/it. "Vetc lnurgeois-spccíalisten ziin oan neningl
rlaL bijna alle Souiel.fílms propaganda zíin, een
lilrrssieii morlcl uan sociali.sliscft realisme dat be-

steryd is het proletariaat uoot te lichten en te
uerheÍÍen. Maai er ziin bii U op elke Bisenstein
met ziin "Pantserkruiser Potiomkin" honderden
uit artistíek oogpunt bezien nutteloze lilms die door
in {Jus uisie bbiroumbare regisseurs ziin gemaakt'
Hoe kan men zo'n ballast tolei'eren?" 119

IV.BUITENLANDSE POLITIEK. SAMEN\A/ERKING I2I

74. "U beschriiÍt uaak de buitenlandse politielc Dan

tle Souiet-Uníe als lenínistisch- Wat wilt U daarmee
zeggen?" l2l

7Ít. "IJ onclcrstrecpt híi uoortduring de nttrtd'zaal;
oan het beginsel uan geliikheid en geliike,ueí\ig1'
heid. in cle 

-bettekkingen tussen staten. Welke con-
crete inhoucl geeÍt Utí aan dit beginsel en wat is cle

betekenis eruàn?;' L23

76. "Velen in het Westen ziin uan meníng dat rle
beitle "supermogendlrcden" -de VS en de USSIi -in geliiki mate uetaqtwootdeliik ziin uoor de ua-
peiwedtoop en uoot het uitbliioen Dan uooruitgarlg
'op ontwapeningsgebied' IVaÍ is de uisie oan de

S'oujet-unie hteíoP?" 127

77. "U iiuert tegen alle soorten bewapening, maar
oooral àctief tàgen de neutronenbom. Waarom?" 129

78. "Reagan heeÍt bestoten tot de massaptoduktie
uctn bínöire chemische u)apens ouer te gaan' Het
zal me níet uetwondeten als U nauenant reageert'
Maar zou d.at geen níeuue ronde uan de t»apen'
,i,iríiuop zijn?" " 131

79. "Hat i.s De'i't:nd dut tlc Vtrettilltle Slrllcrr in
Ittttt rtrililuirc doctrint' rlL' cttnceptit' tt(tn tle "ltre-
pt,rtlicrtc liettttranuul (tle :11n. "/ir.sl .slrilcc" ) lttldi-
ry'n. ll'ot is lrr'l s/anr11\tttl t''(ttt r/r'lI'SS/i in tlt:c
irpe.slir'?" I Ít;.t

80. "De Souiet-Ieidets zíin uan mening dat ueÍ-
trouruensmaàtteoelen een Don de helanglriikstc mid'
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ticlcn :iín om Lle toegenoilen spanning in de we-reld op le uangcn. lltet tuordt in'concrcio oncler dic
maatreg el en uetstaan?,,
8J. "Bii U wordt uaak de stelting geponeerd datde po.titieke 

" 
uerplíchtingen die dö íiïiÀigií St"_

ten uit hoofde uan diuerse afspraken op'zich ne-
m.en, ni.-et stab-iel zijn. Hebt U enige grond uoordtt soort uerwijten?,'
82. "De_ omuang uan de uredesbewegíng toont hoegroot de uredeswil uan de mensen in alle lanrlen
is. Mau is dof soms een betrouwbare garaniie te-g:!1 e.e.n wereldwijde kernoorlog, als er polítici
zrln dte:tch et onuerholen op uoorbereiden?,,
83. "OnrLer cle nog uerwarder geworden situatie intle wereld is ueili.t1lrcic) zowel ioor de Europese als
uoot' de Aziatische landen uan belang. Waar zietde USSR garanties ooor rlie ueiliglíeítt uo,st 6p
Ianden uan Azië liggen? In hoeoeríe is het uoor_
beeld .uan Europa jn de strijd uoor clie ueiligheicl
uoor Azië geschil;t?,'

84. "Hoe staat U in beginsel tegenouer cle ont_
uikl;eling_ .uan de__Japais-Chinesà samenwerking?
Et' t»ttrtlt h ltet Westen wel eens berueercl dat "de

USSIi rle econoDlísclrc banclen tussen de;e iàÀclen
It'ttcltt te uerstoren. Is dat uaar?,'

{r.,"le frSSÀ-/ieelt atLijtl steltino genonlen tegennet .to.ntstne. Maar teglelíjkertíjd nam U deel aanae uesttgtng uan de slaat Israël die thans een zio_
nisÍisclre aclrcssieue politietc uoert. Zit híer soms
g een t eg enstri j díg heíd in?,'
86. "Aparle ouereenkomsten kunnen een alles om_
uattende regeling in het Midden_Oosten niet uet._
Dan(len. lllaar ze hebben toch utcl een nuttiqe t.ol
g|espeeld. Waarom tueigert IJ dan steun aïtn de
l;oers nrutr rtretle in cle:e re11io ari ii Cir")"iiarirt
tuerd oezeÍ?"

87. "ln lret Wrslen wordl oturk tlcst,ltrcoen dttt rlt,I',§,§ll r/r, rtlíttttittttr,rtrlt l(tn(l?n itt (l( :(tnt, rt(tttt.lt. l'rt':icltt (iolI Itcrlrrittl. ll,nt lcrtnl IJ ltierlctlt:rt
ittI'rrrttltrr?"
3,8 'P, .Vetenigde Staten noenten het optrcclen uanrle lioujet-Unie in Afghanistan ínteruàntie. Veten

135

137

r39

l4l

144

144

in Irct Westen zijn lrct daarmee eens. Uzell ont-
kent euenmin dat ín dat land Soujet-troepen aan-
tuezigl zijn. Waarin bestaat het probleem nu eígen-
tijk?" t5o
89. "AanuaaruIt A terrorismc als Irct cloaleínclen
rtrrsttcelt tlíc It ols raclclijl; uootl;otnert?" 151

!)0. "IIoo slrtnl (Í lcrlr'rtortq,1' de catnpagne uun rlc
ltuidige re.r1eriry1 uan clc VS naar aanleidíng uan
het ínternationale terrorisme?" 151

91. "In de Westerse perc wordt er Daak ouer ge-
sproken dat de USSR de landen uan West-Europa
tracht te onderwerpen, en et uotdt híerbíj op
Finlanrl geutc:en. Er is:elft de term "finlr.tndisc-
ring" ttitgeuonden. Hoe staat U tegenoDer clat al-
les?" 153

92. "Bestaan er momenteel gunstíge uoorwaarden
ooor uitbreíding oan de betrekkingen tussen de
communisten en de sociaal-demokraten? En wat
ís ouer het algemeen Irct standpunt uan de USSR
in deze lcweslíe?" 154

93. "In het Westen utordt er ueel oDer geschrcDen
dat de communistische landen geen zelfstandigheirl
ín hun buitenlandse politiek hebben, dat ze de
Soujet-Uníe naöpen en uolgens een siabloon te
tuerk gaan. Bent LI het eens met deze bet»eríngen?" 157

9L. "U acht ideologische sÍríjd Íussen de socialisti-
sche en de kapítalistísche stdten onuermiideliik in
de hedendaagse wereld, die in twee slirstemen i.s
gesplítst. Maar tegelíikertíjd wilt U geen psgcholo-
gische oorlog uoeren usaartoe de Vercnigde Staten
U aanzetten. Bestaat er dan geen onderlíng oer-
bancl tussen het een en het ander?" 159

95. "Wat is momenteel de stand uan zaken in de
betrel;kingen tussen de Soujet-Uníe en Joegoslauië?
Het is bel;end clut dc politieh Ltan Joegoslauíë in
het Westen met goedkewing ontvangen utordl,
uooral toaat het ,<1aat om economische samenwer-
king en handel met clc kapitalistische landen." 161

96. "Ieder zinnig mens ziet het geDaat uan rle u;o-
penwedloop wel in. VeIe arbeiders in ftel Westen
zouden in plaats uan mitrailleurs lieuer zeg madÍ
kínderwagens utillen maken. Maar onder de per-
manente dreí1\ing oan werlclooslteid lcunnen de een-
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troudi1e monsen n7e(t Deinig uitriclilen. Ze lrcbben
qeen keuze, ze moelen in het on<lerhottd Dan hun
gezin uoot'zien, zelts door wetk te nemen in een
oorlogsfabriek. Wat moet men doen?" 164
97. "Wot is het percentage uan de handel met de
l'rtpilalislisclrt' larulan itt Iirp hurulclsont:cl')" l(i]-r

9<5. "In heL Westen zi.in aelen uan ncning rki de
Rtt.s.sen buiten de hartdel net het Westen hun eco-
nomische moeili.ikheden níet zullen kunnen ouer-
winnen. Wat is Uto mening híerotter?" 166
99. "De USS^R streelde oolhardend naar het ,,.oas-

tegen-buizen"-contract. Bent U niet de partij die
hier het grootste belang bij heeft?" 168
100. "Werd de tenuituoerlegging Dan het ptogram-
ma dat bij U op het gebíed. Dan de enetgíeDoorzíe-
ning is uitgewerkt, en wel ín de eerste plaats de
aanleg uan de aardgaspíjpleiding oanuit Sibeilè
naar West-Eutopa, door de economísche sancties
uan cle YS gercmd?" l7{)
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