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llet is bclietrtl tlal nit,t Lou$t'het [r:it, tlat cr vt'r-
sc[rillolr bost,aarr, als rvo[ «-rrrbcgrip rlvt't' tlo aitrtl vttrt
tlezo v,ot'scltillott ctt gcblolt aatr Jiertttis ovtlt olkaar
tlo schtrlt[ dragcn voor ct-rtttplicatiers zorvel l,ttssctr
indivitlrrël als [.ttssctr ltclc volkcrrett.

Ik bon or gr:Luigu var guwcest tttol, ltot:r','t'l irotrie
r;uu beloucl vau dc Ottcle Wet'cld ker:li ltrat' t'r'lt
Anreriltaau, die bi,i het, uttttigt,lr \riltI zijn trrirltllrg-
tutaal ect'st zijrr st,rrli gtlblarlorr vle es itt lilt'irrt' slrtli-
jes srreerl, vervolgcrns zijrr tnes opzi,1 lcgrlt't'tt tttcf
zijn linlicrltand op de liuic alleen rnc[ cle vot']i vt't'-
der girrg. Maar is tlaL werl<eli.ili volcloerrtle aaniei-
ding om er tto rteniug op na tc houden dat .\tttet'i-
hanen orrbc,schaaïcle Iieden zijn? Natuurlijli ttict'
Hel, enige wat je hieruit kunt opmali.,el is, dat irr
Amerilia bepaalde dingen anders gedaan 'wortleti
dan in Europa.

Ili heb rnijn landgeltoten horen pralett oser tle
gicrigheitl vau Eugelscll elI Duitsers. Ih Lren ot-rli

zell bij heu Le gasI gewecst t,u heLr gecotrstateerd
dat er beduidend uriuder hapjes op tafel I'erscltiilen'
dan bij olls. Ja, in ons lald is het de gervooltte
gas[en l.e ontltalcn tot, ze nieb meer kutrueu. zotitk:r
achl, te slaan op de liosten. Nlaar geeft deze ler-
gr:lijkiug rvorlielijli het rccht Engelsr:n ctr Dttitsers

vrelilion te noemcn? Pcrsoonlijli bcn ili hijvoorbeolrl
l,ot, dc conclusie gelromen dat het bij hen eenvou-
rligrvtpl tlo gewtrorrt.o is rvat, rnirrrl:r te eterr dan rvij
doen, cn als ze vaudaag gasl,cn hobbeu, tleuhen zö
rva-t, rucer aa n tlo 1lr:«rblenrcn valr ntorgon.

i\tarrr als molts(,n ellianr: in Ixrl, rlagelijlis leven
sorns ll mcÍ, mooite hcgrijpon, lroc moot, hct derr wel
nict mr-rl, rlo vr:rschillcn in hot, staatsbcst.rl en in rle
binnon- cn buitenlantlsc polit,iolr? lln rlcz,c v,erschil-
len bestaan irnmers tussón alle stal,en. En bijzon-
del groot zijn deze rvel tussen de Sovjet-Unió, de
and,ere socialistische landen en de Westerse landen.
IIet is niet altijd gemaltlieliíli dezc verschillcn on-
middellijk 1e begrijpen. Maar is liet dan werkelijk
onvermijdelijk dat dit leidt tot wantrouwen, span-
ningen .en vijandschap, hetgeen in onze tijd -kan

ruitclraaien op een onherstclbare catastrofe?
Het is de moeite waard om zich eens af te vra-

gen of wat vreemd en ongebmiliclijh is altijd slech-
ter is. Misschien is het gewoon anders. Eí wat er
in het leven van de l:uurman anders is kun je ac-
cepteren of niet accepteren, maar heL is noodzahe-
lijk Lc begrijpen wat hem in bepaalde omstandighe-
tlen drijft. In heI bijzonder in 

-onze 
onrustige ïijd.

Laten we--eens proberen ons de 'cloorsnee' burgèrs
voor te stellen uit twee landen: de 'cloorsnee-Ame-
rikaan' John Smith en de 'doorsnee-Rus' Ivan Koez-
netsov.'r' Onder het voorbehoucl dat oncler 'door-
sne,e-Rus' natuurlijk wordt verstaan de ,doorsnee-

burger' van de USSE in het algemeen, d.w.z. hij
kan net zo goecl een Tadzjiek, een Oekraïener, een
Est of een vertegenwoordiger van een van de an-
dere 120 vollien of bevolkingsgroepen van ons lanrl
zijn. Ik bcdien mc hier eenvoudi§weg van de ter-
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{' De Russischc naam Kocznetsov en de Engclse
Smith stammcn bcide van het woord ,smid,.



minologic \r/flaïmee de W'esterling vertrorrwd is; in
het Westen rvorden om cle een alvandele r.eclen alle
Sovjet-burgers zonrlc,r onrlerscheirl naar hun natio-
naliteil. Russen genoemcl. Dus als u dat clan zo
graag rvilt, noemen wij hen ooli rnaar Russen en
znllen we het hier derhalve hebben over cle 'door_
snee-Rus'.

Laten rve deze twee vertegenwoordigers van \Vest
en Oos[ oens samon aan óén tafel zöttcn cn late,n'we ze voorstellen van mening te wissclen over kwes_
ties waarin velen belang stàllen. En om het cle le_
zer gemal<keliiker te maken zích onze helclen voor
te stellen zullcn rve hen van een preciezer adres
voorzien: John Smith, VS en lvàn l(oeznetsov,
USSR.

Laten we nu onze v-erbeelcling de vri,je loop la-
ten on proberc'n zo veel mogelijli te ontliouden van
hun gesprek. Een gesprek àat"er in werl<eli.il<heid
niet is gewecsl,, maar dat heel goed plaati had
kunnen vinden. Dit had gekuncl, want hàt is geba
seerd op vragen uit brieven die uit hct buiteiland
zijn ontvangcn door_Persagentschap Novosti, Sovjet-
uitgeverijen en de Moskouse radio, en ooli is hel
gebaseerrl op vraagstulilicn die het vaalist aan de
orde liomen als buitenlanclers persoonlijkc ontmoe-
ting-en hebben meb rle mensen uit dc Sovjet-Unie.

We gaan ervarr nit dat de lezer bereicl is ons uit-
gangspunt -te accepteren 0n mal<en nog eolr aÍ_
spraalt: in heL boel< zullen geor-r v.erhittt 

*discussie,s

voorliomen, zoals dat in het werlielijkc lerven af en
toe wel gebeurt. En wel, omdat cr in clc hitto van
,ecn polemieli op clk argument altijd rvel 6rp1 fegeil-
argnment te vinden is ,en omdat beide partijcn bij
het zoclien naar de l<crn van de zaak ellaar"probe-
ren af te trocven in geestigheid, emditie ón lo-
gica. Het tloel van dit boc.lt is niet de lezer te ver-
malien met ecn spel lvaar.bi.i óórr rlr,r rleelnemers

van de polenielt de meeste prrnten rvorclen toege-
lieltl. Bovenclicu is vooï een autcur die rlezo rveg
bervar-rtlclt, alLij(t hol, gcvaar. aarrrvezig rlaI hij sub--
.jt'ctief rvor,rl [, rlat, hi,i voor,éérr van beitlcl par.tij
liie st.

Ili plaatste onze ttvee helden aan cle rliscussieta-
fel ern clacht er het rninst van al ovel. na wie van
hen de overrvinnaar zou worden. De rliscussic ovor
dc vraag welli s5,s1ssm beter, humaner is, laat zich
niet oplosselt aan een tafel, en nog veel minder op
papier. Ili zou willen clat deze dialoog cle buiten-
lanclse lezer, voor wie dit boeli bestemd is, hielp
erachter te komen welke mening er in de Sovjet-
Unie heerst, over een van cle belangrijksl,e vraag-
sl,ulilien yan onze tijd: het vraagstnli van de demó-
cra l,ic.



Wie wordt door het volk gekozen?

SMII'II: I(un je van tlcmocratic sprclren als er
aan de verkiezingen voor de organen van h,et staats-
gezag slechts wordt deelgenomen tloor één partij?
FIoc kun je zeggen dat de rnacht, in uw land aan
het, volk is, als het volli in leite geen keuze heeft?
Ik geef toe dat ool< ons systeem zijn tekortkomin-
gen heeft, maar door cen keuze te mahen uit han-
clida[en van vcrschillende partijcn gevon wij door
middel van mcerderheid van stemmen dc overwin-
naar het mandaat ons land te besturon. . .

ITEZNIITSOV: Als je er rekening me,c houdt
tlat, bijvoorbceld in de VS bijna de helÍt, van dc
kiczcrs in 1984 crvan hccfl, algczicn doel tc ncrn,cn
aan de verkiezingen en de stemmen voor Reagan
slechts 30 procenl, van de l<icz,crs vorrnen, ziet hoi
mandaaL van h,et, volk v«ror het bcsLurrr van lrel, ]and
cr niet erg overtuigend uit.

SMITH: De mensen die wilden kiezen, hebbcn
gekozen. De overigen, of in iecler geval velen van
hen, namen kennelijk genocgen met willekeurig
welke van de kandidaten. . .

IrcEZNETSOV: Ol zo wàu(tu ilaarcnLcgcn rnet
geen van de liandidal,cn tevreden die werhelijk lians
hadden op succes. In de VS zijn in d,e regcl slechts
cle vcrtegenwoordigcrs van l,wec parlijcn 'gcdoemd'

tot succes, te weten rle Republilieinerr cn dc Demo-
craten, wier programma's ten aanzien van dc helang-
rijkste vraagsl,ukliou nu ook weer uiol zullio grotc
verschillen l',ertonen. En indcrdaarl, is het rvel cle
rnoeit,c waanl lijd le vcr.l iczen met, r,.cn Jlczor:li aan
hol, sl,omlrrtlrtrarr.

SMlTtl : Ma:rr nls hot, nirrl, vnn drt liirrzrrrs tr'lï
lrflrangl,, vnn wir hangt, lrcl, rltn rvÈrl af rvoll<c par-
l,ii wint? Itrn als velen dc voorkcnr gcvcn ni,et aan
een of andere parlij, maar juist aan de IJe-
mocraten of de Republikeinen, dan betekent dit dat
zij da| verdienen, daar zij zich gunstig onderschei-
rlen van anderen.

KOEZNET,SOT: Van terziirle bezicn ziet dc zaalr
er echter anders uit. Door om beurLen aan de
macht te zijn hebben de Democraten en Republi-
I<einen een praktisch onoverliomelijke muur lveten
te scheppen op de weg van welke derde partij oolr
naar een verkiezingsoverwinning. Neem alleen al de
noodzaak petities te verzam,elen, wil de l<andidaat
van een derde partij op een stembiljet terecht l<o-
men. Om op het stembihet van alle 50 staten te-
recht te komen, moet hij 2,2 miljoen hancll.ekenin-
gen verzarnelen. Bovendien s[ellen sommige staten
voorwaarden aan de tijd waarin de handtel<eningen
worden verzameld, andere aan de plaat,s, cn weer
and,ere aan de financiële bijdragen. Er zijn nog
tientallen andere bureaucratische voorwaarden-.
Tegelijkertijd hebben de kandidaten van cle Demo-
craten en de Republilieinen geen enl<,ele hanriteke-
ning nodig: zij komen automatisch op cle verkic-
zingslijst terecht. Volgens een door henzelf aange-
nomen wet ontvangen deze twee partijen uit dc
staatsl<as enorme middelen voor het voeren van hun
verkiezingscampagn,e, terwijl derde parl,ijcn geen
cent krijgcn. In het gunstigste geval l<ri.igen zc oen
gedecltelijkc compensal,ie na afloop vatr dr: vorkic-



zingcn, en dan alleen als het. hun lrrlit meer clan
5 procent. vau de sternrnen te halen. Op precies cle-
zelfde lvijze rvo«lcn dc kanclidal"e'n van 

-cen 
clexlc

partij gcdiscriminer.r,rl door dc ntirldolen voor mas-
sa-informatie, die aan huu campagnes praktisch
geen aandacht schenlien, zonder rvellie in Amerilia
een partij ge,doemcl is tot een ncderlaag. In iecler
gcval lijlit dit, allos van te,rzi,ide meer op ecn trvee-
parlijcnmonopolie dan op ecn geli.jliwaardige com-
pctitie van ideeën en liarahters.

SMITH: En wat l<an uw land daar tegenover
sl,ellen? Verliiezinger-r zijn ver,l<iezingen. Ol' i liiest
vertegenwoordigers van het gezag uit enliele par-
tijen, zoals clat, zij het wellicht niet op perfècte
rvijze, in het Westen plaatsvindt, of uit één par-
tij, waardoor horte metten rvorclt gemaakt met het
idee van verliiezingen zelf. Dit is juist rvaarom wii
de Sovjet-Unie beliritiseren.

KOEZNETSOT.' Maar daarmee maakt u - of u
het wilt of niet, - de fout uw cigen orde gedachte-
loos te projectercn op het verl<iezingssystec,m in ons
land. Maar hoe liun j,e dcze twcc systenrcrl verge-
lijhen, als dc verliiezingen in de SovjeL-Unie nicl,
plaatsvinden op basis van partijlidmaatschap. Zo
rvas bijvoorbceld bii de laatste verliiezingen voor
de plaatselijlic gezagsorganrrn rneer dan cle helft van
de gel<ozen afgevaarcligdern geerr lid van cle Com-
mrrnistischc Partii van de Soviet-Unie.

SMlTll: Wie draag[ in dat geval dan de liandi-
tlaten voor uw gezagsorgancn voor?

KOEZNETSOV: De lianrlidaten worden voorgc-
clragen door de arbeidscollectie,vcn van ondernemin-
gcn en instellingen, cn ooli door de lokalc cellc,n
van cle maatschappclijl<e organisaties in iedere kies-
hring.

SMITH: Maar in cen kicskring kunnen immers
rvc'l Iirlrtalk,n arboidscolltrclievt'n cn maatschappe-

lijlie organisaties zijn, cn niettemin is er maar tién
liandidaat. . .

KOEZNETSOV: Onze liicsrvetten verbiedeu nict
rle voorulrachL van onliele kandidaten voor één kies-
liring. Het feit dat voor ellie hieskring zich één
liandidaat verliiesbaar stelt is een traditie gewor-
den. Over zijn l<andiclatunr rvordt tijclens cle ver-
kiezingscampagne onderhandelcl tloor alle maat-
schappelijke organisatics en arbeidscollcctieven
binnen dc betr:eÍïende liieskring

SMITH: En is tlat voldoende om op de verkie-
zingslijst terecht te komen?

KOEZNETSOV: In geen geval. Ieclere liandida-
tuur rvordt, alvorens op de lijst te rvorden ge-
plaatst, beoordeeld op vergacleringen van de kiezers
van rle kieskring. Het homt voor dat kandidaten
worden aÍgervezen, en tlan wordcn nicnwe voorge-
dragen. Buiten de leeftijd zijn dc persoonlijhe liwa-
liteiten van de kandidaten, de mal,e van hun so-
ciale activiteit en hun verantwoortleliiliheidsgevoel
een critcrium bi.i de selcctie. Daarom liom je onder
de lianclirlaten vcrtcgenwoordigcrs van absolunt
alle lagen van de bev«-rllting tegett, onailrankc'lijli
van beroep, welstand of nationaliteil. Zo is hijvoor-
beeld van clc 1500 afgevaarcligden in de Opperste
Sovjet, van cle USSR, h,ol, hoogste gezagsorgaan van
ons land, meer dan de helft (5{,3 procent) arbeider
of kolchozeboer. De rest vall cle afgevaardigclen
wordt gevormd door mensen die werlizaam zijn op
hcl, gebied van wctenscltap, cultuur, bestuur, on-
dcrrvijs, rloor verrtcgenwoortligers van andere bc-
ïoepen, en ook door partij-, vakbontls- en liomso-
molactivisten.

SMITH: U zegt dat op d'e liiczcrsvergacleringen
ccrl voorselccLie yan liantlidaten worclt gemaakt.
Maar dit loopt immers in feil.e vooruil, op d«: vet'hie-
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z.ingsrcsultatcn, dc procedrrra ztll rvordt ovcrho-
dig, . .

I(OUZNti'l'SOV: .llo vcr.liicziugsvcrgatlcriugen
zijn nog niet alle liiezers, maar alieen Ér, ,.it._gonwoordigcrs. Aan rlc vcr.ltiozingon irr otrs lantl'worrlt, inrrncrs rlct,lEononrcn rlooij (r0n ovcr§,el_
d igt'ndr, rncerdcrhoitl r,an da vohvasson bevol-
king'. En lrrrl, 1s niot cons zo'lt hccl z.oldzanm vor-schijnsel rlat, do vrrrliiczingsresultaten 

-voor 
een oI

ardere l<andidaat bet,reur-eÀwi{dig bliiken te li;n.Zo lukte het bijvoorbeelcl in tgSS ïii cÍe verkiezin_
qcr^ ygg"^-{1e plaatselijke gezagsorgunnn in g0 vanrlc 2.304.830 kicskringtn de kíndiïlaat_afgcvao,riig,-
rlon nict, nrecr clan dc hclft van dc stentrnen teIralcl, en dns wcrdcn ze niet geliozen. In drieliicsltingen werden dc verl<ieTingen ongeklig
vorlilaard, omdat er g_g1 ovc,rtretling ïaa ptaïts!à'-
vonclen varr de wcl,tclijlie procedure:. In dóze liiös_
kringcn wcr.dur voor ,it, Lwtrcrlo maal vorltiorirgi.,
gehoude n.

SMITII: In ltcI Wcstcn brongt, iomanrl rl ie aan
r'lc verkiczingen voor het plaatselïjl<e of centrafc ge_
zag cleelnecmI zijn progràmma aàn de ]<iezcrs. Uit
ll.am v-alr zijn parl,ij of zijn aanlrangers bclooft
hiJ l,a.l houdt lrij niet altild en in alleí zijn woorrl
- rte kiezers, dat hij hun een beter leven zïl bezor_
gen. IJe kiezers vergelijken deze beloften, alsook deliansen die er zijn op vetrvczcnlijking ervan, en
Desrrssen dan aan wie ze d,e voorl<eur Eeven. Maarwqt kan een kandidaat in urv land -f.tou.", 

ui,achter hem slechts één of enkele arbeidscollectie_
ven of maatschappelijlie organisaties staan?

KOEZNETSOV: Zelïs als hij gekozen is in cen
!lrï!!:.tl:t gezagsorgaan, onrvang"r a" rfg-"ur;riig-
rle,.truitengewoon brcrle volnachten. Dc Sóvjets vin
volksafgevaarcligden zijn binrrcn hun cigod gcbicd

vollcdig baas ovor allc groltl cn bcslisserr all.c bc-
lalgrijkc econourischo cn sociale liwestics. Militie,
loliaal [ransporl, cn de clicnstver]euende sector zijn
aan hen ondergeschikt. Zij vaardigen verordcningón
uil, die hcI hcle plaatselijlio lcven roguleren.-Zij
boschihlien over linanciölc mitldelen raar dc «-rrr-
vang van hun aduinistral,icvc invlood.

SMITII: Maar lateu we nu eens aanu(,,rrcn tlal tlr:
liiozcrs zich tocir vergist hobbcn irr hun licrrzc. Gcorr
cllicl sysl,ccm bicdt imners hontlord procenI garan-
tie. In hct Wcsten pleegl, urcu wocdorrdc biicvorr
varr cle l<iczers te boschouwcn als oon clfoct,icf ins-
It'tttttorrt olr invloed rrit, to ooIon(]lr ol) con rrirlal,ig
sorrator of congloslitl, burgomeosl,cr oI shcrilf: zij
v()r:ruerI ccl serious signaal tlaL hclrr rle volgcndo
vtrrlilczirrgerr rrir:ts goerls rvaoht,. IJosohililtr:tr tlr: Sov-
jel,-l<iozers ovrrr tlergt,lijlir: ilst,r'unronfeu?

KOEZNEISOV: Eeu algovairrtligtlc is verplicht
rurilsíeus éólrnaal per jaur reliorrschall at te leggerr
iluÍl de kiozers, el voor.ts zodra zij dit eisen. IIij
tlient rehenschap af te leggen over Letgr:en hij tot,
staud heeft gebracht, ovcr de opdrachterr of, -zoals men dat bij ons zegt, - de tijdens tlo ver-
liiezingscampagre ontvangen hiezersmandaten die
hij heeft vervuld, over het waarom als hij ze niet
Iteeft vervuld, over het hoe €n wanneer ynn flLr v€r-
rvezenlijliing van de opdrachten van de hiezers irr
de toekomst. Ik weet bijvoorbeeld dat gedurende
de laatste tien jaar van de meer dan vier miljoen
mandaten ruim 90 procent is gerealiseerd. Helaas
liornt het inderclaad voor clat cle lriezers zich in de
verliozer,e vergisseu. Ulaar irr daf geval beschikken
rvij over het meest efïectieve vau alle mogelijke in-
strumenten. Wij hetrben het recht hem eenvoudig-
rveg uit zijn ambt te ontzetten.

SMITH: En komt het, werkelijli voor dat u daar-
toc urv toevlucht Decmt?



ROEZNE'ÍSOV: Gerlurernil.l rle laatste 25 ,jaarzijn er circa B cluizend afgevaar.digclen teruggei.oc-
pen, omdat ze niet het vertrouwen van hun li'Íezer,s
hadden gercchtvaar.digcl. NIeer dan 100 van hon zijn
teruggeroepen uit cle Opperste Sovjets van autono-
rne en ,_"-r9-,r!p"ltieken, 12 uit clo Opperstc Sovjet
van cle USSR el dc ovcrigen uit cic plaatsclijlie
Sov.'Jol.s van voll<sal'gt,vaarrl igrllrr.
. SMITII:.Langs rvolke rveg de door het, volli ge-
kozcnen ook aan dc macht, liomen, hcl moeten nen-
sen zijn .dio compotenl, zijn in bc.stunrsaangclegen-
hcden, of hol nu de aangclegcnheclen van elon s"tarl,
van oen staat oï van het lancl zijn. Daarom is hot
niet verbazingrvelilioncl dat de meeste liandidaten in
Westersc lanclcn pr.ofcssionelc politici zijn. Urv ge-
zagsorgalt0ll bcstaan eclrtor uit tnurscn rl ie rnis-
schien rvcl got-'cl rle r.verlibank bcrlicncn of het scal-
pL,rrl'nles hantcr.en, nraar rl ie geheerl nict thuis zijn
irr het nemLrtl van beslissingoll op staatsnivt,au. Éij
het, uitoerl'enen van hun plichlen als al'gevaarrligcleri
brelir:n zc bovr:nrlien niet nre l, hrrn vr.c,"ger.e acltiri-
teite n. Hot-. lirrn rrt n zc irr rlczo ornstatrdighcrtlen
]tun rvt'r'h in rlt, gezagsor.ganen aani)

KOEZNETSOT; Inder.daarl zijn bij ons dc afgc-
vaardigden voor hct mer.endcel geen prolessionóle
politici. En mct uitzondering van het iileine appa-
raal tlab de dagelijlise zakcn regelt bestaan de- ge-
zagsorgan_en bij ons uit rnensen, clie zich het groót-
ste gedeelte van hun tijd ophouclen te miclden van
de mcnsen die hen hebben geliozen. En desalniette-
rnin sllelen ze het best lilaar met hnn verplichtin-
gen. Zíj nemen deel aan het rverk van cle perma-
nente afgevaaldigdencommissies, die zich in ile pe-
liorle tnssen clo zittingen vau de Sovjets bezighàu-
clen met, cle uitwerliing van wetsontrver.pen of ieror-
deningen, met de voorbereiding van vraagstuhken
voor cle zittingen err me[ de controle op dè uitvoe-

rirrg varr do besluitcn crr wetten. Zij rrenren clccl tran
de zittingen zell, rvaarbij ze besluiten besprelicn en
aanrlernen en wetten en vc,rordeningen bekrachtigen
binnen dc haclers van hun volmachten. Regolmatig
houden ze spreel<unt' voor hen die hulp nodig heb-
ben in persoorlijlie aangelegcnhcrten c,n in aan-
gelegenheden van rnaatschappelijk belang. Onte-
gcnzeggelijli nc,e.mt clit allcs heel wat, tijd in be-
slag. Echtc,r, gcdurende ile clagen dat dc Sovjet zit-
l,ing hooft, en ooh geclulende de tijd die nodig is
voor dc uil.voering van de volmachtcn als atgevaar-
rl igrlc in do periorles tussen cle zittingen , zi.jn zij
vlijgc-steltl van hun clir:nstvelplichtingon moL bchoud
van loon.

SMITII: Zou hot niel, sirupelet' zijn het op onze
rnarr ie r' It, rloen: trls aarr ielnarrr[ connraal rle vett.e -
genrvooltl iging van hel voll< in de gezagsorgaren
t,oevertrourvrl is, laat. hij zich daar dan maar 'l'ull
l,irne' nrcc bezighorrrlen?

I{OEZNETSOV: Wij zijn vau mening rlal, een
afgevaarrligdr,, als hij zich voorlduroncl t,e nridclen
van zijn kiezers bevinclt, de rnogelijliheicl lirijgt va-
Itr.r ziirr oor te lenen aan rle openbare mening, de
behoelten en belangen van cle liiezers beter te ler,cn
liennen en op meer verantlvoorde wijze voor hen
op te komen bij zijn werk als algevaardigde.

Enkele statistische gegevens

De Sovjets van Volksafgevaardigden, d.n.z. de
Opperste Sovjet van de USSR, de Opperste Sovjets
van de autonone en unie-republieken, alsook de
plaatselijke Sovjets, vormen één systeem van
staatsgezag. Alle sovjets worden gekozen op basis
van algerneen, gelijk en rechtstreeks kiesrecht bij
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geheirnc stcrnrning. De zittingstermijn in rle Opper-
stc Sovjct van rle USSII en in dc Opperstc Sovlets
van «lc autonome el unie-republieken is 5 jaar, in
do plaalsclijkc sovjcts 2,5 iaar.

llet lroogste orgai
s ov j er,- un i c,, o" o,Ë,.:ï," rÏ,ïi "ïtïÏf ï,ïïf, Jflï .'l:
uit [wce karners bestaat: de Sovjct vau de Unic err
do Sovjct van de Nati<»raliteitcn. IIlk van de ka-
rnors btrs[aal, uit cen golijk aautal afgovaar.tligden.

Dc Sovjet van de Unie rvorrlt gekozcn in kies-
kringr:u lret gelijko hevolkingsaariÍalleu.

I)e Sovjet varr de 

-*"rrrrrrr*iter 

rvortlt gekozen
volgens tle uoun: 32 afgcvaardigdclr uit ietlerc unio-
rcpublick, 11 afgcvaardigden uit iedere autonomc
republiek, 5 afgevaartligden uit ieder autonoom dis-
trict cn I afgevaardigde uit iedere autonorne kies-
kring.

!*+*

Op 2 maart 1985 rvaren er in ons land 52 01ll
Sovjets vart Volksafgevaardig«lert, tlus plaatselijkc
gezagsorgilnou, rverkzaartt. Vart de gekozeneu was
4415 procent arbeider, 24rB procent was
kolchozeboer. Mcer dan I Iniljoen afgevaardig-
den rvaren vïouwett. (lirca cert tlertle besttlnd uit
jongercn tot Í|0 jaar. Drie krvalt vittr tle itfgevaar-
digden heeft een hogere of middclbare opleiding.
ln de plaatselijke Sovjets zijn rueer dan 100 vol-
ken en volksgroepen vertegenlvoordigd.

**{t

Bi! de verkiezingen in de USSR wordt telkens
ongeveer de helft van de afgevaardigden vervan-
gen door nieuwe. Gedurende de laatste 20 iaar zijn
meer dan 20 miljoen mensen als afgevaardigcle ge-
kozen.

Gerlurende au tnot"t] ,; ;- is het budget lvaar'-
over dc plaatselijke Sovjets Itet beheor voeren ver-
dubbeld en thans beloopt het mcer dan 50 miljard
roebel.

tat

Bij de in 1984 gehouderr verkiezingen voor tle
Opllerste Sovjet in zijn lle samenste[ing werden
irr de beide kamers ieder 750 afgevaardifden ge-
knzen. Onder de afgevaardigden ivaren eí SZt 1r-
beiders( 35,20101 et 242 kolchozeboeren (16,10/6).
Yan de afgevaardigden was 32,8 proeent vrouw. Er
\yaren 331 afgevaardigden (220lol in de leeftijd tot
30 jaar.
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'W'aarom kon tlircctcur X arbcider'

Y niet ontslaan?

IrcEZNETSOV: Wii in tlc USSR verstaan on-
clcr lrel, woorcl'clemocral,ie' nicI allcen clc lir,vestie
varr lrct gczagl nict, alleen clc politielie cil persoon-
lijke vrijhedert, maar oolt ccotrornische en socialt:
r:echlen. Vóór allcs zijn dat het rechb op arbcid, err

dc.r:halvo ook op een gegarandeerd inliomen, het
leclrL op rvoonruimte. op gratis medische zorg, d.w.z.
op allcs rval, de nl('nser) zol<ellrcirl in het levon geeÍt.
Zonder cleze rcchten vcrliezcn allc andcre rechtctr
cn vrijhcclen naar onzc diepe overtuiging - ltoc
waarclevol ze op zich ooh mogen ziin - lrun ziI'r.

SMITII: Ili denk niet tlat iedcrere.n bij ons hcl,
daarmee eens zotl zijn. Natuurlijk, cen gczellig huis,
vast rvt,rli, dol<tcrshrrlp voor ierlereort erlz. zi.in za-
ken die aIIe aan tle basis liggen van ltel, menselijli
welzijn, van hct mcnselijl< geluli. In ieder geval gaal
dit op voor veel menscn. Intussen werd bij ons in
Amcril<a hel, rccht op gelult al 200 jaar gelctlcn uit-
gcroepcn rloor rle groncllcggerrs van ottzc ttat,ic, dtts
lang voor do opkomsL van rlw staal,. Dtts waat'itt vcr-
schilt lrw opvatting ovcr ocotlomisclto ,cn sociale
lcchtcn van onzc opvatting van rccltt op goluk?

IQEZNEl'SO7: Ilierin, clat bij ous tlezc recltten
niet enkel zijn uitgcrocllon. Latcn rvc biivoorbcclrl
ccns dc arbeiclsborrt:s llcrltoÍr. I rr tlc Sovjct-Unie w,crtl

rlc laatste arbeidsbeurs geslote'n in het, hegin van
tlo .iarcn dcrlig, on Itc1, lrrlit ons tttt al meot: tlatt
vij l'l,ig ,iaar ietlc,reen van rvorli Ie verzeliereu.

SMITII: Op zich is dal, nicl, slechl,. Maar in het
Westen heerst de mening dat cle huidige produktie
ccnvoudiglvcg nict aan iedercen plaats ltan bicden
cn triet iodcrecn dio cen ltalln rvil claaraatr l<an ltel-
pen. Derhalvc drirrgt, zich de volgcnde conclttsie op:
oÍvcl urv produkl,ie is niot bij dc tijd, ofu,el de vol-
lcdigc n,erligelcgcnht,irl s,ordt litrnst,matig in st,nttcl

Eehouden.
I{OEZNETSOV: Dcnlit tr ccht dat in hct land

dat als eerste cen satellict, heeft gelanceerd, dat als
eerste een lierncentrale heeft gebouwd en vandaag
de clag de toon aangeeft in een hele reeks bedrijfs-
takhen, waarbij het een vijfde van de wer.eldpro-
duhtie op industrieel gebied voor zijn rekening
neemt, de proclulitie ttiet bij de tiirl kan zijn?

SMITH: Des te mocilijlier valt hct te geloven in
het natuurlijke karakter van de volledige werl<gelc-
gonheid in rrrv lancl. . .

KOEZNET^§Oh Dat is moeilijli omrlat het W,es-
ten geen volledigc rverkgclcgenh,cid licnt. Toen in
dc eerstc helft van de jaren zeventig ondernemin-
gen bij u bij honderden cle deuren sloten, werden
cr in cle Sovjc[-Unie circa 2000 nieuwe grote fa-
briehen gebouwd. In de daaropvolgende vijf jaar
liwamen er nog ,eens { 200 industriöle ondernemin-
gon bij. Al die tiid wertl er in hct noortlett crn heb
ooslen van orrs land energiek gewerlit aan tle ont-
ginning van nierrwc gebiedcn, dic rijk zijn aan
branclstoffen cn mineralen. Wilt u voronderstellen
dat dit alles alleen maar geclaan is om het Westen,
clat werkloosheid kent, dwars te zitten door op
liunstmal,igc rvijze dc worl<gologonlteirl in slantl te
houden?
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\\Ii j bourven vell, omdat n,i j eon hcter, ri jker,
conrl'ortabt,lcr lcvcn .n,illcn lcidrin. En s,crltclijli, ic-
rlere vijltieu jaar r,er.tlubbelt rlc, levensstandaàró irr
orrs [anrl. I)e l<oopl<rachI van tlc bevoll<ing neenrt
toe, wal, rrel uioulve inl.ruls gr:ell, aau tlo <-rnhvililic-
litrg varr tle iutlrrsLric. Ovei het geheel gerlomer-r
Itccl't orrze t'corrornit zich .* do jlrcn varr tltl- burgor-
oorlog cn van clc J1y6.,,,1o \\Ierelrloorlog triot meege-
rrrlieud - cnlit.,l in opgi-rirtrrlc lij rr ontwikkoltl, zorlat
eI permancnl. itlsmitat. nicrrwlr artrt,irlskr,aclrlorr no-
tlig waren. Allocn al irr 'lg8l'i zi.lrr cr, hijvoorllt,eltl
2 miljoen vacahrres geschapen. En voorlàpig is er,
geen redenen om aan te nemen clat hierin- in de
toekomst veranclering zal liomen.

Hieraan liunt u zien wat wij verstaan onder het
recht op arbeid als een van de funclamenten van
cle democratie.

SMITII: En toch is clemocratie vóór alles vrij-
heirl. Maar hoc valt het mct vrijheicl te rijmen clàt
uw maatschappij ieder verplicht te wcrken? Het
principe van de vrije maatschappij bestaat hierin,
dat icdcr lrct, reclrt van keuze hccft. I(rrn.ic in hct
tcgenovcrgestcltlo govirl iillollrarrlrl, wol van rlorno-
cratic splclicrri)

KOIIZNETSOZ.' Maar wat, is dat dan, donrocrtr-
tie-? Volledige, absolutc vrijheid van cle persoon-
lijkheid? Maar ovcr een dergelijlie vrijheid beschilil,
niemand, in welke maatschappii ooli. Ieder van ons
tlicnl, r'clien ing 1r' hondtin urct, de lcvcns- en gedrags-
norm0n, mt,l, ct'n bcpaald rvaardesystoem, dic in
zijn maatschappij aanvaard zijn. Deze normen clr
waarden hunnen verschillen van of overeenkomen
met die van andcre landen, maar ze bestaan be-
slist. Ze l<unnen meer of minder streng zijn, maar
onlerrocpelijk bcpcrhen zc tlc vrijhcid en de mo-
gelijkheirl t.ot kcuze voor iccler van ons. De heper-

Iringcn kunnen zi,jn opgelcgrl door tlc wel,geving,
bijvoorbeclrl door cle s[raIwet, oI laugs andere rveg,
bijvoorbeelcl cloor algemeen aarrvaarde gedragsnor-
rtren, religieuze geboden, oÍ cloor ,een systeem van
anclere waarden die in cen maaLschappij zijn aan-
vaard.

Vele van onzc waarclerr zijn ontsprongen aan de
socialistisclrc revolutie, die een totale omwenteling
heeft veroorzaakt in de levenswijze van het voor-
uralige Russische l(eizerrijk. De revolutie heeft de
arbeiders aan de macht gebracht, mensen die vroe-
ger rechteloos waren en weinig of niets bezaten.
,\ propos, evenals vroeger wordt ool< nu het groot-
sl,e deel van de Sovjet-leiding gevormd uit menscn
clie afl<omstig zijn uil arboi,Jers- en boerengezinnen.
Dc revolutie is tot stand gebracht cloor cte arbeiders
in het belang van hun klasse. Hun belangen waren
uitcrsL simpel. De boeren wilden niet langer hun
rug buigen over de gronden van de landheren, ze
waren van mening dat het lancl moest toebehoren
aan hen die het bewerli[en. Dit, aisLen zij overeen-
kornstig hun opvatting van sociale rechtvaardigheid.
De arbeiders achtten het rechtvaardig dat niet de
eigenaren van de fabrieken, maar zij zelf. de in-
komsten uit hun arbeid ontvingen. Deze mensen
grepen de mach[ niel om te verhuizen naar de
herenhuizen en zich de vruchten van andermans
rvelli toe te oigonen, rnaar or1 zelf tr: r,vcr:lien on cle
lesultatett varr hrur r-rigerr urbeitl iu cigerr harrtl tt:
ltebl;ou. Zo orrtstonrl tlu ethiek vau tle uieuwe mart-
schappij, r,rr aau ele basis van llr!t rvaarrJensysteeu
lag de arl-reid. Zo ontstolcl orrs princrpc: 'Wie uieI
u,r:r[i[, oel, rrieL,'

l'ot zover de geschiedenis. Nu over tle dag van
vandaag. Do Sovjct-slaal, hcefl, niot allcou cll<ó llrr-
ger van rvcrlt kunrren yoorzic,n, maar ooli van woon-
ruiruLe . Ur is r:ol gl'ut,is olclcrrvijssLolsol itr h,ct lo-
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vcn geroepcn, rnodisohe lrulp cn vc.lc anderc zaken
zijn gratis. Maar deze zegeningcn zijn ons niet in
de schoot komen vallen. Daar hebben allen hard
vool moetcn wcrlien. Wat geeft de man die nieLs
prestcort het recht hiervan gebmih te malien?

AIs onclcr dcmocratic rlient tc worden vcrsl,aan
clc vrijheid van clc ccn om tc leven op de koslcn
van de ander, clan bestaat clcze vrijheid bij ons niet.
Te arbeiden, de maatschappij tot nut te zijn is niet
alleen het recht, maar ook de plicht van de burger
van ons land. Maar we hebben het hier uiteraard
alleen over de mensen die arbeidsgeschilit zijn. Wij
zijn bijvoorbeelcl niet van mening clat de arbeicl van
een moeder die thuis de liinderen opvocdt, of ge-
woon van een vrouw die de leiding over heL huis-
houdcn hcoft, rninclor achtenswaarclig of van min-
der belang is dan werli in de cconorni.c. En uiter-
aard beslist een vrouw zelf of ze huisvrottw wil blij-
ven of een baan noemt,.

SMITII: Laten we aannemen dat ze voor ltet
laatste liies[. Iu ]rocverrc zijrr de mensen bij u vrij
om zelfstandig een baan te liiezen? Veel mensen
in het \Mesten veronderstellen dat in de Sovjet-
Unie een dergelijhe vrijheid niet bestaat. . .

KOEZNETSOV: En bij ons zijn veel mensen
juist overtuigd van het tegendeel, nl. dat deze vrij-
heid voor vr:len in het W,es[en juisb niet bestaat.
Zogt, u eens, well<e kouze hebberr dc rliljoenerr lver'k-
loz+m van Arneri ka oï van andere lanrlen varr het
\Vesten?

SMITÍl: Weet n, zo eenvouclig ligt dat alles niet.
Larrg rr ict ierlcre werkloze is eeu slachtoÍfel van
de omstancligheclen. Het komt heel vaali voor dat
ncnsen door Irun cigon luihcid of onbo.lrolpenhcid
hun kanscrn rriel, benutl"cn. Ontlcr dc rvcrlilozen zijn
cr ool< monsorr tlic hulp lirijgcrr varr tle sl;aaI on

zclfs nict probcrcn wcrli te vinden. Me[ cen dergc-
lijli lcvcn zijn zc volkomen tcvrcdcn. Dat is hun
kcuze.

ITOEZNETSOV: Lttic cn onccrlijkc nrcnscn hcb
jc ovcral. Maar dat juist zij cen ticnde uitmaken
ïn,r clc, ht'lo arbcirlsbcvolliirrg varr Antctilia valL
rnocilijli t,o gt,lttvcn. I]i,i ons is lrlctr van ulonirtg daI
de wcrl<looiheid cen l<aralitcristieli syrnp[oonl is

van dc ziclie cconomic van het W,esbcrl' cen natuur-
Iijk produlit vatr dc marhteconomi,e.

SMITII: Nu goecl' bij u heerst geen werkloos-
hcicl. Maar ziin dan wcrlielijli al uw problcmen
tlaarrncc opgclosL?

KOEZNETSOV: Ilot, [rolangrijl<sto socialr: pro-
bloctn is crtncr: opgotost,: bij ons zijn or gcen ovcr-
tolligo ttlorlsL'rt, ir:tlor is van rvaardt) voor dc ntaal'-
schappij. AI heeft voltredige workgr:lcgenheid bo-

paalcle kecrzijden.
SMITH: Bijvoorbeeld?
KOEZNETSOl: Als er vacatures zijn hunnen de

rnensen hun werli kiezen, hunnen ze vrij de ene

baan na dc anderc llemcll, op zooli naar hct' werl<
tlat ze het meeste aanstaat' En een zel<,er tekort aan

arbeidskrachten, een probleem dat zich bij ons met
heb jaar sterlier doe[ gelden, heeft ertoe- geleid dat
onclernemingen zijn begonnen elhaar te beconcurre-
rcn bij het àantrehkcn van wcrkkrachten. En uiter-
aartl giIaIr tlo tucttsotr tlaat'ltrlott, lvaar tlc arbcitls-
v,rorwaitrt[,rtr hcL brrst zijn, rvaitt' tlo berlri,ifsvcilig-
heirt lrcI ltet't'otrrvbaarsl, is, walu hol, loolr ltoget' is

enz. I)r: vorlieztLs zi,in t[rl t[ircct'ies r'l ie tle rrrorrsclij-
l<o factor orrclcrscllal,Lc n.

SMITII: En dat noemL u licerzijden!)
I(OEZNETSOIl.' Natuurlijli, op zich l<an dit best

goccl zijrr. Maar allcen darr, als llcl gaa[ otrl' con-
Jciöllicirzo rvcrkers. Sortrtnigen hebbcn zich goctl
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ailng('l)asI rràn d0zo silrrtrt,io. Zi,i wctr:rr bijvo«lr.Íror.LÍ
dat rlo bcrlrijlsleiclirlg trioI graag ietnanr[ ontslaat:
de bedrijfsleiding moet zich dan ifpeinzen cloor wie
de ontslagen werliliracht te vervangen, terwijl deze
zonder veel moeite te hoeven doen óen nieuwle baan
vindt. En ooli cle ontslagprocedure zelf is uiterst
gecompliceerd.

Zo is het bij ons bijvoorbeeld verboden iemancl
te ontslaan zonder toestemming van de vakbond.
Anders beslist de rechtbank automatisch dat de ont-
slagene moet worden teruggenomen en verplicht
het besluur tot een schacleloosstelling voor d-e ge-
dlvo_ngen- alwezigheitl. Het is verboclen een jonge
werlilirachb te ontslaan op grond van ongesóhik1-
hcicl voor he[ werli, als hij het hem op§edragen
lverli niet aankan zuiver uit gebrek aan- órvaring.
Oclli is hel, r,erboclen iemand te ontslaan op gronï
van sloclrts één ovcrtreding van de arbeidsclisci-
pline. DaL lian allec.n maar als het om een heel
glove overtrcding gaal,. Slechts systematische over-
l,redingen rnal<en het voor de bedrijfsleicling geoor-
lootci zich van zo'n lverliliracht [e <_lul.doen. n" aan
nog is hct ontslag nieI toegestaan als het meer
dan_ een maancl plaa[svindt nadat ]ret vergrijp is
ontdcl<|, en later dan zes maanden nadat hót heef[
plaal,sgevonden. En er zijn nog vele tientallen an-
derc beperliingen.

SIWI?ll: \Vaar is rlat alletlaal got,d voor, als het
Itxrlr allercrr ruiritr. gaul, orrt rralatige u,erliltrircLtorr,
r-rI gcrvoorr otrt n ietstrrr [,tr:rri)

IiOh:ZNlil'50l'; I)iI soolt garantieruaatregelen is
uotlig onr clc nronsen t,c bohocden voor inciclenton
of voor eigenmachtig optreden van de bedrijfslei-
ding, om zodoencle de man die eenmaal een missl,ap
lrcel't bcgaan tlo ltans to gcrvcn zich Le bctercn.
Nlaar ili bon hel ol,uteo er:us da[ ctc wel,lru die wij

hcbbcn bcrlacht voor dc lleschct'ming van tlc rcch-
l,en en belangcu van gewe[ensvolle nlensel] in een
aantal gevallen wordeu gebruik[ door duiclelijke
nietsnutten. . .

SMITH: Waarom a-tlcs zo gecotupliceord ma-
lien? Wij zijn van mening dat de meesL eÍfectieve
stimulansen worclen gevormd door goede betaling
voor goed werli en ontslag voor slecht. Niets drijft
de ijver me,er op dan het uitzicht op een rij men-
sen die de wens koesteren jouw plaats te bezetten.
Misschien is werkloosheid wel een kwaad, maar
geef toe, het is ook een reffectieve stimulans. . .

KOEZNET§O7: Nu ja, iedere maatschappij heeÍt
zijn eigen principes. Zelfs al zou werkloosheid een
panacee zijn voor alle rampen in de economie,,dan
irog zouden wij er niets van moeten hebben. Werh-
loosheid veroorzaaht automatisch ongelijkheid tus-
sen de mensen. Economische en mor€le ongelijk-
heid. Een werhloze is altijd een bedelaar. Hij vraagt
om een vacature, e,en uitkering of een aalmoes. En
een bedelaar is altijd ,een yernederd mens. Altijd
is er sprake van vertrapte menseliike waardigheid.

Het Sovjet-volli heeÍt na veel lijden het rechb
verkregen op volledige werkgelegenheid, op zeker-
heid voor de dag van morgen. De socialistische re-
volutie van 1917 en de daaropvolgende jaren van
strijd tegen binnen- en buitenlandse contra-revolu-
tionairen hebben diepe sociale veranderingen met
zich ureegebracht. Geloolt u llle, di[ rvat'ett zware
jarel. Horrtlerduizctttltlll lll(]lrs,ell warell Lewust, be-
L'r;itl onnteuselijlie ott[berilgert fe Iijtlel, tle tlood
tegemoet l,e l,reden. Flrr rveel, ll wilal'voor? Ont ert'tlor
Lrr zorgeil dat, zo rrieL zijzel[, tlan toch ltutt liiutlc-
ren nooit meer de wanhoop van de ui[zichtloos-
iroicl zoudert meemalien.

Lang vóór ons hebben clenkers uit het' verleden
dr: idcalcu van gclij l<hoitl goploclattccrrtl. Maat' ttt-rg



nicman(l lrccIt, gcprobeerd zc tol, staatspoliliek tc
verheÍl'err. Voor cle Sovjet-maatschappij àvenwel isdit ccn br:langrijk, zo niet het helaï[rijhste doel
gcworrlcn.

SMITII: Maar clal, is l.«rclr ccn utr_rpia. IItic l<rur_
ncn bijvoorbccld slimmcn crr tk,rnmcri handigcn en
hrir:rr cconornisch gclijk zijrr? En tlaal nlr ecnulaal
dc rncrrscn nict, als gclijken gclloreu worilctr, zullen
cr, hoe jamntcr dat ooh is, àltila rijkcn en armcn
zijn. . .

I(OEZNI|T'SOV: Wij bcschouwen riilirlom cn ar_
rurocdc nieb allcen als hct, gcvolg van natuurlijlio
Iiwalil,cil,cn, van de mensolijló ,aïrur. Wij zijn ïr-
van o_vertuigd dat dcz,e incleling word[ veiooizaakt
door' .hcl, socialc systeem, dat Éet mogelijh -orkt(lat, rlo cnc gríJcp zich vor.rijlit tlanlizij dc arbcitl
varr tlc nrrrIct,r-1.

lVij hebben vorandering gebrachl, in cleze stand
van zalien rltior cen ntaatschapllij tc stichLen waar-in gocn lilaal,s is r,oor tr,vcre- polen, voor rijhdom
cn aruroecte, waar.in grond, natuurlijlie hulpmidde_
len, ond,ernemingen -en spoorwegen eigendàm zijn
geworden van het hele vo1k, en nlet van"particuheïe
eigenaren ,en onclerneme-rs. Bij ons is iecler, of hij
nu een .eenvouclig arbeider oI een bedrijfslcicler oi
bcstuurcler van €en boerclerij is, in dienst van de
ruraatsc.lrqrpi,j 

_ 
cn hij wortl l, rkror: dc maatschappij

bt'tairltl. DLra'bij'r'r:t[i.rrl, ..rrrr r,irrist,rtr stecltts twïr]
tot, trvr:eiineenhali nraaj zoveel als crru lrooggr:lnvali_
Iiceerrlrr albr:icler'. Een goerle arboider v,rri]ieut, on_
g(rvcrrt' everrvccl als cel ,i rrr.ist,. Hot loon víul ceJl
lrrrsclraullllour is rnaar arrrlcr.hal I t,ot l,weo .kaer zo
laag als dat van de directeur van een fabriek. En
alleen voor ollgeschoolcl'werli rvordt bii ons aanmer_
Iielijli rnincler betaald, al komt, de beÉling niet on_
tler hot bcstaansminirrum.

SMITII: Maar tlat is toch irnmers gocn vollcdigc
golijkheid. ..

KOEZNETSOV: Inrlerdaatl, niet, vollcdig. Wij
verstaan oncler economische gelij l<heitl do mogelijk-
heid een gelijli loon te ontvangen voor gelijh-wer.k,
waarbij do maal,schappij ieder van werk, oplciding
cn een dah boven het hooftl verzeliert.

SMITII: Nu ja, op zichzelf is ]ret s[rcverr uaar
gelijhheicl prachtig. Maar bent u nie[ bang dat u,
door het verschil in loon van mensen meb verschil-
lende hwalificatie te verkleinen, hen van de stimu-
lans berooÍb om een vali tc leren waarvoor diep-
gaande liennis nodig is, c[,w.2. van datg,ene wat uit-
eindelijk de maatschappij voor[sluwt?

IOEZNETSOV: Bepaalrlo vcr:sclriilon in l-rolo-
niug ziju ononl,lioornbaar en zelfs wensclijli, maar
alleen binnen cle grenzen van het redelijke. Wij
vinden het bijvoorbeeld redelijk dat iemand die net
van de universiteit afliorn[ dc eerste tijd mincler
on[vangt dan een arbeider van geniiddelde ]rwaiifi-
catie. Na enkele jaren lian de voormalige student,
als hij een beetje zijn best doet, dit peil bereilien,
en na nog weer een bepaalde tijd kan hij aanzien-
lijh meer gaan verdien'en. Met andere woorden, wij
vinden dat het rech[ op een betere materiële po-
sitie niet alleen moet afhangen van het beroep
zelf, rnaar veelccr van datgenc wab iemand heeft,
lvetou l,o ll0roilioly op zijn gcbied, val h,oI lrul, van
zijr arbeid voor cle maat.schappij.

SllllTlI: Eu lultl het u altijd aan dit principe
vast te houclel?

KOEZNE'I'SOZ; Niet trltijcl, hef is inrners on[-
zettend moeilijk cle criteria voor de waardering vasI
l,c stcllen. Af en l,oc rnoetcn wo correctics aanbren-
gen. Dit is een serieuze aangelegenhcicl, rnaar van-
rlaag dr: dag is ol' een ander l.rroblcorn clat orrs mecr.



lwars zit. We zocken naar tvcgen om het, inkomens-
rcrschil 

_l,e vergrol,en tussen hón rlie nlaal. eerr beel,jo
.tanmodderen bij hun w,erk en hen die al hun
t<rachten gev,elt. Wij prober,en de zaak zo te rege_
len dat slecht werk en -een àuidelijh met de í.ternaar gooien economisch minder interessant wór-
den ,en dat mensen die zich hieraan schutàig mo-
ken hiermee niet weg kunnen kom,en. Hier trïblen
we niets aan de ervaring van d,e Westerse econo-
mie, en we zijl nog bezig met het opdoen van ei-gen ervaring. Per slot van relienin§ bestaat ons
sy_steem, bestaat ons_ land nog geen -zeventig jaar,
alles wat we doen, do.en we v:ooï het eerst.

Enkele statistische gegevens

Op 13 maart 1930 was het de laatste keer in
haar geschiedenis dat de Moskouse arbeidsbeurs
meusen aan een vaste baan hielp. Toen werden de
delTgn voorgoed gesloten. Sinds lg3t is er in de
USSR geen werklobsheid.

aaa

Gedurende de iaren van de Tweedo Wereldoor-
log: USSR - de produkticomvarrg neernt net Zb}fn
al

--- l/3 van de natiotale rijktlommen vernietigd
door de faseisten
YS --de produktieornvang groeit met 650/s

- het nationaal inkoÀeí groeit met 'i00 
mil-jard dollar

- de grootindustrie verdubbelt haar win-
stel

Elektriciteit (bruto)
Olie (incl. gecondenseerd gas)
Aardgas
Synthetische teer en plastic stoffen

Kunstmest (omgerekend op 100% voe-
dingsstoffen)

Cement

++ï

Het aandeel van de USSR in de wereldproduktie van de
belangrijkste soorten industriële produktie

(in procenten)

1950 1983

9,2 16

7,3 24

2,8 30 |

4,0 5.5

Nationaal inkomen
Industriële produktie
Landbouwproduktie
Investeringen
Produktiviteit van de maatschappelijke
arbeid

8,2 24

7,6 t4

tl :i. {-

De gemiddelde jaarlijkse groei op de belangrijkste gebieden
van de economie van de USSB en de VS tussen.1951 en

1983 (in procenten)

ussR vs
7,4 3,2
8,2 3,7

3,r t,s
7,8 2,6

6,1 2,0

{.*{l

De groei van het reële inkomen per hoofd van de bevotking
1940 1965
looo/o 298olo

1970 1975 1980 1983
398 % 493olo 582olo 614010
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fi:ts

belalgriikste economische indexcijfers van de
uitgedrukt in procenten van diè van de VS

Nationaal inkomen

1950 31
1983 67

Industriële produktie

1950 - minder dan 3011,

1983 - meer dan BOil,

Wat tle opbrengst van de inclustriële produktie
betreft bezet de USSR de 2e plaats in de rvereld
en de le plaats in Europa. Ons land neemt in de
rvereld tle eerste plaats in ryat betreft de winning
van olie en ijzererts, het srnelten van gietijzer en
staal, de produktie yan cement, de aflevering van
diesellocomotieven, elektrische locomotieven, wol-
len stoffen cn an(lere protlukten.

Vanuit ïvclk oogpunt, wor.dt u door
de politie in de gaten gehouden?

SMITII: \Mij in het Westen leggcn in lrct rvoortl
'clemocratic' alle iclealen clie we hebben op hel, ge-
bied van rechten en vrijheclen. Bijvoorbeeltl cle vrij-
]reid ons te verplaatsen: vandaag ben ik in Dallas,
en morgen ga ik naar Seattle. En er is niemand
dic me verhintlcrl, clat l,e rloen. In hun lcverr reizen
de Amerilianen heel wat af: ze malicn rt'izcn, rcr-
arrtlc,ren van huis of baan. Bcnt u in uw latrtl ooli
zo yrii u te verplaatsen?

IrcEZNEl'SOh lc.dor .iaar gaan 'liri0 tot 1/r0 nril-
,loerr vnrr rni.l n larrtlgcrrotcrr op rcis, llijrra tlc lrcll't
van dc bcvolliing van ons lantl.

SMITII: En hoc slaaI Ircl, rnot, r.cizcrr rraar lict
btril,cnland?

I{OEZNEf SOV: Dat ligt, aanmcrli,eli.ik ingcwili-
liclder, als hct gaat, r-rm rcizon naar hcl, Wcsten.

SMI'1'lI: Iit'rrL rr bang voot'orrzo inl'lot,rl «lp Sov-
,itr l,- I ocr is t.c n ?

I{OF:ZNIITSOV: 7,d<cr rrict,. l)c stroorn varr onzc
[ocristcn rrirar lrcL buitcrrlantl grooit gcstarlig. Dn
orlt orvoor tc zorgorr rlal, cr op lrrrlr rvcg niol tovoe]
hindcrlrisscl Iiggou, nonloll rle Sovjol,-vul<bontlen
rricl, zclclcrr allo <l[ cen groot, gcdcol l.c van de liosten
voor zo'n t't'is voor lrrrrr rr,ire rrirrg. lrr lrcL lli,lzorrtlt't.
slrror-rl<1, rl it, llij rcinat naar lanclorr tlic vor-rr ons vol'



'wcg liggen, hijvoorhoeld de lenrlen vfln Latijns-
Amcrilra.

Sl'IITIL' Iu rlal gr:vul, rvat is rlau het ploblcerni'
liOllZND'l'SOlr: Zrgt, 1r r!olls, rrret lva[, voor geltl

beLaall cetr Arneriliatrr tlie, laLen rvc zeggcn, in Me-
xico is beland?

SM IT TI : Mot, rlollars, natrrrrrlijk.
KOh)ZNlll'S()lr: Et §,orden rllar in ocn hot,el of

hank Sovjel.-roeht'ls aallgcnonten?
SMlTll: Dat btrtrviil'cl ik. [J maaht geern dcr-.1 rrit

van lrel, Intcrnal,ionaal N{ouctair l,'ontls (!n uw va-
luta l<an niet vrij omgewisselcl worden.

KOEZNETSOV: Maar wil iemand uit de Sovjet-
Unie vrij reizen in het Westen, dan moet hij toch
ergens zijn roebels wisselen voor buitenlands geld.
Waar kan hij ilat doen? Alleen in de Sovjet-Unie.
En dat betekent dat de staat hem een bepaald,e som
uit zijn valutareserves moet toewijzen, die begrij-
pelijkerwijs beperkt zijn.

SMITH: Maar toeristen uit het Westcn clic naar
dc Sovjet-Unie lionrorr lalcrr bi,i rr lo«:lr ooli hrriton-
lands geld achter. . .

IiOllZNL:TSOV: Dal lilopl,. IIct, is ook g('on too-
val dat hot aantal buil,onlantlsc toerisl,on dal, ons
Ianrl bezockt ongeveer correspondeerb met h,ct aan-
tal Sovjet-mensen clat, naar het buitenland reist.
Net als bij de buitenlandse handel moet er bij de
uitwisseling van toeristen een bepaald ev.enwicht in
acht genomen worden. Maar daarbij grocit de uit-
wisseling van toeristen met h,et jaar. Zo waron er
bijvoorbeelcl in dc pcriode van 1975 tot 1980 1B mil-
joen Sovjet-toeristen in het buitenland, Dat is an-
derhalf maal zoveel als in de voorafgaande vijf jaar.
En in 1983 zijn er aI 4,5 miljoen van mijn land-
genoten in het buitenland gcweest. Ongeveer cvcn-
veel buitcnlandcrs bezochten dc Sovjet-Unie.
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SMITIt: T)al l<an bc-ql zi.in. N{aar ilr ben nr'ct
alleen geïntcrusscorrl irr rle mogel i.ikheid onr te rei-
zr:rr. lrr hoL Wcsl,crr bi,ivoorboe'ltl ltool'1, rrietrruntI er
lang over na le denken wat €)rvoor noclig is om
van de enc stacl rraar de anderc te verhriizen als
rlal; henr boter. rritliornt,. Dat rrecrnt, lli.j ons niot, r,trol
tijc! in beslag. Is zoiets ooli mogeliik in ulv lanrl?

KOEZNETSOV: Zeer zeker. Zo verhuisclen er
bijvoorbeeld in de jarerr zeverr[ig jaarlijlis 3 rnil-
.j«len TrlaLt.clandsbt,rvont,rs nAat. rlc starl om zich daar
blijvend - te vestigen. A propos, eon tegengestelde
stroom, d.w.z. van de stad naar het plaltàlancl, werrl
in die periode gevormd cloor 1,5 miljoen mensen per
jaar. Derhalve zijn er tussen platteland en stad in
tien jaar tijci alleen al 45 miljoen mensen verhuisd.
DaarnaasI zijn er ook n«rg menseu van sl,atl naar.
stad verhuisd, en van dorp naar clorp.

Maar het is zeker waar dat dit niet altijd en
voor iedereen even eenvoudig was. Voor sommigen
was de woonsituatie in die steden waar ze zich per-
manent wilden vestigen een belemmering. Heiaas
is -dit p_robleem bij ons vooralsnog niet weral op-
gelost. In het biizonder doet dit probleem zich gà-
voelen in de grote steden, zoals Moskou, Leningàcl
en Kiëv. Er is onvoldoenrle woonruimte, en het
plaatselijk gezag:noerligt een bevolliingstoeloop niet
bijzonder aan. Het spreekt vanzelf dàt je op elk
willekeurig moment naar elke willekeurige stad
hunt reizen en daar een bepaalde tijd verlli5ven.
Maar als je besluit je blijvend te veitigen op een
plaats $/aar een nijpencl woningprobleóm belhat,
moet je zelf of door-de bemiddeling van een sp€-
ciaal kantoor iemand zien te vindón dic uit àie
stad weg wil. Dat wil zeggen dat er dus een ruil
plaatsvindt. Met andere woorden, om ervoor te zor-
gen dat de woonsitual,ie niet verslechtert, di,ent het
aantal nicuwc inwoners ongcvcet te corrcspotrderen
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mcl, lrel, aanl,al vortrolilrcrrtlcrr. flri dnt, i-q waar rl0
plaaLseli.ilio arrt,oril,eil,en op Iet,{ett.

,\l'lI'lll: N4aal lrr,llrol rliI rlarr u,r'r'lit'li,j k rrilt rlt:
vrijLeirt van uiglalici'

I(OIIZNETSOIt': Ja, irr zrlit,r'r,nratu l,r'1. N4irar
uil, Ltvctr lirvarlcrr lrrrlrltcrr u,i.i lrcI ruinsl,c gtrltozt'rr.
I)ri.i ons.is ttr trit.'rtnrtrt[ zorrtlt'r: t,rrr tlali lrot,rrrr 

'lrrrI

Itooft[. Ntrltrurl ii[i, nieL icrlercrrrr r'voont. zo ruirrt als
we zouclen willen. Daar sLaal, tegenover dal, strc,nge
controle op de Loewiizing van r,l,oonruimle ons ireef I
gehcllpeu cleze rnirr oI meer gelijli [c verdelen en
het probleem van rlaklozen l,e on[lopen.

SMITH: Ja, rlalilozen vormcrl ecn nijlrcrrrI pro-
l:Ieem voor vele lanrlen. Maar over hen hcbbcn rvo
het nu niet. De liern van tle zaali is clc vrijLeicl van
rlo pclsoonJi,ilic l<crrzt'. tlit, bij orrs irr lrt,t, \\'t,stcrr
boven all,es gaal,. . .

I{OEZNETSOI/: VraagL u tlan rraar eens aan
hen die oncler bruggerl, op banhen in parlien en in
rnel,row'agons slallen wal, zij zonden liiczcn: een echt
clak boven hcl hooltl of cle l,heorctische vrijlrcid orn
zonrler problenron dc «rvor:naclrting irr rlo Nr»vyorl<-
se subwav Ie rrrilcr r,oor rle l»rrr licrr in rltr llitt'ltorr
varr Philarlclplr iai)

Gelooft u me, do SovjcrL-rnenscrr starrrr ool< nicl,
onvcrschillig tegerrrrivrrr vriiheirl varr lir:uzo. Natrrrrr-
lijk kent onze orde ziin ongctnrrlil<urr. Maar dit ziin
gedwongcn ongomalil(crr. Volrr rrrvarr r,alltrrr rrog dit
tl.cccnuium af, nls wo, narlr wr) írann(,nron, r,ollcrlig
mct, lrcl, woon prrtlllorttrr lrrrllbcrr wtt.rrrr ir l' Ic t'cJtc-
nen.

SMITI'I: Maar zo te zicn zal irr ollt geval iri,i rr
heL paspoort clat ons in het Wcstc,n zo vrcend voor-
komt wel blijven bestaan, nietwirar? Bij ons is mcrl
van mcning clat dit in de Sovjet-Unie is irrgevortrrl
onr clc mensen ordcr controle tc Iroudcn. . .

KOIIZNIITSOV: Bij ons dirrnl, lrr:L paslxroll,. zoals

bi,i rr het rijhewijs en nog anderc rlocrrmcnlen die u
diltrvijls bij u heeft, als legitiuratieberviis. A pro-
pos, prob.eert u zich ccns te herinneren lto,eveel i,er-
schillende docum,enten en papierelr u Ilij u thuis he-
waart. . .

SIIIITII: Nu, ili rlenk hiivoor.ber.lil itan mi,i n so-
ciirlr: v,erzakeriugsliaart, rnijn riillcwiis, rrn rltrrr hth
jn,log mijn liiezerspas, geboorlcbtrvi,is, hurvr:lijlis-
boekje, doopbewijs, opleidingsgetrrigschrift, miliiai-
re - regiltratiekaart en lidrnaatschapsbewijzen van
clubs. Misschien wel m,eer dan ti,en clocumenten. . .

KOEZNET§OV; En kijkt u nu eens hoeveel ge-
gevens over u alleen al het rijbewijs bevat.

SMITH: Naam, adres, geboorteclatum, geslacht,
Iengte, kleur ogen, lichamelijke gebreken. Alles bij
elkaar zeven gegeyens. . .

KOEZNETSOV: Alleen in uw rijbewijs zeven
gegevensr__Onze paspoorten bevattcn ook zcven ge-
ggvens. Waarin zit 'm clan het verschil? Fer slot
van -reliening is het toch niet erg belangriili hoe
een iegitimatiebewijs wordt genoemd, weÈ En dit
is het nu wat ih niet kan begrijpen: waarom liomt
ons Sovjet-paspoort u nll zo vreemcl voor en bent
u in het geheel niet verbaasd over het paspoor:t dal,
u tqlvraag[ als u naar het buitenland gaat?

SMITH: Waarschiinlijk omdat voor velen vatr
ons een bezoeli aan llw lancl gelijhstaat, nrcl, t,on
sprglg in water van minder dan nul graderr. . .

KOEZNET^9OV; Maar: wal, schrikl, ri rlan zo al' irr
ons land?

SMITII: Alleen al do visunlaanvraagpt.ocrrrl ur.t, i*
voldoende om je rriL ,jt: hrrrnt-.rrr tc lrrrlporr. Al tlal,
bureaucratische gedoe. . .

KOEZNETSOT.' Neem me niet liwaliik, maar om
een gewoon toeristenvisum voor Italië te pakkcn te
ltijgen is twiniig dagen nodig, r,ool. Ilrràelarrrl .30
tlagen, r,oor West-Drritslanrl, Zwilscr.larrcl r:n .Taparr
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meer clan een maand. Om zo'n visrrm voor cle
USSR te krijgeu is maar 7 à B dagerr nc,tlig.

SMI'l'll: Vcr:I rlolrsulr zijrr ook barrg voor uw
dottane. Dic is r.olgens zeggen ongetvoon streng. . .

KOEZNT:TSOI': Net, rlie is rliot stt.rlngor dan in
andt,rr llnrlr,n. Ilr zi,in tlozolfdo hcpcrkirr[{cn virn
200 sigarot,tcn on ótin litcr sterlic dranli, hetzelfdc
verbod op de invoer van drugs en wapens. Het is
waar, ate Sovjet-Unie verschilt hierin r.an andere
landen, dat u geen pornografie mag invoeren, al
bent u daar nog zo van onder cle indrult. Voor het
overige mag u meenemen wat u maar rvilt, maar
alleen vooï uv/ persoonlijke behoeften, doch niet
om te verkopen of zrvart te verhandelen. En tenslot-
te, u mag in de USSR niets invoeren wat gericht is
op ondermijning van de staat.

SMITH: Dan is het dus niet onterecht dat uw
maatschappij gesloten wordt genoemd.. .

KOEZNETSOV: Ik herinner me een voorval dat
cnige tijd geleden plaatsvond met de Franse jour-
rralist Jean Christian Tirà1, clie op een toeristenvi-
sum naar cle Sovjet-Unie was gekom,en. In het ge-
heim had hij vijandige, anti-sovjetpamfletten langs
rle clonane gesmokkeltl, rlic hi.i op straat aan voor-
bijgangers begon uit to delen. Maar de militie stali
tlaat't,crr stol<jc vo«rL. Err rlc rvcst,orsc lters sl,ond
meteen klaar orn ons lancl een gesloten maatschap-
pij te noem,en.

Maar hoe zorr d,e politie in hct Westen optrotlerr
als toeristen uit de Sovjet-Unie in de straten van
Londen, Parijs of Ncw Yorl< pamÍlel.ten uitdeeklen
gericht op ondermijning van het kapitalistische
stelsel? Hoe zou cle clouane van die landen optre-
rlen als zc dergcliilte pamfletten ontdel<te in de ba-
gage vtrn llrrrgers rrit I)olon, 'l'sjeclroslowal<iio of
Crrba. . . ?

Prahtisch ovelal in hot, Westen verbicden en btr-
straf fen de wetten tegen de staat gerichte ac[ivi-
teiten. Dus waarom zouden zullie wetten er in de
USSR dan niet mogen zijn? Zoals altijd wanneer
het de Sovjet-Unie betreft meet het Westen hier
met twee maten. Waarom bijvoorbeeld geeft de En-
gelse of Canadese pers geen ruchtbaarheid aan het
feit dat de Amerikaanse autoriteiten al vele jaren
geen toestemming geven voor de inreis van vak-
bondsdelegaties uit de USSR, terwijl Amcrikaanse
vakbondsmensen ons land regelmatig bezocken?

SMITH: Misschien handelt rins Statc Deparl-
rnent niet aI te gastvrij, maar in cle handeling,en er'-
van steekt niets onwe[tigs. In de VS bestaat de u/et
van McCarran - Walter, die in het bijzonder de
liornst van vakbondsmensen uiI cornnmnistisc]re lan-
den verbiedt. . .

KOEZNETSOV: Op wellre maatsclrappij is het
predikaat 'gesloten' dan eerder van toepassing?
Overigens, ik stel me zo voor wat een drukte er in
het W,esten zou rï/orden gemaalit als de Sovjet-Unie
een standpunt als het Amerihaanse zou innemen. . .

Maar beangstigt u nog meer in ons land?
SMITH: Bij ons in het, Westen zijn er over uw

g,eheime diensl,, de I(GB *, vele verhalen in om-
Ioop, het ene nog vreselijker dan het andere. Is
het bijvoorbeeld waar dat KGB-agenten bij u alle
buitenlanders in de gaten houden?

KOEZNET SOV: Dat is even waar als het ver-
haal dat bij ons onder elh bed een militie-agent
dienst doet. Overigens, vraagt u eens aan een wille-
lieurlge buitoulander van herr rlie icrlcr jaar tlc
l-ISSR berzochL over dir: berrrchl,e l((lB-agerrl,err: oI
lrij ze vaali ziet, waar ze zich moe bezighoutierr enz.
En vraagt u dan meteen evell waarom vele w€ster-

'r' Comité vool Staatsveiligheid
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so [,oeriste]t cr gr]en beerr in zierr orrs
I<omen bezoelien.

SMITH: Maar rr onl,kent, clus nict
bestaat?

Sovjet-lJnie.'l'c oortlclorl rrAitt' rlc btrriclrten (lie we
hrijgen hebbc,n zii het bij u nieb gemalikelijk. . .

KOEZNETSOI,'; Als jc alles zott geloven wal, in
het, Westen lvoltlt gezegcl ert geschlovoll over tle Jo-
derr in ons land, tlan zou je gaan clenl<en dal ztj
bij ons als nabionaliteit in heI geheel niet bestaan'
Maar waar deze Jeugenachtige ber,veritrgen vandaan
l<omcrr en hoe cle stantl vatt zalttrn rver:ltclijl< is, dat
is t'r,rr itl'zottrlt'r'li.ili pt'olllt't'trt.

Enkele statistische gegevens

(icdutonde tlc periotle dat er irr de IISSR gtror-
ganiseeld toerislte bestaat zijn tlr cirtla I'r0 nriljoen
SovjeÍ,-burgcrs in rtteer dan 140 landon gervcest. 

_

Naar de USSR kortren iaatlijks trteer clan 5 rnil-
j«lcu buitenlanders. Voor rckelring van tle tooris-
Íisclre uitrvisseling met dc soeialistisr:he Iandelt
konrt 60 procent van allc rcizett ui1, en ttaar tlc
tlSSR. Wat betreft hct aantal l;oetisten dat dtr

IISSR bczoekt, beztrl; «lc DDR tle cet'ste plaats.

De laatste zo i^"* ;. ;", aantal buite.landse
gasten in de TISSR 6 keer zo groot geworden. Het
foerisme over de hele rvere]d natn in tleze tiid een
1r keer zo grote olnYang aan.

In lgBZ was er ,**r"U"r, ntet het vrxrrafgaan-
de jaar een toenaure van het aantal toeristen in de
USSR uit de VS met 40 procent, uit Groot-Brittan-
niö rnet 30 procent, uit Griekenland met 25 pro-
cent en uit Denemarken rnet 10 procent. f)eze ten-

iiog rrens tc

dat rle KGB

KOEZNETSOT; Natuurlijli niet. Sterher nog, erzijn buitenlanders die er heel nauw mee heiben
kennis gemaalit. Neem bijvoorbeeld Richard W. Os_
borne, eerste secretaris van cle ambassade van de
_Y§, OB 7 maart, 1983 werrl hij in Moshou in her
IliJjovslri P_arli op heterdaad beÍrapt toen hij raclio_
coll.acI had rncl, zi.in centrum. Twèe maandón later
kon nog cen Àrnerikaanse cliplomaat, L. Thomas,
at,l,aché aan eer aclministraliève afdeling van de
anrbassatlc varr rlo VS, zich ccn zcliorc vórstellilg
ntahen vau Jre I wer]i van deze organisatie. En we'l
precies op de ntinuu[ clat cle Amérikaanse attachó
zijn agent inslructies_overhandigcle om inlichtiugen
[c verzarnelen. Ooli Lon David Augustenborg, ïiein Leningrad dc post van vice-cons=ul bezetbó,' aal
waarschijnlijk wel ccn en ander l<unnen vertellen.
Zijn ontmoeting met I(GB-medewerhers vond 1r0 ki-
lo-meter van Leningrad plaats op het moment tlaluit een geheime bergplaats een contain,er met in-
Iichtingen_werct gehaalcl. Spoedig daarop moest hij
de Soviet-Unie verla[en

Het was ooli heel goed mogelijk geweest dat deze
diplomaten getlurendè de jarón rtaire in de USSR
werliten 

^niet , 
persoonlijli hennis hadden gemaakt

met het, Comi[é voor Staatsveiligheid (KGÉ). Dat
had gelirrnd, als ze cl maar. geerr spioriageactivi[ei-
tL'n 0p la hadclcu gehoutl,err.

ZegL tt l:er,lijk, dergeli.ilie rliensterr ziin er in wil_
lelieurig w,elk westeri land, en we mog"en veronder-
sbellcn dat, dic ool< lrrrn werl< rloen.

SMITiI: Ii:n irnrlere liwesl,ie rtic in lrcl, Wcslen
vcel zorgen baar[ is de situatie van de Joclen in de



dens hield stand in 1983. Over het geheel geno-
men groeide het aantal buitenlandse toeristen dat
de USSR in lg83 hezocht met 12 procent vergele-
kerr rnet 1982.

trta

De laatste jaren is het aantal plaatsen in de
USSR dat door buitenlandse toeristèn kan worderr
bezocht aanzienlijk uitgebreid. De grootste toeris-
tische organisatie in de Sovjet-Unie, 'Intourist',
heeft thans een aanbod van circa 600 verschillende
reistochten langs 160 toeristische centra in de
USSR. Op dit moment werkt 'Intourist' samen
net 700 firma's in meer dan Í00 landen.

Een andere *"*r-*O"0" organisatieo'Spoetnik,,
is werkzaam in de sfeer van het internationaal !on-
gerentoerisme en de ontwikkeling daarvan. Om de
uitwisseling van jongeren te bevorderen biedt
'Spoetnik' de buitenlandse toeristen aanzienlijke
voordelen, zoals 50 procent korting op verblijfs-
en treinkosten, en jonge Sovjet-toeristen betalen
gemiddeld 30 tot 50 procent van de kosten van
hun reis naar het buitenland.

rn de jaren zevenr,; ;r;" er in de rissR jaar-
lijks 15 tot 16 miljoen verhuizingerr plaats, d.w.z.
dat 6 tot 7 procent van de bevolking per laar van
vaste rvoonplaats veranderde. Het meest mobiele
gedeelte van de bevolking wordt gevormd door de
jeugd in de leeftijd van 15 tot 25 jaar.

Willen Joden weg uit de USSR?

SMITI{: In het Wes[eu wortlt veel gesprolien
over d'e vervolging van Sovjet-Joden vanwege ltun
geloof. . .- KOEZNETSOV: Hoe krttr je aan tlo onc kanl vr:r-
volgen w,egens geloof €n aan de andere kanL de

nocitlzakelijlö vtt-orwaartlen voor goctsdienstoeÍe-

ning scheppen? In rle Sovjet-Unie zijn bijvoorbeeld
l2dsynagogen in gebruik. Aan de Moskouse syna-
gog" i. eón- school-voor geestelijken verbonden, de

esjibot.
ï, or. land is het aantal gelovigen ond'er de Jo-

tlen relatief klein. Gegevens uit sociologisch onder-
zoek geven aan dat dit aantal in verschillende ge-

bierlei varieert tussen 2 en 20 procent. De gelovi-
gen hebben dezelfde rechten als atheïsl,en, z'e heb-
ben dezelfde mogelijhheden als aanhangers Yan ar-
dere religie s. Zi leiden geesteliiken pP, ei-even hun
relisieuzö lihratuur uit, vier'en hun feestdagen, be-

reid-en matse en hoosjer voedsel 'en houden andere

ritu,elen. Net als andere religieuze verenigiugen in
de USSR onclerhoudt, hel, Joodse ceut'rttnt contacl'ett
rnet geloofsgenoten in ander'e landetr, o.a. in Is-
raë1.

SMtTll: (htzc pcrrs rncltlt, dat Jotlr:n in rlc USSII
gettisct'irrirreertl worrlen. Als ze cclt hoge're oplci-



rlirg *,iii.rr'.igt'n *,,rri., ria.r.r,,.r. lrirrder.rrisst,rr
gcsclrapcrr lrr lrt'I is rrrocili.i k gocrl ltclaa]r[ rvor:]i Ie
vinclen. . .

KOEZNETSOI'.' l,atcrr \\.e ons Lot de leiterr lieren.
I)e 

.Jodeu .volm_en. qrra aantal mincler clan één pro-
ccn[ r,an de hele bevolking van cle LfSSR, rvat niet
verhindert da[ zij 6,5 lirocent uil,malien vatr de
rl()1lsen rl ic,11 gebietl Yan crrl[,urrr.. kunsl, liLcraLrrrrr.
trrr rcchtsgelccrdlteiil acticI zij n. Ortrlt,r btrrgers moI
tlc Joodse nalional itcit zijn er heel rvat cíic hogr:
pos[,err be.zcLten in Jrcl, Sovjel-1eger, ctie leiiling g"e-
vell aan grol,crc on lrleinero l'abrielien. Onder lren
zijn er die minister zijn of afgevaarcligcle in het
parlcrntrnt. Over.igt'ns, clrr ctrr.stc 

-presiclcriL 
va rr S«rv-

,icl-.Rrrslarrrl was rlr' .loorl .lakov Svt,r.rllr.rv.
Orrrlor s[urlelnton aarr lrrigt'rt, lecrinst,ellirrgen bo,

zctlcr Jor.len lpli1l:iol', rl.rv.z. irr verhrlrrr[ing loL lnrrr
bcvol l<irrgsaantal op lrcl, tol,aal, de corsl,e 

"plaa[s. 
.To

vraagI je aI lvaar.ont zo rvcg zorrtlcn gaan; als .io
lrot,.irrrU_e_rs goerl hcbt, rvat rviI jc rlan iiog ,rruer. .',,

SMITII:'foclr zijn,er 250 rl irizcrrrl nrorrson vr)r-
troliken. Hoe verliiaart u rlal,?

KOEZNETSOV: Yoor cle meesterr van hen lvas
Í9. g"igg reden gezinshereniging, en het gezin is
bij het, Joodse volli immers eón liecht instiíuut. De
wereldgebeurtt-nissen lrebben de Joden over cle hele
rvereld versprcicl, ztinrlc,r. zel l's rlc rreest. nautve ban-
den te onl,zien. Een andere groep van vertrolikenon
bestaat . uit, cliegenen vorrrl wÈ cle godsclienstige
overtuigi r)g ('(ln beslisst,ltle rol sp.,cltlri zij achttörr
Irot,.. lrrrrr pli«tlrl, l,enrg Irr lior.tru rraar, '[rtit, Irciligc
larrtt' var h rrrr voor.orlrlols. Wat, tlt,zr.r rrrorrserr bel,rtli't
is alles duitlelijli. Mcl, dc ovct.igen, oI pr.eciezer, rneI
cle meesten van hen, heb ili oprecht medelijden.

,9 M I T lI : Mcrlcli.irlcn ?

liOl,:ZNllTSOlt: Zi,i gclovcr irr rlc myt.hc, il rlc
speciaal voor herr beclachte legencte clat ze rnaar

lluil"elr cle Sor,jt,t-Urric irocvt,rr It' iiorrrr:rr, ol' r,ooi.
Itcn doemen golrd(,lll bergen o1i. . .

SMITH: Neemt u me nieL lsvali,i li, r]taal witàt,
lreelt lret Westen dat allcs voor norlig? Zíjn onze
cigen lvc,r'lilozel] rlog rrir,f geroeg?

KOEZNET,SOI,-.' Ili vlees clat vcle van rle verl,rok-
henen dat [e laaI lrebbetr ingezien. Te laaL bcgr:r:-
pen zij dat er zoncler hcn in Israël en Amcrika al
miljoenetr nlen-§en ziin rlie goerr worli kunnen virr-
rlcn err tlal zi,l irr wczt,rr pionncrr wiu'('n gcwor:rlcrr
in heL groLe poli liolic sllt,l valt llc)t Westt'rr, dal, tlc
laarn draagt 'slrijd r,uor r.[r' lecJtt,err varr cle nens
irr de Sovjet-Unie'. Imrners, vana{ het rnomenl dat
een Sovjet-Joclrl ren aarrvraag inrlierrI vool cmigrir-
[,irr, wordt hij iu lrct \\rcsl,crr tol pol itick vlrrchl.c-
liug gcbornbat'rlcr,rrd, rlio rlo t'el)r0ssir) irr rlo Sovjcl,-
Llnie wil onLvluclrtcrr. Zo ontstaathetJoorise vraag-
stuk. Zo orr l,slaau lrr irlrrrclrtigr) camllagnes ovcr jrr-
lrrerrli op dc rrrcnscrrreclrl.cr in rlc USSli. Als rlil,
propaganrl istischc tnateriaaI ris al'gewerkt -'- lteL
menselijlie helaas ool< --- vr:rthvijnt de bclarrgsl,el-
Iing voor rter voormalige Sovjet-burger oll slag. En
clan gaan mensen die nog onlangs ingenieur waren
ongeschoolcl rverli verrichten, bcgiunen schrijvers
taart,jes te lineden, r,tr lulit, het cle- ntirst succe-svol-
Ien slechts een tijdelijk otrderliomen voor clrr uachl
t,e vinden, ,een bil,ter lot. De statistielien bevestigen
dab van de nieurve inrvoners van Ameriha slechts
'I Lot,7,2 lirocont werkl iu heL cigen beroep til ieLs
rvat er ool< rnaar cr,rr lrccl,,ic bi.i irr rlc brrrrrl, ligl,.

SIilTH: Irr tle vli,it,, wr,,l't'lrl lilijgt, ir,rlr't' lval hij
r.elclir:lt. Wat, lt,t rle curiglatrl,err lrlrrr rlraai op 11e-

zelÏclo manier tc t,irrrltrn als atrrlerelr rla[, nro,etorr
doen?

I(OllZNEl"S0í/: lIol, is rr vast, rvol bclicnrl dal, ic-
manri tl ic iic taal nir,t lit'nt olr rtrot rrrocit,tt z.ijn wcg
vindl, in de nieurve siLtLatie, lrr cle rnees[e gevallen
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goolr llasscnrl werli virrlt. Op dat rrrornetrI bogiulrc,r.r
de voormalige Sovjet-burgeri vergelijliingen tö trek-
lien. Als de tijcl liornt, om voor ds r,l.onin§ te betalen
herinnert de emigranl zich met .ur, ,r.ït hoe wei_
nig hij aan huur, gas, licht, en waler betaalde in de
Sovjet-Unie. Hij zucht als hij zijn ctollar wisselt
voor een penning voot een rit met de metro. Dat,
koml, hem..ni,et op de vijf liopelien (-l-7 dollarcent),
zoals in zijn vrocger.e vaderlantl. Trouwens, de emi-
grant, tnoct nog-ecn aantal malen zuchten. Bijvoor_
beeld als hij belasting bel,aal[. In cte USSR làrnu,,
belastingen zeklen boven tien procent van hct loon.
Oolt zucht lrij als hij er alleèn al aan tlenkt, dat
hier in Ameriha zijn kinder,en hoogsL rvaarschijnli,ili
trieb aan e,en urr iver,siteit zullen lir,rrnen sl,ucÍcreir,
lonvijl dat irr de Sovjet-Unie gratis is. Ooli als hij
zicli is zal hij een zucht rn,.,eten laLen, trls hij erl
aan lerugclenlit daI lrij ooiL rriet. ]roeÍde te bcialenyoor een cloliLersbezoek, voor een verblijl in een
ziekenhuis en zelfs voor de meest ingewikiielde ope_
ralie. In ccn aantal gevallen maal<t hel zuchten vïn
de. Joodse-emigranL zelfs plaats voor verbijstering,
bijvoorbceld a.ls hij erachtèr liornI aan welhe gevi_
ren Joden in Amerilia zijn blootgestelcl.

SMITH: Ili geel toe dat .,, ót op zeliere hoogt,e
spralie is van antisemilisnte, rnaar het is overdïe_
ven om van geyaar,te spreken.

IrcEZNETSOT: Nieiternin zijn er volgens de ge_
gevens van rle Organisal,ie varl Bur.gerr,echlen
("Anl,i-Del'arnation League") in 1gB3 in cle VS 350
gr:r''alle.rr get'ogisl,rccrrl val gewckl, bcdr.cigingen cn
irrtilrrirlal,irr vau irr rlc VS lcvtrrrrlt, .Torlorr." Ifó lnt,i_
.1,«rrlsc,ctics br:st,rrtlt'rr,.a. rrit, g.rvallt,rrtl. aarr'ul_
It,rr, htrt in brarrtl sLolierr varr gt,liornv,,n.a,, ooh uiI
schrrrrrl ing viln rcligiorrzc lrt,iligrlonrrrrr,rr. En cr is
rrirrrtvt,li.iks r,r,rr,lorirlsr, t,rrrigr.irrrl rlirr ziclr gr,lroosl
rytrct rloor,rltr rr,gt,l jrr lrt,t vcrsltrg tlir zcgl iltrt lrt,t

aantal anliscmitisclro acties vcrgelel<en met 1982

is gectaald. En t'ul. ottttlal zi,i irl lret laltl rvaal zi.i

lirrirlirittr zi.irr gr'liorrrt'rr vittr ills rl,'t'gr'li.ilis zt'll's rrit'l
gehoor:rl lratltlt,rr. Dal is ltt'I tttotnt'nt waarol) sottrnti-
qert, tcnrgdcnkr'nd artt ltttrt loYt-tt itt dt' USSR' al
rvRs rlal nit.t trlt,i.id vri,i virtr zorg0Ill rnlt Ycrzc)eken
hcginnern tc liontctt tcrug l,e l<trrett, clt tttttlcrotr pt'o-
bererr tc strijtlen voor hlln bttrgcrrechtcn. En dat op

een plaats waar lttrn vollodige vrijheid beloofd
was. . .

SMITH: Kent u cottcrete voorbeeklen?
KOEZNETSOV: Een voorbeeld. In augustus

1983 richtten 31r artsen van Joodsc afliomst, die ooit
rril, clc USSR \Yart'l't gt'iinligreerd, t'en ofticiiilc
lilaclit aan de federale autoriteiten van cle VS. Zij
protesteerden tegen jegens hen tot- uiting geliomen
iliscriminatie, die liet hun onmogelijli maalite hun
beroep uit te oefenen.

Ofschoon rie klacht wercl ingediencl uit naam van
34 artsen, waren - volgens ,eett mecledeling van de

nieurvsdiensl van cle lirant 'Nerv York Times' -
vele anderen van Itttn kamelaclcn in het' ongclrrk tlie
ooit dc Sov,iet-Urrie ltadclt,n vc'rlaten op zoek naaï
ccn zoct levcn irr Atncrilia, bercirl zich crbij aatl tc
sluiten. Naar de vort,egenrvoordiger van de groep
Jood-*c altsen Arkatli Fis.iman meedtleldc, hatl hi.i
bij het zoelierr rraar rverl< sollicitaties gestunrd natrr
800 Arnerihaansc' ziehenhuizen, tot cn met ziel<en-
huizen in ztrllte verafgelcgen gebieclen als AIaska.
Doch in geen ervan r'/as voor hem plaats. En dat
orrrlarrks lict lcil tltrt lri.i gt,slaagtl \vas voor allc extr-
rnens in gt'nt'cslittrttlt't'tt ill «lt'Erlgelsc taa[. []t'rl
rlergeli,lk Iol. viel vele van zijn collega's l,en tlccl.
Nadat zij rvaren gebrtikt, om rlc Sovjet-Unic zrvarl
te malien warert zij niel meer nodig, noch voor rle
llropagalttlarlit'trslt'rr, ('tt tlog tltitttlt'r' t'ttot' tltl Atltc-
riliianse rrretlische gettorllsclta;lpt'n, tl ie' er rtrrit[r'l ii]<
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nict in gcïnlcrcssecrrl zi,in nict-Antcriliaaltse arlsen
toe te laten toL cle rneclische pralitijli.

Enkele statistische gegevens

, ln de u,eteeving van het tsaristisclre Rusland
kwiunen lueel darr 700 vorschillende punten voor
dic de burgerrechten van de Joderr beperkten. Zo
rvas het hun verboden in de hoofdstaà en in de
grote steden van het land te rvonen. Jotlen hadden
niet het recht landbouw te betlrijven. Toelatingvan Joderr aan gymnasia en universiteiter, *aï
strikt aan aalrtallerr gebonderr.

In 1911r werd door:";*"r. van de bolsjewieken
irr de Staatsdoema, het parlement van het tsaristi-
sche- Rusland, een rvetsóntrverp ingediend voor de
afsclraffing van alle beperkingen "tlie golden voor
Joden in ons larrd. IIót rvetÀontrverll leed strhip-
blcruk.

Op 15 novembcr ,rrrl o *, zeven tlagen na de
overwinning vÍln tle socialistische rev«rlutie in
!!sfanr-I, schafte do regering van de Sovjet-repu-
bliek alle rrationakl en religÉuzt_. privilege, or, i"-
;relkingcrr irr ons lantl a[. Spoedig'tlaarrrà nraclrtig-
de .,rj de gezagsorganen ter plaatÀe tle nreest ingri'j-
pe11le rnaatregelerr te nemen in de strijd tegen"hËt
antisemitisme, \vaaïrnee zij elke vorm van geweltl-
pleging tegen Joden onrvóttig verklaarde. b" o.r-
verzoenli jkhrri«l van het nierirve gezag tegenover
lrllo uil,ingen \,:rn nationalc l.rvr,odrlirclrt] r,,r,iil lrrr*

rveerspiegeling in de Constitutic en in het Wethoek
van Strafreclrt, volgens 'welke deze daden als een
ruisdaad rvorderr besehourrrl. Thaus lvordel deze
daden bestraft rret eon vrijheidsstraf voot een pe-
liotle van zes maanden tot tlrie jatrr" of tnet ver-
bnnning yoor een periotle van tn'ee tot vijf jaar.

Na de revolutie f"gor, a" .ociale structuur van
de Joodse bevolking, die zich onder het tsarisme
hooftlzakeliik had beziggehouden met kleine handel
en ambachten, merkbaar te veranderen. Tegen {935
bijvoorbeeld maakten Jotlen 30 procent uit van alle
employés van ons land. Tegen die tijd u'aren er
al 270 tluizend Joden actief in de landbourv en
\varen 565 duizend van hen arbeider geworalen.

De Joodse u"roil.irr] ,urr" urr. lantl ,am actief
tleel aan de oorlog van de USSR tegen het fascis-
nre. Yolgens gegevens van Í januari l9lr3 bcsttlntl
1,5 procent van het Sovjet-leger uit Joden. Oncler
de bevelhebbers varr het Soviet-legerlaren tneer
dan 100 generaals rnet de Joodse natiotraliteit.
Rijna 160 duizentl Joden rvertlell voor hurr krijgs-
haftige verdiensten, aan de dag gelegd in tle oor-
log van het Sovjet-volk rnet Iret f)uitse fascisme
(1941 - lg1r5), helooltd nrct ortlett en nretlailles,
aan I17 werd de hoogste titcl. Ilekl vittr tle Sovjct-
Uuie, toegekend.

Volgens gegevens van de volkstelling van 1979
bedroeg het aantal burgers van Joodse nationaliteit
in de USSR 1,8 rniljoen mensen' d'rv.z. 0,7 procent
van tle bevolkilrg van hct larrd. l)e meeste Jotlen
lvonen in de grote stetlelt, rvaarbij ze bijvlxrrbeeld

47



in Moskou en Leningra«l 3 tot /+ procent, en in
Odess-a err I(isjinjov 0- tot 12 procerrt van tle totalc
bevolkilr{ uitnraken.

;s i! ;t

- Th-1ns heeft ongeveer 2b procent van de foodse
be_volking een hogere of midàebare specialistische
opleirling genoten. Op een bevolking 

-van l0 dui-
zend Joden zijn er meer dan 300 ótudenten. Het
gemiddelde cijfer in de Sovjet-Unie is Íg6 studen-
ten op l0 duizend mensen.

In de USSR beschouwt 14 procent van de foden
Jiddisch als de moedertaal. In deze taal zijn in de
periode vanaf 1967 meer dan 220 boeÈen van
Joodse 

^ 
autgurs uitgegeven met een totale oplage

van 1,8 miljoen exemplaren. In Russische vertï-
ling verschenen 148 boeken van Joodse auteurs
met -een ge_zamenlijke oplage van ZgrZ miljoen ex-
emplaren. In het Jiddisch worden ook kranten en
tijdschriften en abc-boeken uitgegeven en toneel-
stukken opgevoerd.

. Thans_bestaat_ 5,3 proeent van de Sovjet-geleer-
den uit Joden (de heift van hen zijn hoogge-kwali-
fiee-erde specialisten); circa G procànt oaí"het to-
taal aantal mensen dat op cultureel vlak, in de
kunst, op schrijversgebied- en in de journalistiek
rverkzaam is, 3r{ procent van de ,nensLn in medi-

{8

sche beroepen en circa 6 procerrt van de juristen
zijn Joden. Acht burgers van Joodse nationaliteit
zijn gekozen als afgevaardigde in de Opperste Sov-
jet van de USSR en enkele duizenden als afge-
'r,aardigden in de hogere wetgevende organen van
cle autonorne en unie-republieken en de plaatselij-
ke gezagsorganen.



Wie wordt door de wet beschermd?

SMITÍI: Als wij het in hcl; Westen over detno-
crat,ic hebben, berloelen we onder anclere ool< ver-
tlratrgzaamheit[ [ogenovetr artclersden]<enden. \'Vij
beschotrwen hel verscltijnsel van de anclersdenlien-
rlen niel als ec,tt rnisdaad Legcrtover tlc rnaatsclrap-
pij, en in onze wcl,ten is niet voorzien in enige
stiaf hiervoor. \Maarom best,aat in de USSR het
probleem van dissidenten?

IQEZNETSOT.' Maar zo'n plobleem bestaat bi,i
ons niet. Dit probleem heeft het Westen uitgevon-
den. U zwelgt er daar al zo lang in, dat het erop
lijht dat u er zelf in bent gaan geloven. Kijkt u
eens wat beter naar de namen, naar aanleiding
waarvan u zo'n ophef maakt. Het hele 'probleem'
rvordt in wezen gevormcl door een rnan of tien. Al
rlezc jaren staat in het Westen ltetzelfde handjevol
mensen in de aanclacht. Bij de overige 275 miljoen
burgers van ons land roepen deze mensen, die het
Wes[en clissiclenten heeft genoemd, andere emoties
op. Van verbazing to[ verontwaarding, maar alles-
hehalve medeleven of stettn. Daar ze zich niet ge-
steuu(l wetetr door ltuu eigert volli, zoeliett zii hulp
bij onze opponenten in het \Mesten. En ze vinden
deze snel. Overigens. niet alleen morele, maar ook
materiöle. I)ilirvijls neetnl clit het karakter aan van

€en ovcl'eenkonst: de eue partij biedt zich aal om
te worden gebruikt voor politieke doeleinderr, cle an-
dere levert, in ruil daarvoor, luidruchtige reclame,
de status van 'strijder voor de rechten van de menst
en tenslotte natuurlijk ook geld.

SMITH: Maar als uw maatschappij in de anders-
d,enhenden niet iets bijzonder schÀdelijks voor zich-
zelÍ ziet, waarorn hen dan niet met rusl, gelaten?

KOEZNETSOT.' Maar er is niemand die óen vin-
ger naar hen uitsteekt tot ze acïie ondernemen, let
wel, actie, we hebben het niet over overtuigingen,
en dan nog actie clie in strijd is met h,et wetboel<
van strafrecht.

SMITH: Neem me niet kwalijk, tnaar waarui[
bestond dan de nrisdaad van de LoL gcvangenschap

-veroordeelde Sjtsjaranski, als heb niet, is vanwegc
het feib dat hij het niel, eens is met, het in uw lancl
l"restaande bestel?

KOEZNET§OV; Sjtsjaranslti is veroordcelrl voor
spionage ,en voor het verlenen van hulp aarr een
vreemde mogendheid bij het voeren van vijandigc
activite_iten tegen de USSR, en ook voor tegen de
Sovjet-Unie gerichte agitatie en propagandà. Hij
verzam-elde gggev€ns over defensieve ondernemingen
en- andere geheime informatie en dit all,es gaf hij,
geheel overeenkomstig de werhwijzen van sam,en-
zweerders, cloor aan het Wes[en. Sjtsjaranski stelde
belasterend materiaal op over het leven in tle USSR
en gaf dit door aan buitenlandse, ondermijnende
anti-Sovjetc,entra, die het gebruikten om Irropagan-
da te fabriceren die ons land vijandig was. GeeJt u
toe, dat is meer dan gewoon overtuigingen. En u
dieub l,e betleulieu dat, geen r:lkele st,aaL aarr zrrllic
tttisdarleu vo«rlbij zou gauu. \Vaalolr urr-rcL tle Sov-
jet-Unie daarop,eeu uitzoudering vor,urr:rri)

SMITÍI: Sjl,sjaranski is veroordeeld Lot dcrtien
jaar. Zelfs als je het e,ens zou zijn met het feit dat hij
dr 51



nris(larton hecïl bcgaan, is dat dan niet een Ue z\rya-
re straf? Vetren in het W,esten zijn van mening dat
de Sovjet-wetten in alle gevallen ongerechtvaardigd
zwaar zijn. Hoe liomt dit?

KOEZNETSOV: Ja, ooli bij ons zijn er mensen
die van mening zijn dat er sotns te zwaar gestraft
wordt. Maar niet minder mensen vinden dat onze
w,e[ten te liberaal zijn. U dient te beden]<en dat de
veroordeelde altijd zal vinden dat hij te zwaar ge-
straft is. En het slachtoÍfer van de misdaad zal
eerder vinden dal de straf te licht is. Waar ligt de
rvatrrheirt? I(ennelijli getuigt alleen heb f,eit van zo-
vor: uiteerrlopende meningen er al van dat het be-
Iangrijliste punl van tle rechtspraak niet gelegen is
in verzwaring oÍ verlichting varr d.e straffen, maar
in de iuiste toepassing. . .

SMITH: Bijvoorbeeld?
I(OEZNETSOV: Neerr bijvoorbeeld een zware

ur isdaacl als ecrr roofoverval. De maximale straf
rvaarin ric wel, in rl it geval voorziet is een vrijheids-
sLraf van vijfl,ierr jaar. Maar afhanhelijk van dc
omsl,anclighetlen - zijn er wapens gebruikt of ni,et,
is het slachtolf,er zvraar lichamelijk letsel to,ege-
bracht, is het de eerste misdaad van de beschuldig-
de enz. - kan de straf in aanzienlijke mate ver-
lich l, rvordcn, tot aan drie jaar vrijheidsstraf toc.

Ove rigeus, tlo ttuur vau rle straÍ waartoe het, Sov-
,jct,-gercclrt voroolcleeh, is thans gerniddeld liolter
dan vroeger het geval was. In tegenstelling tot de
meeste w,esterse landen, waar levenslange gevange-
nisstraf bestaat, is vijftien jaar vrijheidsstraf bij ons
rlc langste terrnijn. Ouze specialislen zijn tot de con-
clusie geltorterr rlat, laugere terurijleu van opslui-
l,trrg rriet, [eid,eu tol, het hoofcldoel: heropvoedilg
van ile rnisdadiger. In dat goval is een dergelijke
sl,raI nict, irr ovcrcons[emming mct de gcplccgdc
misdaad. Intussen lian onevenredigheid van de straf-

Íen een negatieve invloed hebben op lrot, mor,eol van
de maatschapuij door onmerhbaar óp te voeden tot
verouachtzaming van de persoorrli il{h;id.

SMITII: Maar aan dc antlere lianl, lir_rruen korte
vrijheidsstraffen in uw lancl rriterst zclden voor.
Spreeht het een het, andcr niel, t,ogoni)

KOEZNETSOIl; Naar rle moning varr orrzc lrrr:is-
l,en dragen liorl.e vrijheidssl,ral'fcn, var l,wo0, (lrio
maanden, ooli niet bi,i aan lrct opvoctlenrlrr rloel. Err
zo mogelijk geefl, men de overtreder Iicvorr dc golc-
genheid zich te beteren buiten de nruren van rlo
gevangenis.

Bij ons worden vaali straÍÍcn toergcpast als vool-
waard,elijke veroordeling of uitstel van cle uitvoe-
ring van het vonnis.

SMITH: Nu ja, als er een misdaad is begaan moet
er een strafi op volgen. i\atuurlijk als een rechbbanli
tot de conclusie komL tlat cle verclachte schrrldig
is. In westerse landen komt ile uitspraak gewoon-
liili varr et,rn onrler cile sl,artrrrlr,,iur.r,. Brr itr rlt,sol
.ict-Unic?

KOEZNET§OV: Wii hebben rlaarvoor een volks-
rechtbanli, waarin een professionele rechter en trvee
volksbijzitters zitting hebben; de laatsten vertegen-
woordigen de gemeenschap en hebben in de regel
niets van doen met een juridisch bero,ep.

SMITH: Maar twee bijzitters? Heeft rlat geen
weerslag op de ob.iectivileit varr tle te nonron lle-
slissingen?

KOEZNETSOV: In tcgenstelling tot jrrrl,lctlen,
die bij_lange na niet deelnemen aan cle besturlering
van alle zaken (in vele gevallen is zoals u rvect
een vredesïechter gemachtigcl in ziin eentj,e het ge-
rechielijk vooronderzoek te plegen), zijn volksbij-
zitters onherroepelijlre deelnemers van welli proces
ooli. Bovendien zijn, in tegenstelling tot een jury-
rechtbank, bij het Sovjet-volksgerecht biizitters en



rcclrter gclijl<gerccltLigd. Zij bepalen of cle verrlach-
te scliuldig is ol niet. ze bepalerr .de aard van
tlierrs stlall orr t.lu slrahuaat, zo llonlotr ttool aau de
behandeling van alle bij het proces spelende vraag-
strtl<kr:rr. I)it, besc,houwcn rvij trls een garantie voor
rle objectivitoit van do [e nenen beslissingen.

SMI'l'l{: Err irls de mening van d,e volkshijzitters
versclrilt, van de nrening van de professionele rech-
ter?

I(OEZNEf SOV: ltls de professionele rechter in
zi.i n oordecl allt,crr staat,, rvord[, hcL vonrris bepaald
door de vollisbiizitters. Dergeliike gevallen komen
YOOr.

SMITH: Alvorens de rechtbanh tot een oordeel
kornt, worrlt er in de zaali van de verclachte een
vooronderzoek ingesteld. En ofschoon onze wetten
voorarrcst tot aan dc rechtszaah rnogclijh makren,
worrll. rlt'annqt'l<laagdt,irr hiina allo gevallen op
horgloclrl, vri.igolirl,t'rr irr irft,trclrlirrg r,arr trol, g,oroch-
teli,llt orrrlolzor,li. l)it, zit'n u,i.i als ccrr van «1c garan-
ties voor bescherrning van de rechten en de waar-
digheid d,es persoons. Hoe staat het hiermee in uw
land?

KOEZNETSOT: Invrijheidstelling op borgtocht
wortll, bij ons niet gcbezigd, hetgeen naar de mening
varr rln voorzil,lor van lrot Opporste Gerechtshol' van
de VS, Warrcn l3urger, die in de Sovjet-Unie is gc-
weest, een oplossing betekent voor een van de se-
rieuze problemen in de strijd tegen de misdaad. Vol-
gens Warren Berger komt het in Ameril<a heel vaak
voor dat iemand die op borgtocht is vrijgelaten on-
middellijk een nieuwe misdaad pleegt, opnieuw
wordt opgesloten en opnieuw op borgtocht wordt
vriig,elaten. 'Dit, is een plaag,' zei de Ameril<aanse
jurist, 'waarmee wij niet kunnen afrekenen.'

SMITH: Misschien heeft Warren Burger gelijl< als
lret gaat om misdadigers. Maar het komt ooh wel

voor clat eerlijke mensen crgens van beschulcligcl
rvortlcn. En Jrol, zijn in dc eersl,n plaal,s ltun belan-
gr:n rIio woltlorr bo-s«;lrr,r'rnrl tloor ons rccltI r-rm op
borgtocht in vrijheid te worclen gesteld. . .

KOEZNETSOT; Akkoord. Maar hoe wcct je ztrlter
rltrt een eerlijlt rnarr alti.irl besclrikt; ovcr rlt' llortotlig-
rle midclelcn om de borgsom te bet,aletti) Zo was
bijvoorbeeld de rechter die de zaali van tle zwarte
Amerikaanse strijdster voor de burgerrechten Ange-
Ia Davis, die overigens vervolgens volhomen in het
gelijh werd gesteld, bereid haar be laten gaan te-
gen een borgsom van 102 500 dollar. Is het dan zo
dat de wet alleen de belangen beschermt van men-
sen die kunnen betalen?

SMITII: Het gebeurt niet vaak dat de borgsom
zo hoog is. Maar in ieder geval is dit beter clan
riiets. . .

I(OEZNETSOV: Onza .iut'is1.on ziin vart tttonittg
tlat, lroI in heL algenecrr bcter is vt'tlt arrcsI af to
zicrr als clit maar e,vcn mogolijk is. Arrest is tlc
laatste maatregel. Alleen in de gevallen dat iemand
een gevaar oplevert voor de maatschappij, als het
gevaar dreigt dat er een niertwe misdaad zal wor-
den gepleegcl, en alleen met goedkeuring van de of-
ficic.r van iustilie staat bij ons de rveL toe iemaud
in bewaring te stellen vóór dei Irc,clttszaali. Daarbij
moet hij tegeliih in staat van besclnrldiging wortlen
gesteld.

SMITH: Kan bij u iemand vastgehouden worden
zonder toestemming van de officier van justitie?

KOEZNET,9OT: Alleen als er zwaarwegencle gron-
den zijn om hem van een misdaad te verdenken. In
dat geval moet de officier van justitie hiervan on-
midclellijk verwittigd worden. Als de officier van
justitie niet binnen achtenveertig uur na ontvangst
van deze mededeling zijn toestemming geeft, wordt
rle in bewaring gestelde onmiddellijk op vrije voe-



l,en gesl,eld. Maar om deze l,oestemming l,e krijg,sn
moet, de onclerzoel<srechter l,och ccht wcl over iol-
r l ot; r ttlc Í{ r.'o nrl r,:rr l-rr-rsg.1, 11,_1r,.,, voot' a il. uho tr,-[i r-r g, -f o rr -
den die in tL: weL ruoel,ou ziju gr:uoelrtt. lJribövr:n-
dien noet de gearresbecr.rlc bt,sl ist, in staat vnn bc-
schrr lrliging zijn gcsl,okl.

llr bcstaan nog volo a rrdcro voorwaarrlcr \Militl.-
rloor hol, rcchl, van arresl,at,io uarr llarrtlcrL is golegrl.
Zo mag bijvoorbeeJd voorarrosI a]locrr wrlrde."n töo-
gepasb als het gaat om misdaclcn waarop een vrij-
heidssbraf staat.

Met andere woorden, voorarrcsb is een maatregel
die bij wijze van uitzonclering worrlt toegepast, àls
er geen andere uitweg is. In cle rneeste gevallen
hante'ert de onderzoelisrechter eenvoudiger-midde-
len, die niet met vrijheidsbeperhing van cloen heb-
ben. Bijvoorl:eeld laat hij een doóument onderte-
henen volgens helwelk cie onderte]ienaar zich ver-
plicht dc woonplaats niet tc verlaten, of persoonli,ilrc
borgsLclling.

SMITIl: Ieder mens - schulrlig ol'orrsclrrrlrlig -heeÍt- juridische bijsl,and rroclig alÉ de ornstarrtli[hc-
den hem mel, just,il,io in aanral<ing brengen. Wat
voor hulp l;an bij u eon advocaat aan zljn cliënt
geven?

I{OEZNEl'SOV: Een aclvocaaf heelt rle rnogeliili-
heid niet alleen deel te nemcn aan het gcreclitelillr
onderzoek, maar r.rok al aan het vooronJerzoeh. öe
wet geeft de advocaat het rechl, aanwezig te zi.irr
bij de ondervraging van de beklaagde clooiclc recir-
ter van instructie, om erop toe te zien clat de regels
voor de procesgang in acht worclen genomen. I{et is
bijvoolbeeld bij cle wel, verboden vórlclaringen van
de beklaagde los te lirijgen cloor middel van-geweld,
chantage of bedreigingen. D,e aclvocaat ziet-er ook
op toe dat er bij het vooronclerzoeli niel, alleen be-
wijssluliken worden verzameld tegen, maar ooli -

zoals cloor do wrrl, rvordt v.orcisl, - ten grrnste van
tle behlaagde. De rcchtbanh zit immers niet verl,e-
gell om een slachtoff,et'. uraar om de t aarheid. Als
dat rrodig is richL tlu atlvooauL ziolt rue[ er:rr daar-
toe geëigend verzoelischrift tot tle officier van ius-
l,i[ie, oncler wiens corrrpet,entie Iret, tocziclrt, op de
irriste rechtsgalg vall,. lln uiteraard logt, de arlvocaal,
tiirlerrs het gerechlrrliih orrrlarzoeli, ter verdetliging
vart rlc LrcliJaagdc, tlc rtrclrt,banlt tlt' tloor. ht m vor-
zamelde bewijsstukken voor die zijn cliënb liunnel
rechtvaardigen of zijn straf kunnen verlichten.

SMITH: Mag de beklaagde weigeren verklarin-
gen af te leggen voor de rechtbank of de onderzoeks-
ïechter?

KOEZNETSOV: Dat is zijn recht. Zoals hij ook
het recht heeft zich te vercledigen tegen cle tegen
hem ingebrachte beschuldigingen. Tegelijkertijd
verbiedt de wet het de beklaagde te verplichten zijn
onschuld te bewijzen. Als de officier van justitie
of de rechter van instructie tle sclrrr'ld van de bc-
lrlaagde niet ovcrtuigend lrcbhcn wcten aan Le to-
nen, bevindt de rechtbank hem onschuldig. En lrel
is niet van belang of hij wel of geen bewijzen
van zijn onschuld heeft aangevoerd. Met andere
woorden, de rechtbank gaat op voorhand uit van 's
mans onschuld. En clit is nog ,een wezenlijke ga-
rantie voor de objectiviteit van het gerechtelijk on-
rlerzo,ek.

SMITH: Maar het is waarschijnliili niet altiirl
mogelijh met zekerheicl 1,e zeggen dat de voorgeleg-
de bewijsstuklren iemancl ontmasheren als misda-
cliger. Tegeliilierti,id is het niel, volltorncl zolier dat
hij onschuklig is. Wai, rloct de rcclrtbanlt in zullic
gevallen?

KOEZNETSOII; Ellic vorrr van twijfet clie men
niet weet weg te nemen dient overeenkomstig dc
wet te spreken in het voordeel van de beklaagcle.



De acte van beschnldiging mag volgens onze wetliet 
,rvorrlcrr getraseerrl i,p lrclrriler,slrïllÍlucrr of go

I'uclrl,r'n. lrr aarrrnelliing Íj(lnoltrrl rvolrlt,rr al lótr
die bewijzen die van al-le'-kanten zijn onderzocht.
Om een vonnis te verwerpen is het ïoldoende al"s
atlvocaten aantonen tlat bij de vcrvolging of het gÀ_
rechteli3k onrl,erzoeh de wót is overtËclí. Zelfsïe
schuldbehentenis van de belilaagde kan slechts dan
tot zijn.veroordeling leiden, alJzij wordt gesteund
cloor andere bewijsstukken.

SMITH: Maar is clan werkelijk ziin schuldbe-
lientenis niet het helangrijliste bewijsstïk?

KOEZNETSOT; Nier nooclzakelijk. Er zijn ge_
vallen bekend dat mensen opzettelilk, bijvoorbeËlduit angst voor de echte miÈdadigei, de schuld op
zich hebben genomen. Het komt íoor clat beklaag'-
rlen volhomen oprecht berouw tonen voor miscladórlie ?,e niet hebberr gepleegd. Hun schuldgevocl
liwanr -rnogclijlierwijs vorirt uit ongelulikig sïmen-
vallend,e omstandigheden. Het, kan ook ,ï1., irge-
praat door de echte misdadiger. De rechibank"is
immers verplicht cle waarheid vast te stellen.

SMITH: Maar als waarheid kan ook
komen dat de misdaad is gepleegd door
een hoge functie vervult. Hàe wordt in
tle wet gehanteerd?

SMITH: Hoeveel kosten bij u rle diensten van een
advocaat?

KOEZNII'I'SUV: DiL gaal olt uil,gavetr dic voor
ietlereen haalbaar zijn. Bijvoorbeelcl, een consulta-
tie van cen advocartt liomt tle cliörrt slechls op éón,
t,rvee rocbel. Hulp hij hcl, opstellcn van con verzoeli-
schrift liosl trvce, tlric rocbcl. IIct honorarirtm voot:

de diensten van een advocaaL bij een proces homt
in de r,egel op {0 tot 30 procent van het gemiddel-
de maandloon in ons land. Maar als cen cliënt zich
in een bijzonder moeilijke situatie bevindt' kan }ij
geheel of gedeeltelijh rvorden vrijgesteld van be-
í"ting voor-juridisclLe hulp. In een aantal g-evallen

is julidische hulp gratis voor wie ooli, onafhanke-
Iijli van zijn matiriële situatie. Dit betreft arbeids-
gèschillen,' zalien betreffende de inning-van ali-
inentatie voor liinderen en vergocding in heL goval
rlnl, iemands gezorrrl.lreirl schade is l,ocgcbracht.

SMll'tl: Zoll's rltl trtoesl gowcl,trttst'olle atlvocltrt
kan om de cen ol' arrtlcro rcdcn tle behlaagdc trict,
aanstaan. Hoe vrij is iemancl in het kiezen vatl
een advocaat?

KOEZNETSOII; Volkomen vrij. Dit is een van
de aspecten van zijn recht op ver:dediging. Inbreult
op de7e situatie is op zich al voltloende voor ongel-
digverlilaring valr lret votrnis. Overigens, de bo-
klàagde hee{t heL recht niel alleen zelt ziin ver{c-
cligei uit te zo,eken, maar ook elk willekeurig lid
van de rechtbanli of het hele rechtscollege te wra-
lien, als hij voldoencle gronden lian aanvoeren oI11

vooringenomenheid te bewijzen.

Nog een biizonderheid van de Sovjet-rechtbanli.
Aan Let l)r'oces lian naast e'ctt prol'cssionecl advocaat
ook een maatschappeliilic verdediger deelncmen.
Gewoonlijli is dit een vcrtegenwoorcliger vatr htl,
collect,ief waari n 1lg [sltlaagdo lverlit.

uit de bus
iemand die
zo'n geval

KOEZNETSOV: Zel<er, ooli dergelijke gevallen
komen 

-b1l or9 helaas voor. Enige t-ijd"geleien bij-
voorbeeld is de voorzitter van hót uiivoórend comï_
té ya1 de Sovjet van Volksafgevaardigden van cle
stad Sotsji, een grote badplaats in de Klaukasus aan
de l<ust van de Zwarte Zee, schuldig bevonden aan
cornrptie en daarvoor streng bestraft. Een hoge
functie op zich is geen vrijbiief, betel<ent, niet clat
icntand zich niets van de wet hoefb aan [e I,re]<l<en.
Bij ons is iedereen voor de wet geliih.



SMITII: Wal lran dc maalsehappcli.ilit verdcdi-
ger doen?

KOEZNETSOV: Hij kan rvaarder,olle informatie
gevc-x ovor de persoor van tlo bclilaagde, informa-
tie die in zijn voordeel pleit en waarÀee de recht-
barrk rclioning houtll, bij rlc vastst,clling van het
vonnis. IIij lrarr vortr.llk:n over r'lirrgcrr tlie verband
Irourlen mot, rlc zaali cn rlir-. cr,lr positievrt invloeil
krrnnen IeLrllen opr het loL varr tle bclilaagde. Irr
wozen is clit nog een garantie voor hct vaststellen
van de waarheid. De verdediging is immers niet
alleen een noodzaali voor cle beklàagde, niet alleen
voor tlc rechtspraalt, zii is otih een u,ezenlijlie fac-
tor die het ontrvikhelingspeil 'n,an het morele be-
wustzijn van de maatschappij bepaalt. Het is im-
mers zeer belangrijk clat ieder leeft met de zeher-
heid dat het recht altijd zegeviert. Om ons ge\r/e-
ten gerust te stellen is alles gedaan voor de verde-
diging _van de mens. Maar als hii daarbii schuldig
wordt bevondcn, rlarr onrlergaat hij inrlórdaad dir
vr,rrliende straf.

SMITH: Maar uw land hoe ll, tiidcn gekenrl tlat,
de wet bij u op grove rvijze lvc,rcl overÈeden. Hoe
kon dat gebeuren?

KOEZNETSOV: In veel opzichten hield dit ver-
band met de persoon van Ioiif Stalin. Stalin heeft
een grote rol gespeeld bii het ontstaan van dc
Sov,iet-staat, bij de ontwiklieling van de economic
en de industrie ervan. Maar gcrlurende dc periode
dat hij rle partii en het land lelddo wercl er rie hand
gelicht met de wet, en als gevolg daarvan hebben
vele mensen onschulclig geleden. . .

SMITII: Als deze màn zoveel negatieve eigen-
sclrappen had, hoe Iion hi,i dan zo'ir verarrl,v/«ror-
tlel-ijke 

_I_uLc-!i_e ^ 
krij gen in uw m aatschappij ?

KOEZNETSOÍr: We spreken over een-bi;Londere
perioclc in het bestaan van clc Sov.iet-slaat. 

-De 
bur-

geroorlog cn ttc intelvetrlie die dc leitlentle Wester-
Ïe mogóaneden tegen de Sovjet-republieli hadden
ondern--omen, hadden ons land achtergelaten in veÏ-
val. Fabriehen waren stilgevallen, er heerste hon-
ger, mensen waren door-1yfus getroÏfen. Volg-ens

ïelen in het Westen was het niet reëel te veronder-
stellen dat men op deze puinhopen iets kon bou-

wen, dat het land nieuw leven hon worden inge-
It"rà". Dat zou alleen mogeliik zijn voor krachti-
ge, energieke, uitzonderlijkó mensen, -.Een 

van der-

Ëuiijt e tóiaeri was ontegenzeggelijk Stalin'- Bïgin 1923 wees Vlàdimir Lenin, de oprichter
,o, i" Communistische Partij en van rle So-vjet-

slaat, een man van onbetwist gezag, erin zijn hr:ief

aan het homende parLijcongres op dat Stalin onmc-

irti;t " macht in iiln handen concentrcerde' Lenin
rr.àk d" vrees uit dat Stalin misschien wel ecns

nïài aftijd voorzichtig gcnoeg tleze tnaclrl' zou l<ttn-

iie" iritóefenel. Len]n- merlitc op clal' Stalin grol

was, grillig, niet loyaal en onvoltloende attent jc-

o"rró ïiir, i<ameraclen. Lcnin steklc voor te bosltrc-

iie, of S[alin als Algcmeen SccreLat'is rrieL ntocst

,*rd.o vervangen doór een andere kameraacl' Deze

brief wercl na Lenins dood ter liennis gebracht van

àu utg"uuurdigden van het 13e partijconglqs' Pq
aÍ'geviardigdei op het congres-veronderstelden dal
Stàlin zicli Lenins kritieli ter harl"e zort nemen L'Ir

rtai tril zijn belofte zou nakomen om zijn tekort-
liomingen te verhelpen. Zii-spraken zich ervoor uit
Stalin op de posí uan Algemeen Secretaris van

het Centi'aal Cornité van cle partij te hanclhaven'
SMITII: Eett ttoorllotl,ige vergissiug' ' '
tt}EZNETSOIl; Als w+' ubjrroliol zi'iu' zir'rr tvr'

,tai, tret land «,rr.let" Stali.lrs leirl''r'schtrp in intlt'trl'-
wekkend tempo l,ob bloei hwam' I)e geschiedertis

van Rusland hent niets wat dit kan evcnaren' Let-
tnifl:i. enkelc jaren na cle beëincliging van de bur-



gcroorlog en het verdrijven van (le iuterventiele-
gers was de economie van ons land volledig her-
steld, en nog enkele jaren later overtrof deà alle
vooroorlogse cijfers. Om dat in een zo korte tijd
voor elkaar te krijgen waren een maximale centra-
lisatie van de leiding en een ijzeren discipline
noodzakelijk. Dit was een objectieve noodzaak. nit
werd ook vereist door de politieke situatie van die
periode. Een aantal kapitalistische landen, bijvoor-
beeld Duitsland en Japàn, bereidden zich er bp.rr-
!ij! op voor de intervèntie tegen ons land te irer-
halen. In ons land waren speciale diensten van bui-
tenlandse mogenclheclen actief, wat noopte tot be-
sliste te-gen-acties van cle liant van hcI Sóvjet-gezag.
Stalin heeft heel wat gedaan voor de or;gariisati-e
van deze strijd.
- St-alin ging echter geloven irr zijn eigen onfeil-
baarheid, begon de verheerlijking van zi-jn persoon
in te voeren en aan te moedigen. Hij week-af van
het principe -van collectief lóiderschàp van partij
en staat. Stalin verhief bepaalde beperkingen van
tle democratie, die in die periode noódzakeliik wa-
ren,,tot norm, wat uiteindelijk leidde tot een in-
breuk op de socialistische weimatigheid, tot onge-
gronde repressie tegen vele partijlunctionarissón,
staatslieden, vooraanstaande militairen en vele eer-
lijke mensen.

SMITH: Maar bent u wel overtuigd clat tleze har-
rie les niet voor niets is geweest?

KOEZNETSOV: Onze partij en ons land hebben
openlijk en beslist de door Stalin gemaakte fouten,
de inbreuken op het recht, en hei machtsmisbruih
veroortlcekl. Allen clie onschultlig geleden haddcn,
rverrleu Eerehahiliteerd. En het bèkingrijliste is rlat,
cr een betrouwbaar mechanisme in het leven is
geroepen voor de rechtspraak, dat voor de toekomst
een garantie geeft voor naleving van alle normen

van het socialistisch recht en de socialistische dento-
cratie.

SMITH: Wat is dat dan wel voor mechanisme?
KOEZNET§OII; Ten eerste is de rechtbank afge-

schermd van elke invloed van buitenaf op de te ne-
men beslissingen. En wat bijzonder belangrijk is:
de rechtbank, en alleen de rechtbank, heeft de be-
voegdheid te bepalen of de beklaagde schuldig is of
onsóhutdig. Met deze beide punten is onder Stalin
de hand gelicht.

SMITH: Maar geen enkele rechtbank is gegaran-
deerd vrij van fouten, zelfs niet van vooringeno-
menheid. ..

KOEZNETSOV: Ja, er zijn geen garanties. i\{aat
bij ons is het meohanisme van de reohtspraak zo
geiegeld dat de mogeliikheid uL, inbreuk -op de

wet [ot het minimum is beperkt' Zo hunnen bijvoor-
beeld de beklaagde of het slachtoffer nog voor hel,
vonnis is bekrachtigd in hoger beroep gaan bij het
hof van cassatie. De effectiviteit van de hoven van
cassatie is uiterst groot. Jaarlijks controleren zij cir-
ca een derde van de vonnissen in zahen die heb-
ben gediend bij de lagere gerechtshoven. Daarbij
brengln de cassatiehoven op honderd rechtzaken
veranderingen aan in de vonnissen van t0 tot 12

person.en, en in een aantal gevallen verlilareu ze

deze nietig.
SMITH: Maar wat gebeurt er met de zaken rvaar-

van het hof van cassatie het vonnis onverandertl
heeft gelaten? Hebben de beklaagde of het slachtof-
fer nog een kans om het recht te laten zegevieretr.
als beide hoven hier om een of andere reden geen
hans toe hebben gezien?

KOEZNETSOV: U kunt u beklagen over tle rrit-
spraah van het hof van cassatie -bij hogere gerech-
dlijke instanties, tol, aan heL Opperstc Gt'rt'clrts-
hof van de USSR toe. U hunt u voor ltulp rven-



clen tot hel operrbaar rninisterie, tJal, de plicht heefttoezicht uit te oefenen .op -de 
juiste rcc'ht;d;"À. inons land. In heL-geval dat het"openbàar ministerie

r,or cre conclusie komt dat de wet is overtreclen, kónhet, niet alleen protest aantelrenen -.i a" eis hetug.rlliT. ongedaan te maken, maar is zelfs ver_prrcnI hrertoe. overigens, dit geldt niet alleen voorde activiteiten van de iechtbï"t 
""1 tiet openbaarministerie bestaat als een zelfstandig systeem vanorganen, wat het de mogelijkheid góft" te strijdentegen elke vorm van wetiovörtredirfr en tevens eengarantie vormt voor zijn onafhankeïijkheid van hetopenbaar ministerie van alle -plaatselqhe gezagsor_ganen. I)e _procureur-generaal, die adn nït Ëoota

:lïl_t,.,y1" dit systeem, is alieen verantwoording
ï.-l_!,tig aan .de Qnpe.str Sovjer van de USSR:
(1.\V.2.. aan het parlemenI van ons lanrl, en [usserr(te ztttlngen er,van aan hcL prosirl irrnr van rlc Op_perste Sovjet.

SMITH: Maar rlat is cle thooric. Hne zil, het rnetde praktijk? Wie han zich met wat voor klachterr
wctrtlen tol. het openbaar mirristerie?

KOEZNET§O7; Om te spreken met de woorden
1a1 professor W. Gellhorn ian de Universiteit van
Columbia, 

-die de mogelijkheia freeft-ÀËtrad om onze
rechts_praak terdege -te bestude.r", ïàJ openbaar
ministerie is in de Sovjet-Unie een hlachtertru,..o,,
voor de gewone man. Inderdaad zijn er nauwelijl<s
kwesties waar de openbaar aaoklaïàr 

-niet, 
mee temaken krijgt: de een is ontslagen ín strijd met dewet, een ander is het slachtoJfer gewoïder, lour,

oigr,rrmachl,iS Scdrae van heI plaatsoli:jI< gezag, van
teutarrrl autlers is hel,. pclsioen orrjuist íastgïsíelrl
of er..is oll -oer of antler,e manier iïrtrrlt,uh gËrnur,i.i
op zijn rechten. Als er werkelijk inbreulï àp a,wet is gemaak-t, dient het openbàar ministerió hetrcchl, [o herstellen met allc tèr beschikl<ing staancle
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mitldelen, r'Íe de rvpt ooli heefl over'troder: een ar-
l.reirlt'r' r-rl' r.r'rr rttirr isllr'.

Enkele statistische gegevens

In nrinr viiftiu j:rlr liirl is dc rnisdaatl in dc
Sovjet-ITrritr drieöncenlrirlf keer zo klein gewordeno
hoewel dc bevolking van ons land getlurende deze
tiid biina is verduhbold.

De belangri;r."t" .lfruU", r", het rechtssysteem
rvordt gevormd door de volksrechtbanken van dis-
l,r'icl. err stnd. Zii bclrarrdelen nrccr dan g0 llroccnt
vart lrlle zakon. l,ln slcr.lrl,s dr, g61,xnr;ljksl,c mistla-
tlr.rt uorrlclr lrclurrrrlr.kl rlrxrl lrogrrro leclrl;llankon.

:[ :F :l:

Zaken betreffende reehtsovertredingen waarbij
een misdaad in het spel is vormen minder dan
een zesde van alle door de rechtbanken behandelde
zaken.

Rcclrtszaker, ,r, ,t"* tlssn .lu*n"r, qovoertl in rle
taal tlie op rle gcgcl,en plaats door dc rneerderheitl
van de bevolking rvordt gesproketr. Personen die de
taal ryaarin tle reclrtszaak rvortlt gehouden niet be-
heersen hebben het recht aan het gerechtelijk on-
derzoek dcel te nemen, d.w.z. verklaringen af te
leggen en te antu,oorden op vragen, in r{e eigen
taal, en ook gebruik te nraken van rle diensten van
con tolk.

li - itti



Zaken betreffonde oorr vergocding voor rnate-
riële schade maken circa 76 procent uit van alle
door reelrtbanken hehandeltle arbeidsgeschillen.
Circlr $0 prtlccrt[ van dc aanklaclrtotr vilrr wet'kcts
[cgcrr rlrrderncltriltgerr (tÍl instellilr§ett rvordt rurlt'
l.cvrcdctrhtrid opgerlost.

Kerk en marxistische .staat:
is coëxistentie mogelijk?

SMITH: Van alle zaken tlie cle clemocratie betref-
fen is voor ons, bewoners van het, Westen, moge-
lijherwijs vrijheid van geweten het meest wezen-
lijk. Intussen vcrschijnen er in de wcsl,crsc ltors
mededelingon ovo.r de positir, vatt r.lo lttrtl< itr tliv
latrtl, ovcr vrrrvolgitrg wogolts gtrlool', ctt tltrzc tna-
lierr gtrerr vr:olijlttr irtclt'ttlt. . .

KOI,)ZNt:TJiO[/: Maar als je dit, nredodclingcn gr,-
Iool'1,, lrorr krrn jc rlart lrol, lrtrstaan in tlr USSIi vcr'-
lilarcn van 20 cluizend Russisch-orthodoxe kerhen,
baptistische gebedshuizen, synagogen, I<atholielie
kerlien, boeddhistische tempels, mohammeclaanse
moskeeën en tempels waar nog weer andere gelo-
vigen diensten houclen. Hoe l<un jc het bestaan
verklaren van 1B opleiclingsinstitutcrn: Russisch-
orthotloxc, joodsc, mohammcclaansc cn trntlere? FIoc
valt, tcnslottc, tlc ver:bazing l,tr bcgrijptrrr van Inri-
l.t'rrlanrlst' gastt,n ovt,r' rlr' lrristcr varl onz(' lterlitlit,rr-
sten?

SMITII: Maar kunnen rlo gt'lovigcn itr tlo USSR
vrij een lierli bezoelien?

KOEZNETSOV: En wie zijn het dan die tijdens
dagen dat er godsdienstoefeningen worden gehou-
den cle kerken vullen? Figuranl,en? Een godsclienst
to heliidcn oI niet l,e helijclen, ecn lrorl< te hczor']iorr



oI uiet l-e bczoolicn. dal is icclcrs eiger za.aii. Gccn
Iuu,:tiola.rir. l.-eeft z-.1Íi rnaar Let recht t,: inforlre-
len of u gelooÍt of atheïst bent. En thenovclcen-
komstig bevat geen enkel vragenformulier, geen en-
kel documr-nl, cen prnrt over de geloofsheliidenis.

,\ll i'tll' [4;r;ri' liij riirs fvr-rrrlt, \'irirli iti(,()Í{r,ilcc,lrl
dfil i.t' iri irl Íiurrl hr.trlit,Íi eit [.rmpí,1:i 11'í)i:r'lctr Í'1t,slo-
teri. . .

I(OnZNnT,Sl/I,'.' l)r, iaalsl,c t,iirl ziin rrr. in rlr' So\,-
icl,-llrrio lilJ Rrissisch-rlrl,lrorloxc, 12Í) Jrrl,lrcrso ofl 40
l<at,lrolir,lil lirirl<orr gt,oIorrrl, (i9 rrroslir,ciil. alsrrrcrlc
anrlere gchorrrvcn voor godsdienst,oefcning; zij zijn
gebouwcl op kostcn van de religierrzc gemeenschap-
pen.

SMITH: Met anclere woorden, u wilt zeggen dat
{1o n611ui1t,'l,cn vitrr «lc l(erk in rle USSP. zich rriot,
irl [,c zocr onrlrrr'sr:.lrcirlolt víllt litl. ]rorlioli.ili lcvon in
lrrl, Wcsl,trtri)

li()l,)ZN l1'l',\Olr : l)il, orirlersr.,lroirl is cr rltrl,rigrin-
zeggcliil<. Allr,cn tl lrcl, l\riL varr lrol, rurlsl, oll<:ral
ItcsItrtr n vil n rlc l(orli urr ('(!n irt,lrcïsLisclro sl,aat
moest rveI ccrr stornlrel dru]<lierr op hcrI lierkelijl< Ier-
ven van ons land. Nal,uurlijk ontkent de marxisti-
sche ideologie van onze staat de postulaten van de
religieuze werelclbeschouwing. Wii zijn echteï rea-
listisch. In ons land waren en zijn er gelovigen,
rhrs aan hun roligieuze eisen ntoet wor:den tegemoet
gcliomen. . .

SMITH: Maar is lrct, rnogcliilt tlezt, Lwoc antipo-
dorr, atheïsmc on rcligie, l,e verzoerrerr?

1(OïIZNlll'SOl;t: F,r is ecn rril,wcg govontlcn rloor
dc l(erl< van de sl,aat l,o scheiden, rvaarbij tlc I(trrl<
aut,onoom werd. Ja, rriteraarcl ontving de Kerl<, toen
dcze beslissing werd genomen, van de staat geen
enl<ele vorm van subsidie meer en kon zij zich niet
meer zoals vroeger mengen in de binnen- en bui-
lrlnlarrrlso lrolilicli vitn (lc sl,itat,. Maar. nrr vallcn ooli

de interne aangelegenheden van de Kerli niet meer
onder de jurisdlctie van de staat. Zo is bij ons gods-

dienstvrijheid verzekerd als privézaak van een ieder'

SMITH: Maar het recht orn vrij godsdienst te
belijden veronderstelt onvermijdelijh de -mogelijk-
heici liincleren iu de godsdiens[ in to lvijden. Maar
als tlo licr:li gescheiden is van dc sc]tool. . .

IiOl:ZNE'l'SOh Inderdaad, bii ons werd onrnitl-
tlcllijli na rlo socialistisclte r,evolutie h,eL godsdiensl,-
onderlvijs o1r tltr scholcn algcschalt,. Ovcrigens, dil,
onclerwijs was verplicht voor alle leerinstellingen
van het l,saristische Rusland. En dan hebben we
]rcl, al Ictrn rtvor ltct Rttssisclr-or:l'ltttrloxr'r goloof, dat,

ovorhot)rst:ttrl was itt vct'lttltrtlittg l,ot allo an(lcrc
gorlsrlicrrsl,t,n varr lrr't, rrtrtlLitrtr[.iorritlc lirrlrl' l)rr
itl'st;hal'l'ing vrrtr ltt'1, gorlstl it,ttsl,orrrlt'r'rvijs op.'i«rllolr'rtt
(rn ltogrrro orrrltrrrvi.isirtstclligcrl r'lot,ritltr logisch
rroorl, rril, lrtl, statrtl pttrt{ rlal lrt'1, Sov.iot,-g,r.rzag

ailnrtilllt [,t'tt opzit;ltl,o vatl t't'ligit, itls pr:ivózairli
vilrt icrlt'r. llrr tltt Iotrtt ililllg('llolllolt \trOt, t'tlot.'

sr:heiding vau solto,.rl tln Kerir was gcricht legen ge-
dwongen inwijding van kinrleren in cen godsdienst.

SMITH: Maar mogen de ouders hun hinderen
zelf godsdienstonderricht geven?

I{OEZNEf SOV: Dat" spreelit vanzelf. Anders zou
dat een inbreuli betekenen op hct rccht van dc ou-
ders direct deel te nemen aan de opvoeding van littn
nahomelingen. De ouders liunnen hun hintleren
gorlsrliursl,orrrl'rt'icltl, g()veu ott lttel, ltr,tt ttttar dc lit't'li
girirrr. Nlitat'ztj rttogr,,tr lttrtt lirttrlctr,rtt ttir.rl, tli[, grrrt:-
rli+-.ttstiul uvt'r'rvcgittgett vt't'liit,tlt,tt ttl.titr st,lrorrl 1r'

gattII.

SMITH: U heeft gezegd r1at, er in de TISSR 18

relig'icrrzc oplei,l ingrin:Íittrten zijn À{rar ri-ii 
",-,,r'duii .'ltig.rirgen gest'r.iurri om te stucteren?
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liUl,:ZN l,)7'S0l'': ln rlt' Sor,.ict-U nic br,slist it,rlcr,-
ccrr zcll'sttrntl ig, rvaar h ij gaat sturler.crr. Als hii
voor oerr t:eJigir:uzo Ioopbaan Jrios[, dierrt, hii beslist
rccornurandatics l.e on tvangen in zijn gemeente.
Ieder leligieus ccrntr:rrnt bepaalt zcl trvje vàn cle pa-
lochiancrn waar gaat sl,utleren, oll dit nrr aan [heo]o-
gisclrc irrslit,uten in rlo Sovjet-Urric ol in het buitc.n-
lanc[ is. Dit, rvorr] [ uil,sluitencl uil, cigcn midclelen
gel'inancit'rd: uit vrijwillige bijdragen van gelovi-
gen en 11e olrbrengsten uit de vel,lioop van religieuze
attrjbuten als liaarsen, kruisen e.d. Bovenclien ont-
vangI 11c l(r:rl< irrltortrsLerr rriL bctalirrg dic tvor.dt
vorlangrl v(x)t' c(,t'('rltonios als rlooll, bt,gr.aÍ'r,rris .o.rl.
I)t'lr«roglr.varr lrr'l lc llt,lalarr lrt,rlr.ag rvor.rll, rloor.
tltr rr.ligicrrz(, ot'g'arristrlitr zcll tastgcslclrl.

,SMl'l'll: .l(orrrl, r-rcrr gcrlcoll,c varr rlr, irrliotrrsl,crr
varr rlrr licrli irr rlo sl,aalsl<as lr,r,r'c]rl,i)

I«)liZN li't,Síl 11.' Dc irrlioruslcrr virrr rlr, Kcr.li rvorr
tlt,tt rricl, lrclirsl.

5,44 M It: 7,i.in rlt gorIsrIir,rrslIt,urplls r,igorrrlolt va u
tlc J(crlii)

I(Ol,:ZNlll'SOl/ : (iclrurlsgcborrrvorr nrel, Irisl,uri-
s«;lrt,, artist,ielto rvaat.rlo word0n gcwoonJijli gratis en
voor onbeller.litc tijrl cloor de sl,aat aan de l(erli in
gc'bruili.gegeven. Verhuur vooï 0en gering beclrag
liomt minder: vaali voor. Oplinapbeurten en gemeen-
telijlie tlienstc.n liomen ev(:)nwef voor cigen Àkening
varr de geloofsgcnrcenle.

SMITII: Volgons ber:ichterr dje jn lrcl, Westen de
rondc iloen bcsclril<l, dc l(er:li in rlc USSR lriot, over
tk,rlogr'li.l liltlirl ilrr norligc lillr.al,rrul rril. tc gcvcrl.
]iorrrl rlil, ovr,r'r,r,rr rrrr,l rlr, rvr,r.lir,li.iltlrr,irli)

li'()liZNli'l',\Ol,: D;rl, is .r,, r,(,l.rlr.airiirrg virrr rl.
lvt,r'l<oli,il<[rt'irl. Àllc gt.oto I(crJrr)n, olr oolt vr:lc klei_
n.et'e godsdienstigc lirjngen in ons land geven hun
eigen litet'irtrrrrl uit. Zorvel pt,riodicko ali et,nnrali,
gr: rulgar al.'Lrt ecult bijvoor,be uid de Natiotrrrle Raatl

var IJva ngoJischo Clrristel-Bapl,is-Lr'r-rr hcl, 
- 
Lijtlschrilt

'l3rafslii v-estnili' ('De Broederbode') en lierlikalen-
tlers uil, en ziin er drie edities vaÈ dc Bijbel, het
Nieulv Tcstam-ent en een psalme[boeli, buldels met
Eeesteliilie liederen en albums oYer het leven van
,ïo Evangelische Christen-Baptisten in de USSR
verschen;. De religieuze gemeenten tlrulilien hun
lil,cratuur: in tlc sÀatsttrtrl<lieri jen, lrlaar vallzell'-
sllre'lierrc[ votltr cigctr lt'lic ning.- 

SMITII: ItrluÀsen liom je op de scllappel] Yarl

Sovjet-winliels geen Bijbels oi psahnerbundels te-
geo. . .' KOtIZï'ltiTSOlt: Dat is volhotrten nal,uurlijli. In
()ns laud berusb het monopolie op cle handel in druli-
rvorliert bij rlo staat' En tleze neemt nieI dc ver:-

rrlich[inq óp ziclr roligierrzc .lilcratuur te vcrsprei-
It.,'. M,"'r ,li'2,, zalictt lorrdt; tlr: I(crl< ziclt zol[ ]rc-

zig.',\tVtll'tl: Ili.i orrs rvot'rll, cL t't'trl ot'el' gtrst;ltrct'r'tr
rlal bij u rr:ligit,rrzrr orgarrislt,ios vorplioltl, zíin niclt
lo laten rogisticlrcll bij ttr.l orgalloll van l)ol, slaal'sgo-

zag. Wal, is dal,: oon'bijzortclcl'o volflll van oí)n['Ïolí)

0ver tlLr licr'lii'
I1OEZNIITSOV: LleL feil, van tlr: rogistlat'ic bc-

telient cla[ de religieuze organisatie de verplichting
op zich neemt te hanclelen binnen het liader van
rË Sovjerwetten en daarmee tevens zelf onder cle

besoherlning worclL geplaal,st van wet'ten die de

vrijheicl van gelooÍsbelijdenis garanderen' DaL en

niets anders is he[ cloel van de registratie.
SMITII: In dat geval, waaroll) wr:igeren somtni-

gc t'cligiouzc ot'gatrÉaLies dan zich tc laterr rcgistre'-
i't,n? Dit zijn immors beliendc lloitcn?

ITODZNETSOV: In allc gevallen gaat hel, hier
om organisaties clie cle wetten die bij ons van liracht
ziin riit't, oïlionncn, Tot' dt,zc ot'ganisal,i'os hchoren
r.ii .J"irova's Cc Lii i gr:n, tlu rclornt isl,isclte atl r't'rr t istu lr,
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oerr selil,c rlio zichzc[[ walo Iirrssisch-orbhodoxe
Clrrislene:r noentt, benevens crrige anclere.SMII'H: Over cle inhreuh op ïelke we[ten gaat
het hier?

I{OEZNETSOV: yan Sovjet_rvetten die voor alleburgers gelden. De 1eclen vór enliele ,ài.t.r, ;.rg;:rcn bijvoorbecld hun clionstplicht [e vcrvullen. "In
ons land is het, eon vcrp-lióhting irr het leger iedienen. Zoals in vcle anïere laïclen. In Ziitser_
lautl bijvo«rrbcoltl wor.rlL t:cn lvoigering orn cle dienst_plicht [e vervu]len gesiralI mËt 1S" maanden ge_
vangcnissLra[. Jc vraagt je af \yaar.orl1 leden van önrcligieuze soktc hierop eerl rril,zonrlcring moe[en
vorr-tLln, als lllc bur.gt,rs vorlrlit,lrL zijn in lroI legor
Lo tliorrcl,

J-l cl, gaat, lriur ooli orrr wcl,{,crr tl ic rlc vet.horrrl in_g(!n l,rr-sson 1(cr.li crr sl,uaI bolralur. Volgcns tlczc
rvct,Lorr liurr oon religicrrzc olgirrrisat,ir: in"ae cigel,Irr-'rk zovccl tl icnslrrri lrourIcn als zii irotlig ,,;hi,
rrraar zii -rnag rricL zogcniltrr(lr:,vci;garlorirïgr,,, iii,;r.rr lrr,lrl' r,r.r1ir rrisr,1.r,rr, lri,iv.'r.lr.t,iiI g,rlsc] it,rrsl_
,t,J'arirrljarr irr r,r,rr sl;rrl.i,rr. \,',,lg,,,rrs rlc rvr:I Jrogoir
ouders clc kinclcr,eu ju tle gotlsclienst inwijden, ,rrïar
de l(erk- mag geen zondalschool houdàn. De lierk
mag 

. 
ooli geen gr.oepen órganiseren .\il.aarvan het(tosl 11,[..i aut[ers is dtrn lrcL ]rorrrlen van goclsclicrrst_

ooIe,i,gen. Eerr tran tal seltLetr eriient ditze lveLtenniet. Andere seliten overtreden de weLten die ver_
bioclcn dal, cr ecn aanslag rvort[[ gepleegd op de
porsoon oI rlc rcchl,on van burgors.

SMITII: \\rat rroerut- r, ,,.,ï, anrrsl;rg op dc per_
soorr {JlI tlc r.r,t:htr:lr virrr lrut.gcr.s?

KOEZNE'l'SOV: De dogina,s van etliele selitari_sche groepen verbieclen ïret gebruik van rechtendie worden verleend_ door de to".iit"ti.. Bij;;;_beeltl het zich wendon tot artso; i.* morlischo
lr rrl|, j. Lirrtlt.r,e rr rrrrirr. sclr,ol Lo sttrre rr, uetr birari

be nemen of deel te nernen aan het ilaal,schappe-
lijk leven. Andere sel<ten plegen niet alleen een
aànslag op rechten, maar ook op de persoon van de

burgerË. froe anders moet je wrede ceremonies als
zelfmarteling en zelfcastratie noemen?

SMITH: Maar hoe zit het nou? Aan dc erre kant
scheidt u Kerk err staat en maakt u de Kerli auto-
noom, maar aan de andere kant legt u een helo
reeks beperkingen op aan de activiteiten van de
I(erk. Ja, mensen martelen zichzelf., maar cla[ is
immers hun eigen heus, wat gaat dat de staat aan?

KOEZNET,SOT: Ih zie geen principicel verschil
t,ussen dc rvlede t:il,uelcn van dezc schtcs en dtr

collcoticve zelÍmt,ord in do leligicuztl cotnttttttro itt
.lonesl,own in Guyana, die cnhele jaren gclcrlr:tr
plallsvond. Lict dr: tragctlio tlic zioh tlaar ]rco[L af-
gospor:lrl tlc wereltl tlan worltolijk koutl? Err als varr

íer,óren beliencl v/as gewoest dat er zoicLs kon gc-
herrron, zou nlcll dan nict gcprobecr:tl hcllhen tlc
lana[ici to stoltpon?

tlcl' l;.1 lt1 ttattwolill<s rrrogcliili lrrrl' itlt't' r'itrr vrii'
lrcitl irr corr l'ol,is.i te vurtrtttlttt't'tt zott(lt'l: lltrl' t'isit:tr
clit idee tot in het absurde door te drijven.

Als de herkelijke gemeente geen wreedheid en
geen aanslag toestaat op de rechten en de persoon
en zich niet beweegt buiten het kader van zuiver
religieuze activiteiten, heeft niemand het recht de
gelovigen te hinderen bij het uitvoeren van hrtn
riluelen en ceremonies. DiL is oolt eeu rvct. e11

als t,r inbrouk o1t gernaaltI r,voltl L, wot'tll, daL -strorrg
hostt'ttIt t'rr l<arr lrct, zt'll's irIs lt'tt ttrisrlltltrl \\'rtt'rl.tt
lrtscltottrvrl. I)il gllrll, [!'tttttvt'tts \'ool' r'llir' \'ollll
r,an rliscriutirrittir: jcgerts goluvi gcn.

SMITH: Toch verschijnen er bij ons vaak berich-
ten over het zware lot van 'hen die lijden voor llun
gcloof' 1n d,i §61,jet, ïInie.

liuliZNE'l'SUl": 'Zo zilu iri hr.rt Wr:sLcrr tlie rrt,rr
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sctr. lrclicnrl gotvurrlou die, zij lrcL rril, roligicus fa-
natisme r-rl om arlder.e reclelcï, gecl lelierïing wil_len horrdon mcL rle wetton van"orlze staat. Neernbijvoorbcckl rlourinco Goorgi Vlns, ovcr. wie enigcl,ijr[ geledcrL vcel rver:d ges'clrreverl in cle rvesterïepcrs...H.ii <-rr.ganiseerde ren ontlergrondse pers, cliestlooibiIjctterr drulil,t: waar,in gelovi*gen *or,["r, opgu_
I,l9Jl.,l IoI rrngclrrxrr.ztrantheicl aan rlo autorrlteitin,
hr,; Irelastcr.do ons lald, liortont, hij beging eon mis_
claad r,vaarvoor: ellie rvillelieurige" ath-eïst dezelfrlestraI zon hebbon geliregen als Jominee Vins. Van_
rvaar hier. clus rlaL 'lijden voor hct gelool,?

SMITII; In rrw Constitutie wor.clt" slech[s gosJ)r,o_Iton ov('t' lrt,l, lcchl, op al,lrt,ïstisclrt, prr.r,lla"ganrla,
Inailr' (,rr rvor.rll. rricl,s gozcgrl «rvt,r, lrcl. rcclrl'o;ígorls_
d.ioust,ige p-r.opaganrla. Iloiehont dat,, tlaI gritrïi.r_
sl,igc propaganrla jrr uw laucl vtlr.Jrotli,rr is? 

..

K0 l,: Z N liT,\i O ll : UI Iio gcllrrrIs[ri,icc rr liorrrsl, worr I Í, i urlc rt,gr'l. lrcgr.l..irl rl«x,r. ,,i,rr 1,,.c,,|i. Is rlir l, tlarr sr.rrrrs
gor.r rr. gorl sr l iorr s{,igr: pr«rpagu ridai, A I lu roligic rrztr cc rr_tra ín orrs lanrI gove]r lierkblaarljcs, gcÈ'eclsbotllicn
cn . unrlcr.o rcligierrrzc li[crat.urrr: 

- 
rriL.- Ooli tlat js

goclsrlicrrsl,propagaltla. El het, orrdcrriclt van tlrco_

I§,."n: {trscrprincs aa_n geestelijlie leerirstellinger,
ttet godsrtienstorldertichI van ouders aan ]run ki;de-ren, is dat clan soms geen propaganda voor reli_
gieuze opvattingen?

HeI is een anrlere zaali clat ouze wel,ten bepaalde
!f3.lï,:i"*,.,r opleggen_voor zowet goJsàierstige ats
attrersLrsctte propagand.a. Àangezien bijvoorbeólct bij
orrs hcL gr,r-rol,sl,tr gotlcr:lto uan il" bovolliing er atheïl
sl,isclrc. zilrrswi.iztn ol). nu lrorrrlt, staal, iÍo Sovj,,i_
rvr,lgtving' irllot,rr gorlsrlions{,plopagantla toc jn ltor_
li_r,u? tuosl(L,ciin cn lonpcls van anderc rcligies, inliloosters en in opleidingsinstitnten voor göestelij_
kerr. HeL hrerrgon van qodsdienslpropaganda hrriten
rtoze ltlaatscrr, i:ijvclor.Lur.:ltl he t urgarrisrrcn virrr fir,(f-

ccssics, zoals rvr,l gel-rcur:1, op rr:ligicuzc Iecst,dagcrt,
rnag ooli, rnaar alleerr rue[ cle l,oestemming van ckr

pJtratscli,lkc rrrachl,lrcbbcrs.'J'trgcliiliertijcl is ltel,
athcïst,cn o«rk vt,r'botlt'n rlóír atIrcïstischc lrropagan-
rla Ic v«rt,r'cn waar gclovigcn bijt'cn li«rrnen vil<lt: ltot,
lroudorr van cen rlicLrst,. Jtl, {ruzo l<ranton drukl<en
g0on rneclt,clclingr:u at ovc-t ktttuctrdo tlicnsLon oÏ
andcrc r:eligierrze cvener)Ienten. Maar de gocsl,clijlie
llers drultt ooli gecri mecledeL'ngett af over: al,heïsti-
schc lezingen.

SMITII: De op vrot'lc gerichtc inspanningcrt van
lierlielijlie Íigulcrn valr llw lancl worden cloor som-
migen als tondcnLicus, als pro-Sov.ict beschouwd.
Volgons tlo Àrnoriliuansc ittr[,oril,triItln bi,ivoor:bcelcl
zi,in zc urop goricltl, ottt rlt, vcilighoitl varr ltot, Wtts-
lcrr [,o ondorrnijnur. . .

tioIiZN liTSíl l/.' Ovclal watrt' it'[,s ogrrlrril<1, rlal
rrir,l. st,r'oolil, rrrcl, rlc ol'li«rií!lo polil,ick t,att tltr VS ziol,
\\/ashi rrglorr vijitrtrlt,tt, oI I,t'ttttti ttstc llvaarlwilligrrtr.
Als orrzc licrlir'Ii,jlitr l'igrtlt'rr zittlt trt'vt.rot' inslralrrltrtt
orrr rlc lrolilicli varr rlo VS to st,ctrttt.'tt, zc]l's als rliI
l,cn natlclo zou zijrr van tlc vt'o(lcsbolalrgctt, ztlu tliI
irr \VaslrirrgLou rraIurrrli,jlt worrlcl goeclgelieurtl.
Nlaar daL is nie[ het gevttl on onmirltlellijli wor:db
cle rhvarsliggers het etiliel,'pro-Sovjel,' opgeplaliL.
X{aar hoe moet clan het opLreclell van de katholielie
bisschoppen van de VS in hel, voorjaar van tg83
beoorcleelcl worden, gericht tegen de door do rege-
ring Reagan gevoercle bewapeningsrveclloop? Vol-
gens de redenal,ie van Washington bel,ckent dit dat
rlo.gcrrsl,cli.llic Lrirl irrg vatr vi.i [[ig rrtiljocrt Atttt'ri-
liuarrsc lial,lroliclicrt ook tlo Sov.lol,-tttattlrl, slortttl,.

l)us pal<1, lrcl, zo rril, rlat, itllt't'tr zi.i rlic ziclr rrit-
spr:elion Lcgt'rt tlc USSII, clio irt conÍlicL zijl gclio-
men met de Sovjet-wetten, in het trVesten aandacht
en gocdlieurinq lrijgcn" f)airrenleg€rn gcen ti'oord
over rlie veir: goclstliclisLigeu clr ovL,Í tclrpeis irt oris
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lancl en waL dies mcer zij, als dat niet te maken
hee,ft meI die zogenaamde 

-'mar[elaars 
voor hun ge_

looÍ' als cte goloemcle dorninee Vils. Juist tot dér-
gelijhe gevallen, die toch niet zo heel vaak voorho_
men, wordt het kerkelijk leven in de USSR in cle
lycsl,crse pers herleid.

SfuIITII: Maar van vollccl ige haunonie valt waar,_
st'lrijnlijk rriet [e sprr:ken. . .

I;OEZNI,)'l'SOV : Yanzelfsprekend, onze atheïsti_
sr:hr: sl,aat eu de l(erli nemón verschillentle filoso_
li:".n" shndpuntren in. Nieil,ernin bestaan ze al bijna
70 jaar naasl elkaar.

§U!.!Lll: .W3grop is tlozo o«riixisLr:ltic gcbaseer(t!)
lt'OliZNlill'SOV: In huu rvorelt,llijkc ior.[n hcbborr

grrlovigetr llij orrs rlczellilrt roclrl,crr als atlrcïstcn. In
Irrr.n..lrcrsoonlijlio Icvon zijn zo vr.ij Irun goloof [r:
br-lJi.irlr:n, zondcr clat, zc rJaarbij cnigc drrrll varr rlc
zi.jtlc varr rlc staaI ondorvinden. Het tlclel waarnaar
orrzc fitaaLschappij slrec[1, ecn tlocl dal even be-
grijpr:lijli cn trarrfrckl<elijl< voor al,heïsten is als voor:
golovigon, is hcl, volg.ende: jeders lcvcn rijker, gc-
rnrrlrliolijker, gr:ricl'lijhr:r te nrakerr. De 

-allsolíte
voorwaarde voor het bereihen van dat cloel is r_roh
voor iedereen begrijpelijk en iets dierbaars: het be_
waren van de vrecle. Dab alleen al is voldoende voor
co[ixistentie.

Enkele statistische gegevens

lrr rk: tISSII ziirr or nteor rlarr Z rluizeurl fi;l
sisr,lr-or'Ílrrxloxc orgtrrris;rl.ies, lnr(.r ditrr rluizr:ut! ka_
llrolickt:, circa I I00 rrrohaulrucrlaarr$e err rueer ditrr
3 duizend van Evangelische Christen-Baptisten. Ver_
der zijn er hoedrlhistisehe c_n ioodse reli-gieuze orga_
nisrÍios, or11lniselir.s ven rlo- \rmeensr.-en tieorËi-
schc l(crk, van Zcverllc .[]a$ -tdr.entisl,crr, van dc

Pinkstergemeente c.a.n in totaal varr 1r0 reliqiettze
r:l sehtarischt richti'.Een,

;* *

l')o groolsle l(erk in dt IISSR is de Rtrssiselr-
orl lrir(lo.\c. Alur ak.zr. I(crk lrclroorl, hiirt:r rlr' lrclf t
r'irit :rlk. ilr lrt't llrrrrl irr Ut'ltr'ttili ziirrrkr l.(inil,ols l(x'.
l)c l«rrk irr.tfl. (iii rlioci'st,tt irt tir' USSIt crr í2 irr
hel. httilorrlnrrd.

In de USSR t"rir]a*r, ,ich lB opleidingsinstitu-
ten voor geestelijken. Zes daarvan zijn Russisch-
orthodoxe acatlenries en seminaïia, er ziin tn'ec krt-
l,lroliokc scrtrinaria, cr zijrr ltrrlltatntrtedrtaltso on jrltxl-
srr insl.cllinrlcn onz.

Sin«ls 1977 ,iirt ", ,,, O" OrrO 63/r nicuwc re-
ligieuze verenigingen opgericht. 842 gemeenten
stopten hun activiteiten of vielen uiteen. De laatste
tijd zijn er nieuwe gebedshuizen van baptisten in-
gewijd in drie steden en erwortlen nieurve gehous'tl
in een aantal antlere steden. De laatste vijf iaar
zijn er meer dan 200 nieuwe gerrreenten van Evan-
gclische Christcn-Ritptisterr qelegisttcerd.

De ker*en ,, U" araa* n"ln.,u 40 al,cliers voor
de vervaardiging van voor\yerpen voor gotlsdienst-
beoefening. Sinils 1979 worden er in een fabriek
in de buurt van Moskou voorweÍpen vervaardigd
tlie nodig zijn voor het houden van godstlienstige
riluolen.



. \'olgeus dc gegerels t.all eel steokploef, door. so_
ciologen gehouden voor zuiver rvetènschappelijke
,ln"lïi:fll:',r..' ht.rlraauI lreí ;1;1s11,iq; ;rt.tit,f gg6r:iie." irr
tlr. USSI l) lc,l l(l 1rr,rtr.r,rrl r:rrr rlr. r.olu.':tsscrr'ir,,rol_
kinu.

\krlgcns de g_egevens van in de IISFSR gehouden
enqu0tes laat slechts 

-2 _tot B procrrnt van'rle jong_
gehurvden hurr hurvelijk inzegenen tloor de f.erL.
Het. aantal dopen is de laatstJ tb iaar nret lb pro_
_c-errt afgcnornerr. Onde v.oek, uitgevoeld in de àtad
Volrxrezj, heeft irangeto«rnd tlat sl"eclrts /r van de 100
on«lervriragde oudcrs to[ rlc tklo;l besluitcrr uiÍ g«lds-
tliorrstigo o\,(rrrvogingolr. l)e oi,t,rigt,rr stairrr orrtltrr
rlo ilrvlocrl vlrrr lturr gclor,iqc ourlrir.s. firlrrilielrxl,lr
oI bckrrirrlcrl.

In het district van'Omsk ur,tlnouraa" 27 proeent
van de onde_rvraagtle baptisten, 47 procent van de
lutheranen-, 56 pocent vÀn de merurónieten, 64 pro-
cerrt van de nrohanruretlanerr en 72 l)rocent ,an tle
Itussisch-or.thodoxen rlrrt zij rle kr.r.Ëerr en gcheds-
Itttizcll brrzlpl'ftprr rril; tr,lditic.

Slechts een tiende 
"ur. 

n" ondervraagtlen deelt
tle rnening tlat het rrodig is kinderen in" religieuze
geest op te voeden. In praktijk houdt sleclrts B pro-
cent zich hieraan.

\\'at l<an de val<lrond \\/el cn \\,at kan
hij nie[?

SMITÍ{: Zelfs bij cle mcost, itlerrle inriclrting van
tlt, rnuatscltrrppi.i zal lrcI naurvtli.ilis Irrltlit'rr arbtrids-
conl'liclt,rr, botsirrgt,rr varr rlt' lrt'ltrrrgt'rr virn betlriil's-
Icirlirrg t'rr arltcirlt,t's, [t'onllopt'rr. l!rr rrls rltrI zo is
rliortt irr t,t'n rlrrrirt:s(:lrtlrlrii dit' zltrlrzt,ll' rrit't irllt't'n
rrls rlcntoclirlisclr llt'scltottrvt. ttt:titt' tlitl ottlt is, rltr
Itr'sclrr,r'rtring viut tlt' t't't:ltlt'rt ltr llrrlittrgttt virtr t'lli
t,arr rlt'zt, gr'ocl)('lr gt'gitt'ittttlt't,r'tl t.t' zi.i tt tltltlt' tlrr wt't.
Wat, tlo arlloirlcrs bctnrl'L wonlL irr lrot, \\ltrstt'n tt'it-
rlitioncel rle staliing uls (,(rn van rlt'tttitlrlelt'n voot'
znlke bc,sclrerming beschouwcl. Maar in cle Sovjcl.-
Unic zijn staliingen zoals bekend verboclen...

KOEZNETSOII.' Ten eerste is c.r bij ons gcen
enl<cle wet clie staliingen verbitdt. I!n vcldcr, lvic
lrt'ol't, gczcgil rlat rlc stakirrg rlc bt,stt', t,rt tlt's lt,ntt't.r'
tlt' crrigrr rttitrtit't' is ottr rlt' llt'larrgt'n vun tlt' ill'-
btrirlt,rs tt, llcscltcrmtrrri) I)t'rrlt ltiiv«rorJtt'trltl rlt,rts aatt
tlc lrt,kt,rrrlr,, trt,trrig al'gulopcrr stnl<ing vitrr rlt, Atttt,-
riliaflrrst' Irrclrlvt,r'lit,r,rsltrirlcrs: lrt'r,l't, rlit'rlt,sl,altcrs
vt,t,l opge lt,r't'r'rll' l)t, ot'grtn isatttt't'n ('r'varl, vttltllorrtls-
activistc.n. zijn in tlc gt'varrgenis bolarrrl. rle valt-
boncl van luchtverlieersleiders zclf is uiteengejaagd.
en het gr:ootste gedeelte van de stal<ers is niel al-
leen het rvcrli kwijtgeraakt, maar hccf[ voor altiirl
lrol, roclr{, vorlrlri n in sl,aatsr'l ionst, tc {,reclen.



SM!TII: Iloor. 'ns. nieL ellie slaliing eindiq[ zon-
rlr:r' ntl'r'r' tilr.l r:r,tr ovlr.rri!rrrirl,, .,,i, ,1.r. t!;tl,r'r':,.
Maitl lcr,l liul ltot,gcelr d(l $'ctl\(rls irr ltr.rt \Vcst,orr
tlrarrs 1,r:r bcschililiing staat., hchltcn zij Lc clanlicn
aan de stal<ingsberveging. En rvat l<an rrrv land
rlilír l' lr,gr,ltí)r r,r' :lr'l li,ri :l

KOl,,'ZN l,)l',S/)l/.' lrr 61s lirlrrl Ir,srrlrililir,rr rlr, \y(,1'-
lint's ovr,r'irl'l'r'rr[,ir,r,r'rr.rruurior:crr \,(x]r'll('1, lrcstlrr,i'-
Irrcrr viln lntrr Ïlclarrgrtn rlirrr sl,al<ing. ],alcn wo eors
rritzooltcn wal; do m()nsnn in het Wesl,en ertoo
rlrvingl; [o gaarr staken.

SMITII: Voor het rnororrtleol ziin rlat, ontslagen
l,en gevolge van inkrimping van de produktie en
strijd voor verbetering van cle arbeitlsvoorlyaarden,
voor loonsverhoging.

liOIaZNllTSOT.' Orr[;slirgrrrr. \\rc lrolrberr al ge-
zcgrl rlitl, lli.i ons zorrtlrrr (lo l,otrstorrrrlinq van rlc val<-
lrorrrl nicl, ótin lrlidor ccn 1rys1']6rr,:mcr onl,slaat,. En
tlc virlil)orrr] gírnl, lllton rnitnr. akl<oortl rrrr,rl, ltol; onl,-
slrru' a ls Irrrl, lrtrsl,rr r r r. rllurrr,oor lvrr[,l,igtr gronrlcn heo [1,.

I3i.i tlc lroovcellreid voorwaarden die het recht op
arbeid verzekeren, is het zeer moeilijk om deze
grontlen te verzamelen. Als het bestuur een mede-
worl<er ontslaat zonder toestemming van de vak-
bonrl wordt zo'n daad als onwettig beschouwd en
zal ell<e rechtbank de ontslagene onmiddellijk zijn
u,t r'l< teruggeven. We hebben het hier natuurlijk
ovor afzonderlijl<e, over indivirluelo gevallen, want
rlanl;zii dc bijzonderheden van de Soviet-economie
korrcrr bii ons gewoou gecn massale ontslagcn voor,
zoirls rl[e in ]rol, Wcsten plaatsvinden.

Is het dan voor. ccn vakbontl nodig ziin l,oovlucht
te nomen tot stal<ingen, als hij zijn vol.o maar hoeft
uit te sprekeu over een besluit van het bestuur tot
ontslag?

SM|TH: En wat l(unnen llw valibonden doen
oP lrtl golriod vrn drr voilisltoid op het wcrlr?

n0

KOMNETSOV: Ongeveer in rlezell'tle tijcl dat de
regering Reagan de vakbond van luchtverlieerslei-
dels uiteenjoeg was in de Sovjet-Unie de vahbond
van mijnwerkers bezig met het uitzoelien van aï-
boidscr-rnflicten [ussen het besiuur van een aa]rtal
nrijnen en de mijnwerhers. I-Iet probleern bcsl,onrl
lric-rin dat, in strijd met de lvc[, dc rnijnwt:rlrt'rs
overwerk moesten verrichten boven dc vaslgcslt'l-
de norm en bovendien zonder dienover.ccnkomsl,igo
geldelijke compensatie of een compeusatie in vriic
dagen. Op eis van de vakbond - en dit ïecht heclt,
de bond l<rachtens de wet - ontvingen alle arbei-
ders de compensatie sraar ze recht op hadden en dc
Itesl,uurders clie zich schuklig hadden gcmaakt, aarr
overl;red.ingen wcrdon bcstratL: 15() van herr rvor-
rlctr beboet cn nog 100 besl,uurslctlcn lrregerr dis-
rlipl irr;r irc sl,ral ltrrr ollgclcgrl. V«ror de ]ira[st,on lrorrrll,
rlil, irr rlirt irls itrt,s rlolgclijlrs rog óón r)l'l,w00 rrririrl
vorrrvrlt, r,ii <t1t t,is vilrt rle virlibonrl rrit, hrrn lrurc-
lio orrt,lrevtrn lirrrrrrt_rlr rvortlerr. Al is rtil, cen tritpt-
sl,tt tttiurlt't,gt'1, lorrlt lionrl, lrt,l irl t,rr lotr voor rlir l

r*r11 yi1l1|ls11d zijn t,oevlrrchl, n()ellrt t,ot dit r,e{iht crr
tlaarmee bewerlistelligt dat leiders die de helangen
varl de arbeiders schaclen plaats moeten malien. In
7982 ziin op eis van cle valihonden circa 10 tlui-
zend leiders van verschillencle rang van hun posten
ontheven.

SMITH: Dit is blijhbaar een machtig inslrument.
Maar in welke gevallen nert.elr rrs, valilronclen hier-
toe hun toevlucht?

KOEZNET§OV; Bijvoorbeeld als de arbeidsvoor-
tvaatrlen worrleu geschoLrrlen. Bii ellie virkhond »r,r.liI
,,ctt tpcltUisq:|11' j11.*rIct1,i,,.. AIS r:1.g1,lr1.r.lscrr zi,irr orrl..
rlekt rlir' schade lirrlueu toebrcuger aatt rl+r g*'zolrI .

heid van de mederverhers heeft dcr techuisch irspec-
teur het recht het werk in een bepaalde afdeling,
aan een bepaalcle machine oI installatie te vr:rl-rie-
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tlcrr l,otdal, tlc zaak in orde is gcrnaalit. Hij hecft
heI rechL te verordenen dat het rverk in rverliplaat-
son oI zelfs onclernemingen worclt stilgelegd als cl.c

produlit,ie nir:I beantrvoorclt aan dc eiscn vau tec]r-
nische veiligheid en de vciligheid Lijdens het rverli.
FIij hceft Lcvens het rechb aan leidinggevende orga-
nen voor l.o stcllen orn een I'nnctionaris die schul-
dig is aar schending van de regels en normen voor
l.echnische en beclrijfsveiligheid, van zijn post te
orrtheÍlen o.[ te bestraïÍe:n. Zo zijn el bijvoorbeeld
in 1981 in hcb tlistrict van 'Ijoernen in West-Sibe-
lië onr deze lorlon 38 teclrnische en protlulitieafde-
lingcn gesloten cn 150 schuldige bedrijfsleiders orlt-
slagon, beboet of anclerszins bestraÍ1.

'\MITII: Eorr cind rnalicn aal ovorl,rctlingen is
tiórr rlirrg, icl,s anrlels is hcL soheppcn vatr bcvrcrli-
Í{rrrrrlr: arlroirlstoorw'l-t'(l(}n) tvtrl, golvclrligo irrvesLc-
t'irtgcrr vcl:cisl;. Urv val<bontlerr Irr:scltiklir:l nicL ovt:r
rlcrgoliilic rtrirlrlelr"lrr. Wal, voor cortt,rolrr js voor Irctt
rrtogcli.ili rttet, bct,roliliirrg Io1, rlrr sil,rrirl,io op tlil, gr,-
I.rirrrli)

líOllZN11L'§0h lcclor: jaar rvurrlcn cr l,usscrr [rr:[;
Ilcstuur en tte arbeiclels op alle ondernemingen col-
lcctieve ovcleenliomstcn g.esloten. Daarin worclen
rnaatrcgelcrr al'gesprolrerr voor verbetering van dcr

arboidsvoorwaardcrl. Dc rniddelor voor de verwe-
zenliiking van deze doelen worclen afgetrolihen van
cle wiust van cle onclernerningen en liomen uit het
staatsbudget. De vahbond ziet aandachtig toe op de
tti{,votrrirrg vaLr rlo PrrnLcrr varr tle collecl,icve ov.c,r-
ccrrl<orrrst,. Als rlo leirlirrg orrr rlo,r-ren of andere le-
rlen alwijkl, van cle op ziah gerrornen verplichtingen
gri.ilrl, dc vakbourl orrurirLlelli.ili naar tlo hcut l,or
h,'schiltltirrg .sl,aaurlr,r insÍruurt-'ul,èu. I)uch gervoon-
tijli laa t Irr-,1 best,uttr ltert triet aatrlioruen oI, Qel]
crisis in de relaties met de arbeiderscollectieven.
NaasL auclere overlvegirrger ze| hcl [ekort aan ar-

beitlslir"achten de leitl itg 1,;111 u'cllie orrtlettteming
r.tr-rL tttcrc aatt l.c lii,:zct.L vuÍ-rl' í:le trreÍi1' eCottoruisclte
varianl,, dio besl,aat uiL hel, aan$/encler van meer
miclclelen voor de verbel,ering van cle arbeiclsvoor-
rvaarrlcrr. (lt'lrt'rrrl rlirt. rrirrl, tlittt zirl lrcl. narrtveli,ilis
lrtltlierr rlr, rtirrir' Ír-r('(l('\Ye'riiFi's rasl. Ir ltrtrtrllir, uíÍt
tttirirr rit,l lt'spt't'lictt t';rtt ltll itrtttlt't'lilit'tt t'ittt ttiltt
w0.

SMITI|: Dns aan rle ene ]<anl, is er de concur-
rentie tussen clc ontlernemingen bij het aantrekken
van arbeiclskrachten, aan de andere liant de over-
heidsbestedingen voor de veiligheid op het werli
en cle controle van cle val<bonden op cle aanwen-
ding van deze micldelen. Is liet nrogclijli in concre-
te cijfers vast, te stellen wal tlit dc arbciders ople-
YCTL?

IiOliZN ET SO\/ : In tltr rniirrinclustlio biivoorbceltl
lrcctL rliL crvoor gr:zorgtl rlaI gotltrlcntlo cle Iaa[sLc
l,ien jaar lrcl, aarrt,al boroopszittl<teu tl rie lieer zo

l<lein is gcwortlen. I{et aantal gevirllorr van verwon-
rlirrgen is ooh tlrio ttrrra]. zo liloirt gcrvorrrlcrr. I[et
aarrt,al lllrrrrtlt'rr in tlrr trriincn is gr:dttrerttltl tlczc tiid
rlrit ilrrr,trnlralll rraal zo I<[«lin gelvortlotr. lrr rloztl Jrc-
tlr:i,iÍsl,ak gaal, i()ilcrrr dertlc roebcl van tlc vool' clo

onl,wiklteling elrvarr tttegewczen midtlelon naar tlt:
bedrijÍsveiligheid. h: l,otaal is er in ons lancl aan de
arbeidsveiligheid geclurende de laatstc viif jaar 25
nriljard rocbcl uitgegeven.

SMI'l'tI: liiscn otrt Ioorrsvttrltogirrg zi,i rr vaali tlt'
l'c(lcrr vool'slnkingerr irr lrc[; Wostotr. l(ttrtttt'rr tlrt
Sov.it,l-r,rrltllotrrlt'n lri.l lrtrt, ttlrliotttt'tt vttttt' tlt' lrt'lrttt-
g(!n v,ul Irrirr lt'rlcrr zitrlr tttt,l, t't'rr rlcrgtlli.lltt'cis lol
rlrr lr:itl irrg vatt (ttrtt ontlt'Lttorrrirrg wrrttdcrt!)

KOI:ZNllf Sí)7.' Noc, tlat liruurcn zc 1191. ,lJ1r lci-
rliug heefl, niet lret rechI op eigcn houtje lario'on
trn schalcn te verhogen: voor gelijlt r,ver:l< ziiln zii

)ri
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ccndcr il hcl, ht,lc llncl. De valilrond hcclL tltaron-
tlgr-'r.t 1r,-.1. I'r.r.1rI zit:]r lrr,.t rkze lfaag t(j.r.rclrteu toI
r-[c 1\[luistulraild el tut auderc cerrtralc urg;1netr.
Dezelfde mijnwerliersvakbond bijvoorbeeld is de
laalsl,e jaren trvee lieel met dit initiatief gekomen.
llrr l,u't,r,tttirtrl n,errl lrt,.l, lrtotr van rlo rrriitrrvr.rlcer.s
\'r't'ltoogrl. l)c lllrl,sl,r.Íuilitl sl.('í'g Iririr loorr Írrcl, r{t'-
rrrirlrlt'lr-l f7 Írt'urrrrrrl,. Mairr t,t,l[, r,lrr lri.izorrrlrrr llollrrrg
is: elk varr tltrzrr loonsvclltogi ngcll vergr.ootte lret,
rciile inl<onrcn en was geor-r contl-rensatie voor dc
groei van de inflatie, daar de prijzen voor de be-
langrijkste artikelen, levensmicldelen en diensten
in ons land stabiel zijn.

En zo kunnen in ons land kwesties betreffende
ontslag.en, veiligheicl op het werk en loonsverhoging
nauwelijks een reden zijn voor stakingen, omdat
cle rverkers effectievere middelen hebben om hun
belangen te beschermen. De noodzaak voor stakin-
gen ontbreelit bij ons gewoonweg.

IIet is dan ool< niet toevallig dat in ons lautl
pr:trkl,isclr alle werhers iid zijn van de een oll ancltrre
valilrorrd. Ze zijn lid, omclat ze in de bond een
rverl<elijlic verdediger van hun belangen zien.

,S,lllT'flï: n,Taar Irr'I l<irrr nicL arrr'ler:s of zrrll<c brorlrr
t'r't'.ltlt'rt lcggt'rr lrcL initilt,ir'l'r'irrr rlrr lltrtl ri.i l"slei-
rl irrg uan bantlorr. I{ccl't, di[, geur nogat,icl trl'ftlcl,
op rlc efÍccl,ivit,cit van de produktie?

KOIIZNETSOV: MeL andere woorden, rnaalit, dcr

virlilr«rnd gtrcn nrisbrrril< van zijrr volnraohten? Ncrr,
tlit, rnisbr:rrik is cr niet, omdat zoiets dc belarrgen
van ziin ledort zou scharlen. Hot lcven ondcr Jrc[
sorriirlisme is irr d ic zin bijzonrlcr, daL zcl fs otn-
s[,igc tronl'l i(]t,cn [,trssoll rle bedrij tsleiding c]r (lo at'-
lurirlt:rs hjj olrs rioL hot, katahtor: tlragen vfln onvor:-
zotrrrlijkc, oI zoals wij rlaI Tloonton, anlagonist,isclrtr
l,ogorrstollingerr. Dit karalctor onl,llreekt, orndat er:

Iti.i orrs goon l<lnssc van ondot:n(rtlr(\rs is mcl; ]r rrn

eigen helangen en een l<lasse van wcrl<ncmet's nrel
,1.i'.!',r,n1,,., l)i1'11,111'1'1'aukorrrsliil zi.i rr lr':tlt'i,ifrleitlr't:s

geen bewakcrs van tlc belangerl vall..de cige-naren

ïan ondernemingen, maar werken zij net als het
overige personeel in clienst van de maatschap-pij'
Ondaïlrs^ hel, hest,ran van functionele verschillen
l.rrsst.rr tle lr0rlri,i fslr'itling on tlo nt'lleiders vnllolr hnn
lx.lartg.rr rlltrrt,irt irr,riiciptl s-llnl(rll. I)o lrt'rlri,i1's1rli-

rting ls bijvoorbr:cltl' arnbishalve veranl'woorclelijli
,ooï,1" uïtvoering van hct produl<tiepla-n' Maar
daarin zijn inrlncl'i cler arioirlers niot rninder geïn-

teróssuet,ï. AIs het plarr nicL wortlb vervuld leidt dit
iàt ..o daling van ltun inliomsLen' Bovondien kan

irtt i" dat geial ziin dat' ile arbeiclers ooli'een reeks

anilere maïeriëIe 
'voordelen gedeeltelijh aan hun

,r"rrt uoorlij zien gaan. Er zullen dan bijvoorbeeld
Ài"a.t kleuterscho-ien worden gebouwd' mincler re-
àr.rii.trrir.n, sportcentra enz., die grotendeels ge-

financierd word-en uit cle winsten van de onderne-

i"iirg. nit word[ nauwkr:-rrrig vastgelcgcl in «le col-
i;;iiï"" ovcreetrl<ortrsL. Àls dè onclerneming het plan

niol, vervtrlt,, als clc rvinst'en crvan dalen, sr'aar moe-

Len clan do rnitltlelcll voor sllort', rectcal'ie en an-

àrrn ,"tr", vandaan homen? Daarom zijn arbei-
tlers cn vakltontlon biizorrder gcínt'ercssecrd inver-
vulling van het produl<tieplan-, en cle- verplichtingen
van dó arbeiderJ in rlit opzicht worden ook vastge-

Icgcl in clc collect'icve overeenkomst'-SMITïI: Voor utii biivoorlteeltl, als man uil, he[
'Wost,en, is rlcztl sitirat,ic vreemd. Wiens kant kiest
,rrv ralilrot,d, als eort con[licl,situal'ic aan de ene

l<anl, do ltrorÍuktic )rctlrcigl cn anrl de anderc liant
rle llclangon van dc arboider?

KOCZNETSOV: ['Tal principe dat aan ons sys-

l,r:om tcn gr:ont'lslag Jigl, houclt, gcen r-ekening met
eerr rlergcliit.. *ogcti;l<heicl' omclat dc belangen van
,l,n arbcl,loi,s nrr ,ló piodtrktic satttonvallen' I)e con-



Ílicllrr rl ir. ziclr voolrloorr zi.il qervoonliili heI go-
volg valr r'crr vct's(ul'irrg IlrL rlil, ,,t'r.rrrr ir.lrl. Urr lr,,l
s_tandpunt van cle vakbond zal worclcn gcdicteerd
door het doel dit evenwicht te herstellen. LaLen rvc
aannemen dat, rtrtrr ar,lrcirlr'r r.r,gt,lrrrat,ig rvr,r.lt vtrr.-
zlritlt[;, Witill'lnert lri,i clr, ltelili1g,.r, v;rii rlr, lrr,rrrirrhl,ir,
schaatll, trtr dc Ir:r[r.ij [slcirling is vrr rr zirrs rlr, rvcrli-
verzuimer te ontslaan. In dit cclnflict, liicst rlo val<-
bond natuullijli niet cle liant van cle arbeidcr. Maar
als de bedrijfsleiding in strijcl met de belangen van
de meerderheid om de een of andere reclen weigert
voor haar mecleurerkers een ]ilenterschool te bou-
wen, Iiiest ile valibond onhetroepelijh de liant van
zijn leden, meI wal, voor. argumenten rlo beclrijfslei-
ding ooh l<omt om haar stanclpnnl, l,c lechtvaardi-
gen. Uiteindelijli l<omt de bouw van dc l<lcnter-
school de prociuhtic l,on goede, wanL dil, hclpt, hii
het aantrcltlton van rriorrw(r rvtrr:ltltrirclrlr'rr tn Irii lrt't,
vasthoudcu van dr: oudc.

SMITÍI: Il< clenh zo, daL juisl, cleze voor het Wcs-
ten ongebruihelijke posit,ie van de Sovjet-val<bon-
dcn hecft, geleicl tol, discrrssios ovor lrci'vrjjr'ol'
'onvrije' hara]iLcr van do Sov.icÍ,-valrl<ondorr. . .

I{OEZNETSOT.' Maar lvaI zi.i rr 'vr.ij«,' ol' 'orrvr.i,ic,
val<bonclen? Als lvortl l, getkrolrl op rlc vrijhcitl
vall clc vahbond otu zonder rloor. de staat l,e tvordeu
gehinderd de belangen van cle werliers te bescher-
mcn t,cgcn schcndingcrr vart rle 1<ant,varr dc br:driiÍs-
lcirling, ilan ni,ir"r wat, rlal bol,r.rr l't, tlc Sovjct-vÀl<-
borrrlt'n hecl wat, vri,ior rlarr tlc lvcsl,orsrr valib«rrrrlcn.
.l n lrol, Wrrstrrlt rnaali[, rrrcrr vair]i tlc l'orrL rlnl, rrrcrr
.llii r,t,rr |ogirrg ov(!i'ons lilrtr'l lc oor.rlrrlr,rt rril,giritl,
vittt tlrr .r'igtrr sil,rttrt,it,. lrr lrtrl, orrrlr,r.lr.rv'rt, gtvirl
guitl, ttrt,rr uiL vrrrr rltr orrvt'r.nri.irlt'li,ililrr,irl viltr (!(,lt
corrl'licL Lrrsst'rr tlc orrtlcr.nonr(rt.s (!n t.ltr tvcr.lirrt'r'ttt,r.s.
Ja, in het WosLen is clil, conflict ortvcr.zoonli,lh, orndal,
de belangen van deze groepen in hoofclzaal< tegen-

gestelcl zijn. IJii ons daarentegen zijn conflicten
l.ussen de beclrijÏsleicling en de werliers in wezen
I.e herleidcn tot de cliscussie over de \Yegen' \Yaar-
Iangs hel, gcrneor)sohappelijlte doel te bcreiken: hoe
de arbeidsprotlulil,ivil,eil, te verhogen oln orvoor te
zorgen claI cle maatschappij de behoeften van ieder
rnens vollediger kan bevrecligen. Maar daarin is ooli
de valiboncl geïntelcssecrd. Daarom betehenL on-
cler het socialisme het beschernten vall de belangen
van de lverkers absoluub nie[ hel, voeren van str:ijrl
tegcrr de st,aat in de persoon van hel, -bestuur van
eei c,rrtlerueming, he[ afdwingen bij hen van be-
paalclc l,:vensgeuetrgten. Dat zou hetzelfcle zijn als
óen open tlcur intrappen. Vergelijlit_ u ccns: om ecn
achturigc werliclag voor elliaar te lirijgcn moesten
Àrncr:iltaartsc arbt'itlt'r:s ccl) Jtrrrgtl st'a1<ingssl,r:ijtl
yo(.r.'(ln. Tr «rtts lit tttl rvits tltltl we L voof r0()ll actL[rrlrigo

rverhclag ()orl vÍIll tltt corst,c c.lccretern vatr cle Sovjo{,-
rlgcrirrI it 4(,14.7. l)itirr ]iottlt rrog Ilij rlal' tlezo cr:

lirvlrrr op Írril,i;rtirlI vittr tlo rt'gcrittg zcl[' l)atrtrllctl
is rlc Sor,jt.l,-sl,aitl, t.roil, lrr,gottrron, otl rlozo polil,ieli
voert, tlc st,aat vtttrtlaag tlc rlag llog. lirr [oc]r is dc
besclrermcrtttc lttrrctic vau dc val<botltlelt noodzake-
liih. Hct is nodig clc rechten en bolatrgcn -van de

rvclkcrs te hescherrnon tcgen buroaucratischc ver-
schijnselen, incompel,entie, verclraaiirlg van clc Sov-
jet-rvetten, iets waaraan bepaalde bcsl,uurders en
leiders zich helaas nog wel eerts scltultlig malien'

Zo is alle,en aI hcl, sl,r:llen van de vraag oYer
'vrije' ol' 'ortvrijc' valibondert in ons lancl ontbloot
vn11 gllic zirt en goluigt vAïl een groot gebreh aan
|lrglip \rarr cllls [cvt,n. Etr urisschien oo]i wel van een
olrioti,cli.ilic vr,rLvirlsLo ini-rlmati,e over de USSR.
' 

Overigens, tlit geldt liet alleen 'toor ilq rol vittt
de vakfonden, Inaar ook voor de rol l'au hr:l, itt-
dividu in heI leven van onze maatschappij.
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Enkele statistische gegevens

- Bij _elk9 Sovjet-onderneming zijn alle leden van
het arbeidscollectief, van arbeider- tot directeur, lidvan een en dezelfde vakbond, die weer deel'uit_
maakt van tle overkoepelende'vakbond van de be-
treffentlc berlrijfstak. In totaal zijn cr in de USSR
31 vakcentrales. Zij verenigen ÍBk rniljoen mensen,
d.w.z. rneer rlan gtí pro.urï ,nr. ,Io íàrtentten.

*lt

Vakbondslid kau irr de USSR elke werkende
mens worden. Om lid te wortlerr bctaal jc I pro-
eent van je loon. Dc maandelijkse cr»r[ributic^bc-
draagt ook niet. meer dan Í proccnt. lcdcr jaar wor-
den ongct,oer 13 nriljocn rrrensr.n lid van óen vak-
br»rd.

*ta

IIet bes[uur vau (](tn Sovjel-ouderlreruing k:ur
zonder toestemmiug van de vakbontl 70 beítuurs-
functies niet uitoefenen, bijvoorbeeld het uitwer_
ken van tarieven en het aaurremen van produktie-
plaunen enz. Bovendien oefent de vakbond toezicht
_uit op de naleving van de arbeidswetten door de
bedrijfsleidin-g 

9n -controleert hij rverkomstandighe-
den cn de teehnisehe veiligheid.

***

De technische iuspectie vau dc v;rlibonden, die
meer dan 6 duizend specialisten telt, heeft het íecht
orn b-ij het aan het 

- 
licht treden van schendingen

van cle bedriifsveiligheid het u,erk in een afdefing

of werkplaats stil te leggen. Op voorstel van de
inspectie kunnen hogere organen zelfs een hele on-
derneming sluiten. Yan dergelijke gevallen zijn er
3 t«rt 3,5 duizcnd per jaar. In 1982 bijvoorbcckl
werd op eis van de vakbonden in verband met een
overtreding van de normen voor de bedrijfsveilig-
heid het werk stilgelegd op 180 ondernemingen en
in drieduizend werkplaatsen. Gedurerrde de periode
dat de gebreken werten verholpen ontvingen- de ar-
beiders een maandloon dat gelijkstond met het ge-
rniddeld stukloon. In hetzelfde jaar werden vooï
overtreding van de arbeidswetter, van de regels
betreffende de bedrijfsveiligheid, of voor pogingen
de opmerkingen van de technische inspecteurs van
de vakbond te negeren 9r8 duizend economische
leiders uit hun functie ontheven.

(icdurende de laatsÍe viif jaar is cr voor tle ver-
br:teling van dc arrbeidsvoorwaarderr in de USSft
rloor rle sl.aat mcer dan 25 miljard roebcl uitgege-
vcrr. Bovendicn wordt er jaarlijks mccr darr 1,5
rniljard roebel uitgetrokken voor dc vervaardiging
van speciale kleding en andere middelen die dienen
tot bescherming van de individu. Hiervan rn:rkcn
gratis 56 milioen mensen gebruik.

*+{e

Thans komen de kosten van installaties, speciaal
bestemd voor de bedrijfsveiligheid, op l0 procent,
en in sommige bedriifstakken op 20 procent varr
de waarde van de basisfondsen van een onderne-
ming. De USSR kent het laagste aantal bedrijfs-
rlugcvallen tvaarbij gcrvoudeu valleu tcr rvcrelrl,
Daarlrij rlaalt rlit uiveau voortdurend. Zo is het tus=
sen 1975 en 1980 net 24 procent gedaald. IIet aan-
tal gevallen van beroepsziekten is in deze periode
met 23 procent gedaald.
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In de USSH zijn direct iu onderuemingen en
instellingen in het leven geroepen en functioneren:
1,5 duizend mediscrh-sanitairc eenheden, bijna 42
duizend medische secties en 18 duizend metlische
posten onmiddellijk in tle werkplaatsen.

Mct pt.hlc,r,,n r',,1, ,,,lruu,o,,ro,ë.t .rr bcroeps-
ziektelr houden zich iu de USSIi 120 weten-
sclmppelijke instellirrgen bezig, \yaaronder 15
gespecialiseerde instituten. De vertegenwoordigers
hiervan vormen binnen de Aeadeurie van Weten-
schappen van tle USSR een spcciale commissie, die
ryerlit aan dc oplossinc van grruocrnde problemen.

Gedurondo itlkl jalen llrr Sovjct-{ez:rg is cr lrict
óón rvct aangurorneu rlic de rochtrrn varr dc vakbon-
den heeft beknot. Integendeelo hun bevoegdheden
verbreden zieh voortdurend en tegenwoordig lossen
zij vele lirvestics op die vroegcr aau de staat wa-
ren voorbehouden. Zo beheren de vakbonden bij-
voorbeeld de middelen van de staatsverzekering
(bijna 40 miljoen roebel per jaar), waaraan de le-
den van de vakbonden zelf geen kopeke bijdragen.
Bovendien zijn alle badplaatsen van ons land in
het beheer van de vakbonden gegeven.

Zelfetandig, en ook sarnen met ministeries en de-
partementen, geven de vakbonden l0 kranten en 26
tiidschriften uit. Per_keer -bedraagt de oplage B0
lrylioen exemplaren. Jaarliiks worden er meeï dan
300 verschillende boeken en broehures uitgegeven,
en de gemiddelde iaarlijkse oplage bedraagt-25 mit-
joen exemplaren.

Dc Sovjet-vakbonden hebben hel; rccht kandida-
ten voor de gezagsorganen voor te dragen, en ook
het recht om wetsvoorstellen in te dienen.



Wal is or rnogelijli voor 6de man van.

de straat'?

lio|JZNlil"Soll.' Nu rlan, als rvc rlc halarts oJ)rna-
hcrr, wat is dan prcoies derrtocr:atie? Gelijltheid, vrij-
hoirl, llgonrcrrc u,clsÍand? \Arat, liarr Lict'volgens rr

als trtitir(slit l' rlirltrrtti)
,\lJ l'l'll: Vclrrrr prolrr,Llrr lrc[ rrttlwoot'r.[ lr gt:r,etr

op rllzr, vr';r;rg, r,rr irrrlr,l'o| zi,i r cigltt rtrrtttigl'. Vool'
l1cl, glor.rlsl,c rlccl t,;rrr rltrzc nrt)lslu is rlrltttor:r'alil
ll lrrrrlcirlcrr lol, Ircl, vrrragsl,rtl< rlcr: vli,i[tr,rlcn. Ert
ili rllnli rlal, r,r-.lcrr ir lrot; Wcslcrr zich dt, wot.rt'tlctt
varr rlc Jrt'lir-,rrdo,\rrrtrrikaarr Hcnr';' \\/arrl Ilocclrct'
Irerinneren, dic Iroel't gczegrl rlat l're[ \vilrc wez()n varr
rlo ilenrocratic n iet, daariri is gclrgen, rlal, icdcr io-
rlcrs gelijhc is, nraar rlaalin, rlal, icrler het orJroltrtn-
rurcrcler recht, heeIt, r,ri,i te zij u.

IiOLZNliTSOtr'.' Daarom scheirlcn rvij persoon-
lillio vlijheden cn politieJie leohtern liet, van coolo-
nrisclre rechton. \Vij zijn van mening dat, rvoorclen
over vrijheid slcclils dan zin hebben als cle maalr-
sclrir lrpii iotlcr r,r'rr rr«rorrrlrttisclr rninitn ttttt garantlcct:1,
rltrt, norlig'is, rvil clrr rlr.lns cott \viutt'rlig^ lrcsl,irrt rr

leirlr.rr. Err sllr:lrls,l;ur" irls ir.r'lercr'!t, ur;rilrirulicli.ili
r';lr zijrr irrltnrrrstr.rr, r,r,11 rvIlpillilgl lr;llr lir:ijgr.,t.r +'tr

rvorli, t,rn irls ot'irr lrrrt, Ianr.l trict, óón trtctts is ditr
Irongcl liir'l L oi gccn rlali hovon zijn hooÍd heeft.
Dat hcelI ouzo socialisLisr:he uratrtsc]tappij vor-rr eI-

!iaar geliregen. Olschoon heL inlionrerl yan tle nren-
sen bij ons r,erschilt al uaar gtlalg r,;tttalds irrb':cug
in cle maatschappij, zijn er bij ons, zoals wij aI ge-
zegcl hebben, niet de eenwenolrde uitersten van
wr,r.lrlcr err Írrrtrot,rlr,. Dll is rvirt wi,i irls ct'rt irrtotlzir-
lirli.ili rrtti ihrtrrt, llt scltr)ll\\'or \'ati t'('lr (l('rrr(rt'r';rt.isrtlrr-'

rrtairlsclrirplri.i. llorr irtlt'ihrtttl, rtlírirt' trog gllir tlr'-
rnocra t ir,.

SWITH: Wat is clan volgens u tlernocratie?
KOEZNETSOV: Precies datgenc rvat dit rvoorcl

in eerste instantie betel<encle: 'macht aan hct volk'.
Latc.n we eens kijhen naar de mensen clie onzc
Ianden legeren. Gaat u eens een lijsl,ie af met de
leden van de huidige of een rvillekeurige vroegere
regering van cle VS. Zijn er onder hen veel die je
rnensen uit liet volli zou noernen? Voor Jret trtc-
lcnileel ziin het mensen rriL rltr lrogere, minder vaali
uit rlc rniddcnlilasse. En r.lcze nensen, clie uitgaan
van hun cigen opvatt,ingon cn bc,]angcn, bcpaaldcn
cn bcpalen het, lot van hot, helc Àrneril<aanse voll<.
lln lrior is cen lijsI van dc ccrstc ht,rtlcpcn varr tltr
Ir,rlcu viur rlo Sovirtt-r'cgrlr:ing, \ra n rrr irr istcrs rlirr
l,lrarrs ltcl, l('vcri vitrr orrs Iarttl lr'irlr,n: lritttllt,r.t'l<cr',
assist,err l,-rrrac]r in ist, ()l) o()n lorlonrrttio l', I i nr rrrcrrnnrr,
tlrilrrirrr, orgrrscltottltl trrllt'irlt,r'. .. lo is lli,ivoorlrt,t'lrl
rltr Ir trirlige rrr i nisl,cr va n rrlcli[,ronisolrc i rrtl rrst,r'ic vir rr

rlc USSR Àlcl<sirrrrlr Siol<irr lrt'gorrrrt,rr irls r,rrgt'-
scho«rlrl urbeidt,r', do nrirristt,r' r,rrrr rlr' itulorrrobit'lirr-
rlusl,rjtr Vilitor: [)ol ial<ov a1s Iccrl ing-lrir rrliw,cllilr'.
lTrrt, grool.stc rlccl varr rlt' parl.i.l l'rrrtcIirtrrirrissr,rr t,rr
sl,airlslicrlr.rr van rlc Sor,,irrl-[]rrit, lrt'uorr zi.i rr loolr-
Itirrtn itls or,tr\,onel igo arllr,irlor rtl'lrocr'. ílrr rr Itrrrl
(,r'\/irrr íl\,(,r'trrigrl zi.irr ilal. rlt, tloor' ltt.rt [.r, n(,nr(in
Itr,slissirrgorr lrt't. str,rrrpol rlritgr,rt t'ir tr rlt,olrvrr tlir-
gon (ln rlt, lt.clirnglrr víur lrt,t rrrilir,rr \\,irirrrrit /i.i
zi.l rr voorlgolirtnron.

SMIiI't'I: O;l ziclr is irl'l<orrrsl, ní)g g(!on girrirrrlir,.
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dal.de vertegcn§,oordiger vatr eeD of ant]er milieu
op hel, lrotusrrt tlal, hrj aal het rosr tau r.le macht
:!1rl "ipJ "^9r.rii:l 

verteden breekr. En in ieder ge_
val hoeft het beslist nog niet zo te zijn dat hij in
sl,nat, is rle holnugon. te yortegcntrvonrtligon van'al-
lí'{.lr Zr.l tr r,illt,rr sr,,riirla.a!.t(rr!Í, U[, zi-riil:.r ri tr,[1,, ii.iits_
sr-1. l'r'r'sirl.rrl, l"r'irrLI'lirr r.). [iors.r,r,rr rri.iri.ir,r.rrr,.rrr
li\\rrrrrl rr.rr ,i.1.,il lrr,l. nrt,csl. trrrrro qt,zitr .rr was
bijzoncler.populair en zells geliefd bij lewone Ame_
rihanen. Daarom is naar -mi;r, ide", alï we spreken
over de democratie, de afl<omst van cle teiders niei
zo-helangrijl-i. Veel belangr,jker is de vraag, of hetvolk het recht heeft vri;eli3k zijn mening óver hen
te uiten.

In westerse landen met hun democratische tra_dities kan bijvoorbeeld ieclereen ,orrJ., bang 
-ie

hoeven zijn wat voor boodschap ooÈ sturen aan
1ill. by,r8"*eester, gouverneur, 

-c-ongreslid ói pr".i_
rronr. Itunnen de rnensen in de Sovjet_Unie hunI<r'i[ie]i uiten zontlt,r vo()r gevolgen hr_.öostl te hoe_vcn zijn?

lioI|ZNltl'SOV: Da[ hunncrrr ze rriet, allcon,maar dat rloen ze ooh vaak, rvaarbi.i ze brievensturcn naar leider!, absoluut van hoog" tot laag, toiaan heL staatshoofd toe. En cle wet ïereist dat deverantwoordeli.jlie pelsoon binnen eon maand ant_woorol,. flet levolcn van kritiek op he[ werh vanrlc,,staatsorgànen 0lr.viln intliviclueic pcrsonen, hetinrliorreu varr voor,sl,cllt,u l,«rt, l,c.bet,:i.i,,!:van (lc ma*ttitrr wtt,rroll rlozr, ftrrtttl,ionrrrrln is onJ oonsl,il,irl,io-
ttt,trl ler:lrl, l,t'r'lvi.il lrtl, Ilr,'strrrler(rl vilrr ,l,,r,, ,,nr,r,,,,,,-liilrg(rn (!rt lrcl 1,,.,,,,,,,- r,itlt rlr, rtrrrligc rn;rirÍ,r.r,glr,lr,rr
rltr.rronsl,il,rrliorrr,lr, lrlir.lrt. is ,,,,, ,1,,1.,,,,,.Ii,,,u,,.issl,,,
irr klvosl,irr.

SMIl'lI: N(ro maal., rlus ir:nrrrrrrl hotrfl, rnaar ()cnurinister aarr [,c schrijverr oI hot nrinislrrie vorarr_rLrrt, nrol,ocrr zi.i n wrrrlrwijzc?

IiODZNIIT§OIl: Er: zijn na.lrrrrrli,ili vorsrr.hilleltlc
i;oorlr;1 [r:itrr:lt, r[,y,2. gcgrulr[,; eu uugugtuldu, .rr:.'
delijlre en onoordeelkundige. In ieder geval hrijgt
iemand ofwel een antwoord, waarin met argumen-
ten wordt uiteengezet waarom ziin l<ritiek of voor-
stol niot in nnnrrrorliirrg han rrolrlen genomcn, of-
ru'cl rrarru,licrrligr, irr [oruratio ovt,r' \\rfl1, ('L gt,rlaan
worclb oI zal wortlen om de tcliorl,liotningcr] te ver-
helpen, om het werk te verbeteren.

SMITII: Als rlil, rren algemecn aanvaarde prali-
tijk is, hoe spelen uw staatsorganen het dan klaar
cle brievenstroom te verwerken?

ROEZNETSOV: De meestc grote organisaties
hebben een speciale afdeling voor de afhandeling
van brieven. Zij veriverken de post en selecteren
alles wat nuttig is, wat de aandaclrt van de leiders
van een bepaalde rang verclient. Het onder'houden
van een dergelijli apparaat bctelient exl,ra uitga-
ven. Maar wij beschouwen deze zaah, bezien vanuit
cconomisch, en al helcmaal vanuit moreel stand-
pun[ nie[ als naclelig. Zeer diliwijls zijn zelfs dc
brieven mel, dc scherpste liritieh enliel en alleen
maar ingegeven cloor zorg, door de rvens iets te ver-
I:eteren in onze maatschappij. Deze brieven bevat-
ten hecl s'at waal:rltrvoll'r,oorstollcn die op cle
schaal r,ln orrs lanrl IoÍ, larrzitrnli.ilio Irczuiniging
lo id or r.

Maar nos waartltrvollor is lrot, rrrorolo elfeol,. Illon
rlorgoliili.t' irrst,r'lling \'oot' lrll, al'lrarrrlclon varr brir:-
vort gorrlt, it,rrrirnrl rrit,l irllr,r'rr lrtrl, r.r'rrlrI vri,i zi,in
rrtr:rring [,o rrit,cn, rrrililr ool< crr rlrL is bijzonder
bclangr:iilr - - ont golrotirrl l,o rvortlcrr, zijn eigon 'ih'
l,o Icggcn in rlc bcsl.rnrrsnnrrgclegcrtlledon van dc
rraltschappii, l,ol, Ircscl Í,c I<ornetr van ziirr eigerr
lrot;elrcnis cn nut.

SMI'l'll:'['t:gcu tlczt, praltLijJr Iiirrr rrroeili.lk I_rc-
zwlÍlr rvorrlr,rr gorruralil,. 1\{rar lrr.i.ig io rlan nict dat



dozo hrinr,on als lroL ouolt aanliomt ryotrlen algc-
rJlt;trr rrtr.l lr,1 rrrr.lr. :r!!lrr,,,ir.rl,.rr rltr_. irllr..t.rr ![it:1. [Í_rL
cloel hebbcrr viltr eclr lastigo bricfschri jver aï te
liomen?

I{OllZNllT,SOV: Hr:1, Iiorrrl, nnt,rrrrr,lijk voor dat,
trtrrir ziclr r,t' Írrtrl, 1,1.11 lirr:rrrrtlc llr.irrl' viririrl' trtrrlJr1,.
M.aar tlo briofsc:]rrij-vor heci't, alLi.irl rttr rrrogelijlthoirt
zich met een l<lacht over formalisme tà rónden
t_ot ee1 hogere instantie en \roor elkaar te krijgen
dat zijn medecleling aandachtig rvorclt beheken. 

"En

verder lian een ongeïnteresseerde horrding tegen-
over brieven van rverliers de leider zijn bàan Iios-
t-en. Dat is bijvoorbeeld niet zo heel lang geleden
de vice-minister van gezonclheidszorg van ae USSn
Je.lena Novikova overkomen.

SMITI{: Het is overal gemakkelijker een mi-
nister te hel<ritiseren clan zijn eigen directe chef.
Ncemt u bijvoorbeeld heI risico om uw chef terecht
te wiizen als hij u grof heeft bejegend? Neemt u
het, .risico _har:clop te spreken ovcr zijn incompc-
l,entic cn cle clroevigc resultaten van ziin leicling,
als lrii zull<s vcrdient? Van hern lrangt, immers iï
vclo ollzichl,cn rrw oarr:iilro al'. IJrr uw ]oon.

I(OEZNETSOV: Zel<er, daar is moecl voor nodig.
Niet iedere che f is her:eid rustigkritieh van zi;ií
ondergeschihten aan te horen. Daarhij bcschiiit
iorlrlrc cheI ovcr ]rccl wat, rnirlclelen om clwarsliggers
Irr'l; lcvcn zrrur tc rral<cn. Maar cle gcwone mcnsen
wctcn zich ooli gestcrrnd, en nict in gcringe matc.
lllen ccrste is or tle wct;. Illl<e vonn vin vei:volging
w(lqons I<i'ilirrli is r,r,rr Iirrrrloling l,cgrrrr rlrr gr,rnr'lwcÍ
t,rr rvonll, sl,t'crrg Jrrrsl,r,irl'l;. ïïcl; liotrrt, rvtI voort r,lnl,
Itct, r'rrclrl; rrirrl; orrrrrirlr'lclliilt zegtrvitr:1,. Mirirr rlu Ítirrr-
Irourlcr wirrt,. l,ln hi.i stiral, nict; allccrr. I)o valiborr-
tlcn, wrrarovcr wc het, a[ gchad lrebhen, ziin altijd
bcrcirl hem l,c Jrulp te l<omen. I'enslol.te liceft hi;
ocn ntachtigo bondgenoot. in 11c publ iclto opiniri

die zclfs rlc lroogste fiqtrron rrrcl, Iiclrt hrnn-en weer-
staal!.

SIWII'H: Wat dienen we in deze contcxt [e ver-
s[aan onder cle publielie opinie?

IOllZNlt)'f SOIt: llt zi.irr o1r ziin rnirrsl, rrog l.rvlo
itrsl,il,rttrrtr irl o'trs lirrrl rlirr rlr lrirli lrt,l)lrr,n ()rti l,(!Ít
cct'stc ons nrcht o1i liril,ir,lt, op rltr vri.lhr:irl vitrr s1rrr,-
ken te vercledigen cn [cn twoodo ervoor l,c zorgcrn
dat urv stem gehoord worclt, d.w.z. mectelt bij he[
nemen van staatsbesluiten. De eerste ervan is de
pers. ..

SMITH: Maar wab kan de pers behalvc het l.ot
gemeen goed maken van uw mening?

KOEZNETSOV: De krant irelpt ooh nog deze
mening te verdecligen. Als het gaat om een per-
soonlijke krenking probeert cle hrant rccht te ctoen
geschieden. Als het om een maatschappelijh pro-
bleem gaat, worclt geprobeerd claar een oplossing
voor te vinclen.

SMITII: Hoe?
I(OEZNETSOV: Nict zo lang gclcrlcn hiivoor-

beokl planl"ste rlo'T,itcrr{,oornaia Cazcla' bij ons
con p«rpttlair rvct'l<blirrl -irr dc vastc rrrJrr:icli'Oll-
ficioel antlvoord' een brief van tlc lcidirrg van hct
ministerie van volksgezonclheicl van dc USSR. Dit
was een antwoord aan lezers die l<lacJrten hadclen
gczonden over dc slechte medisohc zorg. In Jret
antrvooril rvcrd rneegcdceltl clat, alle lwintig ]<lac]r-
ten die dc l<rant had ontvarrgon wflrcn onclerzocht.
In rlr-. ]lricr,('n var) vi.i Í'lczr'rs storrrlrrrr Ioilcrr dio nicI
hlr,littr l,rr liloppen. Irr rlrirr gr,,v;rllorr (lt'()(,g()rr rlr, r'rvor-
Ircrlirrgr,tt, llr,gitirtr rlotl'rtrr.rlt,\\,r'r'licrs irr rlc gr,zorrrl-
Irt'irlszorg, t,t,tr stt'al't'rrrrlrt,r,lijli lint'ir liltr', orl [,lrtrrrs
lvot'rlI rrr irr rlczc zul<rrrr r)orr orrrlorzool< irrgrrs{,tlrl. In
rlc overigrt govallcr zi.in nij dic ziclL scrlruklig hatl-
dcn gcmaal<t aan slechto vcrzorging van zielien
strcng gcstrafl,: cen gedecl{,c is rrit clc frrnctic ont-
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rltisCtr. ir 1trJ1,1,,,1 ltrr'geu ee,n stra.l opgelegd, IIn jn,rIl,' ,1r'..':1ll,,1r lí-i-.!!!l ll,t tttitttsl.,.,,i,.-i,l,:rr|lrLltelitl,
uaatr;egelen olrr de gemaakte Iouten ;;g;à;;; 

.ï;.

malien.
,\MITII: Maar rval, heeft dit rninisterie, dat ken-

rrr,li.j li trtl, To'rr lrlrí','irrrcr,itisi.[r lf)l'irt':lfll.is tls irllr.
trtitrislt,t'ir,s ltr u,r'r'r,lrl, r,Í'tor,gr,lrr';rr.lr[ /r-r rlrstlri,slo-
l,(rn op l,o LretIeli)

IQEZNETSOI/: Een ministerie bestaat om er-
voor to zotget dat zijn bedrijfstak normaal functio-
neerL. En dus liwam het ministerie van volksge-
zonclheid gewoon zijn verplichtingen na. Maar [et
liordate optreclen waatmee het reageelde op de brie-
ven van lezers van cle ]irarrl - voor heL nemen
van maatregels had het maar één maand nodig -\vas \yerlielijh ongewoon voor een ministerie. De
zaal< ziL zo, dat het gezag van de pers in ons lancl
zo gloot, is, daL ItcI zc]clen voorlionrt dat ecn ver-
anttvtioldolijk l)rrl'soon, ntinist,cr,s incluis, lret ris-
liocrrt, ont de llcrs to ncgeren. Do antwoordon varr
lrrirlirregt'r't'rrrlt,rr ol) liriticlt llli,ivcrr e'err \,oorw{rrl)
varr aantlarrlr t voor tlo pers. ]trn als er rla verlool)
van t,ijt[ geen verancleringen terr goede hebben
l)laat,sÉlevonden, lieerL tle krant opnieuw naar het
[,herna [crrug. waarbii er vraagtekens worden ge-
plaal,sI bii de wijze waarop deze leidinggeventlen
tlc bclangelt viln do lraatschaplrij behartigttn, crr
rlt'r'lralvc ooli lri.j lrt't l'r'it rltrI rlozc rnons(,n zo'rr lrrrrtr-
l,irr lrclilt,tlt.rr. l);rl, lrrrt,l'1,1,1.,r',,r.lrtclrl rlt'\.oor.ntilli-
uo rrrirris[,0r.viul slx)ot.w(!g(rr] flarr tlorr Ii.lv0 rlrtrl0r,-
vorrtlurr. Irr wrrzrrrr is rltrzc zi.irlo vitrr lrtrL rvorli virrr
rltr;rt'rs (,(rn viln rlrr vrlt'rlr)Íl vlrr rrri.rat,sohtrllpoli.i li,rr
t'oltlrrtlr' olr rlt irclivilt,itln vtrrr lt,itlinggt,\,orrtlorr.

,\llil'l'll: U ztrgl,'rltrzu zi.irltr virrr IruL tverlr varr tl(r
pt,r's', lrrilar lvitl; l<itrr rlo prrrs rlirrr nrtg uroori)

K01:lZNltll'SOV: tIeel vaak wordt de hrant, grr-
hrrrilrt voor lrol, lanc,crr:n van niornvc ideeön, af orr

loe l,egensl,rijdrge. u'aarrloor er een sl,orrn va.tt tlrs-
cuj!!es n,or',,1t \'!ruíJJrzxal-:t. Al. uit,:r'lt, I,rp,- rotr:
graadmeter van de publielie nteniug geeft cle pels
uiting aan in de maatschappij gerijpte veranclerin-
gcl. Eniqc lijrl gelodort biivoorlroold is op de blarl-
zi.irii ri \,:1ír .1a,7(.lf'('lr' 'l,il,r,r'rito,,r'rtir.iir (-l:rzt'tti' lrr.t, irlr.r'
viur vrttiitlrr,lr.'tt,r,t'l'li.irlrrn lt(.spt'oli,ttt, lllltlulli('lt (l(l

I,rirtl it,iorrt,lt', sl rirlt gr,t't'glt'tttt'ttlct't'tlt' rvt'r'lil.i.itl vitirli
allt,en n)aar: ortgt'tttitl<lroLt vct'oot'zttaltl. r,oor dtl
werkers en het in het geheel niet zo is dat de gang
van zaken op cle onderneming hier gunstig door
worclt beïnvloed. De hrant stelde voor het begin en
het eind van de rverktijden te variëren naar de
'wens van de mensen en daarbij de algemene ba-
Ians van de werktijd te bewaren, zoals de wet dit
bepaalt. Dit iclec werd afschuwelijk gekraaht en
evengoed fanatiek verdedigd. Het gevolg was dat
enkele ondernemingen en instcilingen het idee ac-
cepteerden en cle hrant na verloop van tijd mee-
rlceltlcn Ir«re con 0ir an(ler tle arbeidsproduktiviteit
r,rr tl0 s[,ornming or'ttlt)r ltcL lrorsoncel bcïnvloctldtl.

l)oor tle publielio rueritrg [e lveersltiegelen Lrcotlt,
rle pors niet zelden op als initiator van nog diep-
gaandcre hcrvormingen die clo hclc staat belreffert.
Zo rn'as het lvetsontwerlt voor de ondcrwijsltervor-
rning in wczen het gevolg van Iezcrsbrieven in corn-
llinatie ruct tloor 111r 'pt'rs ontlcrnomcrt acl,ic. IIon
irc[,icvc rol strx)cld(t flrr ptrrs ook bij tltl voor]tttr:tritling,
Itoorlrtlcliug otl afltuírrll() vilrl tlrt rvtrl, «rp tlc lrlrttir'ls-
rlolltrr;l,ir:vclr, noÍI zo'n irtstil,rrtrl, rlirl rlc g(t\\r{)rt('| lll(\ll
sr,rt vri,ilrlirl t'iur tlilsuilittg girl'irttrlt'r'r'1.

,\Ml'l'll: lIct, lrrrgrilr':tt'lrrlitlst'tlllrrt'l.ir'l" is iir ltr'l
Wtsttrtr rrirrI btrlit,rrrl. Wtrt, Itorrrll, lttrl, itrit

li()llZN ltT,\OV: lIcl, rrrllcirlst'olLrcl,icl' is llrr rrrlr-
l iol' corrrpaote sooialo grool) watrin It)onscrr r,i,itt
volcnigd die zich beziglrottdrrn met dc oplossing van
con (:on(:l:ot,o prorlrrl<l,irr-opgflvo. I(otl,orrr, lrot ziirr rlo
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m0dcwclliprs ïflll óón bepaald.e onderrrcming oI rin-
'.llllirr9i. ll, ,.!,' l- l.SB- Jr,.'I,b,-,1 i1 r'fr.1,l*cu!1,-,rIir-r's11
glote bevoegcllieden. I)c beclr:ijl'slciding neornb geel-r
enl{ele belangrijlre beslissing zond0r met hrrn me-
rtittg rcliorrirrg lrr lrorrrlr,rr.

'\'lYIl'l'll : lrr \\,(,lli(t vot'ítr lirlril(,rt rlt. ar.hr,irlscol-
It,t:lilvr,rr rlr,r'l lrr,lrlrr,rr irr zirlir,ir rlir,tr.irrliliorrt,t,l rril-
slLrit,errrl orrrlr,r'rlt' «'ornlrr,lr,ntio r,rrrl rlc lrt'rlr.i.i lslr,i-
cling vallcni)

I(OEZNETSOV: Het produirtieplan yan de on-
derneming wordt bijvoorbeeld niet bel<rachtigd als
het arbeidscollectief er niet zijn goedkeuring aan
hecht. De beoordeling van heb ontrverp-pian vinclt
gewoonlijli plaal-s oll algemene vergacleringcn, \yaar-
op iederccn zi jn rnening l<trn geve n over. elh punt,
van het document, mel, cle vaste wctcnschap clat
zijn opmerliing, voorstel of verbel,t,r,ing ondcr de
aandacht zal l<omern. Pas nadat de ntccrder:heid var.r
de lerlen van lret ar:beidscollecl,ief vótir' hcI orrtrverp
heeft gest,emrl, kan ]ret l,oL 1ry1r[, 1y1;1'1l1r1r voor (l(! ol-
derneming in kwestie.'l)r, irr'llcirlsrlollrrcl,iovon llertor:rlrrlcrr {,n llrrlrr.itclrli-
gor rlc t'(rg()ls vrlot: rlc jrrl;t'r'rr(r ortlr,, rlirr ilc *,t'r.liirr-
rlclirrg voor rlc onrlcrrrorning bcpalorr, r'rr ooli rltr 1,1'1,-

llliclrtingen van do hodriilsloiding u,aI lrcIr.oÍ'[, tlc
orgarrisa[io varr tlr, pr:orlrrl<t,ie on dtr ar.llcirl. Zi.l lrr:lr-
bcn lrcl, r'cclr1. orn collt'gu's voor lc rlr.rrgr'rr rlitr itr
aarrrtrtrr]<irtg kornct-r voo-r,cen ma[oriillc cn rnort'lo
sl,irrrrrlans. Ool< I<urr n0n zc bij clc bcrdriilsloiiling con
vrrrzoclr inil ionr'rr st,r'irl'l'cn rri[; l,o rlolcn airrr rrnla[,iglrr
oÍr iliur rlrrgcrrcn rlit'slrrr:lrl, w0rJIiorr (rlr zo lrr'Í, rrollrtr-
1,irrl'lrirrtltrr'r'tr lri.i rlc rtil,vot,r'lng vitn lrr,l llrorlrrl.Íir'-
plrrrr. l't.t' slrtt, virrl rt'lilrritrg rlorrl, rlo rtirlirt.iglrrrirl rriirr
rlt'zt tvtliltigrrrr lrtrl, irrliorrtln rlirlrrrr vtrr lrc'rr tlir,zit:lr
v«rllcrlig gov(rrl l)i.i lrcl, wol:l<, d.rv.z. rlo nrt,rlrlcrlrcirl.

llen wcl,, aflngcnont0n ïa een algomcnc vollisdis-
cttssic, l<r,rrt rll irr'lroirlscol lcc{11,1,1',', lrcl, r.c«rlrt, l,oc lr«-.1,

initiirl,ir:l' lc rrclurrrr orrr .lrcrr rlir: volgons do col.lcc-
l,icvc ovcLc0nlionrsl bcst,auurlo \'0r'I)liohl,ingen hob-
lrorr gcscllron(lon l{rr voranl,wo(}r'(lirrg l.o rocpcrr. l}o-
vt'rrrlicu rvorrll, r,r'irr rlo wcL vrrrr gcslrt'okr.lrr rlat, tttrl,
rlo tnenirrg e rr rlc voorsLellon va rr rle co[ocliovcn tc-
licning mocÍ, rvorrlen gohou(lo11 doclr de organcnvan
rlo slaat-qrrraclr[, crr varr lrcL [rosLtrrrl bil rle helrantlc-
Iing val allc lirvestios rl ie rlc act,ivit,cil,orr vart do
orrrlerncm irrg ral<cn.

,SMl'l'l{: lk lrclr zo rlc irrrlrrrli golirrrgr,rr, rl:rl, rlc
lror,«rogrllrcrlerr vilrr rlc allrciilscollrrr)l,itrr,olr irr vrrcl
opzir.llrt,cn eorr rlorrblrrt'o vonrrr)lr van rle r(!cllt,ol (lir)
de val<bonclen hobben.

IiOllZNETSOV: l)a bol,r'orrwbaarlrcirl vur elli sys-
l,oorrr horttl, vorlrou(l i rrgsgr.'rvi.is ovr,r'('r'n rlel; lrol, aa rr-
lirl rlorrlllct'rrrrrlc s«llrirlir,ls. l)irl, giritl, rrirrl, rrllcr.rr olr
vr)ot ltt'lrnir-rli.,\ls rlr, lrlvrrlgrllrr,rltrtr viur rlr, ;u'-
lrcirlscollr,r't,ir'vcrt r,l rlr, virl'lrorrrlcrr í)l) cpl lrr'1r;r;rltI
vlitli s;rrrr.rrn';rlIr,rr, is lrcl, rlcs lrr zr'litrrlll rlll, rlc ltc-
lrtrrgr,rt vtrrr rlr, rvrrl'kt'r's irr at,Irl, zu llr,n worrlcrr go-
rtolrl()n on'r,i.i| rl0 ttrogolijlilrctlt,rr voot' ltcl, rl0t,l-
ncrll()Tr illn lrrr(, llr,slulrr villr rlc sl,lirt, 111,s Irr f{fo-
Í,er.

SlllI'l'll: Is rlal, nict, icls ll st,r'r:li rril,gt'rlrulil,:
'lrcI bcsLunr vi]n clc sl,aal,'?

I{.OIIZNETSOV: Iloe zou u tlan trnrlors rlo l,ra-
rlitic n,illen noLrltcu oln alle belaugr,iiliere wct,sorrt-
\\rr)rl)orI aarr lroL lroltt volli [,cr bcoor:<leling voor tc
Ieggen? Nog nraar heel liorL geleden gingen dergc-
liike beoorclelirrgen voolaf aan hel, aanrlolueir van
rlo loods gerroclrrrlo u,oI voor ondorwi.ishervot:lrirrg
t-rtt tltl rvcL o1r rIr: itt'lrrrirIscol lrrc{irrr,r,rr. l(ort, rliriu'r,ool'
\\;itt'í.'l! lrwr,'51!,'t ltr,Ír'r'l'llnrlrr rlr tt,o!rilLgu llgr,r'inf ;til l
lr,'1. ilrll' l.r't lr.ootrlllirrtr r',r,,t{,'1,,g,1. Nog vr.r'rllr lr.
t'ttg lrirrltlr,n wc (l{r u',;lgt,r'irrq,,1, lrr,l gclrir,rl viur
hurvelijli en gezin, crr \yas er rlc nieul,e Coustit,u-
tie r,au ons lancl.
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S ill l'l'l I : I tr lrrrllrrrrc lrr.lrlrrrrr rlrrzo tliscrrrssir-,s of-
Irtr: [i'

lioliZNll't'S()ll: Dr.t lrtxrrrrtlr:liug r!oor het, heL;
volli, bijvoorbeeld, var tle nicuwo Constitutie irr
1977 tluurcle bijna vier nraanden. Gedurende deze
l,i jc[ lireeg de consIitutionele contmissie circa 1100

rluizerrrl voorsteller) c,n verbeLeringen voor de ver-
sclr illcnrlc rrrtil<cls. IIct, spreeht vanzelf dat er vele
lrlrlritIi1gr,rr v99!'liwilrlr'tr. fJel larrtal voofst(,)]lc1
rvr.r'rl rloor rlrt rrorrrtrrissirt verwolptrrr, r)ttrrlat ne tleze
irr ur'zrrrr orrjrrisl, itcltl,l,('. Als v<lurbeolrl loern ik het
vooLsl.oI orn irr rlo Const,it,rrtirl rle opvafl,ing van óó]r
rrnliolo rral,itl in tc vool.crr, our tle unie-republiehen te
lirlrrirlcrcrr ol' lrrrrr soevertriniteit drastisóh te beper-
Ircn r'lorlr zc hcL rrtcht te ontnemen uit de USSR
Ic lrrrrlcrr, trlsooli lrct, t,ctlrl, oI lxtitonlrtnds0 c,ontat,-
Ir,rr r,rrz. l)r'vrtorslollr.rr rliu rloot.rle c,oiltmissit) w(:l:-
rlrrlr ;q;1s1-1'llotrtrrrr Itcllllr,n lrrrl, rlrtl,wcr.ll vart rlr: (lltr.
sli{rrl,ic r.r'rr lrr,cl rrnrlcr ir;rrrzir,l gr:gcvorr. 13ijvoor.
lrctlrl, irr Irrrl,;rrl,iliol tlal, gowijrl is rrilr rlo plidrt van
rltr 1y111'g1'1'* onr voot.rlc opvrlrrrling vall lrurr liinrlc-
lorr lt,z()r'[f(rrr rvot'rlt, l,hlus ools gcstr_rlrl tlal, [tinrle-
l'('rr r-r,r'plit'lrl. zi.i rr voor lrrrrr outItrrs t,c zoLgcrr r]rr
Jrrtrr lrrrlp tr, llir,rle rr. Irr lrc(, g.t,lreel lver.rleu 

-er 
als

glvolg van tlo tl isr;ussics in 1J0 van de 178 artilie:
]0rr r,arr rlo ry11,,'"rt,-Corrstit,rrlit' r,t'rnrrrleringen aan-
gt,lrltrclrI t'n lr rvr,r,rl ritlrr ar.l,ikt'l aan toegevoegtl .

I)aat'rra lilvarrr lrt'l l'r,tsorrtu.eLlr t,er ltt'oor.tleiing aarr
rlo OlrpersLe Soviet, van rl(r USSR, het parlàrnent
van ons larrd.

l)crrlittrrrrrr alrr ïrot, Jresl,rruL vrrrr de st,artl,szahcrr is
lolgr,lrs ot!s rlr' Itoor{stl sr:hortl vrtr.[. brtt:i:rl(, :rcl.jr.i-
trrl rf tt inili;rlir,.l. l...lor, Ittr(,l ttlr,ntiÉn 1.1+17r. ;,r1.1111111

rloor-1,1111.'1q, 1lr';; lr.. lrr,tl*,t,,' rlitl rr_rrtr.0ttzr_. r!1it;ltllrl!a.p-
pi.i. ls tlirt licÍ, warc rracht varr lret volh, ills rv+:
over democratie spreken? Het lijlit mij dat zelfs het
crnvorrtl ise {cit rlat gttl ur.rrrrtle de laatste trvee de-

cotttriit bij ons ttt()()r (litlt 20 tttiljotrrr Illclts('ll rlr'
st,[ruol lirrr lroI staat,shestttttl' lreltberr rloor[ollerl ple iI
voor rLr soeialist,iscltc dtrtttor;r;tt,it'.

Enkele statistische gegevens

In tle USSR heeft iedere vierde burger vatr bo-
vcr rle aehttien jaar in mcerdere o[ rniltdero tttaÍr:
rlcel irr lrtt hesfuur varl de socialtr ltt'o(:(rsselt. [l(rtl
tan de ïonllen vau (leze dctrlrtarno is lrct wcrli litrt
atgevaaxligde in de organen van het gczag: tltr
Sovjets van Volksafgevaardigden. Thalrs ziin et 2,3
miljoen die in de Sovjets ziin gekozen. Boven«lien
llenlen er aan het werk van de Sovjets perrnanent
ll0 rniljoen ar:tivisten rleel.

[']ctr itttrlertr ïorrl 

.r'r,,,.u",.,r,r'tttirtg 

'att tkr rvtrr-
licLs aan ltcl, bcsttrrtr vatt tltt socialc ltro(rttss(r!l viltt
tlc uraatschappii is rlc volliscouÍ;roltr, (litca l0 nril-
joerr vrijrvilligers zien erop toe dat de staatsmid-
delen uiet worden verspild en dat er geen anderc
vornlen van wanbeheer optreden, Er zijn 1,3 mil-
joen groepen en posten van «le volkscontrole die
actief zijn op praktisch alle ondernerningen en in-
stellingen en in vele kolchozen en sovchozen. Hier-
van maken 4,7 rniljoen arbeiders deel uit, 1,5 rnil-
ioen kolchoze-arbeiders, 3,5 miljoen kantoormen-
sen, 200 duizend gepensioneerden en huisvrourven
en 50 duizeurl studrnten.

t*}

Meer dan 600 duizend vertegenlt/oordigers van de
arbeidscollectieven functioneren bij rechtszaken als
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volksbijziÍtcr. Ontler hen nernon arbeiders een aan-
zienlijke plaats irr: 116,5 proeent.

Jaarlijks ontvangen de krantenredacties omstreeks
de 70 miljoen brieven.

De sociale activiteit van de bevolking van ons
land komt tot uiting in brieven van wörkers aan
maatschappelijke en staatsorganisaties. Zo ontvin-
gen de leidinggevende organen van de vakbonden
van 1977 tot 1982 meer dan 1,8 miljoen brieven.

Yan 1980 tot 1983 ontving het Centraal Comité
van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie
ruocr dan 2 miljoen bricven. Door tle verantwoorde-
lijkr: rncdr:rvorkcrs vtu lrel, flcnÍ,raal (lonritó r,iju
70 drrizentl bezookers outvarrgcu. In deze íijrt heb-
beu plaatselijke parl,ijorganisaties aandach[ lresteed
aall neer dan Í0 miljoeu burgers dic zich schriftc-
lijk cn mondeling tot hen wendden.


