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Vraag. Het is bekend dat de stationering van Amerikaanse
raketten voor de middellange afstand in Europa geleid heeft
tot een verslechtering van de internationale toestand. Waar-
in is clat volgens U tot uiting gekomen?

Antwoord. Op dit moment is werkelijkheid geworden, \il.aar-

voor de Sovjet-leiding herhaaldelijk gewaarschuwd heeft. Door
het begin van de plaatsing van Amerikaanse raketten voor de
middellange afstand in de Bondsrepubliek, in Engeland en in
Italië is de toestand in Europa en in de wereld als geheel aan-
zienlijk gecompliceerder geworden. Voortzetting van de ontler-
handelingen over beperking en vermindering van nucleaire
wapensystemen is onmogelijk geworden. De regering Reagan
sleurt cle rvereld mee in een hernieuwde wedloop op het gebied
van hernbewapening.

Door over te gaan tot stationering van hun raketten in Eu-
ropa,.hebben de Verenigde Staten het militaire evenwicht ver-
stoord en een nucleaire dreiging geschapen voor de Sovjet-
Unie en haar bondgenoten. ïVij konden onze ogen niet hier-
voor sluiten en op de ontstane dreiging reageerden we met



overeenkomstige tegenmaatregelen. Dankzij de door ons ge_
troffen maatregelen wordt het nucleaire evenwicht hersteld,
doch uiteraard wel op een hoger niveau. Het aantal kernkop-
pen dat men aan beide zijden op elkaars objecten gericht
heeft, is toegenomen, terwijl de tijd om in geval van een nlr-
cleaire aanval of een ongewild ontstane nucreaire crisissituatie
een beslissing te nemen, sterk gereduceerd. is. Bovendien is het
vertroulen tussen de diverse staten ernstig onderrnijnd.

\{et anclere lvoorden: ten gevolge van de opstelling in Eu-
lopa yan Amerikaanse kernraketten die bestemcl zijn voor het
toebrengen yan een eerste slag, is de waarschijnlijkheid van
eer] kernconflict toegenomen. De liefhebbers van militaire
avontnren claar aan de overkant van de Atlantische oceaan
gaan ervan uit dat de korte vliegtijd van de pershing-2 raket_
ten naar objecten op het grondgebied van de Sovjet-Unie en
van andere socialistische landen de verenigde staten bepaalde
voordelen oplevert. Maar dat is een uiterst gevaarlijke misre-
kening. Een nucleaire aanval op de Sovjet-Unie en h.aar bond-
genoten zal onvermijdelijk leiden tot een onmiddellijke en on_
afwendbare tegenactie, zowel ten aanzien van de territoria
waar kernraketten opgesteld staan, als ten aanzien van ter-
ritoria vanwaar het bevel voor hun lancering uitgaat. Hierom-
trent tlient geen enkele twijfel te bestaan.

Is de veiligheid van de Bondsrepubliek, van Groot-Brittan_
nië en van Italië soms toegenomen ten gevolge van de sta_
tionering van Amerikaanse raketten in die landen? Integen-
deel, hun veiligheid is alleen maar schade toegebracht. Ook
voor de Verenigde Staten zelf is de dreiging groter geli,orden.
De regeringsleiders in Washingtoa weten dit alles maar al te
goed. Zij geven er echter de voorkeur aan de tegenmaatrege_
len die de Sovjet-Unie getroffen heeft ten aanzien van het
grondgebied van de Verenigde Staten te verzwijgen. De rege_
rende kringen in de Verenigde Staten willen het eigen volk
niet de volledige waarheid meedelen: dan zou aI te duidelijk
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wolden ii/at voor gevolgen de stationering van Amerikaanse ra-
ketten voor de middellange aÍstand in Europa voor de Ver-
enigcle Staten zelf met zich meegebracht had en waartoe de
door cle regering Reagan gevoerde politiek van confrontatie
met cle Sovjet-Unie leidde.

Voor degenen die de Amerikaanse politiek bepalen, is liet
zo langzamerhand hoog tijd geworden om eens te beseffen dat
de pogingen om een militair overwicht op de Sovjet-Unie te
veïwerven, vergeefs zijn. Het heersende militaire evenwicht
en de in het verleden bereikte overeenkomsten omtrent beper-
king van nucleaire wapensystemen dragen objectief gezien bij
tot het behoucl van vrede.

De Sovjet-Unie streeft niet naar militair overwicht, maar
ze kent ook aan niemand anders een dergelijk recht toe, Zij is
principieel tegenstander van elke op militaire superioriteit ge-
richte koers. Onze regeringsleiders hebben clat meer dan eens
in het openbaar verklaard. Zoals de Algemeen Secretalis van
het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Sov-
jet-Unie (CPSU), Voorzitter van het Presidium van de Op-
perste Sovjet van de USSR, Konstantin Tsiernenko, henadruk-
te tijclens het in februari j.l. gehouden plenum van het Cen-
traal Cornité van de CPSU: "Wij hebben geen militair over-
wicht nodig en we zijn niet van plan om anderen onze wil
op te leggen, maar we zullen ook niet toestaan clat het be-
staande militaire evenwicht verstoord wordt." De onli,il om
met cleze realiteit rekening te houden en het streven van de
Verenigcle Staten naar de wereldheerschappij leiden alleen
maar ert,oe dat de dreiging van een kernoorlog steeds ernstiger
vormen aanneemt.

Yraag. Welke maatregelen worden er in concreto getroffen
in antrvoord op de stationering van Amerikaanse raketten in
de Bondsrepubliek, in Groot-Brittannië en in ltalië?

Ànt.woord. De inhoud van de tegenmaatregelen komt neer
op het volgende. Zoals we van tevoren gewaarschuwcl hadden,



werd het door de Sovjet-Unie in maart {982 afgekondigde een-
zijdige moratorium op plaatsing van SS-20 raketten voor de

middellange afstand in het Europese deel van ons land opge-
heven. Bij een verdere toename van het Amerikaanse poten-

tieel aan kernraketten in Europa zullen wij dienovereenkom-
stig het aantal SS-20 raketten in het Europese deel van de

Sovjet-Unie opvoeren.
In overleg met de regeringen van cle DDR en Ïsjechoslo-

rvakije is rnet ingang van december 1983 een aarrvang ge-

maakt met de plaatsing van operationeel-tactische raketten van
de Sovjet-Unie met verhoogd bereik op het grondgebied van deze

staten, ten einde de verdediging van de landen van het socia-
listische bondgenootschap te waarborgen. Op dit moment zijn
dergelijke raketten in staat van paraatheid gebracht, waardoor
ze qua dreiging een adequaat tegenwicht geschapen hebben, in
de eerste plaats ten aanzien van die gebieden waar Ameri-
kaanse raketten opgesteld staan.

Ook rechtstreeks ten aanzien van het territorium van de

Verenigde Staten zijn tegenmaatregelen getroffen. In haar po-

ging orn een overwicht te verwerven, vertrouwt de regering
Reagan op de mogelijkheid om met behulp van de Pershing-2
binnen 8-10 minuten na lancering objecten en vreeclzame ste-

den in cle landen van het \Marschau-pact te treffen. l\{aar dat
is een illusoir overwicht. Wii hebben het aantal onderzeeboten
met kernraketten aan boord in de buurt van de Amerikaanse
kust opgevoerd. Wat betreft hun karakteristieken - vermo-
gen. nauwkeurigheid, capaciteit om objecten op het grondge-
biecl van cle Verenigde Staten te bestrijken en de tijcl die ze

norlig hebben orn hun doelen te bereiken -hebben de ter zee

gestationeerde raketten van de Sovjet-Unie voor de Verenigde
Staten een dreiging geschapen die een exact tegenwicht vormt
voor de dreiging die voor ons en voor onze bondgenoten uit-
gaat van de in Europa opgestelde Amerikaanse raketten.

Ik wil speciaal benailrukken dat onze tegenmaatregelen strikt
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beperkt blijven tot het kader dat ons gedicteerd wordt door de

acties van de Verenigde Staten en de Navo. Daaraan zullen we

ons ook in de toekomst houden. In antwoord op de momenteel
plaatsvindende verdere uitbreiding van het aantal Amerikaanse
Pershing-2 raketten op het grondgebied van de Bondsrepubliek,
hebben we in overleg met de regering van de DDR naast de

middelen die hiervóór reeds gestationeerd waren in dit land,
operationeel-tactische raketten met verhoogd bereik van de Sov-
jet-Unie op het grondgebied van deze staat opgesteld. AIs de

Amerikanen in hun streven naar de wereldheerschappij zuilen
blijven doorgaan hun potentieel aan raketten voor de middel-
lange afstand in Europa en hun overige nucleaire krachten,
waaronder ook strategische, op te voeren, rest ons geen andere

uitweg, dan hun acties op identieke wijze te beantwoorden.

De Sovjet-Unie acht een dergelijke toestand abnormaal en

gevaarlijk. Deze situatie móet en kín ten goede veranderd
worden. Stopzetting van de stationering van Amerikaanse ra-
ketten en verwijdering van cle reeds opgestelde raketten uit Eu-
ropa zou ook de noodzaak van tegenmaatregelen onzerzijds op-

heffen. Deze zouden eveneens herroepen kunnen worden. Wij
zijn van mening dat dit zou kunnen bijdragen tot een vermin-
dering van de spanning in Europa en in de wereld als geheel

en tot een versterking van de internationale veiligheid.

Vraag. Zoals bekend veirklaart de Amerikaanse regering dat
zij geenszins var plan is om af te zien van voortzetti'ng van
de stationering van haar raketten in Europa. Tegelijkertijd
roept men in \&-ashington luidkeels clat men bereid is de onder-
handelingen over beperking van nucleaire wapensystemell zon-

der welke voorafgaancle voorwaarden dan ook voort te zetten.

Wat kunt U naar aanleiding hiervan zeggen?

Antwoord. De oproepen van de Verenigde Staten tot "een

serieuze en intensieve dialoog", evenals alle verklaringen dat

men "bereid is om bij het zoeken naar akkoorden die voor bei-
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de partijen aanvaardbaar zijn, zijn wezenlijk aandeel te leve-
ren", dat zijn allemaal slechts woorden die dienen om de pr-rb-

lieke opinie een rad voor ogen te draaien. In feite proberen de

regeringsleiders van de Verenigde Staten de Sovjet-Unie hun
yoor ons volstrekt onaanvaardbare voorwaarden voor hervat-
ting van de onderhandelingen te dicter.en. Nadat ze hun raket-
ten in Europa opgestelcl hebben en een extra dreiging voor de
Sovjet-Unie en haar bondgenoten geschapen hebben, roepen
ze ons nu op om tot afspraken te komen. Hierbij worclt ons
voorgesteld om opnieuw dezelfde afgezaagde Amerikaanse
suggesties te bespreken die - zoals de ervaring geleerd
heeft - met opzet niet erop berekend waïen om welke over-
eenkomst dan ook te bereiken. Op analoge wijze benadert
men in Washington het probleem van de strategische wapen-
systemen. Tijdens een onlangs gehouden persconferentie ver-
klaarde president Reagan dat de Verenigde Staten ten zeerste
behoefte hadden aan versnelling van de produktie van de
nieuwe MX intercontinentale ballistische raketten, omdat -
zo zeí hij - de Sovjet-Unie niet zou terugkeren aan de onder-
handeiingstafel, zolang de Amerikanen niet over deze raket
beschikten. Is dat soms c1e weg om tot een akkoord te komen?
Op een dergelijke basis zijn onderhandelingen te enen male
onmogelijk.

Voor ons was het dubbelspel van de Amerikaanse regering
ten aanzien van het probleem van beperking van nucleaire
wapensystemen reeds lang duidelijk geworden. Al gedurende
een groot aantal jaren worden enerzijds verdragen en overeen-
komsten ondertekend, terwijl anderzijds ratificatie ervan te-
gengehouden wordt. Dat heeft tot gevolg dat deze akkoorden
officieel weliswaar bestaan en nagekomen zouden moeten wor-
den (ze zijn immers ondertekend), maar dat de Verenigde
Staten zich in feite niet gebonden achten aan de verplichtip-
gen die ze op zích genomen hebben. Dat is hun houding ten
aanzien van de verdragen omtrent beperking van ondergrond-
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se proeven met kernwapens (1974) en omtrent kernexplosies
voor vreedzame doeleinden (1976), evenals het uit 1979 date-
rende Salt-2 verdrag omtrent beperking van strategische wa-
pensystemen. In het SaIt-2 verdrag erkenden de Sovjet-Unie
en de Verenigde Staten dat er tussen hen bij benadering even-
wicht heerste. Na eerst de ratificatie van dit verdrag belem-
merd te hebhen, ontketende de Amer"ikaanse regering een teu-
gelloze propagandacampagne, waarin sprake was van "een mi-
litair overwicht van de Sovjets" etr "eer oorlogsdreiging varr
de zijde van cle Sovjet-Unie". \Maarom cloet men dat? Om de
wapenwetlloop zonder enige belemmering te kunnen uitbrei-
den en voortclurend nieuwe wapensystemen te creëren, waar-
onder ook nucleaire. Ratificatie van de bovenvermelde ver-
dragen zou de Amerikaanse regering hinderen bij de uitvoering
van deze plannen.

De laatste tijd hoort men van sommige hoge functionaris-
sen binnen de Amerikaanse regering ook uitspraken van de
volgende aard: alle in het verleden met de Sovjet-Unie geslo-
ten verdragen omtrent beperking van nucleaire wapensyste-
men dienen verbroken te worden. Deze doordraverige functio-
narissen, die geen rekening wensen te houden met de reëIe
krachtenverhouding en pogen hun toevlucht te nemen tot
chantage en dreigementen, dienen wel te beseffen dat de Ver-
enigde Staten een overeenkomst omtrent beperking van nuc-
leaire wapensystemen geenszins minder hard nodig hebben
dan de Sovjet-Unie, als men uitgaat van het belang dat de
volkeren van beide landen hebben bij handhaving van hun
veiligheid. Door af te zien van een dergelijke overeenkomst
zal men de veiliglieid van de Verenigde Staten zelf allerminst
bevorderen.

De regeringsleiders in \Mashington zouden er goed aan
doen als ze niet zichzelf zouden hypnotiseren en de publieke
opinie in de wereld valselijk in de waan brengen dat men met
behulp van nieuwe raketten of nieuwe projecten voor verwe-
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zenlijking van een "alomvattende anti-raketverdediging van
de Verenigde Staten" en door middel van dreigementen druk
kan uitoefenen op de Sovjet-Unie en haar dwingen tot eenzij-
dige concessies. Dat is ijdele hoop. Nooit zullen we onderhan-
cielingen voeren als men ons bedreigt en druk op ons tracht
uit te oefenen. De Sovjet-Unie is voorstander van eerlijke,
gelijkgerechtigde en constructieve onderhandelingen.

De basis voor dergelijke onderhandelingen is duidelijk. Als
de Verenigde Staten werkelijk willen onderhandelen met de
Sovjet-Unie, dienen ze allereerst de dreiging voor de veiligheid
van Europa en van de hele wereld ongedaan te maken die ont-
staan is ten gevolge van de plaatsing van nieuwe Amerikaan-
se raketten op het Europese continent; bovendien dienen ze
een einde te maken aan hun ten ondergang getloemde pogin-
gen om militaire voordelen te behalen, of dat nu zij door cle

wapenwedloop voortdurend op te zwepen of door tijdens de
onderhandelingen eenzijdige ontwapening van de Sovjet-Unie
na te streven.

Konstantin Tsjernenko verklaarde in een gesprek met
Hans-Jochen Vogel, de voorzitter van de SPD-fractie in de
Westduitse Bundestag: "Het is geenszins uit overwegingen
van prestige, dat we met zoveel nadruk wijzen op de nood-
zaak om terug te keren tot de vroegere toestand. \\ie willen
gewoon niet dat in Europa en in de hele werelcl het oorlogs-
gevaar voortdurend blijft groeien. Met andere woorden, we laten
ons leiden door het doel van versterking van de vrede." Het
woord is nu aan de Verenigde Staten. De onderhandelingen
over beperking van nucleaire wapensystemen zouclen op elk
rvillekeurig tijdstip hervat kunnen worden, zodra dc, Amerika-
nen de hindernissen wegnemen die zij zelf geschapen hebben
door de stationering van hun raketten voor de miclclellange af-
stand in Europa. De Sovjet-Unie is bereid om tot afspraken te
komen over radicale maatregelen ter beperking en reductie
van bewapening, mits dat gebeurt op de enig mogelijke en
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rechtvaardige basis, op basis ran gelijkheid en gelijke veilig-
heid.

Yraag. De mensen in de Sovjet-Unie zijn verontwaardigd
over de agressieve, militaristische politiek van de Amerikaan-
se regering. Tegelijkertijd hoort men niet zelden de vraag:
wat dient er nog gedaan te rvorden om de veiligheid van cle

Sovjet-Unie en haar bonclgenoten tegenover de imperialisti-
sche dreiging afdoende te rvaalborgen?

Antwoord. Inderdaad, clie vraag s ordt vaak gesteld. Het is
eveneens juist dat de agressieve, militaristische politiek van
de Verenigde Staten een ernstige beclreiging vormt voor do

Sovjet-Unie, voor onze vrienclen en voor alle vredelievende
staten en volkeren. Het is r olkomen natuurlijk dat de mensen
in de Sovjet-Unie verontn,aarcligcl zijn over de pogingen van
de leiders van het Ameriliaanse imperialisme om hun voor-
waarden aan de §s1'je[-Unie te clicteren en met ons - evenals
trouwens met alle vledelielc.ncle staten op aarde - te spre-
ken vanuit een positie van macht. alsof hun het recht gege-

ven is om oyer het lot r-an de r-ollieren te beschikken en over
de wereld te heersen. Zij gedragen zich zo dat het lijkt clat ze

volstrekt geen lering getrokkcn hebben uit de lessen van de

geschiedenis.
Als ernstige rvaalschrirving r-oor cliegenen in Washington

die de wereldheerschappij nastrer-en. dienen de resultaten van
de Tweede Wereldoorlog. De or elu-inning van het Sovjet-volk
op de stoottroepen r-an het impelialisme - het Duitse fascis-
me en het Japanse militarisme - \yas van enorm belang voor
het verdere verloop r-an de rvereklgeschiedenis en toonde op
overtuigende wijze aan clat ellie poging om de historische
confrontatie met het socialisme rlet rnilitair geweld te beslis-
sen, gedoemd was op een onlermijrlelijke en volledige misluk-
king uit te lopen.

Degenen die vandaag de clag een nieuwe "kruistocht" te-
gen het socialisme organiseren, kair men slechts aanraden zich
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in herinnering te roepen hoe soortgelijke pogingen in het ver-
leclen afgelopen zijn.

Tegenwoordig, nu rie krachtenverhouding op het internatio-
nale toneel definitief veranderd is ten gunste van het socialis-
me, heeft het imperialisrne des te meer geen enkele kans om
zijn klassebepaalde doeleinclen met militaire middelen te ver-
wezenlijken.

Een onoverkomeiijke hindernis op deze weg vormen het
machtige economische potentieel en het onover\4rinnelijke de-
fensieve verrnogen van cle Sovjet-Unie en liet feit dat de Sov-
jet-maatschappij een monolithisch versmolten geheel is, als-
mecle cle onverbrekelijke eenheid van de Communistische Par-
tij en het volk.

Een betrouwbare steun en toeverlaat voor de vrede en de
veiligheid van de volkeren vormen het bondgenootschap van
cle socialistische staten en het broederlijlie verbond tussen de
Iegers van de lidstaten van het lMarschau-pact, Geen enkel
militair avontuur van het imperialisme zal ons ooit kunnen
overrompelen. Zoals kameraad Tsjernenko benadrukte tijdens
een ontmoeting met arbeiders van cle metaalfabriek "Hamer
en sikkel" in Moskou: "EIke aanrraller han rekenen op on-
middellijke vergelding".

De Communistische Partij roept de bevolking van de Sov-
jet-Unie op om zich volharclencl en doelgericht in te zetten
voor de versterking van de economie van ons land. De Sovjet-
bevolking weet uitstekend: om cle agressieve krachten in de
Verenigcle Staten te beteugelen en cle veiligheid van ons Va-
derland en die van onze vrienclen afdoende te waarborgen,
clienen wij allen, ieder op zijn arbeidsplaats of op zijn gevechts-
post, gewetensvol en in het volledige besef van onze verant-
woorclelijkheid te werken en ons eervol te kwijten van onze
patriottische plicht. De gemeenschappelijke arbeid van het, hele
Sovjet-r,olk is de basis voor de economische en defensieve
macht van ons land en zal dat ook in de toekomst zijn.
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De Sovjet-Unie is een r-redelier,encl land. Haar strijdkrach-
ten hebben nooit ook maar iemand bedreigd en nimmer heb-
ben zij als eersten het zwaard geheven tegen andere staten en
volkeren. Zij waken over cle r,ïeedzame arbeid van het Sovjet-
volk, zij waken over de belangen van de volkeren van cle so-
cialistische landen. De strijdkrachten van de Sovjet-Unie zijn
altijd aI een betrouwbare verclecliger van vrede en veiligheid
ge$reest, dat zijn ze ook vandaag cle dag nog en zo zal het
ook ín de toekomst blijven. Het Centraal Comité r'an de CPSU
en de Sovjet-regering doen alles rvat noodzakelijk is orn het
Ieger en de vloot uit te rusten met de meest gear-anceercle
wapens en technische hulprnidclelen en om het del'ensieve ver-
mogen van de §s1.jet-Unie op het noclige peil te hanclhaven.

De Communistische Partij heeft ons tot taak gesteld het
leger en de vloot per.manent in staat van paraatheid te hou-
den om elke willekeurige aanvaller vastberaden terug te slaan.
De strijdkrachten van de Sovjet-Ulie staan te allen tijde klaar
om deze opdracht uit te I'oeren.
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