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I)c blochurcs uit dczc serie wordcn uilgcgeven in hct
Amharisch, Engels, Arabisch, Bulgaars, Vietnamces, Hongaars, Dari, Deens, Spaans, Italiaans, Chinees, Koreaaus,
I(hnrcr, Lao, Mongools, Duits, Nederlands, Noors, Pools,

VOORBERICHT

Portuguees, Poesjtoe, Russisch, Roemeens, Servischkroatisch,
Slovrral<s, Swahili, Pcrzisch, Fins, Irraus, Tsjcchisr:h cn
Zwcctls.

Dit boek handelt over een land dat zich van d,e
Stille Oceaan tot de Oostzeekust uitstrekt. De

uiterste plaatsen eryan zijn zo ver van elkaar verwijderd dat wanneer het in de ene begint te dagen,
op de andere de avondschemering neerdaalt. Het
tijdsverschil tussen de extreem westelijk en extreem
oostelijk gelegen delen van het land lledraagt l0
ltllr.
Het eeuwige ijs van het Noordpoolgebied en dc
srrbtropen van de Transkaukasus, de hete woestijnen

08020r0208

@ Uitgeverij Persagentsehap Novosti, lg83

van 'I'oerkmenië en de grenzeloze taiga van Sibelië, de boven de wolken uitstekende bergtoppen van
de Pamir en de Tian-Sjeng en de vlakke steppen
van de Oekraïne en Kazachstan... De gevarióórdheid van zijn landschappen en klimatologische omstandigheden is waarlijk eindeloos.
Dit boek handelt over het land dat men nog
steeds vaak Rusland noemt. Dat is niet juist. Rusland, of eigenlijk de Russische Socialistische Federatieve Sovjet-republiek (RSFSR) is slechts één
ofschoon de grootste
de 15 rechtsgelijke con- van
stituerende republieken
jaàr
die zich 60
geleden,
in december 1922, in de Unie van Socialistische
Sovjet-republieken (USSR) verenigden.
De 270 miljoen inwoners van dat land spreken

1ii0 talen cn gcbntikcn vijf soortcn letterl,ekens.
Dat verhindert hen niet elkaar te begrijpetr, ge-

zamenlijk zeer moeilijke problemen op te lossen en
materiële en geestelijke goederen te scheppen.
Dit boek handelt over het land dat in 1917 als
eerste ter wereld tot de opbouw van een socialistischc maatschappij overging. Toen het op weg ging
naar dc tockomst, Iag het in technologisch-econonrisch opzicht 50 tot 100 jaar achter op de meest
ontwikhelde kapitalistische staten. Driekwart van
zijn bevolking kon niet eens schrijven of lezen.
Dàarom gelooÍden toen maar weinigen in het welslagen van het "Russische experiment".
iÍaar onder leiding van de door Lenin opgerichte
Communistische Partij wist het Sovjet-volk een
ontwikkelde socialistische maabschappii op te bouwen. Zijn successen en zijn misstappen, iets wat
voor iedere pionier onvermijdelijk is, werden een
historische eivaring die andere volkeren goed van
pas komt.

- Dit boek handelt over een land dat vandaag de

tlag een vijfde van de totale industrieproduktie van
de-wereld voor zijn rekening neemt. Het staat bovenaan op de wereldranglijst wat betreft:
smelting van staal en gietijzer;
- de
de winning van aardolie en ijzererts;
- de produktie van cement en kunstmest;
- de produktie van tractoren, wollen stoffen en
leren schoeisel;
de omvang van de kapitaalinvesteringen in de
economie en de vlucht van de woningbouw;
de stabiele groei van de produktie en vau do
welvaart van de brede volksmassa.
De Sovjet-Unie geeft mede de toon- aan op h.gt
gebied van technologisch-wetenschappelijke vooruitiang. Ze heeft het §rootst-e-aantal wetenschapsmenJen en ingenieurs ter wereld.

Do IISSII is een pionier op rttinrtevaarl,gellierl.
I)e eerste kunstmaan werd in cle Sovjet-Unie ge-

lanceerd. I)c staatsburger van de IrSSR Joeri Gagarirr wold dc cclste tralclbclortcl tlic e,ctr ruimtevlucht
volbracht.
Dit boek handelt over het land dat sinds het
ogenhlik van zijn ontstaan volhardend en onveïrnocirl de politiek van vreedzame coëxistentie van

stal,en nret verschillende maatscltappelijke systernen voert en actief ijvert voor ontwapening en
voor ontplooiing van samenwerking op grote schaal
tussen alle volkeren op grondslag van rechtsgelijkheid en gelijk voordeel.
De USSR ving de grootste last van de Tweede
Wereldoorlog op en speelde de beslissende rol bij
van het fascisme. De overwinning
de verplettering
-oorlog
werd ten koste van enoïme verliezen
in clie
aan mensenlevens en goederen behaald. Het land
rnoest enorme krachtsinspanningen aanwenden om
de wonden die aan de ecónomie waren toegebraclrt,
te doen helen en het vooroorlogse produktiepeil weer
te bereiken en te overtreffen.
. . . Het fenomeen Sovjet-Unie doet in het buitenland een eindeloze reeks van vragen ontstaan. Die
vragen worden gesteld aan Sovjet-burgers die
ambtshalve of als toerist buitenlandse ïeizen maken. Zij worden gesteld door luisteraars van Radio
Moskorq die in tientallen talen uitzendf. Zii komen
ook bij het Persagentschap Novosti binnen van Ie,ers ,à, de kranfen, tiidschriften, boeken en brochures die het uitgeeft. \Me hebben uit deze massa
vragen er 100 gekozen, die het vaakst voorkomen
,,r, naar onze mening het meest belangriik ziin voor
lrel, juiste inzicltt in cle binnen- en buitenlandse politieii van dc tlSSll, die onlangs haar 60-jarig hestaan viet'de.

T.

STAAT. MAATSCHAPPT.I.
INDIVIDU

l. "H_et begrip "socialisrne" krijgt in
uerschillende landen uerschillend,e
inhoad, mee. Hoe staat U hier zell

I)ez,a grondbcginsclcn makcn hct mogelijk alle
nal,ionale bijzonderheden te verdisconteren. Wie
zich daar niet aan houdt, verdraait de inhoud van
het socialisme. Pogingen hiertoe zijn er helaas meer
dan genoeg geweest. De tegenstanders van de nieuwe maatschappij vinden er alle baat bij om de
meest verschillende verschijnselen met het ene
woord socialisme aan te duiden, met inbegrip van
die welke hoegenaamd niets te maken hebben met
lrct socialisme. Zij hebben dat nodig om het idee
van het socialisme zelf ten overstaan van de volkeren in discrediet te brengen.

2. "Vertoont

d,e socialistische
maatschappii d,ie bij U is opgeboawd
uerschillen met wat Marr en Engels

tegenouer?"

Het hangt ervan af over welke
vcrschillcn in- opvatting het hier gaat. Over.

vorsclrillen dic aan de nationale l:iizondórheden van
olk land ontspruiten maar de grondbeginselen van
het socialisme niet aantasten, of juist over het afwijze! van die beginselen. Het eerstgenoemde bóschouwen we als een wetmatig en ónvermijdelijk
verschijnsel en het laatstgenoemde verwerpen we.
Het socialisme is een maatschappelijk stelsel dat
uitbuiting van de mens door zijn medemens uitsluit
zich planmatig ontwikkelt in het belang van alle
-en
leden van de maatschappij en terwille van de groei
van de welvaart van de bevolking. De economiiche
grondslag van het stelsel bestaat in het gemeenscliappelijke bezit van de produktiemiddelen en de
politiek wordt gewaarborgd door het gezag van de
werkers, waarbij de arbeidersklasse met een marxistisch-leninistische partii aan het hoofd de leidinggcvondo rol speelt.

bedoelden?"

I(arI Marx noch Friedrich Engels
in alle details hoe de socialistische maatschappij er zou uitzien. Zo'n maatschappij bestond

besclrreven

toen namelijk nog niet.
Zij werkten wel de grondbeginselen ervan uit.
Volgens hun leer wordt de socialistische maatschappij door de volgende basisbijzonderheden ge-

kenmerkt, zonder welke ze eenvoudig ondenkbaar
is:

eigendom van de fabrieken,
- maatschappelijke
vervoer, bodemschatten en grond;
bankinstellingen,
van een uitbuitersklasse;
- ontbreken
planmatige ontwikkeling van de economie;
- beloning volgens het beginsel: "Van iedereen
- vermogen, aan iedereen naar prestatie".
naar
AI deze beginselen zijn in de IISSR onverkort
vorwezenliikt en waargemaakt.

3. "Wat is het "ontwikkelde
socialisme" uoor iets?"

kwestie van mogelijke ont- De
wikkelingsstadia
van het socialis-. *ód ïoor het
eerst door Lenin aanhangig gemaakt. Hij had de
conclusie getr_okken dat de socialistische màatschappij in haar beweging naar het communisme eón
aantal stadia zou doormaken. Lenin was van mening
(en de ervaring van ons land bevestigt dit) dat dó
opbouw van een "ontwikkelde socialiitische maatschappij", een "voltooid socialisme", een "volledig
socialisme" en een "integraal socialisme" alleen nà
de versterking en versteviging van het zegevierende socialisme mogelijk zou zijn.
De eerste fase na de overwinning van de socialistische revolutie van {917 was het overgangsstadiunr
van het kapitalisme naar het socialisme. In de
tweede helft van de jaren 30 was in de Sovjet-Unie
in grote trekken aI een socialistische maatschappij
opgebouwd. Tegen het einde van de jaren 50 hàd
het socialisme in ons land een volledige en definitieve overwinning behaald. Niet alleen waren de
gevaren binnenlands uit de weg geruimd, maar met
de vorming van hot vriendschapsverbond van socialistische staten, waren ook de externe bronnen van
het gevaar dat het kapitalisme hersteld zou worden,
aanzienlijk afgezwakt.
Het ontwikkelde socialisme is een noodzakeliik,
we[matig en in historisch opzicht langdurig stadirrm van sociale ontwikkeling.
Ïn logenstetling tot de beginstadia ontwi]<kelt, hol;
socialismc zich in deze fase op zijn eigen grondslag,
steunencl op de technologisch-materiële basis die in
dc loop van de socialistische opbouw tot stand is

gebracht, on op
_dc hicrmee ovcrcenkomende spc_
cialistische produktiekrachten.
Het ontwikkelde socialisme vertoont tal van ken_
merkenclc trekken. Het is cen maatschappij waarin
machtige produktiekrachten en vooruiistrevende
wetensch-ap en cultuur tot stand zijn gebracht en
waarin de volkswelvaart gestadig -groeit. Het is
ee-n maatschappij waarin op grondslag van het naar
elkaar toe-gr-oeien van alle klàssen eri sociale lagen,
van de feitelijke gelijkheid van alle volkeren aiö in
het land ruonen en van hun broederlijke samenwerking een nietrwe historische gemeensöhap van mensen ontstond, namelijk het Sovjet-volk. -Het is een
maatschappij waarin zorg van allen voor het welzijn van een ieder en zorg van een ieder voor het
welziin van allen levenswet is.
Het is juist in dit ontwikkelingsstadium van het
soc.ialistische stelsel dat de voorwaarden ontstaan
die de nodige omstandighedcn scheppen voor heL
gcleidelijk uitgroeien tot een klasseloze, een èomm u nistische maatschappij.

4. "De USSÀ heelt in de 60 jaar

uan

haar bestaan grote saccesseru op
economisch en. sociaal gebied,, in de
wetenschap en de cultuur behaald.
Met welke moeilijkhed,en lcreeg [.] te
kampen bij d,e opbouw uan hetsocialisme?"

aantal mocilijkheden waflr:- IIet
lnec
wc te karnpcn l<regcn, was beslist niet gering.
'l'cn eerstc ontnam de omringenclc kapitalistischo
wcreld, die dc jongc socialistische republiek traclrtte te wurgen, ons velc iaren dic hcengingen met de

oorlogcn die ons vln hnil;en,nf wnren opgedrongen
cn mel, de wederopbouw van het verwoeste. Om
precies te zijn, vergde dat 20 van de 65 jaar die na
de rcvolutie van 1917 zijn verlopen.
Buitenlandse interventie van 14 staten onmiddellijk na de socialistische revolutie in Rusland en
een contra-revolutie die met u/apens en geld van de
llclangrijkste kapitalistische landen werd gevoed;
l<wamen ons op B niiljoen mensenlevens te staan en
hcrokkenden een enorme schade ten bedrage van
50 miljard roebel. In een aantal republieken werd
met hulp van Duitse, Engelse en andere buitenIandse troepen de Sovjet-macht omvergewoïpen in Estland (1918), in de Oekraïne (1918), in het
gebied achter de Kaspische Zee (7918), in Litouwen
(1919) en in Letland (1919). In de Oekraïne en
achter de Kaspische Zee werd die macht een jaar
later hersteld maar in de Oostzee-republieken geheurde dat pas in 1940.
De agressie van Hitler-Duitsland bleek de hevigste in de geschiedenis van ons land te zijn. De

Sovjet-Unie verloor 20 miljoen mensenlevens,
25 miljoen mensen werden dakloos, er werden 1710
steden en 70.000 dorpen venuoest dan wel platge-

brand.

Het laat zich raden dat dit onze ontwikkeling
tegenhield en het Sovjet-volk afleidde van ziin
hoofdtaak, de opbouw van een nieuwe maatschappij
en verhoging van de levensstandaard.
Ten tweede begonnen we op een uiterst laag ontwikkelingspeil. De USA of Engeland hatlden in
economiscli opzicht een voorsprong van 50 à 100
jaar op het Ísaristische Rusland. Er kan -gezegd
worden dat in de vreedzame wedijver van de twee
sociale systemen het Westen een indrukwekkende
voorgift had. De USSR moest die achterstantl binnon zcer heperkte tijd zien in te halen, waarhij
10

rlleen op de oigen mogeliiklreden on hrrlpbronnerr
gerekend kon worden.
Ten derde bewandelden we bij de opbouw van
t'on in beginsel nieuwe maatschappij een weg die
nog door niemand betreden was. Van iemand leren
of iemands ervaring orrernemen was er niet bij,
omdat zo'n ervaring eenvoudig niet bestond. Hoe
rnoest men de produktie in alle takken in landsverhand plannen zodat er geen economische crisissen
o[ werkloosheid zouden ontslaan? \Melke vormen
van staatsbestel moest men voor de grote en de
kleine volkeren van het land tot stand brengen en
ontwikkelen zodat dit aan hun fundamentele belangen beantwoordde en hun socialistische ontwikkeling bevorderde? Langs welke weg moest men de
landbouw ontwikkelen die uit kleine, met moeite
rondkomende boerenbedrijfjes bestond? Zulke vragen rezen er veel, geen van alle duldden ze uitstel,
allemaal moesten ze zonder verwijl worden aangepakt. Het valt te begrijpen dat op deze onverkeide
rveg fouten en ongelukkige experimenten niet uitbleven. Men leerde van zijn fouten, er werd een
eigen ervaring opgedaan.

Ten vierde bracht de vijandelijke omsingeling
ons volk niet alleen oorlogen en verwoestingen. De
kapitalistische landen weigerden de Sovjet-staat te

erkennen, zij stelden boycot-acties op het gebied
van de handel en op andere gebieden tegen ons in,
trachtten zich in onze interne zaken te mengen en
dwongen de Sovjet-Unie aanzienlijke middelen aan
haar hoofddoel
- verhoging van de volkswelvaart te onttrekken en ze voor defensie uit te geven. De
wapenwedloop die na {945 door de Verenigde Staten werd ontketend, dient niet alleen zuiver militaire doeleinden. Men zou met behulp van de wapenwedloop
dit werd nogal openlijk en meer dan
0ons «loor -lrooggeplaaÍste figuren in Washington
1l

vorlilrard -- dc Sov,ict-IInic rvillon latcn rloodblooden, haar materiële hulpbronnen van de vreedzame
socialistisohe opbouw afleiden er haar mogelijkherlcn l,oI vcrwczcnliihing varr ]raar sociaal-economische plannen beperken.

5. " Het

Souj et-pn,rl ement bestaat,
zouer ik weet, tril. Luee kamers. lUrLl
is het uerschil tttssen hen?"

de Opperste Sovjet van
- Inderdaad,
de USSR bestaat
uit twee kamers - de Sovjet van
de Unie en de Sov,let van de Nationaliteiten. Dat
in lret Sovjet-parlement twce kamers zijn, valt uit
Irot, polyrrat,ionalc l<arakler van onzc staat l,c verl<

Ia

ron.

l)c ocrsl,c liarncr llclrall,igt dc getncenschappt'lijkc
helangen van alle l<iezers die er in het land zijn,
onafhankelijk van hun nationale afkomst. De verkiezingen voor die kamer worden gehouden in kieskringen met een gelijk aantal inwoners. Vandaar
dat het aantal afgevaardigden dat de bevolking van
de ene of andere republiek in de Sovjet van de Unie
vertegenwoordigt, evenredig is met het inwonertal
van die republiek.
De andere kamer is afgestemd op de specifieke
helangen van de volkeren van de USSR. De Sovjet
van de Nationaliteiten worclt op een andere grondslag gekozen: elke constituerende republiek, met
woll< inwonertal dan ook, vaardigt 32 vertegenlvoor:digers voor die kamct' af. Illl<e autonome t'oprrllliek vaar:digL er 11 at, elk atrtonoom gcbied 5 cn
clk autonoorn gewos[ 1. Met anclere woorden, Itel,
I<[r'ine ]lstland (1,1-r miljoen inwoners) en cle Oekraïrre, rlic verrc varr klcin is (50 nriljoen inworters),

gelijk aantal afgevaardigdon in de Sovvan
De numeriek kleine volde
Nationaliteiten.
1et
lieren hebben meer zetels in de Sovjet van de Nationaliteiten dan hun aandecl in de totale bevolking
van het land.
Beide hamers hebben gelijke rechten. Ze hebben
lrrride het recht van wetgevend initiatief. Zij belrandelen wetsontwerpcn cn andcrc hwesties afzon,lc,rlijk of in gezamenlijke zittingen. Een wet, geldL
irls aangenomen indien in elke kamer van de Oplrerste Sovjet van de USSR cen meerderheid van
liet totale aantal afgevaardigden van de kamer err'óór heeft gestemd.
Maar stel dat de meningen van de kamers uiteerrIopen, wat dan?
In de praktijk is zo'n geval nooit voorgekomen.
-\Iaar de Grondwet van de USSR bepaalt dat in geval van het uiteenlopen der meningen van de kamers de bewuste kwestie verwezen wordt naar een
bcmiddelingscommissie die op paritaire grondslag
door de Sovjet van de Unie en de Sovjet van de
Nationaliteiten wordt gevormd. Daarna komt de
hrvestie andermaal in een gezamenlijke zitting van
lieide kamers in behandeling. Als er ook dit keer
gecn eensluiclende uitspraak komt, wordt bespreliing van het vraagstuk tot de eerstvolgende zitting
van de Opperste Sovjet der USSR verdaagd oÍ
rvordt de kwestie aan een referendum onderworpen.
Deze structuur van het hoogste machtsorgaan en
een dergelijke stemmingsprocednre maken het mogeliik bij de besluitvorming de bclangen van allc
rcpublickcn to vcrdiscoutcren.
lrobberr een
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$. "Waarorn hebt Ll één partij? ls het
socialisrne wel te uerenigen ntet een
rue er partij e nstels el?"

-- llat in de Sovjct-Unic slocLts óóu

il,iclio prrrl,ij bosl,aat, narnolilk dc commtrnisl,jsclro, homl, tl.oor concrctc historiiche omstandighr:lrol

den.

Voor de Oktober-revolutie van LglZ waren in
llusland verscheidene politieke partijen. Sommige
ervan ondersteunden openlijk het tsarisme, andeie
volgden een reformistische lijn. En slechts één par-

tij - die van de communisten verkondigde
llaar doel ingrijpelde revolutionaire

als

hervorming van
de maatschappij door vernietiging van de ecoiomische, de sociale, de politieke en andere soorten ongeliikheid.
De communisten behartigden in de cerste plaats
de belangen van de arbeidersklasse. Er waren ook
antlere dernocratische krachten, die o.a. die inzichtcn varr ecn deel van de boeren tot uiting brachtcn.
Zo was de partij van socialisten-revolutionairen een
l,amelijk invloedrijke macht. De communisten zetten zjch niet af tegen gezamenlijk optreden met de
socialisten-revolutionairen en achtten een samengaan met hen noodzakelijk.
Ook na de overwinning van de Oktober-revolutie
was de Communistische Partij bereid dit samengaan
te laten voortbestaan. In de eerste Sovjet-regeiing
waren zeven vertegenwoordigers van de linkse sooialisten-revolutionairen opgenomen. Maar de socialisten-revolutionairen waren niet van plan met de
communisten samen te werken bij de verwezenlijking van een programma voor socialistische hervormingen. Reeds in maart 1918 verlieten zij uit eigen
beweging de coalitieregering en in juli van datzelf14

do jaar licten zij in Moskou cen rebellie tegen dc
Sovj et-macht uitbreken.
De kleinburgerlijke par[ijen werden niet "uitecngojaagd", zoals bepaalde historici in het buitenlantl
bcweren. Zij verlieten de politichc arena nadat zij
zioh tcn overstaan van het volk in discrcdiet hadtlcn gebracht. Het verlooll van de historischc ontrvikkeling zelf noodzaakl,e de communisten de vcrantwoordelijkheid voor het lot van het land op zich
te nemen.
Het eenpartijstelsel hoeft helemaal niet kenmerkend te zijn voor de socialistische maatschappij. In
een aantal socialistische landen, zoals bijvoorbeeld
in Bulgarije, de DDR e.a., bestaan meerpartijensystemen in het kader van een volksfront dat in
elk land democratische partijen en maatschappelijke organisaties omvat die voor de opbouw van
het socialisme ophomen.

"l/ rtoentt de CI'SU dc kertt uarr,
lrct politieke systeem uan d,e Soujetntaatsclzappíj. Hoe moet men d,at

7.

opuatten?"

Het is nu al het zevende decennium dat heel- de geschiedenis van ons land onafscheidelijk verbonden is met de activiteiten van
de CPSU. Onder haar leiding werd de socialistische
rovolutie voltrokken, werd de polynationale staal,
gcsticht en een ontwikkelde socialistische maatschappij opgebouwd.
De CPSU is de regerende partij van het land. Ze

treedt als de politieke leidster van het volk op, bepaalt de richtingen waarin de maatschappij wortlt
ontwikkeld en geeft ideologische leiding aan alle
ló

opbouwende activiLeiten

van de bevolking van

de

Sovjet-Unie: BjJ- lr_.t uitstippelen -nan hÀí pórspectief
voor de ontwikkeling van -de maatsctrappi; i;;;Ài
de. partij niet alleen nieuwe taken en-pl'uorro .rroo"
oplos-sing van de sleutelprobl"-ur, ,uo'Laar econo_
rnische, sociale- en geestelijke leven naar voren en
draagt ,9..7", bespreking voor aan de gehele be_
votl{rng. 'Lii.zorgÍ, o_ok voor de verwezenlilking van
dc cconomische plannen die door het högsb
tnachts_or.gaan, de Opperste Sovjet der USSÀ, Tijn
bekrachtigd
. De .partij heeft niet zomaar onbeperkte volmach_
ten- AIle organisaties ervan handelen binnen het

kader van de Grondwet van de USSR. In artikel
6 van de Grondwet wor.dt deze bepaling speciaal
gestipuleerd.

Vrt{.rug. de dag telt de CPSU Í7,5 miljoen le_
Zij zijn in nagenoeg alle bedrijven, allö instellingen, in alle sovjets en verenigingen' actief. Via
de communisten en gebruik makend van de metho_
dc y1-n gvertuiging
belangrijkste
methode van
-inhoud
-dedepartij
zet
lra_rtiileiding
de
van haar
beleid uiteen en voert àe hót volk achter zich aan.
Daarom zeggen we dan ook dat de CpSU de kern
van. het politieke systeem van de Sovjet-maatschap_
pu rs.

,

d.en.

8. "Genieten de led,en uaru d,e C?SU
bij U welke uoorrechten dan ook?,,

Een

-

Hoegenaamd geen!

.
-partijlid moet bijvoorbeeld net zo goed op
de wachtlijstvoor huisvósting staan als eei partij'loze,..en daarbij wordt
gegeven uuo àiàgË_
-voo-rraig
ne die een grotere behoefte
aàn Àeer woonruiàte
r0

heoft. Het partijlid hrijg[ geen extra toeslag op het
loon: de arbeid wordt bij ons strikt in overeenÀtemming met ziin hoeveelheid en kwaliteit beloond.
Een plaats in een vakantiesanatorium wordt in de
eerste plaats toegewezen aan diegenen die naar de
nrening van de artsen meer behoefte aan medische
bchandeling hebben.

Met andere woorden, het partijlid heeft geen
voorrechten die hem welk materieel voordeel dan
ook zouden opleveren.
In het verhaal "Het Monument" van de Estlandse
schrijver Enn Vetemaa redeneert een van de beeldhouwers die de opdracht hebben gekregen om een
standbeeld voor de slachtoffers van het fascisme op
te trekken, als' volgt: "Ik ben lid van de partij,
Toonelt is dat eveneens, maar Ain is dat niet.
Waarom heeft dan juist hij de hoofdrol toegewezen
gekregen voor het vervaardigen van het standbeeld?
Waarom hen ik dan in vredesnaam tot de parti'i
toegetreden als dat me niets oplevert?"
Er komen in het leven wel eens mensen voor die
aan deze persoon doen denken. Vroeg of laat worden ze uit de partij gezet. Zulke mensen zijn er
echter niet veel. Men treedt niet tot de partij toe
om voorrechten te krijgen.
Lid van de CPSU worden mensen die niet alleen
haar programma, statuut en filosofie aanvaarden
maar die ook een actieve bijdrage leveren aan de
werkzaamheden van de partij voor de opbouw van
de nieuwe maatschappij en aan de vestiging van
een nieuwe moraal en nieuwe verhoudingen in de
maatschappii.
Het partiilid heeft veel plichten. Hij moet model
staan in zijn houding tegenover de arbeid, hij moet
al het nieuwe en vooruitstrevende steunen, actief
tot het politieke leven van het land bijdragen, ile
belangen van de maatschappij boven de persoonlijke
2-
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bclangen stellc-n, dc verslcviging van de vriendschap
l,ussen de volkeren van de USSR met woord en
daad bevorderen, ervoor zorgen dat mensen die de
hoge eer om communist te heten niet verdienen

buiten de partij blijven, waarheidslievend en eerlij\ zijn, tekortkomingen moedig blootleggen en
zich ervoor inzetten dat zc worden verholpón, vast'herarlen
hct, hooftl bietlen aan alle pogingen om
kritiek te onderdrukhen enz. De communisf is ver=
plicht altijd vooraan te staan. In de loop van de

meest gespannen veldslagen van de Tweede Wereldoorlog kende men het bevel: "Communisten, vooruit!" Kort voor de aanval van de nazi's op de USSR

telde de CPSU ongeveer 4 miljoen leden. In
oorlogsjaren kwamen 3 miljoen communisten in
gevechten om. Dit cijfer is veelzeggend: waar

de
de

ke periotle gedroegen en welke "voorrechten"

ze

de

communisten zich bevonden, hoe zij zich in de voor
het land meest gespannen en meest verantwoordelijhadden.

9. "Hoe gaat het bii U in zijn werh
als iernand, als liil in de partii wordt
opgenomen?"

In de eerste plaats moet een ieder
- partij
die lid van de
wil worden, een proeftijd als
kandidaat-lid van één jaar doormaken. De toekomstige communist heeft dat nodig om grondiger studie te maken van het programma en statuut van de
CPSU en zich voor te bereiden op de toetreding.
Elke partijcel helpt de kandidaat bij zijn voorbereiding en toetst zijn persoonlijke eigenschappen.
Want alleen mensen met een hoog bewustzijn, die
actief te werk gaan en aan de zaak van hst coml8

munisme toegowijrl zijn, rvordon rls Iirl iol, de pnr-

tij

l,oegela[en.

Het CPSU-lidmaatschap staat open voor elke
staatsburger van de Sovjet-Unie. Hij moet !8 jaar

geworden zijn, het programma en het statuut van
rte CPSU erkennen, een actieve bijdrage aan de
ophouw van het, communisme levcren, in een van
rlc partijcellen werkcn, dc hcshril,cn yfln rlc partij
nal<omen en conlributie betalcn.
Men wordt op individuele basis lid van tle partij.
Er bestaan geen voorrechten of - integendeel beperkingen die aan de klasse-herkomst van de gegadigde zouden ontspruiten. Vandaag de dag zijn
43,4 pct. van alle leden van de CPSU bijv. arbeiders, {2,8 pct.- boeren, en 43,8 pct.- intellectuelen, werkers' op het gebied van onder\rvijs, gezondheidszorg, cultuur en bestuur of militairen.
Wie lid van de partij wil worden, moet aanbevelingen door drie leden van de CPSU overleggen en
de leden van de Communistische Jeugdbond ooh
een aanbeveling van het comité van de bond. De
schrijvers van de aanbevelingen moeten niet minder dan 5 jaar lid van de partij zijn geweest en
moeten het gegadigde niet minder dan één jaar
van gezamenlijk werk kennen.
De kwestie zelf van opneming van de kandidaat
als lid in de CPSU wordt besproken in de algemene partijvergadering van de bewuste partijcel die er
een beslissing over neemt. Als twee derde van alle
op de vergadering aanwezige communisten "vóór"
stemt, dan geldt dit als bewijs van toelating van
de persoon in kwestie tot de partii. Van dat ogenblik af is hij lid van de CPSU.
Als de gegadigde in de loop van de tijd dat hij
kandidaat-Iid blijft, zich niet als persoonlijkheid
heeft laten gelden en geen actieve prestaties hceft
geleverd, wordt hij door de partijcel geweerd. Dat

ISILL in rlal hii niel meer als arlspirant-lid van rle
CPSU wordt beschouwd. In de periode tussen het
25e en het, 26e CPSIT-s6ngres (igZ6-19g1) bleven
91.000 kanrlidatel buiterr ,te pa"ii1. In tlezóIfde pcriode. evenwel groeide het lèdeníal van de paitii
mcl; í,8 miljoen.
10. "U beweert dat tle actiuiteiten uan
de Soujet-beuollcing tot nut uan de
sarnenleuing gestadig groeien,, hoewel
bii ons in het Westen het tegendeel
beweerd wordt. Wie heeft hier nu

geliilc?"
Oorcleelt

U zelf. Van elke tien

- gaven zes op de vraag "Wat bejonge ar:bciders
tekent voor U prettig leven?" ten antwoorcl: "Inlerossan[, wer]< hebben dat de mensen nut brengt".
_ I)e sociologen in de Sovjet-Unie hielden diepgaande opiniepeilingen op 16 grote bedrijven vàn het
land. De uitslag van dit onderzoek wees uit dat de
Sovjet-maatschappii ervoor zorgt dat de fundamentele belangen van maatschappij en individu één
geheel vormen. Voor 59 pct. van alle jonge arbeiders die aan dit onderzoek hebben meegedaan, ligt
het belangrijkste van de arbeid in het nut ervan
voor de maatschappij. 38,5 pct. van de arbeiders
wordt in zijn streven om goed werk te leveren door
de "verantwoordelijkheid tegenover het collectief"
aangespoord en 36,1 pct. door de mogelijkheid
"meer nut aan de maatschappij te brengen". Slechts
74,9 pct. van alle ondervraagden vindt dat hierin
enkel "het streven naar persoonlijk welzijn" wordt
weerspiegeld.

Het probleem van de activiteiten van de Sovjet-

bovolking tot nuL van de samenleving [roli crkele_jalen_ggleden de aandacht van de Éngelse geleelde . Rt HiI!. Hij ontplooide zijn sociolog-isch önderzock in Moldavië, een van de 15 constitueren_
dc republieken van de Sovjet-Unie. R. Hiil kwam
tot de conclusie dat "het algemene niveau van civiol.bewustziin in de Sovje[-Unie gestadig stijgt,'
on.dat "het Sovjet-systeem in het geheei g.eo"!.sloten, systeem is". En volgens de Westduït.e ,örser _W. Thàneberg "worden-de beweringen over een
totale-apathie en vervreemding van de-arbeiders in
de USSR. . . ontzenuwd aileen al door feiten als
ee.n
.qrole- opkomst bij verkiezingen en de talrijke
schriftelijke suggesties en klachten die dageHjks
Itlj de- redacties van de persorganen van de §ovjetUnie binnenkomen".
Activiteiten tot nut van de samenleving zijn niet
in^strijd met de ontwikkeling van het individu, zij
ocfenen op iedereen een zeer weldadige invloed'uit.
l)e politiek van de Communistische Partij, die een
alzijdige ontplooiing van de maatschappeiijke activiteiten van de bevolking ten doel heóft, bevordert
zowel de hoogste doelstellingen van sociale vooruitgang als het welzijn van ieder individu. De bevolking van de Sovjet-Unie geniet ruime sociaal-economische en politieke rechten
het recht op arbeid
en op recreatie, op huisvesting- en kosteloos onderrvijs en op kosteloze medische verzorging
- en heeft
ruime medezeggenschap in de aangelegenheden
van
staat- en maatschappij. Haar welvaart is gestadig
aan het groeien. Alleen al in het laatste vijftiental
jaren is het nationale inkomen van het land 2,4
maal gegroeid en momenteel gaat driekwart ervan
naar consumptie. Verlroging van dc materiële welvaarL is rlaarbij slecht,s een rril,garrgspunt voorr de
aanpak van de hooÍdtaak, nl. het scheppen van
voorwaarden voor een alzijdige ontwikkeling van

hel irrdivitlu. ])aaronr word[ er in de USSH zoveel
aandacht aan verhoging van het culturele niveau
van de bevolking besteed en aan haar morele opvoeding. Dit veronderstelt op zijn beurt een proces
in de tegenovergestelde richting - met name, meer
zorg van de gewone burgers voor het welzijn van

bon en door een algemene groei van het ontwikkeIingspeil in het land. rilij willen eraan herinnsren
dat ALLE kinderen van ALLE ouders in stad en
land, uit welke sociale lagen zij ook afkomstig mogen zijn, als minimum middelbaar schoolonderwijs
krijgen.

de gemeenschap en voor de groei van het potentieel

van de maatschappij. Dat is de kern van de verhouding tussen de maatschappij en het individu onder het socialisme.

71. "I{an. eelt eenuoud,ige arbeiiler bii
U bii uoo rb e eld, fabrieksd,irecteur
word,en?"

-- Dat han lrij inderdaad.
lleu routlvlaag in de machinefabrieken varr Lcniugrad
is een van de grootste industrieccn- euhetdatland
tra van
- wees uit dat op elke 100 fabrieksdirecteuren 73 hun loopbaan als eenvoudige
arbeider begonnen. Hetzelfde kan ook gezegd worden over ministers en vele geleerden en artsen in
de Sovjet-Unie.

In de socialistische rnaatschappij heeft

niemand
een en dezelfde soort arbeid te maken. hinderen van arbeiders en arbeiders
zr:lf krijgen onderwijs en worden intellectueel. Eu
onrgekeerd, kindelen van intellectuelen kunnen al-

zijn hele leven lang met

beider worden. Alles ligt aan de persoonlijke bekwaamheden van de gegeven persoon.
Sterker nog, rle §s1,jet-vorsers wijzen erop dat
tle orrtlerlitrge litwcgiug [usst:tt ltrltttitlt,t's ett atttlere
sociale groepen irr tle USSR toeueetnt. I)il, wortlt,
veroorzaakt door het feit dat de klassen naar elkaar
toe groeien cloordal aIIe mcnsen gelijke kansen heb-

12, "Waarom bent U zo slecht te
spreken ouer de urije Westerse pers?
Bent U misschien beilucht uoor de
lcritiek ilíe haar niet vreemil ís, kritiek
niet alleen op de stand, van zalcen bii
ons, nnaar oolc op ile stanil uan zalcen
in anilere landen? Voor zouer ik weet,
is het in de USSR niet gebrailaeliilc
leritiek te leueren op verschillend,e
instellingen van het bli U bestaande
systeem ol op ambteliike personen. Ik
uind ilat niet juist, en hoe ilenkt U
erouer?"

is inderdaad niet juist als be- Heten
ambtelijke personen buiten
paalde instellingen
kritiek blijven. Maar men hoeft slechts de Sovjetook al was het maar in bepers te lerèn kennen
om te -begrijpen dat kritrlk een van
perkte mate
van haar werkzaamheden is.
àe hoofdrichtingen
Hierbij mag wel worden opgemerkt dat de correspondenten van bourgeois-kraqtel die in de USSR
zijn geaccrediteerd, op grote schaal kritische materiàlen uit onze pers overnemen die ze op hun eigen
nr ani er interpreteren.
Het gebeurt nogal eens dat \U'esterse schrijvers
die echte feiten uit onze kranten aanhalen, ze op
een dusdanige manier presenteren dat de Iezer in28

Íormatie krijgt die de werkelijke stand van zaken
op_grove wijze verdraait. Onze kranten leveren kri_
tjeq_gp tekortkomingen om ze te verhetprn. Uà.
de Westerse krantei gebruiken diezelfde Íeiten om
I_et Sovjet-systeem in1iln geheel zwart te maken.
Wat een evidente afwijking van de bij o"i góvestigde
_orde is, wordt aan de lezer voorgeschotEld
als iets dat eraan intrinsiek eigen is. De Westerse
journalisten zien zich genoódzaakt datgene te
schrijven wat van hen verlàngd wordt door "de eigenaaïs van de "vrije" kranten, die het niet om ïe
waarheid begonnen is maar om winst, niet om
diepliggende en objectieve uiteenzetting van de
achtergronden maar om sensatie.
Wij erkennen wel het vakmanschap van velen
van onze Westerse collega's maar achien hen niet
echt vrij. En we stellen -onze vrijheid om de waarheid te spreken boven hun vrijheid om die waarheid
te verdraaien terwille van hen die hiervoor betalen.
73. "lJ zegt d,at d,e arbeid,ers uia tle
uakbeweging inspraak in het
p-rod,uldiebeheer kríj gen. IIoe komt
d,ie inspraalc

-

tot aitiig?"

De vormen ervan zijn gevarieerd.

De- personeelsleden hebben inspraak

in trót produktiebeheer via hun vakbond (die geen enkele -kwestie
in verband met de produktie uit het oog verliest),
via de posten van volkscontrole die dooi de vakbeweging wor-den opgezet, via de personeelsvergadering_en en de permanente produktiebesprekingón.
NIen sta-at begrijpelijkerwijs nog niei op hàt peil
waarop alle arbeiders hun aandeel tot het belieer
leveren. Sociologisch onderzoek wijst uit dat de

personeelsvergaderingen bijvoorbeeld stelselma[ig
door twee derde van alle arbeiders worden bijgsl
woond. Naar de maatstaven van andere ]anden t"an
ttit wel veel lijken, maar in de USSR wordt het niet
als voldoende beschouwd. De politiek van de partij
en van de staat is erop gericht om zo veel moleIjË
arbeiders en employéi f-ii net beheer tà letreit<eï.
ln het produktieproces zoekt de arbeider het soort
werk dat voor hem prettige arbeidsvoorwaarden en
een goed loon inhoudt en morele voldoening schenkt.
Vaak wacht hij niet tot de administratie- hiervoor
gezorgd heeft maar Ianceert eigen initiatieven. Als
dit initiatief eenmaal steun krijgt, zorgt de arbeider
via de vakbeweging ervoor dat aan }ijn initiatief
uitvoering wordt gegeven. De vakbonden scheppen
de atmosfeer van democratie in de produktie die
tot vele sÍ,appen van onderen de stóot geeft. De
Iaatste tijd is in de bedrijven op initiatief van de
arbeiders- bijvoorbeeld organisatió en beloning van
de arbeid in ploegverband in zwang gekomei. De
arbeiders vormen een besloten ploeg, kiezen een
ploegraad, Ianceren hunnerzijds-een (tegen)plan
ter correctie van het plan van de bedrijfsleiding,
-de
bepalen
ploe[,
-de verdienste van ieder lid van
dragen de personeelsleden voor die voor gratificatíe
in aanm_erkin-g komen enz. Zrilke ploegen beginnen
op te vallen door de groei van de arbeidsproduktivi
teit, door hogere lonen en actief optreden van de
personeelsleden in de aangelegenheden van vervolmaking van de produktie. De vakbeweging ondersteunde het initiatief van de arbeiders, dat snel
grote verspreiding kreeg. Als de bedrijfsleiding er
geen haast mee maakte om de nieuwe ervarin§ op
het gebied van de organisatie van de arbeid óver
te nemen, werd ze door de vakbeweging gekritiseerd. Dit soorL kritiek was o.a. te horen op het
17e vakbondscongres van de USSR.

. lle arbeiders hebb_en_ inspraak in het produktie_
beheer door hun deehade aan de sàiiatistisct e
wedijver (d.y.!. de competitie ter mnating ;; a;
grootste p_roduktiep_restaties). De hoogste r-esultaten
worden daar geboekt waar de arbeiders beter leven
en onder prettiger omstandigheden werkeu. Vandaar
dat de arbeiders er belang bij hebben dat de erva_
ring. van de
.koplqpers i! àeze competitie grote ver_
spreiding krijgt.
De wedijver wordi door óe vakbe_
weging geleid. Op het t7e vakbondscongres werd
onderstreept dat de socialistische wedijver een uit_
erst belangrij_k middel is met behulp"waarvan de
vakbeweging de ontwikkeling van de-economie kan
beïnvloeden.

71t. "Hoe zien in cle IJSSR d,e
betrekkingen tussen d,e staal ctt dc
uakbeweging eruit?"

De vakbonden

in de Sovjet_Unie

on[plooien hun- aotiviteiten in een staat van iverkers,
die zijn hoofdtaak in de stelselmatige verhoging vaí

het materiëIe en het culturele le-venspeil"vö

àe

bevolking ziet. Daarom komen de belangen van de
vakbeweging en van de staat met elkaar overeen,
De staat verleent materiële medewerking aan de
vahbonden en stelt hun werkruimte ter besöhikking.
De staat heeft de vakantiesanatoria onder vakbondËbeheer geplaatst- en trekt voor de vakbeweging middelen uit voor financiering van culturele-en- voorlichtingswerkzaamheden.
De vakbonden hebberr rnime bevoesdheden. Alle
problemen van arbeid en loon wor-den door de
staatslichamen uitsluitend in overleg met de vakbe2Q

rvcgiug geregeld. l)e vakbeweging heeft rechts[reek_
se medezeggerischap in het produktieboheer. In de

bedrijven vallen tientallen bestuurlijke funkties onverkort onder de competentie van de vakbeweging.
De vakbonden nemen deel aan het opstelle, ei tó
uitvoer le_ggen van de planten vooi ontwikkeling
van de volkshuishouding van het land.
Er bestaat in de USSR vandaag de dag geen enkele economische of sociale kwestiè die naast staatsinstellingen niet mede door de vakbonden zou worden geregeld. Dat is wel wetmatig, aangezien zulke
kwesties de belangen van de weikers àangaan. De
verhoudingen van de vakbeweging van dl USSR
met de staat worden in het Westen nogal eens in
cen verdraaid licht voorgesteld. Intussen zijn deze
verlroudingen een blijk van kracht en niet van
zwakhoid varr clc vakbeweging in dc Sovjet-Unie.
lian dc vakbeweging in dc kapitalistische laudon
bijvoorbeeld het initial,ieÍ nemon l,ot het, indicncu
van wetsontwerpen? In de USSR is de vakbewcging
hier wel degelijk toe bevoegd.

De Centrale Vakbondsraad van de Sovjet-Unie
heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het
ontwerp van de grondslagen van de wetgeving in
de USSH over arbeid, aan de wetten over de pensioenvoorziening van staatswege, aan de regeringsbesluiten tot loonsverhoging en andere stukken. De
r,akbonden dienden bij de Opperste Sovjet van de
USSR een onhuerp in voor de bepalingen 'betreÍIende de werkwijze bij het beslechten van arbeidsgeschillen. Een ander voorbeeld: in de uiteindelijke
tekst van de "Uitgangspunten voor economische en
sociale orrlwilrkoling viln tlrr tJSSll voor rlc.iar.on
l9E1-19Eb eD voor tle periodc to[ aan I990", tlie
cle wet werden welke de ontwikkeling van het land
in dc eerstkomende l,ien jaar regelt, werden op het
q,

CPSU-congres nreer dan 100 verschillencle aureudcmenten en aanvullingen opgenomen. Daarvan zijn
23 aanvullingen van de vak-beweging afkomstig.
lle staat heeft het gedeelte van de staatsbegroting
dat voor sociale voorzieningen is bestemd, àan dó
vakbonden overgedragen. De vakbonden stellen zelf
de begroting voor sociale zaken op en beschikken

daarover naar eigen goedvinden. In 1g8l was die
begroting bepla_l{ op 36,9 miljard roebel (Z pct.
meer dan in 1980 en ruim twee keer zoveel'alí er
voor defensie werd uitgetrokken). Voor rekening
van de begroting voor sociale zaken worden de
ziekteuitke-ringen uitbetaald, wordt het verblijf in
vakantiegelegenheden geheel of gedeeltelijk- bekostigd, worden de preventieve geneeskundige inrichtingen onderhouden enz.
15. "Hebt U wetten d,ie d,e rechtert,
uaru de ualcbond,eru beknotten?"

artikel Z van de Grond_
- Krachtens
wet van de USSR
hebben de vakbonden medezeggenschap in de aangelegenheden van staat en maatgchappij en dragen ze bij tot de regeling vatr politieke, economische en sociaal-culturèle kíestiesl
In de USSR werd in de loop van G0 jaar geen
qnk"elg wet uitgevaardigd die
al was het maai gedeeltelijk
hun rechten zou -beknotten. De vakbón- niet bij de staatsinstellingen te worden
den hoeven
ingeschreven, hun activiteiten en begroting zijn niet
aan controle van staatswcgc onderhevig. Zii gaan
zelfst,autlig te lverli el handelen iu overeenstenrnring
rnet het Statuut van de Vakbonden van de USSLT
en de statuten van de bedrijfsbonden.
28

1A. "fIoe rportlen in tle tISSR de
conllicten tussen personeel en
b e drij I sl eidin, g g ere g eld?"

Voor dit doel heeft elke dienst en
- speciale
clk bedriif een
commissie. Ze heet dan ook
Commissie voor regeling van arbeidsgeschillen.

ïn deze commissie hebben op voet rian gelijkheid
vert-egenwoordigers van de vakbond en vàn de be_
drijfslgiding (gewoonlijk twee aan elke zijde) zii_
Zij nemen de klachten van personeelsieden in
qtud.ie. De -uitsp_rak-en van de commissie zijn bin_

ting_.

dend voor de bedrijfsleiding.
Maar stel dat de arbeider het niet eens is met haar
uitspraak? Dan wendt hij zich tot het vakbondsco-

mité van z_i_jn bedrijf. Krachtens de wetgeving van
de Sovjet-Unie is de beslissing van hei comíté in
rlit geval bindend voor de bedrijfsleiding. Maar Ial;en we aannemen clat de arbeider niet tevreden is
met de genomen beslissing. Dan wendt hii zich tot
de rechtbank. Alle arbeidsgeschillen worden in de
Sovjet-Unie door de rechtbanken kosteloos behandeld. Wie dus de kwestie aan de rechter voorlegt,
hoeft hiervoor niets,te betalen. Met andere woordeï,
een gerechtelijke procedure ligt binnen ieders bereik, als het ooit zover komt. De bedrijfsleiding is
verplicht de rritspraak van de rechter nà te komen.
77.

"In het Westen wordt de USSA

zii streelt naar
russificatie en assimilatie uaru uolkeren,
die binnen de Unie leuen. Wat denkt
U zelf hieruan?"
uaalc uerweten dat

-

het maar eens kort te zeggen
- Om
dat is volslagen
onzin.
2S

Zi,i die de Soviet-ITnie zoiets verwi.il,en, lrebhen
Iiennclijl< geen voorstelling van he[ leven van de
niet-Russische volkeren en verlaten zich op twijfelachtige auteurs die met krvaad opzet wit voor zwarb
uitgeven.

ïVerd in de USSR inderdaad een politiek van ïussificatie van dc niet-Rrrssischc volkcrcn gevoerd,
wflarom hebhon we dan in rle jaren van do Sovjetmacht:
1r8 sclrrijfLalen tot stand gcbracht voor volkererr
die er vroeger geen hadden?
de kinderen schoolonderwijs in hun moedertaal
laten volgen? Sterker nog, onderwijs voor kinderen
in hun moedertaal tot een constitutioneel recht gemaakt? (Artikel 45 van de Grondwet van de USSR.)
het Russisch niet tot de staatstaal van de USSR
verklaard? Integendeel, de Grondwet van de USSR
(art. {59) stelt bijvoorbeeld dat de rechtspraak in
het land geschiedt "in de taal van de constituerende of autonome republiek, het autonome gebied, het
autonome gewest, dan wel in de taal die door de
meerderheid van de bevolking in het bewuste gebied wordt gesproken".
'Waarom
worden literaire werken in de SovjetUnie vandaag de dag geschreven in 77 talen die in
de USSR worden gesproken, terwijl dit een halve
eenw geleden slechts 14 waren? Waarom beschouwt
zowel de Sovjet-staat als ons creatief intellect dit
als een belangrijke prestatie bii de sociale en culturele ontwikkeling?
Vlaarom worden er zoveel boeken vertaald in taIen die rln de constituerende en autonome republiehen wordcn gesproken? Waarom groeit de totalc
oplage van tle boeken en de periodieken in plaatseIíjke
talen?
'Waarom
wordt op de bankbiljetten in de SovjetUnie hun waarde in roebels in 15 talen aangeduid

-

s0

nnnr het nrntal van de eonstituerende repuhliekenl
Waarom outbreekt op het Britse pond biSvoorbeekl
een opschrift in het Wels?
-Waarom
leidt, laten we zeggen, de staatshoge_

in MosÈöu nationale studio;s
plaatselijke talen op, d.w.z. in wezen hele
l,roepen van toekomstige thcaters die na voltooiing
van tle opleiding de kern gaan vormen van nationale l,heaters die in hun eigen taal opvoeringen preschool voor toneelkunst

in hun

senteren?

Men kan nog veel meer van zulke vragen met
een "waarom?" erin stellen. Tegen hen ïie ons
"russificatie" verwijten , zeggen wö: kom maar eens
naar de USSR en zie zelf hoe de volkeren van de
Sovjet-Unie leven en hun nationale cultuur ont-

wikkelen.

18. "Wordt

in de USSR het reeht uan

de naties op zellbeschikking
gerespecteerd, als tot nog toe geen

repnblielt het gewaagd heelt
haar aittred,en uit de [Jnie aàn te

e_nlcele

koniligen?"

Natuurlijk wordt dat recht wel

ge-

- nationaliteitenkwestie werd in de
respecteerd. De
- overvorm zoals die van de oude maatschappij was
juist op basis van dat recht opgelost.
geërfd
-

'lloen het Finse parlement op 6 december lgl7
tcn-gunste van de verklaring had gestemd waarbij
Finland tot een zelfstandige staat werd uitgeroepen
(het had deel uitgemaakt van het tsaristisihe ri;t<
en daarna van de Russische staat onder de voorlopige bourgeois-regering), erkende de Sovjet-repub:t1

Iich zorrrlel vcrwi.il dc onaflranlieli.ihheid van
land-

dat

Het was juist uit hoofde van het zelfbeschikkingsvan de naties dat de ,ionge Sovjet-republieken
uit alle mogelijke varianten voor vereniging de
IJnie kozen, als een vorm waarin alle partilen onrlerling geliik ziin en het rcclrt tot vrijeliik uittrerlen uit de Unie behouden (Grondwet der USSR,
r:echl,

trt.72).
"En toch treden ze niet uit!" zult U zeggen. Inderdaad, zij treden niet uit. Dit is met zwaarwegen-

de historische, politieke en economische redenen te
verklaren.

De geschiedenis heeft op overtuigende wijze aangetoond: als de republieken ieder op eigen gelegen-

ontrvilrkeling val industrie en landbourv, bij het
ol,erwinnen van de eeur,r,enoLrde aclrt,erstancl samengcbundelcle krachtsinspanningcn aanzienlijke voorrlclen bodon r,er:gelekcn bi.i ccn olltreclen iÀ los verirand. I)c republiehcn Iriclpc.n c.li<aar, r,ooral werr]
or [irrlp gebodc,n aan clie reprrbliehen wel]<e zich op
t,crr uiterst laag cconontisclt cn crrltnreel ontrvikhelingsptil ltcvondcn tocn ze toÍ, dc oltboutv yan een
nieurvt, rnaatschappij overgingt,n.
-De gerneenschappelijke economie, de gemeenschappelijke geschieclenis en de gemeenschappelijke
cioelstellingen zorgclen in het zestigtal jaren àat-de
LiSSR bestaat voor de toenaderi rrg trrssen de vollreren van het land-

heid zouden handelen, konden zii zich moeilijker
handhaven temidden van de vijandige wereld die
hen omringde. Even enkele feiten. Fehmari 19{8:
I)uitse troepen veroverden ltrstland cn wierpen de
Soviet-maclrt omver. Voorjaar 19í8: de Oekraïne
rloor eenzelfde lot getroffen. Zom* 1918: met hulp
van Engelse troepen de Sovjet-macht achter de

Kaspische Zee (het huidige Toerkmenië) omvergeworpen. Juli 19{8: cle Sovjet-macht in Bakoe als
gevolg van interventie van buitenlandse troepen gevallen. Augustus 1919: de Sovjet-macht in Litouwen met hulp van Duitse en Wit-Poolse troepen
omverge'tyorpen. Januari 1920: heel het grondgebied
van Sovjet-Letland door interventielegers (Duitse
en Wit-Poolse troepen) bezet. Het laat zich raclen
die feiten
dat de jonge Sovjet-republiek veel uit
'Wereldoorlog
leerde. In de jaren van de Tweede
doorstond de Unie van de republieken een zware beproeving, toen het erop aankwam de inval van
weergaloze omvang van nazi-Duitsland en zijn
bondgenoten af te slaan.
FIet behoeft nauwelijks enig betoog dat bij de
32

bij U de bel,arugeru
de aizotderlijke repttblieken eru

79. "Hoe laat men
L)en,

de
belangert uarz de Soujet-Unie in
'It.aar

geheel met elltaor samengoan?"

Om op deze vraag antwoord te ge- even
ven, moeten we
het verleden bekijken. Het ni-

veall ï-aarop de volkeren van het voormalige Russische keizerrijk na oktober 1917 hun opmars naar
het socialisme begonnen, ivas yerre van gelijk voor
iedereen. In sommige streken leidde de bevolking
een semi-feodaal of zelfs een nomadenbestaan. Dó
randgebieden bleven onder het tsarisme een "grondstoffenaanhangsel" voor het centrum van Ruiland.
_ De partij bouwde haar economische en sociale politiek zoclanig op dat clie randgebieden zich tot het
ontwikkelingspeil van de centrale landsdelen konden opwerken en daarna gezamenlijk de nieuwe,
ingewikkelde takken van industriële ontwikkeling
konden gaan aanpakken.
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Iir: rverd Lcslotcn cen l,czcnli.ll< aantal bedriir,en
rril, lret, irrrlustt'iirle ct,rrtrurrr rraar. de l\{icldcnaziatisolttt (rn'ft'arrsliarrkasisclro lcprrltIicl<grr o\rcr 1c
plaatsen. Dit verstevigde de economie van de randgebieclen. Ten tijde van de eerste vijfjarenplannen
(cind van de jaren 20 begin van de jaren 30)
- dc utilitcitsborrw en voor
wcrdon dc rrit.gavcn voor
sociaal-culturclc doclstellingen in dc vrocger achtergcblevcn republieken voor B0 tot 90 pct. door subsidies uit de staatsbegroting gedekt.
Deze nationaliteitenpolitiek maakte het mogelijh
de voordelen van de geïntegreerde socialistische
geleiclc ekonomie in landsverband te benutten en
dc produktiekraclrten rationeei te spreiden. Binnen
I<orlc tijrl werd in de rcpublioken een zodanig econornisch en cnlturcol ontr,vilikelingspcil hercilit dat
ze tot onderlinge hulp kondcn overgaan en dc nationale belangen op organische wijze op die van het
ganse lantl konden worden afgestemd. l)it versnelde
de ontwikkeling van elk der republieken
van de
allerkleinste tot de allergrootste toe. Bij -gezamenlijke bedrijfsvoering, groot,schalige coöperatie en
specialisatie valt het gemeenschappeliÍke voordeel
aanzienlijk groter uit dan een eenvoudig rekenkundig totaal van de krachtsinspanningen van elke republiek, clk gewest oÍ elk district.
Momenteel bestaat in cle USSR een integraal economisch complex dat vercler wordt ontwikkeld; dit
vormt de materiële grondslag voor een nauwe samenwerking van de volkeren. Het materiële en
geestelijke potentieel van ell<e republiek afzonderlijk groeit zonder onderbreking, en tegelijkertijd
wordt optimaal geprofiteercl van hun mogeliikheden
ten bate van een harmoni""che ontwikkeling van het
gehele lancl.

In de loop van de hele geschiedenis van de opbouw van de nieuwe maatschappij in de USSR

ri'crden

- cn dat is ook hcden nog hct

geval

rlc

rric.uwe steden, ititlrrstricc«rurpleton, transportwegen,
t,lt.litlisclrt centr,ales, olie- en gaspiipltidingt'rr, ltevloeiirrgsliarralorr en vole audor.o projcctr:l clotir tlc
arbeid en de geesteliike inspanningen van vele na-

tionalitciten tot stand gchracht. Tot de bouw van de
rvatelkrachtccntrakr van lir.etnentsjocg in dc Ocliraïrrr-, w0r'd bi.ivoorbccltl bi.igcdragcrr d«ror nrim ,300 bcrlri.ivr:n uiL 12 consl,ituercndc reltulllieken. Itrr bouwclen mensen aan mee die uit het midden van 41 nationaliteiten afkomstig waren. Tot de bouw van de
iizer- en staalfabriek van l(araganda droegen 300
bedrijven uit 11 republieken bij. De waterl<rachtcentrale r,an Bratsk in Siberië r,erd dot-rr mensen
rrit alle 15 republieken gebouwd. Aan de Bajkal:\rnocr-sltoorwcg, dic 3200 kilometer lang zal zijn,
werl<en iongcrcn van ruim 40 nationaliteiton mee.
I)e volkcren van de USSR bundelen hun krachtcn voor de oplossing van grote economische taken
r-an landsbelang als de ontginning van de energie{-)n grondstoffenvoorraden van Siberië, het Verre
Oosten en het Noorden en van het gebied langs cle
Bailcal-Amoer-sltoorweg, de ontwikkeling van de
Niet-Zwarte-Aarde-zone in het Europese deel van
het land enz.
20. "Hoe behottdt

U

d,e cul,tttur t)alt

de kleine uolkeren?"

is wellicht niet helemaal juist
- Het
om van "behoud
van de cultuur" te spreken. De
nationaliteitenpolitiek van dc Sovjet-Unie komt heIemaal niet hierop neer.
Reeds in de eerste jaren dat ons Sovjet-land bestond, rvas de probleemstelling volkomen anders.
3*
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FIet ging om ontr,viklteling van cle cultuur, om haar
toc,gankeli.il<[reicl voor: dc meest ltrede rnassa. Lenin

ondcrstrecpto in cen gespr.ck rnet Clara Zetkin:
" (. . .) Onzo ar.lteider.s t,n lloc,r.e rr vercljerrcrr mecr:
dan sc-houwspelen. Zij hebben [rert reclrt op de echte
grote kunst yerwor,\,en". De stichter van de Sovietstaat bedoeklc nict alleen de llussischc arbciders'cn
Itoeren. Wi,l zouden commtrnistcn noclr clernocraterr
ziirr grrrveest als rvrr allecn aan érín natic dachten.
Ncen, Lt'nin ltedoelde alle volkclen
en lilei- grote
ne
clic ons lancl r,an dc Oost.zcc t«rt
aan de Stillc
Occaan bcvolkten.
Daar:om kan de vraag juister als volgt worden geformuleerd: Hoe hebt LI de cultuur" tan ile kleine
volkeren ontwikl<eld?
In de eerste plaats kreeg elke natie en elk volk
(afgezien van de minuscuul kleine volken die
slechts enkele honderden zielen omvatten) een of
anclere vorm van staatsbestel. De USSR omvat 53
van zulke eenheden: constituerende republieken,
autonorne reprrblieken, autonome gebieden en gewesten. Alle liu,esties van vitaal belang, claaronder
de problemen van cultuur, lost de plaatselijhe
-ooli
bevolking zelfstandig o1t mct inachtneming van hàar
historische en nationale bijzonderheden.
In de tweede plaats is geen enkel volk buiten de
culturele revolntie gebleven. Zii begonnen niet alle
hun ontwikkeling op één en hetzelfde peil. Bijna
de helft van hen had niet eens een eigen schrift en
dit moest speciaal gecreëerd worden. Culturele revolutie kwam echter niet alleen neer op bestrijding
van het analfabetisme. Er werd in de loop van de
60 jaar onafgebroken aan gewerkt clat de bevolking
van de nationale republieken en gebieden de waarden van dc wereldcultuur deelachtig werd. Als gevolg hiervan brachten de volkeren van de USSR
eigen pioniers voort, eigen columbussen in de lite36

ratuur, de symfonische en opera-muziek, de schilrlerknnst on cle architecturrr. TDeze columbussen
dicnden zich daarJrij meteen aan als door en door
nationale liunstenaars, die de oorspronkelijkheid
van hun volliercn in de cultuur ingang hebben doen
i'inden en cle wereld op een ongebruikelijke wijze
bekeken.

In de derde plaats lloden de meer ontwikkelde
centrale landsdelen de in cultureel en economisch
opziclit achtergebleven randgebieden enorm veel
lrulp. Ilr werd lrulp geboden bi.i de opleiding en uitborrw van nal,irlnale spccialistrlsche krachtern
- tcchrrisch gr creaticrf intollcct. Irr Lt'ningrad bi.ivoorbeold
u'eld oen spociale lrogeschool voor de volliuren van
lrct, Noorclotr tot, stancl geltraclrt, waal' voor.al. onderu'i.izers lvelden opgeleicl. Flierbii urtrg wr.l worclen
lt,rteld dat vr,lc schrijvers vnn rlic, kloiuo vt-rlholcn
aàn dic hogoschooI zijrr afgestudoerd. Mos]iouse
theaters selecteerdcn in antonome republieken begaafdc jongeren en leidden toekomstige toneelspelcrs voor dic republieken op. In de voormalige
randgebieden kwamen instellingen voor hoger onderwijs, drukkerijen, mllsea, filmstudio's en theators tot stand.
Dit alles leidde tot de ontwikkeling van de cultuur van de l<leine naties en volkeren.
21. "lJestartt er bij U persoonl.ijk
eígertrloni Hoe utorclt ltet cloor de stoa,t
besc hernul?"

-- Vanzell'spreliencl bestaal, dat. il'ot
het per:soonliilie cigcndom worden llersoonli,il<o bezi[[irrgcl gelel<r,nrl (vatr taurltrrrborsl,oI tol, auto toe),
n/

eigen liulpbedrijÍje, r,voning, r,akantiehuisje
spaargeld.

en

De overgrote meerderheid van onze bevolking
woont jn huizen die eigendon van de staat zijn.
N4aar men kan ook een woning kopen via een zgn.
flatfederaiie, waaronder ongeveer 7 pct. van alle
woningproduktie valt. Ongeveer 8 pct. van de totale woningbouw komt voor rekening van eengezinshuizen, overwegend op het platteland, die in persoonlijh gebruik zijn.
Ook grond \yaaroll rlen een hulpbedrijfje ontplooit, kan in persoonlijk gebruik zijn. Let wel: het
gaat niet om bezit maar om gebruik, aangezien de
grond in de USStt eigendom van de gehele maatschappii is.
De mensen beschikken

bij

ons begrijpelijkerwijs
eigendom. IVIen mag
zijn woning, vakantiehuisje, auto, zeiljacht, meubels,
andcrc huishouclelijke artikelcn e\2. vcrliopcn,
schcnliorr riÍ vemral<cn.
"IIct persooulijke cigenclom varr de Lrurgel.s en
hot erfrecht worden door de staat beschermd", staal
or in de Grondwet van de USSR. Deze bescherming
wordt gervaarborgd door het hele systeem van Sovjet-wetgeving.
IJet behoeft nauwelijks enig betoog dat diefstal
en beroving in de USSR evenals in andere landen
strafbare feiten zijn. Het heeft echter wel zin om
voïzekcri:ngcn to vcnnclclen, dic ovcnccns tot dc
Itt,schenrrilg van hot, pcrsoonlijlio cigoltl«rrrr bijch:ag(,n. IIet vrrrzeltLll'ings\À.()zorr is in dc [.lSSR ecl
statrl,srtrolopolio. Merr Iian aIIe so«rr:l,cn looronrl cn
onroerend goed laten verzekeren.
Zoals hel<end, is voor de IISSR een hoog tempo
van dc woninghouw licnrnerliend. Nieurve rvoonrvijlicn rnct lroogbouw komen vaak toL stand in een

vrijelijk over hun persoonlijke

suburbaine \voonomgeving met houten huizen in intlividueel bezit.
l)e grondslagen ïan de huisvestingswetgeving van
ons lancl bepalen dat de staatsburgers wier eigen
',r'orringen \yegcils onteigcning van grond voor
rricuwbourv besternd zijn voor afbraak (even memoreren: alle grond is in de USSR staatsbezit en de
qrondpercelen lvorden aan de individuele burgers
i'oor gebruik afgestaan), hiervoor dienovercenkomstige schadeloosstelling krij gen.
Ten eerste krijgt het gezin in krvestie huisr.esting
vtrn staatswege dan rvel in riienstverband. En ten
trveede worctt de waarcle van het af te brelien gebouw uitbetaald oï de hevoegdheid verleend orn het
rurateriaal van de sloop naar eigen goeddunken te
qcbruiken. Desgewenst kunnen de af te breken
bouwsels naar elders worden overgeplaatst en daar
s'cer opgebouwcl.

2').
"

"LJe

slu«t cr zoiels uls

eett,

contmLLttisLische ntoraol" ?"

In antwoord op de vraag of er een
- moraal
bestaat, zei de stichter van
communistische
de Sovjet-staat Lenin: "Natuurlijk wel."

De communistische maatschappij en haar molaal worden niet op een lege pleh opgebouwd. Lenin
ondcrsl,r:ooptc: "NIcn kan ltas clan communist worrlcrr, als rncn zijn gchorrgcn vcrr:ijkt, hccÍ[ mcb do
lrrrrrnis varr irI tl io li jkdclrnuren die de rnerrslteid tot
sl,antl hoclt gcbr:aclrt." Dat slaat ook ten volle op
itc rnoraal.
De commnnistische moraal neemt de beste menseliike eigcnschapl)on en zedelijke beginselen van
hun
rle vroegere generaties van de werkers over
-

vlijt, goedhartigheicl, eer:lijkheid, tr.ouw, ltesclreidenhcltl, hulpvaar.digheid, kamoratrrlsclrap, collcctivis-

mc, vadcrlandslicldc on intcrnationaliirne.
Tot clc grolclbeginsc,lerr van de communisl,ische
moraal lekenen we:
ar.bcid tot hcil van de maat- Consciënticuze
schappij:
wie niet rn'erht, zal niet eten.
iedereen voor het behoud en de ver- Zorg van
meerclcring
van de maatschappelijke rijkdom.
en kameraadschappelijke hulp- Coliectivisme
vaardighcid:
iecler. voor allen, allen v-oor-iedereen.
-- Ondorling rt'sllcct ondcr dc ntenscn: de mcns
is r.oor zi.i n rucdrrrncus o(rn vriernd, cen l<trrner.aad en
c.cl ltrocr[or'.
. -- llcrli.ll<lrcir[ eu s.trallreirlslielclc, zedelijlie loinItt-ic[, oenvorrd «'rr Iruschcirlcnhcirl.

Onrler:lirrg losltrrcl, jn hel, gczin, zor.g vor»' clu
opvoctling varr rlo liinrlcrctr.
. -- Olrvolzocrrli,llic houcling .jcgorrs ourcr:ht, lceg-

Ioporij, onccrlijkheid, baantjesjagerij, baatzuchti[heid.

-- Onverdraagzaamheid jegens nationale en t.aciale vijandschap, vriendschap tussen de volkercn.
Op het 26e congres van de CPSU werd erop gewezen dat de arbeidersklasse cle leidinggevende
l<racht van de nieuwe maatschappij was ón ftiltt:
"Flaar revohrtionaire icleologie er moraal, colleötivistisclre mentaliteit, haar belangen en idealen zijn
thans bezig gemeengoed van alle lagen van de Soïjet-maatschappij te worden."
23. "Welke rol speelt de kerk in het

leuen uan de Souj et-ntaa.tschap píj ?"

zijn

de ecrrste dagen van
- LetierLjhdeil Sovjct-staat,
hr.slaarr vcr:kondigdc
gelijkheict
40

van alle

brrr:ger:s ongeacht

hun huidkleur, nationale

aÍkonsI oI ge,looÍsbelijdenis. Reeds in november
1917 werdcn bij de "Yerklaring van de rechten van

de volkeren van Rusland" alle nationale en religieuze voorrechten en beperkingen afgeschaÍt.
Bij het decreet van 20 januari 1918 werd de kerk
van de staat en de school van de kerk gescheiden.
Dit decreet legde de gelijkheid van alle godsdiensten ten overstaan van de wet vast en verbood elke

vermelding van de geloofsbelijdenis van mensen in
officiële stukl<en. Van toen aÍ aan mocht iedere
st,aalsburgcr clhe gewenste roligio bclijclen of on-

lierliclijh zi.in.
Artikel l-r2 r,an de Grotdwel, van drr LISSI-I gal'arcleert ck staatsbut'gel's yan de Sovjct-LInie het reclrt
ont e.lke gewenste re,ligie te beli,iden. [Je rechtcn

tul

clo gelovigcn wordon bi.i rvc,tgeving beschorrnd.
l)iscrinrinatic ten opziclrtc van gelovigen is verllodan. Zo wordcn bijvoorbeeld weigering van wet'k of
varl plaatsing op een onderwijsinstelling, on[slag oï
rvelke andere beknotting van de rechten van gelovigen bii de wet vervolgd.
I{ct is in ons land toegestaan dat kinderen buiten
staal,sverband, d.w.z. in het gezin, door de ouders in
religieuze geest worden opgevoed. IGnderen mogen
liturgische diensten bijwonen en naar de kerk gaan.
l)c scheiding van school en kerk voorkomt dat minrlerjarigen tegen hun wil bij de religie worden betrokken, clit waarborgt hnn cchte geestelijke vrijheid.

7or dit

sorus' botelicncrr

tlat in ons lald de in-

vloed van de godsdienst groeiende is? Neen. I)e ingrijpende hervormingen in de jaren van de Sovjetmatrht, Irebbcrr ook tot wczenlijl<e vclan(lcringcn irr
tlc rnerrtaliteiL van de mensen gckrid. In lret, ltclvrrstzi.in van ons volh val, do wel,enschallpcliik-atlreïstische wereldbeschorrwing post. (Hiorbi,i mag wel s'or41

den opgemerkt dat vele vorsers in het lVesten tot
de conclusie honren dat de religie vandaag de dag
in zekere zin een crisis cloormaakt. Het is bil langó
na geen zeldztramheicl dat lret verval van religieuie

gezindheid wor.dt, toegegeven. )
Hoeveel gelovigen zijn er nu

in

ons land?

Ifet is

niet mogelijk om op die vraag antlvoord te geven.
Statistieken op dit punt worden door niemanri bij-

gehouden.

Naar in verschillende studies worclt opgemerkt,
wordt een lvezenliik deel van de liturgiÀche rites
niet lirachtens religieuze overtuiging maar per traditie, door de macht der gelvoonte uitgevoerd. Voor
velen is bijx,oning van een lierkdienst al eenr,oudig
een tot aan de traditic.
Hierbij rnoet rve[ rvorden vermeld dat religieuze
organisaties in de USSR al gedurendc lange jaren
actief bijdragen tot de strijd voor de versteviging
van de algemene vrede en ter voorkoming van een
nicuwc oorlog. I{ot spreckt vanzelf dat deze activitoiten bcgrip on goedkcuring van dc kant van onze
staat, van do Sovjet-regcring vinden.

24. "Is abortus bij U toegestaan?"

zijn". En niemand rnag yoor haar welke

in de USSR in de eerste 12 welien van rlc zwangerschap verricht, mits
rle betroklien yrollw erom vlaagt. I-Iet gebeurt in
een kliniek na het nodige onderzoek. Bij een langere zwangerschap wordt abortus llrovocatus alleen in
uitzonderingsgevallen toegestaan, op medische aanbeveling, als het baren de moedcr het leven kan
liosten of als het kind ten clode is opgeschreven.
l)at er geen abortusverbod bestaat, betekent evens'el niet dat abortus rritgevoerd u,ordt zodra de
\-ronw erom heeft gevraagd. In het consultatieburealr vool yrorlwen dat de gezondheidstoestand van
iedere toekomstige moecter in het oog houdt, praten de artsen met de vrouw om erachter te komen
rvclhe overrvegingen haar tot dit besluit hebben gedreven ( cle clorzaken kunnen niet zelden heel goed
velholpen worden) en wordcn lraar alle ernstige
nadolcn van oon clrirrrrgischc ingrcep en zijn rnogeli.jko gervolgLrn voor: do gczondlteicl rritgclcgd. Indien
rrodig schakcrlcn de attsen con r:eclrtsliundig aclviscnr in dic dc rochtspositic van de zwangerc Yrortw
uiteenzet. want ze heeft veel voorrechten en privileges.

Abortus' is

--- Ja, die is toegestaan. We zijn overtuigd dat vc,rlrorl in een dcrmate ingcwil<kelde en
dolictrto kwtrstio rriet,s goods o1llc1rp1.1. Wo lveturr tlil
uit trigr:l er:varing. Tot 1!)l'r1+ llost,onrl ooli bi.j ons
abrlrlrrsvr.r'bod. [,let als gtrvolg dal, vr.r.rrrwcn zich gr,rn«roclzaalil, zugr,rr zi«tlr rrict tot ar.l,sr-rr jn rrorr klinict<
te wenclen maat' l,ot twijïelaclrtige porsollen, wat tot
drama's en tragcdies leidde.
Naar onzc ovctl,nigirrg lrccl'1, dt, \rt'oltw lrrrl, onver-

vlcomt.lbare recht orn
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1,o

boslisscn over "zijrr of rrieL

verboden

dan ook opwerpen.
Abortus pror.ocatus r,r.ord[

in de USSR gratis, evenals elk

ander

soort rnedische hulp.

2it. "Zi,jrt tr.l,le sta.rtl,sburgers uutt, dc
rde ur:rpLir:ltt i,n h,et leger tc
di,err,ert, en h,oe l«ng ís tle tliertsl.tiid?"

Souir:t-U

-- Verclecliging van het socialistische
Vadcrland is de liclarrgrijliste Iurrl<t,ie vrn de staat
(ln een aangolegenlreicl van het gehele volk, aldus
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artikei 31 van de Grondwct van cle USSR. I]aarom
is dienst in de Strijdl<rachtcn \ran de USSR eerr
ecrvollc plicht van de Sovjet-burgcrs.
AIIe manncli.ikc staatsburgers van cle USSll zijrr,
ongeacht sociale positie, velmogen, huidkleur, nationale aÍkomst, genoten onderwijs, taal, houding
ten opzichte van de godsdienst, middelen van bestaan en domicilie, verplicht te dienen in de Strijdkrachten van de USSR. Dat staat in art. 3 van de
Wet over de dienstplicht van de USSR.
Dit betekent echter niet dat iedere jonge man
dio 18 .iaar is goworden voor' hct legcr wordt opgelrocpon. Ilr wordt bijvoorbocld r,rijstelling verlcold
wegons IarniIieornstanclighc,den, vool voorl,zetl,ing
van dtr studie en tenslott,r,r on] gozolrdheidsredetcn.
De vrijstolling olr gezondlreiclsrtrclenen liau dr'le
jaar achtererrn vorstre.kt wordcn, claal'na wordt nren
aI naar gtrlang vtrn zijl gezondhoidstoestard rif opgerocpcrr voor het leger, óf voorgoed algekeurd. Zij
die vri.istelling voor voortzetting van de studie krijgen, evenals zij die om andere redenen worden vrijgesteld, worden voor hct leger opgeroepen voordat
ze 27 jaar zijn geworden.
Hoe lang de legerdierist bi,i ons duurt? Bij de
landmacht, de luchtmacht, de grenswacht en de
binnenlandse troepen 2 jaar. Bij de marine met in-

begrip van de nrarine-grcnswacht 3 jaar.

26. "lloe ltLtntt nten bij {/ uult eett
tieu.ute utottittg? Wie zorgt eruoor clat
hier geen onrechtmatiglteden eru
mi s b ru.ik u o o r lto m e n? "

._

ctvan u,ordt voor rekening van de staat

tn

gebonrvd

de rcsb rvordt bcliostigd cloor toel<omstige bewonors ntet behulp van kreclicten van staatswege.
Ten oindt o0n \'o()t'r'ekcning vatr cle st,aat gebotrr'r'de rn'ouitrg k<-rstcloos vool' gebt'rrik van onbeperkte durrr te krijgen, moet rnen zich als woningz<leliende ol)gevelt, tlus zich latcn plaatscn op de
ol['iciö[e rvachtli.lst vatl pcl'sonerl varr rvic vaststaat
tlat ze ailrr cen bt:tcre hrrisr.csting toc zijn. Op dczc
lijst rvoyclt iederlc vastc inrvonrrr van dc gegeven
stad of ncdorzetting ge'plaatst wiens Iruidige huisi'esting niet in overe.ensternnring is met de op het
qege\ren ogenblili geldende norm. De totale rvoonnrimte per gezinslid kan bijvoorbeeld beneden het
minimum blijken te liggen. I)eze minimumnorm
l;ornt voortdurencl hoger te liggen. Een woonluimte
tlie een kwart eeurv geleden lneer dan normaal zou
ziin bevonden, r,vorclt vanclaag cte dag als onvol,loencle beschourvcl.

De rvachtlijsten rvorden niet geheim

gehouden,

kan ze ter inzage krijgen. En dan kan men
ructeen zien hoe rnen opschniÍt op de lijst. Elke
lilacht in dit opzicht wordt door de plaatselijke gezilgsorganen op de meest grondige wijze bekeken.
-\1s de klacht als gegrond rvordt erkend, wordt de
L.erder genomen beslissing herzien. Zij die hieraan
:chuldig zijn, worden administratief vervolgd, en
ernstige overtredingen en des te meer misbruiken
i-allen onder strafrechtelijke vervolging.
Woningen rru'orden bij ons met actieve deelname
en onder permanente controle van de vakbeweging
.,n andere maatschappelijke organisaties toegeweieder:een

zen.

In dc USSR l<ornen er icder jaar

0rgeveer' 2 rrril.loeu rriorrwo wcirrirrgcrr l-ril. l)r'ickwa.r:t
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27. "I{ríjgt cle ie*gri irt rle Souíet[t ttíe met proltLente tt te tnahett op het
gebierL uurt. uultoltl.eitlin.g ett bii het
uirt rle tt uttn ute r h,?"
Jalvol, problemorr zi,in cr. Maar zij
hebbcn aIcon- tnet rle liorrztr 1,;111 hr'1, soot.[, §,r!rli til

makcn.

In de Sovjet-Unie rvercl in 1930 een einde gemaakt aan de u,erkloosheid. Het recht op arbeid dat
bii de Grondrn,et van de LISSR rvordt gegarandeerd
(art. 40) , norclt waargemaakt door het socialistische stelsel van bedrijfsvoering, een doorlopende
groe.i van tlc ltroduktic.lirachtcn, kostcloos beroepsonderwi,ls, do verlroging r,an cle ar.beidskwalifikatic
cl.m.v. aarrvullendc opleidilgcn cu her.scholing in
nieuwc vakhen; cloor het uitboulven van hct systeem van bclocpslrouzcvoorlichl,ing cn r,vcrkvoorziening.
lVat betreft de leugd wordt dit constitutionele
recht waargen.raakt door aanvullende maatregelen
die tijdige en rveldoordachte rverlcvoorziening voor
jongeren garanderen en hen beschermen tegen ongemotiveerde afwijzingen en wederrechtelijke ontslagen.

Wat zi.in dat voor maatregelen?
Ten eerste beroepskeuzeuoorlichtin,g. Het komt
nogal eens voor dat de jongeren zich eenvoudig niet
weten te oriënteren in een zee van moderne beroepen, men weet niet waar men werk van zijn gading
kan vinden. Vandaar dat er bij cte regionale bureaus
voor nationaal ondcrrvijs en bij de middelbare schole.n centra voor beroepslteuzevoorlichting komen en
speciale posten worden ingericht u,aar de jongeren
voorgelicht rvordeu over cle aard van het werk in
het ene of andere vak cn over de belangrijkste eisen

rlie aan dc heoeÍenaars \-an lret gegeven heroep Lvorr.lcrr gosteld.

Vcrlo berlriir'orr 0n l-rorrwlrlo,iecrtcrr lrollborr spccialo
afdelingen voor schoolverlaters en in holchozen en
sovchozen worden wer:kploegen gevormd waarin
scholieren tiidens de zomervakantie r,verken. Voor
Irt,rr lvordcrr 's zomcrs vaak Iiarnporl goorganisertrtl.
*,irar lrrrrr rocrcal,ic Jriu'ron clc pcrkcn van lrun vcrrnogen gekoppeld rvor:dt aan cleelname aan maatschappeliik nuttige arbeid.
Steeds meer bedrijven en instellingen verstrekken
aan de scholen uitvoerige gegevens over de arbeidsvoorwaalden, rvelziin en recreatie van hnn personeel
(,n o\rer de betekenis van hun werkzaamheden voor
rlc volkslnri-qhouding van het land. De kennismaliing met concrctc beroepen rn'ordt tevens bevordcrd
rloor ercnrsies naar bedrijven, houwprojecten, [andhouwgronclen en boerderijen.
Ten tweede het reserueren Llan arbeidsplaatsen
roor de jeugd. In de bedrijven rvordt voor de jeugd
het nodige aantal arbeidsplaatsen gereserveerd. In
overeenstemming met de arbeidswetgeving schommelt clit aantal tnssen 0,5 en 10 pct. van het totale
personeelsbestand. Bij reservering van arbeidsplaatsen voor de ieugcl gaat men in elke tak van de
economie wel genuanceerd te werk. De stedelijke
en gern-estelijke Sovjets van volksvertegenwoordigers bekrachtigen eveneens concrete plannen voor
rverkvoorziening voor de schoolverlaters en zorgen
ervoor dat zij door bedrijven en instellingen ten uitvoer worden gelegd.
En tenslotte zijn er ten derde bij de uitvoerende
comités van de Sovjets commissies uoor werkuoorziertíng uoor cle jeugd. Zij stellen lijsten samen ril/aarop
rle jongeren staan die in het lopende jaar aan werk
moeten worden geholpen; zij helpen het contingent
van de nijverheidsscholen vormen; zij controleren

cle voor:bereidingsmaatregelen voor werkvoorziening
van schoolverlater:s; tezamen met de vakbonden gaan
zc na hoe die schoolver:later.s in cle produl<tie woiclen
gcllruikt. l)c conrrnissics voot. wor.kvoorzicning voor
do ierrgd en clc instolliugen t.oor. lret benutten van

albeidskrachtcn werken ieder .iaar een plan voor
rvell<voolziening voor cle jeugd uit.- Op basis van
tlit plan lirijgcn de jongeren, tvaarorrdcr ooli zii voor
lvie tlo arltcidsltlaatsen al van tevorern .waïen geroserveerd, hrrn atrrrstelling in bedr:ijven en bij bouwprojc.cten.

de maatschappij, nlaar ook in overeenstemming
met cle behoeften yan het indiviclu.
Jle meus js het belangrijkste voorwel.p van onze
zorg. Het gaat erom of hij rvel oI niet ier.reden is

ovcr zijn lot, of hcI nogelij]i is daar verandering in

to brengen, oÍ men met inspiratie deelneemt aan

het regelen van de aangelegenheden van staat en
ruaatschappij. Dit alles liangt rechtstreelis van het
rirtl,wilikelingsltc.il af. Vantlaar, ooli dc taal< r,an de
Sovjet,-school: tratr icdt r.tren z«l'rr niogclijliheic[ r,er.schaffou, ioderecn t<lt c,on har.nronisclr onl,wil<l<eld

irrclividu opvocdcu, zowcl morccl als licharnclijk

el

goestelijk.

28. "(J hebt het midd,elbaar onderwiis
uerplícht gesteld, uoor de jeugd. Maar
zal wel iedereen dat in zijr.t uerdere
leuen nodig hebben?"

misschien niet iedereen,
- Vandaag
wat de behoeÍten
van de produhtie betreft. Maar

morgen ongetwiifelcl wcl.
De tijd staat nic't stil. Wat vandaag de dag alleen
een ingenieur aankan, zal in de naaste toekomst
ook een technicus, zo aI niet een arbeider kunnen
doen. De praktijk heeft uitgewezen dat de produktiviteit van de arbeid rechtstreeks van het ontwikkelingspeil afhangt. En dan nog: een arbeider met

middelbaar schoolonderwijs laat zich driem aal zo
snel biischolen als zijn andere leeftijdgenoten en
levert een actievere biidrage tot de technologische
en organisatorische vervolmaking van het produk-

tieproces.

We hebben echter nooit een dermate utilitaire

kijk op het onderwijs gehad. Het recht op onderwijs worclt bij ons niet alleen waargemaakt in ove-

reenstemming met tle economische behoeften van
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29. "Welke maatregelen word,eru bij
U getrollen tegeu, hen d,ie de norrnen
uoor milíettbe scherming schenden?"
wetgeving van de Sovjet-Unie
- Destrenge
liont genoegzaanl
nraal,regclen ter bestraff

ing van diegenen die de normen van milieubescher-

ming schenden. Op de vervuiling van rvater en
lucht met ongezniverd afr.ah,vater, harcl afval of
bijprodukten van dc industrieproduktic clie het mi-

lieu aantast of kan aantasten, staat bijvoorbceld

cru'r'ectiorrclc arheid vtrn rrraxinraal één jaar met inlrorrdirrg van een clecl van hct Ioon of een gelclboeIc van maximaal i']00 rocbe]. Tndicn claarbij aan de
gezondheid yan nrcr)sen of aan de landbouwproduktio rvczenlijlic sclraclc rvercl tocgebrachl, dan rvel massale vissterftc is opgctredcn, kan de strafmaat van
vrijheidsberor,ing voor maximaal 5 jaar r,vorden ge-

lianteerd. Daarbij rvordt in de Sovjet-Unie niet alleen een ltandeling maar ook lrct nalaten ervan door

oon adrninistratief persoon als schending van
rlor'rnen van rnilierrbc'sclrer.ming gckrvali ficeerd.
4
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Ook ontwettige jacht, houthap of visvangst met
van explosieven en gifstoffón enz.
worden in de USSII ongeacht de grootte van de
toegebrachte schade, gestraft rnet geldboete of vrijlreidsberoving. De aan de natuur toegebrachte schàde zclÍ dient te worden goedgemaalit op grond en
gel-rruikrnaking

binncn de per.licn van de civiele wetgeving. Volgens
ecn algcnreen geldcnde schaal bijvoorbeeld wordt
voor óin gcclodo walnrs 900 roebel van cle schuldigc
gcvorderd, voor, één oorrob 600 i.oebel, één eland óÍ
hcrt 500 rocbcl. Op elke onrechtmatig omgekapte
boom staat een geldboete van I 0 tot 100 roebel.
l)trt zijn slechts enkele van de juridische garanties van artikel 18 van de Grondwet der USSR,
rvaarin staat clat in de USSR in het belang van de
lmidige en de komende generaties maatregelen voor
beschcrrrning, rationeel gebr.uik en reproduktie van
dc nalurrrri.jkdotnmen rvorden getroflen.

\laar de

natu urbescher.mingsmaatr.egelen

in

de

USSIt stoeion niet alleen op bestraÍÍing van de
overtreders. Natunrbeheer is bij ons een van de belangrijhste functies van de staat, waardoor het mogeliik is de natuurbescherming landelijk op te zettcn en de jr"rridische garanties met, financiële, econornische en ande,re maatregelen te staven. Zo yetrvezcnlilkt, dc staat planmatig maatregelen yoor rationeel benrrtten cn reproduktic van de natuurrijkdommcn, en wordcn er aanzienlijke middelen voor
de natuurbescherming uitgetrokken. In de afgelopen vijf jaar (1976-1980) bijvoorbeeld werden hieraan 26 miliard roe,l:el besteed. De uitgaven voor
bestrijding van crosie door water en wind, voor herstel van de bossen e.d., bedroegen nog eens een kleine 50 miljard roel-rcl.
Ook de plaatseli.jke gezagsoïganen de Sovjets
van vollisvertegenwoordigr:rs
- hcbben bij ons rui-

me mogelÍjkheden om de naleving van de wetten
te controleren. Elke Sovjet
is ber,'oegd toezicht uit te oefenen op de activiteit"en
van alle bedrijven op het gr.ondgebiód waarover zijn
volmachten zich uitstrekhen, ook van de bedrijvön
die aan, landelijke ministeries en diensten zijn onder:geschikt. Het komt niet zelden voor dat de dircctenl Ja-n ce! grote fabriek in een zitting van een
gowcstelijlic oÍ stedclijke Sovjet vcr:slag 1ritbrengt
ovcr maatrcgelen \roor gczondr-naking van het ml_
liou. De uitvoerende comités van de plaatselijke
Sovjcts hebben ruim 4.000 permanente commissies
vool natnnrbescherming onder zich staan. De naleving van de wetten op natuurbescherming wordt
lcgelmatig ook door het openbaar ministerià geconop- natnurbescher.ming

lroleerd.
Een belangrijke rol op het, gebied van het natuurbeheer wordt verder door de openbare mening gespeeld, o.a. door de natuurbeschermingsverenigingen van de republieken. In de Russis,clie Federàtie
alleen al telt zo'n vereniging ruim 32,3 miljoen leden. Dat is één op iedere vier inwoners van de republiek. De hoofdtaak van die verenigingen bestaat
erin om brede lagen van de bevolking vóor milieu-

vr:iendeliike activiteiten te winnen en fil de mensen een zorgzame houding ten opzichte van de
planten- en clierenwerelcl aan te kweken.
Om kor:t te gaan, bij ons ovelheersen de ,,preventieve" maatregelen de "strafmaatregelen', wei.

