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besluit van Washington te
rechtvaardigen om över te
gaan tot plaatsing,in
West-Europa van
nucleaire Pershing -2
raketten en op het
vastela nd gestatio neerde
kruisraketten. Hun
verklaringen waren erop
gericht de gevaarlijke
gevolgen van het
optreden van het Witte
Huis voor de Europese
landen en voor de
Verenigde Staten zelf te
l<leineren. De gevolgde

.,

publieke opinie in de hel'e
wereld gerust te stellen
ten aanzien van de
ernstige situatie die in de
wereld ontstaan wos in . ,'
verband met het feit dat
in de Bondsrepubliek, in
Engeland en in ltalië een

de stationering'van, ',
nieuwe Amerikaanie
raketten en nu de
Verenigde Staten de
onderhandelingen in
Genève omtrent beperking
van kernwapens in
Europa hadden doen

rrnet

ln Washington en een
reeks Westeut'opese
hoofdsteden heeft men de
publieke opinie met opzet
de these opgedrongen dat
de acties van de
Verenigde Staten in WestEuropa zogenaamd een
defensief karakter hacJden

en dat de plaatsing van
Amer ikaa nse kernraketten
999,,1

PrinciPiële

'.'

wijzig ingen aangebracht
had in de militair-politieke
toestand en derhalve niet
beschouwd kon worden
als een belemmer,.lng. voor
voortzetting vqn de
Russisch

-Amerikaanse

.

onderhandelingen. De
leidende Navofunctionarissen deden rin
het bijzoncler hun best om
de publieke opinie in de
wereld ervan te
overtuigeÀ dat de SovjetUnie "uit tactische
overwegingen uit Genève
vertrokken was" en niet
vandaag oÍ morgen aan
de onderhandelingstaÍel
zou terugkeren.

internationale toestand er
stabieler op geworden is"
nu men een aanvang
gemaakt heeft met de ,
plaatsingivan de zgn. r
Euroraketten, dat "de
kans op een oorlog ' '
verminderd is" en dat in
ieder geval "niemand er
slechter vah geworden'
,
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Een kort,' doch. afdoend
antwoord hierop l,uidt:

'

En nu zullen
we uitvoeriger hieroP
ingaan.

Verderop

zullen we proberen uiteen
Maar
te zetten
onr te beginnen zullen we
r:ns de vraag stellen of
misschien inderdaad
r"'i ieqerre ir gelijk hebben
die bern'reren dat "de

ra

a, men kan rustig
stellen dat van de
streek van de
Amerikanen met hun
Pershings en
kru israketten iedereen
slechter geworden is, de
Verenigde Staten niet
uitgezonderd. Als iemand
in het Witte Huis of in het
Pentagon, tevreden dat
men erin geslaagd was
een nieuwe hefboom voor
m il ita ir - politieke
inwerking op de
bondgenoten te
verwerven, zich zou vleien
met de berekening dat het
nu mogelijk was het
gevaar van een nucleaire
vergelding van het eigen
territorium af te wenden,
zou hij zich ten zeerste
vergissen. De
d ienovereenkomstige
middelen van de SovjetUnie in oceanen en zeeën
zijn in staat een adequate

bedreiging voor het
Amerikaa nse grondgebied
te vormen. lndien een
nucleaire dreiging zich in
eenheden laat uitdrukken,
kan men zeggen dat de
Verenigde Staten van. hun
kant zich een identieke
hoeveelheid dreiging op
de hals gehaald hebben,
zowel qua reikwijdte, als
qua vermogen, als qua
nauwkeurigheid, en wat
het belangrijkste is: qua
tijd die nodig is om het
doel te bereiken.
Maar het meest van allen
hebben wel de
Westeuropese landen
verloren die hun
grondgebied ter
beschikking gesteld
hebben voor stationering
van Amerikaanse raketten.
Door hun land te maken
tot lanceerterrein van
waaruit een eerste
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nucleaire slag toegebracht
kan worden aan de
Sovjet-Unie en andere
social istische landen,
hebben de regeringen van
de Bondsrepubliek,
Engeland en ltalië zichzelÍ
en hun volkeren bewust
blootgesteld aan een
eventueel antwoord op
een dergelijke aanval,
met alle gevolgen daarvan
voor hen. En dat alles

geschiedt tegen de wil
van de overgrote
meerderheid van de
bevolking van de
desbetreffende Ianden !

opvoeren van de
bewapening, zonder het
einde van de
onderhandelingen in
Genève af te wachten,
ervan getuigt dat deze
regeringen, en wel in de
eerste plaats die van de
Bondsrepubl iek, Engeland
en ltalië, in feite een
ommezwaa i gemaakt
hebben van een politiek
van veiligheid en
samenwerking naar een
confrontatie met de
socialistische landen, van
een koers die gericht was
op uitbreiding van het
vertrouwen tussen de
landen van het Europese
continent, in de richting
van ondermijning van dat
vertrouwen en
aanwakkering van de
spanning.

Door de nieuwe
Amerikaa nse kernraketten
die in Wèst-Europa hun
intrede gedaan hebben,
laten we er maar
is
geen doekjes om

Men dient hieraan toe te
voegen dat de steun die
een reeks Westeuropese
regeringen verleent aan
de veiligheid
het besluit om een
winden
aanvang te maken met het van ons hele continent

zeker niet verhoogd. En
wel om de volgende
redenen:
er is enorme schade
-toegebracht
aan de strategische
stabiliteit in Europa, want in het
Witte Huis en het Pentagon met
hun geliefde conceptie van een
"beperkte" kernoorlog
we
herinneren slechts aan één
uitspraak van president Reagan
ten aanzien hiervan: "...Het is
denkbaar dat er ooit een situatie
ontstaat dat het komt tot een
reeks slagen waarbij aan beide
kanten tactische (nucleaire; opm.
red.) wapens ingezet worden
tegen militaire contingenten op
het gevechtsterrein zonder dat
een van de grote mogendheden
de knop (voor de strategische
wapensystemen; opm. red.)
indrukt,"
kan de illusie dat
- Staten op het
de Verenigde
Europese "strijdtoneel" een
kernoorlog tegen de Sovjet-Unie
kunnen voeren, uitgroeien tot een
stellige overtuiging;

tot

het
op
-ongevere
mil ita ire evenwicht

heden bestaande

tussen Oost en West. dat
onbetwistbaar de zaak van
veiligheid en stabiliteit in Europa
dient, dreigt verloren te gaan;

de Europeanen worden door

-deze nieuwe spiraal in de

wapenwedloop, met name op
nucleair gebied, opgezadeld met
een nog zwaardere economische
belasting.

Ten gevolge van dit alles
kan de toestand in Europa

hoogst kritiek worden.
Kortom, de in WestEuropa opgestelde
Euroraketten brengen met
zich mee dat de rnensen

meer nog dan vroeger
moeten leven in angst
voor een d reigende
kernoorlog. ln het
Westen wordt deze angst
niet zelden juist een factor
genoemd d ie zal
voorkomen dat het tot
een kernoorlog komt. Wij
zrjn zo vrij om het hiermee
oneens te zljn. Zoals alles,
kent ook de angst haar
grenzen. Onder bepaalde
omstandigheden gaat
zoals bekend kwantiteit
over in kwaliteit, en deze
angst op zich kan een

gevaarlijke detonator

worden. Dit is een ander
gevaar van de inmiddels
begonnen plaatsing van
Pershings en
kruisraketten. Maar er is

nog meer.
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Zoals de lezer

waarschijnlijk wel weet,
zijn de Pershings
in staat om
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de objecten in de
Sovjet-Unie waarop ze
gericht zi1n, binnen 8- 10
minuten na lancering te
treffen. U it de mond va n
Amerikaanse en andere
Westerse specialisten kan
men horen dat deze
raketten, evenals de
kruisraketten, het
potentieel vormen voor
het toebrengen van een
eerste slag (op deze
uitspraken komen we nog

terug). AIdus neemt het
gevaar toe dat er ooit
nog eens een
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Volgens gegevens van het
lnternationale lnstituut voor
Vredesonderzoek te Stockholm
(SlPRl) hebben alleen al van
1954 tot en met 1976 zo'n 125
ongevallen met Amerikaanse
ker.nwapens plaatsgevonden te

land, in de lucht en ter zee.
Volgens officiële Amerikaanse
gegevens was er alleen al gedurende een viertal jaren aan
het eind van de jaren 70 en het
begin van de jaren 80 sprake

van een even groot

aantal

gevallen
125
van "buitengewoon" karakter met enkel

de

Titan-raketten.

Eveneens

heeft men weet van een groot
aantal vergissingen in de computers die functioneren in het
waarschuwings- en lanceringssysteem voor raketten. Sinds de
jaren 50 werd in de Verenigde
Staten meer dan 150 keer vals
atoomalarm geregistreerd en
waren er ruim 3700 onjuiste
signalen van militaire computers die een "minder ernstig"
karakter hadden.

kernconflict zal
uitbarsten zonder dat
daar een reden voor is
(ofwel, zoals men het
ook wel noemt, een
"oorlog bij verg issing "
of een "toevallige
oorlog"), terwijl er
Tenslotte mag men ook
praktisch geen
niet het feit buiten
mogelijkheid zal zijn
beschouwing laten dat de
om dit op het laatste
op westeuropees
moment ongedaan te

maken.

Die luttele
laatste minuten zullen
daarvoor immers veel
te wein ig zij n !

ndgeb ied
gestatio neerde n ieuwe
kernwapens voor de
eerste slag zich in handen
bevinden van mensen die
bereid zijn om bij het
g ro

minste of geringste hun
wapens te trekken: de
recente gebeurtenissen in
Libanon en Nicaragua en
op Grenada hebben dat
eens te meer aangetoond.
Als men vanuit
Wash ington zonder
aarzelen en zonder zijn
bondgenoten te
consulteren het bevel
uitvaardigt om het kleine
Grenada aan het vuur en
het zwaard prijs te geven,
welke garanties bestaan er
dan dat de baas van het
Witte Huis, die in zijn
pathologische haat jegens
het socialisme in wezen
de banvloek uitgesproken
heeft over de diplomatie
en de voorkeur geeft aan
militair geweld, niet
vroeger of later het bevel
zal geven om de in WestEuropa opgestelde
Pershings en kruisraketten
te laten opstijgen, zonder
van tevoren de
instemming van de
regeringen van de
desbetreffende landen te
vragen? Daarvoor bestaat
geen enkele garantie.

Als men het erover heeft
dat de Euroraketten een
reële bedreig ing vormen
voor alle Europeanen,
mag men niet vergeten te
vermelden hoe gevaarlijk
ztj, en wel in de eerste
plaats de kruisraketten,
kunnen zijn voor de
neutrale en ongebonden
staten in Europa. De
eigenschappen van deze
raketten (zie onze noot)

maken ze tot een
gevaarlijke indringer in
het luchtruim van elk land
boven welks territorium
hun vluchtroute loopt. Als
men zich bijvoorbeeld
voorstelt dat alleen al de
kruisraketten die in de
Bondsrepubliek, in
Engeland en in ltalië
opgesteld staan, objecten
tot doel krijgen in een
bereik vanaf het Hoge
Noorden van Europees
Rusland tot aan de aan
Turkije grenzende streken
van de Kaukasus, is één
blik op de kaart
voldoende om vast te
stellen dat de vluchtroutes
van deze raketten
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onvermiidel ijk d,oor het
luchtru im va n derde
landen moeten lopen,
vanaf Scandinavië tot aan
de Balkan, en daardoor
een bu itengewone
bedreiging voor hun
veiligheid vormen.

De lezer zal misschien
opmerken: "Wat probeert
u ons de schrik op het lijf
te jagen? Als er iemand
bang moet zijn, bent u dat
wel in de Sovjet-Unie en
in de andere socialistische
landen, want de
Euroraketten staan immers
gericht op steden en
objecten in de SovjetUnie, Polen en
Hongarije." Met behulp
van de Pershings en de
kruisraketten, die
we
wijzen met nadruk- op dit
aspect
een
strateg ische bedreiging
vormen voor de SovjetUnie en haar
bondgenoten, tracht men
de staten van het
pact
Warschau
inderdaad te chanteren en
hu n onverschrokkenheid

-

op de prroef te stellen.
Doch tevergeefs.
Degenèn die zich hiermee
bezighouden, zullen er
zelf ook geenszins beter
van worden. De Sovjet-

Unie zal niet toestaan
dat zijzelf of haar
bondgenoten in het
nauw gebracht
worden. Hoewel de
beschermheren van "het
op peil brengen van de

11vg
bewapening"
herhalen het nogmaals
allen, inclusief hun eigenvolkeren, heel wat kwaad
ku n nen berokke ne n. Wat
de Sovjet-Unie betreft,

haar onverschrokkenheid
is al meer dan eens op de
proef gesteld. En u weet
waarsch ij nlijk wel, beste
lezer, hoe dat toen

afgelopen is...
De stationering in de

Bondsrepubliek, in
Engeland en in ltalië van
Pershings en
kruisraketten, die
inmiddels een feit
geworden is, vormt aldus
een reële bedreig ing voor

de vrede in Europa, een
bedrerging voor het leven
van allen die dit continent
bewonen. En hieraa n zij
toegevoegd : ee n
bedreiging die van
bu itenaf geïmporteerd is,
een bedreiging die van de
overkant van de oceaan
komt. ls men zich daarvan

wel bewust

in

regeringskringen in Bonn,
Londen, Rome en enkele
andere Westeuropese
hoofdsteden?
Ongetwijfeld wel. En de
ta l rij ke "geruststel le nde"
interviews en uitspraken,
evenals het gespeelde
optimisme in de leidende
kringen, hebben enkel de
bedoeling de miljoenen
deelnemers aan de
vredesbeweg ing "terug
naar huis te krijgen" en
niet toe te staan dat hun
die zich nog niet bewust
zijn van de
onheilspel lende gevolgen
van "het op peil brengen
van de bewapening", de
ogen geopend worden.
Het is immers niet
iedereen gevallig steeds

weer te moeten inslapen
met de gedachte dat
morgen, hetzij door een
computerfout, hetzij op
bevel van de baas van het
Witte Huis, zijn eigen stad
of dorp tot "strijdtoneel"
kan worden.

Men praat enkel en alleen
Washington naar de
mond, dat erop uit is het
ongevere
krachtenevenwicht in
Europa en in de hele
wereld te verstoren en een

militair overwicht op de
Sovjet - U n ie te verkr ijge n,
wanneer men in Bonn,
Londen en Rome beweert
dat de plaatsing van
Euroraketten in WestEuropa gerechtvaard igd
en zelfs noodzakelijk is in
verband met de groeiende
"dreiging" die van de
Russische SS-20 raketten
uitgaat, alsmede om "het
monopolie van de SovjetUnie op raketten voor de
middellange afstand"
ongedaan te maken. De
feiten weerleggen dit
echter volkomen.
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Laten we de feiten
onder ogen zien
ffi n de eerste plaats
ffi dient met nadruk

gesteld te worden
dat de Sovjet-Unie
en de landen van
het Warscha u - pact noo it
iemand bedreigd hebben
en dat ook nu nog niet
doen.

jaren genomen heeft,
waren u itsluitend bedoeld
om het bestaande
krachtenevenwicht te
handhaven en haar eigen
veiligheid en die van haar
bondgenoten te
garanderen. Hiervan kan
men zich met gemak
overtuigen als men de
recente gesch iedenis eens
iets nader onder de loep
neemt.

De maatregelen die de
Sovjet-Unie de afgelopen

Het vraagstuk van
kernwapens voor de
middellange afstand
ontstond geenszins pas
met het verschijnen van
de SS-20 raketten van de
Sovjet-Unie, doch al veel
eerder. Het ontstond
reeds toen de Sovjet-Unie
nog niet over kernwapens
beschikte en de Verenigde
Staten bommenwerpers
met atoombommen op
vliegbases in GrootBritta n n ië stationeerden.

Later, in de jaren 19541958, verschenen op
Europese bodem de eerste
raketten voor de
middellange afstand: de
Amerikaanse "Matador",

"Mace", "Thor" en
"Jupiter". Degenen die

het vandaag hebben over

"het monopolie van de

Sovjet-Unie", maakten
zich om de een of andere
reden destijds niet druk
over het Amerikaanse
monopolre op
raketgebied. Toen men
het in Washington
vervolgens noodzakel ij k
achtte om niet uitsluitend
op zijn raketten te
vertrouwen, doch veeleer
op vliegtuigen, werden in
de nabijheid van de
grenzen van de SovjetU n ie honderden
bommenwerpers voor de
middellange afstand
gelegerd die in staat
waren om kernwapens te
vervoeren, welke dee!
gingen uitmaken van de
zogenaamde in
vooru itgeschoven posities
gestationeerde nuclea ire

middelen van de.
Verenigde Staten. Naast
deze Amerikaanse
wa pensystemen schaften
bovendien Engeland en
Frankrijk kernwapens aan.
En pas hierna stelde de
Sovjet-Unie, als
tegenwicht voor de in
vooru itgeschoven posities
gestationeerde nuclea ire
middelen van de
Amerikanen, alsmede de
Engelse en Franse
nucleaire potentiëlen, op
haar territorium SS-4 en
SS-5 raketten op. De

plaatsing van de SS-20
aan het eind van de jaren
70 ter vervanging van de
SS-4 en SS-5 was
uitsluitend ingegeven door
het streven om zich te
verweren tegen de
uitbreiding en
modernisering van de
Navo-kernwapens voor
m iddella nge afsta nd i n
West- Europa, waarmee
gedurende de jaren 70
o no nderbroken
doorgegaan was (het
aantal kernkoppen op de

desbetreffende m iddelen
was daar ged urende d ie
periode verdubbeld). Aan
de andere kant ging het
om een modernisering,
een vervanging van
verouderde techniek door
meer geavanceerde, een
proces dat overigens
overal aan de gang is.
Zoals we zien, verliep de
ontwikkeling wat betreft
de middelen voor de
middellange afstand,
evenals in andere sectoren
van het
bewapen ingssysteem,
volgens een zo
langzamerhand
trad itioneel geworden
schema: een uitdaging
van de zijde van de
Verenigde Staten, die
gevolgd wordt door een
antwoord van de SovjetUnie. Dat de Sovjet-Unie
haar raketten voor de
middellange afstand
moderniseert, is
we
herhalen het nogmaals
een volkomen legale enin de militaire opbouw
heel normale actie.

Er dient opgemerkt te

worden dat dit destijds
ook in het Westen in
brede kringen erkend
werd

.Zo gingen

bijvoorbeeld off iciële
bronnen van de Navo in
1976 in hun beoordeling
van de SS-20 ervan uit
dat het hier ging om een
gewo ne verva ng ing va n
de oude SS-4 en SS-5
raketten. Nog een paar
voorbeelden. ln een uit
1979 daterend Navodocument (in oktober
1983 gepubliceerd in de
Engelse krant "The
Observer") werd gezegd:
"Rekening houdend met
het trad itionele niveau
van de SS-4 en SS-5
raketten , zal ïen gevolge
van de modernisering van
de Sovjet-krachten door
ingebruikneming van de
SS-20 het niveau van de
dreig ing voor de Navo
vermoedel ijk n iet
wezenlijk verhoogd
worden." ln nummer 47
van 1983 constateerde
het Westd u itse tijdschrift
"Der Spiegel" in een

analyse van aldaar
belande geheime
Amerikaa nse docu menten
uit de jaren 1978 en
1979, dat de SS-20 door
specialisten van het
Amerikaa nse min isterie
van buitenlandse zaken
volstrekt niet beschouwd
werd als een bijzondere
militaire bedreiging voor
de Navo. ln die zelfde
trant liet zich in het
afgelopen jaar ook de
voormalige Britse minister
van buitenlandse zaken
David Owen uit: "Wij zijn
nooit van mening
geweest dat de "nieuwe
raketten (d.w.z. de
Pershings en de
kruisraketten; opm. red.)
een tegenwicht dienden
te vormen voor de SS-

20."
En dan nog iets over de
S S - 20 ra kette n . Zoals oo k
Westerse specialisten
erkend hebben, kunnen zij

niet beschouwd worden
als wapens die in staat
zijn om een eerste slag
toe te brengen en nog

minder als strategische
wapens, aangezien ze niet
het grondgebied van de
Verenigde Staten kunnen
bereiken. En wat wellicht
het belangrijkste aspect is:

de SS-20 raketten
hebben het bij
benadering bestaande

militaire evenwicht in
Europa niet verstoord.

Het is zeker niet
overbodig eraan te
herinneren dat de
Verenigde Staten en de
Navo dit tot voor kort
erkenden. Wie dat in
concreto waren? De
gewezen president van de
Verenigde Staten Jimmy
Carter, de minister van
defensie in zijn regering,
Harold Brown, de
vroegere Britse minister
van buitenlandse zaken
Lord Carrington, die kort
geleden tot secretarisgeneraal van de Navo
gekozen werd. Wij zullen
hier slechts een uitspraak
van de voormalige Duitse
bo ndska nsel ier H elm ut
Schmidt aanhalen. Op 18
februari 1981 , d.w.z. een
aantal jaren nadat een
aanvang gemaakt was met
de stationeiing van SS-20
raketten in de SovjetUnie, verklaarde hij: "Het
evenwicht in Europa is

niet verstoord

(curs.
red.), ik zeg slechts dat
het verstoord kan worden

indien de huidige
tendenties gehandhaafd

blijven."
Overigens werd het
bestaan van een ongeveer
evenwicht op het gebied
van kernbewapening voor
de middellange afstand
tussen de Navo en het
Warschau-pact in wezen
in 1979 ook bevestigd,
toen de Navo het besluit
nam om ''haar
bewapening op pei! te

brengen". ln een
verklaring van de Navoraad van december 1979
wordt met geen woord
erover gerept dat er geen
gelijkheid zou bestaan,
men sprak slechts zijn

"ongerustheid" uit over
enkele "tendenties" die
de Navo-landen meenden
waar te nemen in de
modern isering va n de
bewapening voor de
middellange afstand van

de Sovjet-Unie.
De legende omtrent "het
op peil brengen van de

bewapen ing ", evena ls de
mythe van het "overwicht
van de Sovjet-Unie" in
Europa, werden in het

Westen met bijzondere
ijver rondgebazuind
naarmate de datum
naderde waarop een
aanvang gemaakt zou
worden met de plaatsing
van Amerikaanse raketten
op het Europese
continent, te weten
december 1 983. President
Reagan, ztjn minister van
defensie Caspar
Weinberger en de leiders
van een reeks
Westeuropese landen'
bleven volhouden dat

drievoudig of zelfs een
zesvoud ig overwicht
bezat. Hierbij werd elke
keer weer de opvatting
aangevoerd dat de
Euroraketten een
antwoord vormden op
"het monopolie van de

Sovjet-Unie oP
raketgebied" en met name
op de SS-20.

De feiten getuigen er
en daarin is
echter van
de hoofdzaak gelegen
dat de plaatsing van een
nieuwe generatie
West- Europa
"ongewapend" stond
Amerikaanse raketten in
West- Europa in
tegenover de "massale
werkelijkheid niet
concentratie" van SS -20
voortkomt uit de
raketten van de Sovjetnoodzaak om een
Unie, zij "bewezen" de
"noodzaak" van Plaatsing tegenwicht te bieden voor
nieuwe raketten van de
van Pershings en
kruisraketten op Europese Sovjet-Unie, maar uit de
eigen plannen van de
bodem. Zonder ook maar
Verenigde Staten, plannen
een moment te twijfelen,
goochelde men met cijfers die uitgewerkt waren lang
voordat de SS -20 ziln
en praatle zo lang, dat
intrede deed. Hier ziln ze
men tenslotte meende te
dan, die feiten:
kunnen "aantonen" dat

de Sovjet-Unie in EuroPa
zogenaamd een
tweevoud ig, een

-

-

) - f,et idee om een nieuwe
generatie nucleaire raketwaPens
voor de middellange afstand in
het leven te roepen kwam in de

Verenigde Staten voor het eerst in
1957 aan de orde, in verband met
de destijds door de regering in
Wash ington uitgewerkte doctrine
dat men zelfs kernwapens kon
gebruiken indien de Sovjet-Unie
niet daartoe zou overgaan. Het
ging toen om de "noodzaak" om
een "first strike" wapen te
vervaardigen, dat in staat was om
strategische doelen in de SovjetUnie door middel van een
bl iksemaanval te vernietigen;
met

de ontwikkeling van
-l<ernraketten
voor de middellange

afstand werd in de Verenigde
Staten een begin gemaakt in de
jaren 1969-1972;

[í$
iiÍ

- de Navo-commissie voor
nucleaire planning had zich reeds
in 1974 off icieel over het
probleem van deze nieuwe
raketten gebogen. Het was ook
toen, dat de Amerikaanse minister
van defensie James Schlesinger
van het Congres de toewijzing
verlangde van gelden voor de
ontwikkeling van een nieuwe
variant van de Pershing-raketten
met een grotere actieradius;
in het voorjaar van 1975, d.w.z.
twee jaar vóor het verschijnen
van de SS-20, was binnen de
Navo al de beslissing genomen
om de kernwapens voor
middellange afstand te
moderniseren. Dit werd later
bekendgemaakt door de
voormalige minister van defensie
van de Bondsrepubliek Hans
Apel;
toen de uitwerking van het
-Salt-2
verdrag haar voltooiing
begon te naderen, werd in de

Verenigde Staten de plaatsing van
raketten voor middellange afstand
op het Europese continent tot een
zaak van het allerhoogste belang
gemaakt. ln wezen ging het
hierbij erom om het Salt-2
verdrag te omzeilen e,n
voorwaarden te scheppen om
alsnog een overwicht op de
Sovjet-Unie te_behalen op
strateg isch gebied;

toen was het

ook,
-Amerikaanse minister
van defensie
dat de

Harold Brown "het inhalen van
de bewapen i ngsachterstand "
kwalif iceerde als "zuivere militaire

winst";

zij aan de macht kwam,
-zettezodra
de regering Reagan koers op
confrontatie met de Sovjet-Unie.
De chef van het Pentagon, Caspar
Wei nberger, karakteriseerde deze
koers als een strategie van
rechtstreekse tweestrijd van de

Verenigde Staten en de SovjetUnie over de gehele wereld. ln de
"Richtlijn voor de defensie in de
jaren 1984-1988" werd zonder
omslag verklaard dat de
voornaamste taak van deze
strategie de "vernietiging van het
social isme als maatschappel ijkpolitiek systeem" was. Met deze
koers was ook de ontwikkeling
verbonden van de doctrine van de
"beperkte" kernoorlog (in de
eerste plaats in Europa), en
vervolgens die van een
"langdurige" kernoorlog. Deze
doctrines waren beide gebaseerd
op de conceptie van een eerste,
"onthoofdende" nucleaire aanval
op de Sovjet-Unie. De
opperbevelhebber van de
verenigde strijdkrachten van de
Navo in Europa, de Amerikaanse

VERENIGDE STATEN

SOVJET-U NI

E

KERNWAPENS

q
midden van de jaren 40

eind van de jaren 40

(gebruikt in augustus 1 945)

I

NTERCONTI N ENTALE STRATEGISCHE
BOMMENWERPERS

midden van de jaren 50

eind van de jaren 50

NUCLEAIRE ON DERZEEBOTEN

midden van de jaren 50

eind van de jaren 50

NUCLEAIRE VLIEGDEKSCHEPEN

begin van de jaren 60

eind van de jaren 60
NEUTRONENWAPENS

G
eind van de jaren 70, begin van de jaren 80

gee n

generaal Bernhard Rogers,
verklaarde in een artikel dat eind
september 1983 in de Engelse
krant "The Guardian"
gepubliceerd werd, zonder meer
dat "wij (de VS en de Navo;
opm, red.) graag de

mogelijkheid willen hebben
om met kernwaPens oP een
eventuele aanval te
antwoorden, inclusief een
variant waarbij wij als
eersten kernwaPens
inzetten". En de Euroraketten

werden door de strategen van het
Pentagon nu net als "f irst strike"
wapens gezren.

geenszins om een
maatregel gaat die
noodzakelijk is voor de
verdediging. Veeleer
betreft het een middel
ter realisering van
concrete plannen van
de Verenigde Staten,
die erop gericht zijn
een militair overwicht
te behalen om
politieke druk oP de
Sovjet- U n ie te ku nnen
uitoefenen, ten einde
haar te dwingen tot
concessies binnen het
hele scala van
intern ation a le
problemen.

Het is vanzelfsPrekend dat
derhalve de vraag rijst:
waarom hebben de
Verenigde Staten dan in
Genève onderhandel ingen
gevoerd met de SovjetU nie? We zullen een
antwoord daaroP geven
en tevens proberen op te
Zo onderstrepen wij dus
wie en om
nogmaals, dat het bij de helderen, door
welke reden de
ontwikkeling en de
onderha ndel ingen omtrent
plaatsing in Westbeperking van
Europa van de
Amerikaanse Pershings kernbewapening in zijn.
Europa afgebroken
en kruisraketten

Verder. Pre-sident Reàgan,
verklaarde in mei 198ï:
"Er kan slechts over
getwist worden, welke
hebben en welke níet, '
maaÍ in geen geval erover
of wij afstand rrrö€ten,,:
doen van bepaalde
wapens omr wille van
verdragen en
overeenkomsten." De al
genoemde Eugene i.,
Rostow verklaarde in'juli
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antwoord op de vraag, of
over het besluit tot
plaatsing van Pershings
en kruisraketten in Europa
:
onderhandeld kon .
worden. "Nee, daar valt
niet over te praten. Die
verplichting betreft een
besluit dat door de Navo
genornen is," En Kenneth
Adelman tenslotte, die
Rostow vervangen heeft
àls directeur.van het
Agentschap voor
wapenbeheersing en
l

ontwapening,,nOëmde,de
onderhandelingen-over,,...
wapenbeperking ro:nduit
ggn "truc"' waaftCIe.de .i:

Verenigdë Staten

gedwongen waren,hun
,toevlucht' te nemën ten
einde het Amerikaanse
volk en hun
Westeuropese

bondgenoten op hun
gemak te §telten

,

:

Als men de balans
opmaakt, heeft men het
vo{ste recht om de'
conclusie te trekken dat
Washington uitsluitend
bereid was tot
onderhandelingen in
^
Genève
ten einde tijd te
winnen en bovendien de
:

,

Westeuropese

bondgenoten gerust.te
stellen, d,w.z. in feite
alleen maar voor de
schijn. Doordat de
:

Verenigde Staten
momenteel een

::

plaatsing van
§urorakettën in dg,,',,
Bondsrepubliek, in
Ëngeland en in ltaÍië.
hebben ze de
onderhandelingen in
Geneve (die immers

p dit schema, dat op 5 december
tijdens een persconÍerentie in

Moskou getoond werd, komt
duidelijk het opvallende contrast tot,

uiting tussen het standpunt van de

Sovjet-Unie en dat van de
Verenigde Staten tijdens de door de
Amerikaanse regering getorpedeerde
onderhandelingen in Genève omtrent
beperking van kernbewapening in Europa.
ln het centrum van het schema is de toestand
wat betreft wapens voor de middellange
afstand weergegeven, zoals die heerste
voordat de Verenigde Staten en de Navo
begonnen met "het op peil brengen van hun
bewapening". Aldus beschikte de Sovjet-Unie
in Europa over 938 middelen voor de
middellange afstand (465 bommenwerpers en
473 raketten, waarvan ongeveer de helft
oude). Aan Navo-zijde waren dat er 857 (162
raketten van Engeland en Frankrijk en 695
bommenwerpers). De Sovjet-Unie heeft iets
meer overbrengingsmiddelen (ongeveer 10
procent meer), terwijl de Navo meer
kernladingen heeft (3056, tegenover 2153 van
de Sovjet-Unie, d.w.z. bijna1112 keer zoveel),
maar over het gehssl gezien heoÍst er bij
benadering evenwicht.
Wat stelde men in Washington dan voor?
Volgens de "nul-optie" had de Sovjet-Unie al
haar 473 raketten voor de middellange
afstand moeten liquideren en had alleen de
465 bommenwerpers mogen houden, terwijl

de Navo al zijn nucleaire middelen zonder
enige reductie gehandhaafd had, waardoor
deze partij een tweevoudig overwicht qua
overbrengingsmiddelen en een bijna drievoudig
qua kernladingen gekregen had. Daarna
volgde de "interim-variant", volgens welke de
Sovjet-Unie "toegestaan" zou worden een
bepaald aantal van haar raketten te
handhaven, waarbij dan echter beslist een
even groot aantal Amerikaanse raketten in
Europa geplaatst zou worden. Zo zou opnieuw
de Navo een biina tweevoudig overwicht
gekregen hebben. De logica en de

rechtvaardigheid waren hier ver te zoeken.
De Sovjet-Unie stelde voor om het aantal
overbrengingsmiddelen voor kernwapens tot
ongeveer een derde terug te brengen (tot
300), met aparte gelijke niveaus voor
reketten. Vervolgens ging de Sovjet-Unie nog
verder en stemde erin toe, dat tevens het
aantal kernladingen op de SS-2O raketten niet
hoger zou liggen dan het aantal dat Engeland
en Frankrijk op hun raketten hadden. En
aangezien deze beide landen samen over
42O:43o kernkoppen beschi kken, terwij I
elke SS-20 drie koppen heeÍt, ging de SovjetUnie ermee akkoord om in Europa sleqhts 140
raketten te houden, d.w.z. zelfs minder dan
de 162 die Londen en Parijs samen bezitten'
Het is duidelijk dat er volop gelegenheid was
om tot een overeenkomst te komen op een
dergelijke rechtvaardige basis. Maar dat
kwam de Verenigde Staten niet gelegen.

ao56

VOORSTELLEN VAN
DE SOVJET-UN!E

42íJ

VOORSTELLEN VAN
DE VERENIGDE STATEN
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300
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VARIANT VOOR VARIANT
OVERBRENGINGS- VOOR
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MIDDELEN

vermindering tot ongeveer een
derde van het huidige niveau
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eenzijdige vermindering aan
Sovjet-zijde

potentieel aan
kernraketten van Engeland
en Frankrijk en de talrijke
in vooruitgeschoven
positie§ gestatio neerde
nucleaire middelen van de
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Hiertegen zou men
weliswaar kunnen
inbrengen dat de
Verenigde Staten tijdens
de onderhandelingen toch
een reeks voorstellen
ingediend hebben, Ja,
van Amerikaanse zijde is
inderdaad een reeks
voorstellen naar voren
gebracht., Maar
.,rii;ttr:t:+l
ZOWgI de
- als de
"nul-optie",
"interim-variant", als de

"modificatie" ervan

.-

behelsden ze slechts dat
de Sovjet-Unie haar
aantal raketten aanzienlijk
d iende te',rsj :- s"È'i c'!s:.i !,i r'*§Ï.
terwijl de Verenigde
Staten desondanks toch
hun raketten in lVestEuropa zouden
''':,,i i;:lri:l'.irii-i en dit allgs
naast het al bestaande
Ë

Amerikane n.
ln zijn streven om de
Sovjet-Unie ook te
ontwapenen in gebieden
die tijdens de
onderhandelingen in
Genève omtrent beperking
Europa volstrekt niet aan
de orde zijn, stelde
Washington voor om bij
de vast te leggen limieten
behalve de Russische
raketten in het Europese
deel van het land ook de
raketten te betrekken die
in het Aziatische deel van
de Sovjet- U nie
gesta'tioneerd waren.
Uiteraard waren al deze
"voorstellen" willens en
wetens bedoeld om het
op het Europese continent
bestaande evenwicht van
kernwapens voor de
middellange afstand te
verstoren in het voordeel
van de Verenigde Staten

en de Navo, en daarom
brachten zij een mogelijke
overeenkomst geen stap
dichterbil (en dat konden
ze ook niet), een
overeenkomst die *_- we
herhalen het -- ten doel
diende te hebben te
komen tot een
van de reëel in Europa
aanwezige kernwapens
voor middellange afstand,
en niet om nieuwe
wapens van dit soort te
i],',,t

ii':
i:.

.,,11:1

. .,ii

ri;.r.:

het kost als het ware voór
de deur van de
Sovjet-Unie en de andere
socialistische landen
l<ernwapens voor de
eerste slag neer te zetten,
en niet streefden naar een
akkoord dat voor beide
partijen aanvaardbaar
was? Natuurlijk wist nlen
dat. Het ware oogmerk
van de voorvechters van
"het op peil brengen van
de bewapening" was
geen geheim. Maar de
veil ighe idsbelangen va n
de Sovjet-Unie en haar
bondgenoten en van alle
volkeren van Europa
verlangden dat men zelÍs
deze minimale kans
aangreep en alle
mogel ijkheden beproefde
om te proberen een
verscherping van de
nucleaire confrontatie op
het Europese continent te
voorkomen. Ën de,,SovjetUnie ondernam zo'n
poging door in Genève
constructieve, eerlijke
voorstellen op de
onderhandel ingstafel te

Hier kan de vraag rijzen:
wist men in de SovjetUnie, waar Washin§ton
op uit was, dat de
Verenigde Staten er vanaf
het allereerste begin op
aanstuurden om koste wat brengen.
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De Sovjet-tJnie:

constructieve
voorstellen

e Sovjet-Unie
toonde in Genève
een maxrmum aan
geduld en aan
bereidheid tot een
eerlijke
en rechtvaardige
overeenkomst, tot een
versta nd ig comrpom is, dat
noch de Sovjet - U n ie en
haar bondgenoten, noch
de Verenigde Staten en
hun Navo-partners enige
schade zou berokkenen.
Reeds bij de aanvang van
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de onderhandelingen
d iende de Sovjet - U n ie
een kardinaal voorstel in:
Europa te bevrijden van
zowel kernwapens voor
de middellange afstand,
als van tactische
kernwapens. D it voorstel
werd verworpen.
Toen kwam de Sovjet-

Unie met het voorstel om
de hoeveelheid
overbre ng i ngsm iddelen

voor nucleaire wapens
aan beide kanten terug te
brengen tot ongeveer een
derde van het op dat
moment aanwezige aantal
(d.w.z. tot 300), waarbij
een apart niveau voor
raketten vastgesteld zou
worden. Er werd
voorgesteld dit niveau zo
laag mogelijk te houden,
uitgaande van de reëel in
Europa bestaande
omstand igheden, d.w.z.
de aanwezigheid van
overeenkomstige n uclea ire
middelen aan Engelse en
Fra nse zijde. Tegel ij kertijd
stemde de Sovjet-Unie
erin toe om de raketten
die zij in Europa
afgevoerd had, te
vernietigen en
zodra de

-

overeenkomst van kracht
werd-het aantal raketten
voor m iddella nge afsta nd
in het Aziatische deel van
haar territorium te
bevriezen. Maar ook dit
voorstel werd niet
aa nge nome n.

ln een poging om een
uitweg te vinden tijdens
de onderhandelingen en
het bereiken van een
overeenkomst te
vergemakkel ij ken, stemde
de Sovjet-Unie erin toe
dat tevens het aantal
koppen op de SS-20
raketten niet groter zou
zijn dan het aantal dat
Engeland en Frankrijk op
hun raketten hadden.
Aa ngezien dezen samen
over 420-430 van
dergelijke koppen
beschikken, terwijl elke
SS -20 van de SovjetUnie drie koppen bezit,
ging men aan Sovjet-zijde
ermee akkoord om in
Europa slechts 140
raketten te handhaven,
m.a.w. 22 minder dan
waarover Engela nd en
Frankrijk beschikten.

Kort samengevat,
omvatten de
voorstellen
die de Sovjet-Unie in
Genève op de
onderha ndelingstafel
bracht, de volgende
elementen:
) - een aanzienlijke inkrimPing

van het aantal raketten van de
Sovjet-Unie en de bijbehorende
koppen in het Europese deel van
het land, te weten tot aan het
niveau van 1976;

)' - vernietiging van alle raketten
die de Sovjet-Unie in Europa zou
aÍvoeren;

\ - een belofte om zich op elk
' later tijdstip te onthouden van

verplaatsing van raketten uit de
oostelijk gelegen Aziatisch delen
van de Sovjet-Unie naar het
westen,
een gelijktijdige vermindering
van
Russische als van Amerikaanse

-door de beide partijen-zowel

zijde
van het aantal vliegtuigen
dat in-staat is om kernwapens
voor de middellange afstand te
vervoeren (waarbij men flexibel te
werk dieht te gaan bij de
bepaling, welke vliegtuigen
hiertoe gerekend moeten
worden);
realisatie van vergezellende
ter beperking van
nucleaire wapensystemen met een
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Bovendien was de SovjetUnie bereid, indien de
Verenigde Staten zouden
afzien van plaatsing van
hun raketten binnen de
aa ngekond igde termij n,
om reeds eind 1983 een
begin te maken met een
reductie van haar aantal
SS-4 raketten (en dat zijn
er meer dan 200) en de
Iiquidatie ervan
gedurende de jaren 19841 985 te voltooien.
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Men vraagt zich af : wiens
veiligheid werd in gevaar
gebracht door de
voorstellen van de SovjetU n ie? Daa r was gee n
enkele sprake van.
lntegendéel, die
voorstellen boden de
mogel ijkheid om volled ige
pariteit de garanderen,
maar dan op een lager
niveau. lndien men zich in
Washington en in de
hoofdsteden van een
aantal andere Navolanden werkelijk zorgen
gemaakt zou hebben over
het aan de Sovjet-Unie
toegesch reven overw icht,

had men de constructieve
voorstellen van Sovjetzijde, die geheel en al
beantwoordden aan het
principe van gelijkheid en
gel ijke veiligheid, met
graagte geaccepteerd.
Maar men bewandelde
een andere weg. Een weg
die leidde naar het begin
va n de verwezenlijking
van de innig gekoesterde
plannen van Washington
om de nucleaire pariteit te
verstoren, naar het begin
van de plaatsing van de
Amerikaanse Euroraketten.
Dit militaristische
voornemen dienden ook
uiteenlopende theses, die
bedoeld waren om het
bereiken van een voor
beide'partijen
aanvaardbaar akkoord in
Genève te verijdelen.

olgens een van deze
"theses" werd aan
de Sovjet-Unie
gesuggereerd "de
ogen te sluiten"
voor de kernraketten van
Engeland en Frankrijk-en
dat zijn nog altijd 162
raketten, ofwel een kwart
van het nucleaire
potentieel voor de
middellange afstand van
de Navo in EuroPa
hoewel niemand ooit
ontkend heeft dat deze
raketten gericht stonden
op steden en objecten in
de Sovjet- U nie. Er
ontstond een situatie-om
maar eens een beeld te
gebruiken
als bij een
duel waar één van de
duellisten niet alleen door
zijn tegenstander onder
schot gehouden wordt,
maar ook door diens twee

secondanten; hem wordt
echter aangeraden om
daaraan geen aandacht te
schenken, want de
secondanten gelden
immers niet als off iciële
deelnemers aan het
tweegevecht.
Hierbij voerden de
Verenigde Staten en hun
bondgenoten in
hoofdzaak twee
"argumenten" aan. Het
eerste behelsde dat de

Engelse en Franse
krachten "onafha nkel ijk"
waren en zogenaamd
u itsl u ite nd bestemd voor
de verdediging van het
eigen territorium. Maar
dat is geen steekhoudend
argument. En wel om de
volgende redenen:
Noord)' - Artikel 5 van hetvoorziet
Atlantisch Verdrag
erin dat bij een aanval oP

enige lidstaat alle
bondgenoten automatisch de
verdediging daarvan op zich
dienen te nemen. En dat
betekent dat het Engels-Franse
nucleaire potentieel krachtens
de geest en de letter van het
Noord-Atlantisch Verdrag in
het allereerste begin van een
conflict ingezet kan worden.
Bovendien zijn de 64 Engelse
raketten "in handen van de
Navo gelegd". ln vredestijd
staan ze onder bevel van
Engelse generaals, maar zodra
zich "buitengewone
omsta nd ig heden" voordoen,
worden de raketten geplaatst
onder het commando van de
opperbevelhebber van de
verenigde strijdkrachten van de
Navo in Europa. Wat Frankrijk
betreft, hoewel de Fransen
slechts lid zijn van de politieke
organisatie van de Navo, zijn
de verplichtingen van het
verdrag ook voor hen van
kracht;

zoveel schade te berokkenen
dat de Sovjet-regering wel
rekening met hen zou moeten
houden" (wat zij dan ook
doet). "Frankrijk vult met zijn
afschrikki ngswapens zonder
aarzelen" de middelen van de
Verenigde Staten aan, werd in
Parijs op het hoogste niveau
verklaard.

de Engelse en Franse
-leiders
hebben rneer dan eens

plechtig verklaard, waaronder
ook nog recentelijk, dat zij
bereid zijn alle verplichtingen
te vervullen die uit het verdrag
voortvloeien. ln het witboek
van de Engelse regering inzake
defensie voor het jaar 1978
werd erop gewezen dat de
Britse raketten een
"onvervreemdbaar onderdeel "
vormden van het nucleaire
potentieel van de Navo en "in
staat waren om de Sovjet-Unie

Het tweede "argument".

dat eveneen,s nadere
bestude

rin{ verd ient,

luidt: bijna 90 procent van
de Engelse en Franse

raketten is ter zee
gestationeerd, terwij I
vrijwel alle raketten van
de Sovjet - U n ie op het

vasteland staan.
lnderdaa d ziln de raketten
aan beide kanten in
hoofdzaak versch i I lend
gestationeerd. Maar dat is
niet van principieel
belang. Belangrijk is het
feit op zich dat er een
evenwicht heerst wat
betreft middelen voor
middellange afstand.
Verder is het ook
belangrijk om te beseffen
dat, terwijl men aan
N avo -zijde de SS - 20 a ls
na uwelijks kwetsbaar
beschouwt omdat hij
mobiel is, de
o nderzeeboten waarop de
raketten van de Engelsen
en de Fransen
gestatio neerd zi1n, zoals
bekend even moeilijk te
treffen zijn, al was het
maar omdat ze in de
oceaan nauwelijks vallen
op te sporen. Kortom, er
bestaat geen principieel
verschil in kwetsbaarheid
van de raketten aan beide
ka nten.
En er is nog een aspect
van belang. Binnen de
Navo beweert men dat de

SS-20 drie kernkoppen
heeft, terwijl de Engelse
en Franse raketten elk
slechts één kop hebben.
Dat laatste is echter niet
waar. Binnen de nucleaire
gevechtskrachten van de
Engelsen zijn de op
onderzeeboten
gestationeerde ba I I istische
raketten voorzien van
splitsbare koppen met elk
zes onafhankel ijk richtbare
kernkoppen. ln de
toekomst zal het aantal
kernkoppen op de 64
Engelse raketten
verdubbelen: van 192 tot
384. Dientengevolge is
ook hier geen sprake van
een principieel verschil
tussen de raketten van de
Sovjet- U nie enerzijds en
die van de Navo
a

nderzrjds.

En laten we nu nog eens
terugkeren naar de
legende van het
"monopolie op raketten"
van de Sovjet-Unie. ln de
eerste plaats willen we
opmerken dat de
Verenigde Staten en hun

Navo-bondgenoten niet
alleen weigeren de
nucleaire potentiëlen van
Engeland en Frankrijk bij
de krachtenbalans in
Europa te betrekken, maar
ook officieel het
"monopolie op raketten
van de Russen" de
hoofdoo rzaak noemen van
de inmiddels begonnen
stationering van de
Amerikaa nse Euroraketten.
De kwestie is echter dat
de Sovjet-Unie nooit enig
"monopolie op raketten"
gehad heeft en dat ook
nu nog niet heeft. Over
raketten beschikt in
Europa niet alleen de
Sovjet- U n ie, maar ook
Engeland (64 in getal) en
Frankrijk (98
overbre ng i ngsm iddelen

)

.

Derhalve heerst er in
Eu ropa n iet een

militaire oppositie

tussen de Sovjet- Unie
en de Verenigde
Staten, maar tussen de
Sovjet- U n ie en de
N

avo.

Laten we eens de balans
opmaken. Alle

"argumenten" van de
leiders van de Verenigde
Staten en de Navo ten
gunste van "het op peil
brengen van de
bewapening" waren niet
meer dan vervalste theses,
die uitsluitend bedoeld
waren om hun werkelijke
doeleinden en
voornemens te
camoufleren en erop
gericht
we herhalen het
om o nder a lle
nog maa ls
omstandigheden een
aanvang te maken met
plaatsing van de
Euroraketten.

Een

ontnuchterend
antwoord
r dient opgemerkt te
worden, dat de
Verenigde Staten
door een aanvang te
maken met de
plaatsing langs de
grenzen van de
socialistische landen van
kernraketten voor de

omdat de hele ervaring
van de geschiedenis en
de reusachtige offers die
zij ged urende de Tweede
Wereldoorlog gebracht
hebben, hen dwingen alle
noodzakel ijke maatregelen
te treffen ten einde hun
veiligheid te garanderen.
De socialistische landen
eerste, zogenaamde
"ontwapenende" slag,
kunnen ook niet toestaan
handelen in
dat de milita ire
overeenstemming met hun krachtenverhouding die in
Europa vóór de plaatsing
avonturistische plan voor
een tot het Europese
van de Euroraketten
"beperkte"
continent
bestond, verstoord wordt,
kernoorlog. Het is
omdat anders
als zij dat
wel zouden toestaan
vanzelfsprekend dat de
in
Sovjet-Unie en haar
Washington de gevaarlijke
bondgenoten hun ogen
illusie zou kunnen
niet kunnen sluiten voor
ontstaan dat het mogelijk
dit gevaar. En niet alleen
was werkelijk te starten
omdat de Amerikaanse
met de daar
Pershings en kruisraketten aangekondigde
"kruistocht" tegen het
gericht staan op hun
grondgebied. N iet alleen
soc ia lisme.

Na zorgvuld ige afweg ing
van alle aspecten van de
ontstané situatie, trof de
Sovjet-regering van haar
kant de volgende
maatregelen, die erop
gericht waren de

veiligheid van de SovjetUnie en de andere
socialistische landen te
gara nderen, een verstoring

van het bij benadering
bestaande militaire
krachtenevenwicht te
voorkomen en de vrede te
bewaren:
) - aangezien voortzetting van de
onderhandel ingen omtrent

beperking van kernbewapening in
Europa slechts een dekmantel zou
zijn voor de op ondermijning van
de Europese èn internationale
veiligheid gerichte acties van de
Verenigde Staten en een reeks
andere Navo-landen, nu
inmiddels een aanvang gemaakt
was met de plaatsing van
Amerikaanse raketten op het
Europese co,ntinent, verklaarde de
Sovjet-Unie dat zij het onmogelijk
achtte om nog langer deel te
nemen aan deze
onderhandel ingen;

Sovjet-Unie eenzijdig op zich
genomen had, met als doel om
gu nstige voorwaarden te
scheppen voor het slagen van de
onderhandelingen, komen te
vervallen. Hierdoor is het

r.nor.,or,u, op plaatsing van
middelen voor middellange
afstand in het Europese deel van
de Sovjet-Unie niet langer van
kracht;

) - in overleg met de regeringen
van de DDR en Tsjechoslowakije

werd op het grondgebied van deze
landen een aanvang gemaakt met
de plaatsing
van operatief -tactische raketten
met een verhoogd bereik;

aangezien de Amerikanen door
) -plaatsing
van hun raketten in
Europa de nucleaire dreiging voor
de Sovjet-Unie vergroten, zullen
overeenkomstige middelen van de
Sovjet- U nie gestationeerd worden
in de oceanen en zeëen die aan
het grondgebied van de
Verenigde Staten grenzen. Deze
middelen zullen wat betreft hun
karakteristiek beantwoorden aan
de dreiging die de in Europa
opgestelde Amerikaanse raketten
. voor ons en onze bondgenoten
creëren.

Hierbij dient benadrukt te
worden dat de
tegenmaatregelen van de
socialistische landen een
zu iver gedwongen
karakter dragen. De
Sovjet - U n ie heeft noo it
g estreefd naa r m il ita ir
overwicht en piekert daar
ook nu niet over. Z)j laat
zich uitsluitend leiden
door belangen in verband

met het handhaven van
zowel de eigen als de
internationale veil igheid.

Onverschillig blijven
tegenover de plaatsing
van de Amerikaanse
Eu roraketten zou
gelijkstaan met
meewerken aan de
nadering van een
nucleaire catastrofe.
dient zeker vermeld te
worden dat de
Er

tegenmaatregelen van de

Sovjet-Unie de
voorstanders van het
behalen van militair
overwicht binnen de
Navo al enigszins
ontnuchterd hebben.
Zowel in de Verenigde
Staten als in een reeks
Westeuropese landen
begint men al te beseffen,
wat het verschil ten
aanzien van de veiligheid
van het eigen territorium
is tussen de toestand die
vóór de plaatsing van de
Amerikaanse Pershings en
kruisraketten in Europa
heerste, en de situatie die
zal ontstaan als

Wash ington

n

iet afziet

van zijn jacht op de
hersenschim van militair
overwicht. Daarop wijst
ook de luidruchtige
propagandacampag ne d ie
in het Westen ontketend
is in verband met het
afbreken van de

onderhandelingen in
Ge

nève.

ade
onderhandelingen in
Genève om zeep
geholpen te hebben,
o

ntploo iden

regeringskringen in de
Verenigde Staten en een
reeks andere Navo-landen
ongeëvenaarde
verded ig ingsoperaties om
de publieke opinie in
eigen land te bewerken.

Hierbij werd, zoals al
gezegd, gebruik gemaakt
van de
"kaImeringstactiek".
Luidruchtig werd
a llerwege n verko nd igd dat
ook in de nieuwe situatie
de onderhandelingen in
Genève omtrent beperking
van kernbewapening in
Europa onverwachts
hervat konden worden.
De eerste component van
deze leugencampagne is
geworden dat men de

schuld voor het afbreken
van de dialoog in Genève
niet daar legde waar hij
hoorde. En dat terwijl de
Sovjet- U nie meer dan
eens te kennen gegeven
had dat plaatsing van
nieuwe Amerikaanse
raketten in West-Europa
voortzetting van de
onderha ndelingen
onmogelijk zou maken.
lndien sommigen in het
Westen niet geloofden dat
dit standpunt ernstig
gemeend was, is deze
misrekening hun op het
afbreken van de
onderhandel ingen omtrent
beperking van
kernbewapening in
Europa komen te staan.

ln dit verband zouden we
willen benadrukken dat
de

verantwoordelij kheid
voor het afbreken van
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De

ntwoordelijkheid
wordt gedeeld door die

vera

politici bij de

Het is wellicht goed al die ver-

geetachtige lieden in

het
herinneren,
waarvoor bijvoorbeeld de
Westduitse minister van buitenlandse zaken Hans-Dietrich
Genscher waarschuwde: "ledere raket voor middellange afstand die in stelling gebracht
wordt, zal de onderhandelingen
bemoeilijken."

Westen eraan

te

bondgenoten van de
Veren igde Staten d ie door
de helpende hand te
reiken bij de
De tweede component
verwezenlijking van de
militaristische plannen van van de in de Verenigde
de regering in
Staten en binnen de Navo
Washington, de belangen
ontketende propaga nd isti van hun eigen volkeren
sche leugencampagne been de belangen van de
helst de verspreiding van
vrede in Europa
de stelling dat het best
verwaarlozen. En ten
mogelijk is te onderhan delen
terwijl de Pershings
onrechte doen de
Verenigde Staten en hun
en kruisraketten op hun
Navo-bondgenoten hun
bases en in hun opslagplaatsen
in West-Europa
best om de publieke
gehandhaafd
wereld
blijven. Men
opinie in de hele
ervan te overtuigen dat er probeert de mensen valsezogenaamd niets gebeurd lijk wijs te maken dat de
kansen op het bereiken
is en dat de Amerikaanse
Euroraketten de
van een akkoord even
groot zijn tijdens elke
onderha ndelingen
met de
nieuwe etappe in de spiraal van de kernwapenSovjet-U nie zelfs zullen
Dat
wedloop.
is een
ln de Verklaring
bevorderen.
grove verdraaiing van de
van Joeri Andropov van
rea I ite it.
24 november 1983 wordt

echter duidel ijk gesteld,
dat de Sovjet-Unie al-

leen bereid is om terug
te keren naar de toestand die vóór het begin van de plaatsing in
Eu ropa van
Amerikaanse raketten
voor middellange af stand heerste, indien
de Verenigde Staten
en de andere Navolanden een zelfde bereidheid tonen.
I ntussen doen vertegenwoordigers van de
Amerikaanse regering, en
in hun spoor ook de regeringen van de
Bondsrepubl iek, Engeland
en Italië, terwill ze kwistig
zijn met verzekeringen dat
ze niets liever willen dan
hervatting van de onderhandelingen in Genève,
hun best om deze absolute voorwaarde van de
Sovjet- U nie te omzeilen.
Ze zoeken allerlei sluipwegen om zowel de nieu-

we raketbases in
Europa te kunnen handhaven, als de schijn van

vredesstrijders hoog te
houden. Te dien einde
wordt met name de gedachte gepropageerd dat
men de onderhandelingen
verder zou kunnen voeren
door ze een gewijzigde
inhoud te geven. Maar
Washington heeft de onderhandelingen immers
getorpedeerd door haar
nieuwe raketten te stationeren. En zolang de oorzaak niet weggenomen
wordt, valt er ook niets te
veranderen aan de
gevolgen.

Nog een component van
de leugencampagne is de
hardnekkige, op effect berekende herhaling van de
"these" dat de SovjetUnie zich niet gehouden
heeÍt aan het in maart
1982 door haar afgekondigde moratorium op
plaatsing van nucleaire
middelen in het Europese
deel van het land, maar
zogenaamd elke week een
nieuwe raket opgesteld
zou hebben.

Dergelijke beweringen zijn
een openlijke belastering
van de Sovjet-Unie. Zoals
Joeri Andropov op 27 oktober 1 983 nadrukkelijk
verklaarde, "vvordt dit

moratorium in weerwil
van alle aantijgingen
strikt in acht
genomen".

Hieraan kan slechts één
d ing toegevoegd worden.
De Sovjet-Unie heeft zich
niet alleen aan dit moratorium gehouden, maar
bovendien haar nucleaire
bewa pe n i ng voor de m id dellange afstand ingekrompen. Terwijl zij beg in
1983 in Europa 975 overbreng ingsmiddelen voor
de middellange afstand
opgesteld had staan, beschikte zij op 1 oktober
van dat zelfde jaar nog
maar over 938 eenheden
van dat type bewapening.
Met name de SS-5 raketten waren volkomen uit
het gebruik genomen en
ontmanteld. En pas toen
de Verenigde Staten begonnen in West-Europa

hun

en kruisra ketten in te voeren, besloot de Sovjet-leiding,
zoals al gezegd, tot opheffing van bovengenoemd moratorium.
Persh ings

Met geloof in het

menselijk verstand
iemand hoeft eraan

te twijfelen: ook in
de nieuwe situatie
die nu ontstaan is,
zullen de SovjetUnie en de andere landen
van het Warschau-pact
hun strijd voor vrede en
veiligheid van alle volkeren van Europa niet staken. Maar die strijd zal
we! in heel wat moeilijker
omstand igheden
plaatsvinden.

Uitgaande van haar toegewijdheid aan een politiek van vreedzame
coëxistentie van !anden
met een verschillend sociaal stelsel, evenals van
haar streven naar beëindig ing va n de wapenwed loop en naar ontwapening, beschouwt de

Sovjet-U nie de toestand
niet als onherroepelijk
verloren. Zij houdt de onderhandelingen in Genève
nog niet voor gezien.
Maar die kunnen alleen
plaatsvinden onder de
d ienovereenkomstige om standigheden, en zeker
n iet wan neer Wash ingto n
een "positie van kracht"
probeert te demonstreren.
Gezegd dient te worden
dat nu, nadat de
Verenigde Staten een
n ieuwe avonturistische
stap ondernomen hebben,
die de spanning in Europa
en in de hele wereld ernstig opgevoerd heeft, de
vredesvoorste!len van de
Sovjet-U nie, die opnieuw
bevestigd werden in de
op 29 december 1983

ngenomen Verorden i ng
van de Opperste Sovjet
"Omtrent de internationale toestand en de buitenlandse politiek van de
aa

Sovjet-sÍaal", nog meer
aan belang gewonnen
hebben:

)' - een voorstel om tussen de
lidstaten van het Warschau-pact
en de lidstaten van de Navo een
verdrag te sluiten over een wederzijds afzien van het gebruik van
militair geweld en het onderhouden van vreedzame betrekkingen;
een voorstel dat alle kernmo) -gendheden
het voorbeeld van de

Sovjet-Unie volgen en de verplichting op zich nemen om nooit
als eerste kernwapens te
gebruiken;

) - een voorstel om een bewapeningswedloop in de kosmische
ruimte te voorkomen.

Tegenwoordig dient nog
meer belang gehecht te
worden aan de strijd van
alle vredelievende antioorlogskrachten voor verwezenlijking van deze en
andere voorstellen, die in
staat zijn de loop der gebeurtenissen te wijzigen
en vrede op aarde te
consolideren.

Alleen het menselijk

verstand, zo benadrukte Joeri Andropov,
kan en moet de mensheid bewaren voor het
dreigende gevaar van
een nucleaire catastrofe. ln de Sovjet-Unie
gelooft men in het
menselijk verstand en
vertrouwt erop dat uiteindelijk hdt gezonde
verstand de overhand
zal krijgen.

Pershing-2
olgens het Navo-dubbelbesluit
is het de bedoeling om in WestEuropa 108 raketten van het
type "Pershing-2" op te stellen.
Deze moeten allemaal
gestationeerd worden en gereed
gehouden voor gevechtsinzet
op het territorium van cie Bond,srepubliek
(in december 1983 zijn de eerste negen
raketten daar inmiddels opgesteld).
Hier enkele speciÍicaties van deze raket.

Reikwijdte: 2500 km. De helft van de
kernkoppen komt terecht in een cirkel
met een straal van 35-40 m. ln de
toekomst is het mogelijk de raketten uit
te rusten met splitsbare, onafhankelijk
richtbare kernkoppen. Elke raket staat
opgesteld op een mobiele installatie,
waarbij alle lanceerinstallaties meerdere
malen gebruikt kunnen worden
(praktisch voor ieder ervan kunnen
meerdere raketten vervaard igd worden).
Het is niet toevallig dat voor de jaren 80
gepland is om niet 'l 08, maar 917
raketten van het type "Pershing-2" Íe
bouwen. Men houdt er terdege rekening
mee dat deze raketten het vermogen
zullen hebben om ook de best
beschermde militaire objecten te
vernietigen, in de eerste plaats
lanceerschachten voor raketten en
punten van waaruit het staatsbestuur en

militair commando uitgeoeÍend worden.
Als men bedenkt dat de vluchttijd van
de raketten naar hun doelen niet meer
dan 8-10 minuten zou bedragen en
hun nauwkeurigheid ongelooflijk hoog
is, wordt volkomen duidelijk dat

de Pershing-2 een typisch wapen is
om een eerste nucleaire slag uit te
voeren.

Kruisraketten
et is de bedoeling om 464
kruisraketten te stationeren op
bases in een vijÍtal landen
(Engeland, de Bondsrepubliek,
Italië, België en Nederland). ln
Engeland moeten twee bases
gebouwd worden (in Greenham
Common en Molesworth) voor de
plaatsing van 160 raketten op 40
lanceerinstallaties. ln december 1983 zijn
inmiddels de eerste 16 raketten
gearriveerd. Begin 1984 is gepland een
begin te maken met de plaatsing van
1 12 kruisraketten op 28
lanceerinstallaties in ltalië (op Sicilië, op

de bases Comiso). ln 1985 moet
begonnen worden met de plaatsing van
96 kruisraketten op 24 lanceerinstallaties
in de Bondsrepubliek. De bouw van
bases in België en Nederland voor de
stationering van 48 kruisraketten in elk
van deze landen moet in 1984 van start
gaan, hoewel beide landen nog niet
definitief akkoord gegaan zijn.

De reikwijdte van de op het vasteland
gestationeerde kruisraketten van het type
"Tomahawk" bedraagt 2600 km. Zii zijn
uitgerust met een nucleaire gevechtskop

met een vermogen van 200 kiloton. De
raketten van dit type vliegen op uiterst
geringe hoogte. waarbij ze rekening
houden met het reliëf van de streek, en
volgens een vluchtroute die zo gekozen
is dat gebieden waar luchtafweer
gelegen is, vermeden worden. De
nauwkeurigheid van de kruisraketten is
zeker niet minder en wellicht zelfs hoger
dan die van de Pershing-2, en daarom

zljn zij eveneens bestemd voor het

uitvoeren van aanvallen in de eerste
plaats op goed beschermde militaire
objecten. Derhalve zijn kruisraketten

eveneens een wapen voor de'eerste
slag. Tot 1988 is men van plan om meer
dan 560 raketten van dit type te
vervaardigen.

Binnen het bereik van de
Euroraketten komt praktisch
het hele Europese deel van de
Sovjet-Unie te liggen,
'waaronder ook de daar gelegen
objecten van het allerhoogste
belang en centra van vitaal
belang.

