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Voor Theo en zijn vrouw
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Verantwoording

Het is onmogelijk om in vijfentwintig gesprekken de volledige Europese problematiek
uit de zeventiger jaren te behandelen. Publiceer ik een uitvoeriger boek, dan meent
de Volkskrant, dat er honderden pagina's te veel werden geschreven. Mr. G.B.J.
Hiltermann leest immers ook nog slechts pockets. Het werd dus wikken en wegen
om via een beperkt aantal Europese politici of figuren rond de machtscentra enkele
aspecten van de huidige Europese situatie te belichten in het zog, mag ik wel zeggen,
van de historische Europese conferentie van 1975 te Helsinki.
Demoeilijkheden bij het arrangeren van de interviews waren groot. De Tsjechische

minister van Buitenlandse Zaken, Bohuslav Chnoupek nodigde mij persoonlijk naar
Praag uit, om later zonder opgave van redenen de uitnodiging in te trekken. De
Zweedse premier Olof Palme zegde schriftelijk toe tot een interview bereid te zijn.
Drie weken ná het verstrijken van de uiterste termijn, waarop hij de geparafeerde
antwoorden had moeten retourneren liet hij een briefje schrijven, dat hij van derden
had gehoord, dat ik geen serieus boek samenstelde en dat hij ervan af zag de
antwoorden goed te keuren. Op het hoofdkwartier van COMECON in Moskou werd
ik op onhebbelijke wijze door twee ambtenaren te woord gestaan, ondanks
voortreffelijke introducties. Na veel zeuren mochten schriftelijk bij de
secretaris-generaal vragen worden ingeleverd. Nikolai Fadeev heeft nooit gereageerd,
laat staan ze beantwoord. De Franse conservatieve commentator, Raymond Aron
van Le Figaro zei het te druk te hebben voor een interview. Zijn secretaresse
benadrukte, dat Henry Kissinger hem ook om advies vroeg. Ik antwoordde, dat het
staatshoofd van Finland mij ook druk bezet leek en zowel Kissinger als partijleider
Leonid Brezjnev geregeld sprak, maar dat hij wél tijd had gemaakt om een langdurig
gesprek over de toekomst van Europa te hebben. Peter Handke, eveneens een auteur
van Bruna, liet alle verzoeken en telegrammen om mee te werken onbeantwoord.
Premier Tindemans en premier Den Uyl hadden het aanvankelijk ook te druk.
Tindemans was later bereid schriftelijke vragen te beantwoorden. Den Uyl
aanvankelijk ook, maar diens bijdrage kon, ondanks het feit dat hij de vragen enkele
maanden in zijn bezit had, niet op tijd gereed zijn voor het ter perse gaan van dit
boek.Waarmee ik wil benadrukken dat het niet in alle gevallen mogelijk was gestelde
doelen voor deze samenstelling van meningen te bereiken.
Ik heb gestreefd naar een zeker evenwicht tussen Oost en West, zowel tussen de

landen in Oost-Europa, als in West-Europa onderling. Bij vijfentwintig gesprekken
kon ik onmogelijk ieder land van Europa betrekken, zodat Ierland, Griekenland,
Bulgarije, Tsjechoslowakije en andere landen buiten beschouwing moesten blijven.
Ook uitgevers
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oefenen druk uit op de auteur, opdat hij zich beperkt.
Allen, die wel van harte aan dit boek hun medewerking verleenden dank ik voor

de dikwijls vele uren tijd die beschikbaar werden gesteld. De enige participerende
landgenoot, C. Berkhouwer (VVD) was bereid zowel in zijn bureau te Brussel als
later in zijn charmante villa-boerderij te Heiloo, geïnterviewd te worden. Overigens
ook een man, die niet stil zit en een bezette agenda heeft. In het bijzonder wil ik
Aurelio Peccei, voorzitter van de Club van Rome noemen, die zowel bij de keuze
van enkele interviews, als het tot stand komen ervan uitermate behulpzaam is geweest.
Ook ben ik uitzonderlijke dank verschuldigd aan directie en redactie van Bruna,
alsmede de dames Van der Ploeg en Ballantine, voor het geduld en de energie
waarmee zij deze lastige auteur ter zijde hebben gestaan.

Willem L. Oltmans
zomer 1976
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Urho K. Kekkonen

Urho Kaleva Kekkonen werd op 3 september 1900 geboren in Pielavesi,
de provincie Savo, in Finland. Zijn vader werkte in de bossen. In 1911
verhuisde de familie naar Kajaani, in Noord-Finland, waar Urho naar
school ging. Reeds in 1916 schreef hij zijn eerste artikelen. In 1918 nam
hij deel aan de burgeroorlog als vrijwilliger in het
Kajaani-partisanenregiment. Hij ging rechten studeren in 1926 en
promoveerde in 1936. Zijn politieke loopbaan ving in de jaren dertig aan.
In 1936 werd hij tot het parlement gekozen. Hij bleef lid tot hij in 1956
tot het presidentschap van de republiek werd geroepen. Hij was een intieme
medewerker van zijn voorganger president J.K. Paasiviki. In maart 1950
stelde Kekkonen zijn eerste regering samen. Hij werd vijfmaal tot
minister-president benoemd tussen 1950 en 1956. In 1973werdKekkonens
huidige periode van het presidentschap bij een bijzondere wet verlengd
tot 1978. Hij was getrouwdmet de bekende Finse schrijfster, Sylvi Salome
Uino, die in 1974 is overleden. Het gesprek met de Finse president vond
in Villa ‘Tamminiemi’ in een bosrijke buitenwijk van de Finse hoofdstad
plaats. Op de vleugel in éen der salons van de presidentiële villa stond een
orchidee bij het portret van mevrouw Kekkonen.
President Kekkonen tekende voor Finland in 1975 de Slot-akte van
Helsinki.

Hoe is Finland erin geslaagd haar betrekkingen met de Sovjet-Unie, die aanvankelijk
door wantrouwen en bij tijd en wijle zelfs door openlijke vijandelijkheid werden
gekenmerkt, te veranderen in een verhouding gebaseerd op samenwerking en
wederzijds vertrouwen?
Daarvoor moeten wij om te beginnen terug naar de herfst van het jaar 1944. Wij

hadden twee oorlogen verloren. Wij stonden alléén. Onder die omstandigheden was
onze voornaamste taak ons voortbestaan als natie te verzekeren. Dit hield in dat wij
het vertrouwen van de Sovjets moesten winnen. Of, zoals mijn voorganger, J.K.
Paasikivi placht te zeggen, wij moesten in staat zijn om de gerechtvaardigde belangen
van de Sovjet-Unie te garanderen, namelijk vrede en veiligheid aan de
noord-westgrens van de Sovjet-Unie. Het was niet alleen een kwestie van het vinden
van een modus vivendi, maar wij moesten een basis voor onze relaties creëren, op
grond waarvan de Sovjet-Unie onze speciale positie niet alleen zou tolereren, maar
er tegelijkertijd van overtuigd zou zijn, dat zij daarmee haar eigen belangen het beste
zou dienen. Wij moesten in feite van het beginsel uitgaan, dat er geen conflicterende
belangen waren die dergelijke doelstellingen in de weg zouden staan. Wij waren ons
er duidelijk van bewust, dat dit het fundament was waarop onze nationale politiek
gebaseerd moest worden.
Zoals u al opmerkte, stonden wij voor 1939 inderdaad uiterst wan-
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trouwig tegen de Sovjet-Unie. Dit waren uiteraard in de eerste plaats emotionele
gevoelens die zeer diep geworteld waren. Toen de tsaar in het begin van deze eeuw
het plan opvatte om onze autonome status binnen het Russische rijk te vernietigen,
leidde dit tot een aanzienlijke mate van wantrouwen en twijfel aan de bedoelingen
van de Russen. Later, kwamen wij in Finland wantrouwig te staan tegenover het
bolsjewisme. Wij wantrouwden het intens, omdat wij er een agressieve ideologie in
zagen, die volgens ons ook tegen de Finse democratie was gericht. Dit wantrouwen
strekte zich uit tot alles wat Russisch was, de Russen zelf incluis.
In 1944, na onze tweede nederlaag, tekenden wij een wapenstilstandsverdrag. Dit

legde ons werkelijk een zeer zware last op, maar desondanks begonnen wij meteen
met de uitvoering ervan. Natuurlijk stelde dit ons voor grote moeilijkheden, zoals
bijvoorbeeld de enorme herstelbetalingen. Verder moest het Finse leger aanvankelijk
de Duitsers uit het noorden van ons land verdrijven. Maar toen de Sovjet-Unie
constateerde dat wij in staat en bereid waren om de strenge voorwaarden van het
wapenstilstandsverdrag na te komen, schiep dit volgens mij bij de Sovjets het
noodzakelijke vertrouwen jegens Finland.
Van Finse kant af bezien, bleef er echter nog lange tijd aanzienlijk wantrouwen

jegens de Sovjet-Unie bestaan, ook na het sluiten van het wapenstilstandsverdrag.
Toen wij bijvoorbeeld juridische acties begonnen te ondernemen tegen mensen die
ervan beschuldigd werden verantwoordelijk te zijn voor de oorlog, kantte de
toenmalige publieke opinie zich fel tegen de uitvoering van deze clausule uit het
verdragmet Rusland. Ongetwijfeld was dit een uiterst moeilijke operatie. Als minister
van Justitie had ik met vele onaangename kwesties te maken, en dit was er éen van.
Maar Paasiviki en ik stonden beiden op dezelfdemanier tegenover deze zaak, namelijk
dat wij, hoe wij er zelf ook over mochten denken, de belangrijkste punten van het
wapenstilstandsverdrag moesten nakomen. Dat hebben wij inderdaad ook gedaan.
Wij achtten dat onze plicht.
Dat deze kwestie aan mij werd toevertrouwd, was voor een deel het gevolg van

het feit dat ik de Finse fascistische partij, de Patriottische Volksbeweging, in 1938
geprobeerd had te ontbinden. Ik was toen minister van Binnenlandse Zaken. Ik heb
toen inderdaad een besluit van die strekking uitgevaardigd. Later werd dit door het
hoge gerechtshof met twee tegen één stem ongeldig verklaard, maar in ieder geval
had ik mijn best gedaan om de expansie van de fascistische krachten in Finland tegen
te gaan. Dit is tot op zekere hoogte misschien wel de reden voor het vertrouwen dat
ik van de kant van de Sovjets genoot, ook in de naoorlogse periode.
Ik zou nog op een ander feit willen wijzen dat daarbij misschien van
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belang kan zijn. In de afgelopen jaren heb ik kunnen constateren dat de leiders van
de Sovjet-Unie Finland in zekere zin welgezind zijn. Als wij ons afvragen hoe dat
komt, moeten wij in de geschiedenis terug, naar de tijd dat Lenin gezocht werd door
de tsaristische politie, en in Finland een toevluchtsoord vond. Hier genoot hij
bescherming, niet alleen van linkse politici, maar ook van mensen uit
bourgeoiskringen. Mijn eigen ervaringen van de afgelopen twee of drie decennia,
waarin ik ruime gelegenheid heb gehad om met de Sovjet-leiders van gedachten te
wisselen, en de manier waarop bepaalde dingen om zo te zeggen aan de oppervlakte
komen, wijzen er wel op dat de Sovjet-houding ten opzichte van Finland nog steeds
min of meer emotioneel is, maar dan in positieve zin. Dit zijn een aantal factoren,
die een situatie hebben geschapen, waarin de houding van ons volk tegenover de
Sovjet-Unie en het Sovjet-volk in de afgelopen decennia, ik mag wel zeggen, volledig
is veranderd.

Gelooft u dat éen van de geheimen van goede relaties met de Sovjet-Unie eerlijkheid
tegenover de Sovjet-leiding en het strikt nakomen van de voorwaarden van onderlinge
overeenkomsten is?
Ja, inderdaad. De basis van alles is wederzijds vertrouwen. Dit is alleen mogelijk

wanneer overeenkomsten naar de letter worden nageleefd. Het is echter ook belangrijk
om vrijelijk met elkaar te kunnen communiceren, om in een voortdurende dialoog
van gedachten te blijven wisselen, zodat beide kanten in de gelegenheid zijn om een
goed inzicht in elkaars motieven en bedoelingen te krijgen.

Naar het schijnt, respecteren de leiders in Moskou de Finse neutraliteit zonder
voorbehoud.
Ik geloof dat het Verdrag van vriendschap en wederzijdse steun van 1948 wat dat

betreft als richtsnoer kan dienen. Daarin is bepaald dat Finland zich samen met de
Sovjet-Unie tegen agressie van Duitsland of één van haar bondgenoten teweer zal
stellen. Maar daarnaast bevat het Verdrag een clausule waarin de Sovjet-Unie van
haar kant heeft vastgelegd dat zij Finlands wens om in vredestijd buiten de
belangenconflicten van de grote mogendheden te blijven, zal respecteren. Ons streven
naar neutraliteit is ook daar op gebaseerd. Sinds 1956 is dit respect van de Sovjets
voor de Finse neutraliteit in talrijke gemeenschappelijke verklaringen steeds opnieuw
onderstreept.

Maar uw neutraliteit betekent allerminst dat Finland een passief toeschouwer bij
internationale kwesties is. Uw land heeft de Verenigde Naties altijd zeer actief
gesteund. Finse jongemannen hebben in dienst van de Verenigde Naties tijdens
patrouille-operaties hun leven ge-
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offerd.
De actieve aard van onze Finse politiek is eveneens van een bijzonder soort.

Paasiviki, op wiens opvattingen deze politiek voornamelijk is gebaseerd, was als
president vanmening dat wij tot deze politiek van vriendschapmet onze buren konden
overgaan. Hij probeerde alle internationale afspraken en verplichtingen uit de weg
te gaan. Toen wij bijvoorbeeld het lidmaatschap voor de Verenigde Naties hadden
aangevraagd, zei hij: ‘Laten we niet overijld te werk gaan, jongens. Zo belangrijk is
het niet. We zullen alleen maar in moeilijkheden komen, wanneer wij bij conflicten
tussen de grote mogendheden ons standpunt moeten laten horen.’
Ik stond een andere mening voor. Ik was van oordeel dat wij elke gelegenheid

moesten aangrijpen om onze vreedzame neutraliteitspolitiek uiteen te zetten. Van
een dergelijke gelegenheid maakten wij bijvoorbeeld gebruik toen wij voorstelden
een noordelijke kernvrije zone in te stellen, of toen wij aanboden om de
voorbereidingen voor de conferentie voor veiligheid en samenwerking in Europa op
ons te nemen.

Deze Finse benadering doet mij in bepaalde opzichten denken aan de historische
conferentie van niet-gebonden landen in Bandung, 1955, die door de toenmalige
president van Indonesië, Soekarno, werd georganiseerd.
Er zijn inderdaad grote overeenkomsten. Maar aan de andere kant, schijnt deze

groep van niet-gebonden landen tot op zekere hoogte in verschillende partijen te zijn
verdeeld. Zolang de omstandigheden zich niet wijzigen, zijn wij tevreden met de rol
die wij wat dat betreft, op dit moment spelen.

Uit een aantal uitspraken van u maak ik op dat de beschuldiging dat uw land onder
Sovjet-druk ‘gefinlandiseerd’ is, door u fel wordt bestreden.
Feitelijk heeft de wijze waarop de betrekkingen tussen de West-europese staten

en de Sovjet-Unie zich ontwikkeld hebben, het begrip ‘finlandisering’ zoals dat vaak
wordt voorgesteld, van elke inhoud ontdaan. Met andere woorden, op het ogenblik
werken alle westelijke staten op dezelfde wijze met de Sovjet-Unie samen als wij.

Ik zou graag willen dat wij in Nederland al zulke positieve relaties met de Sovjet-Unie
hadden als u.
Uiteraard verkeren wij niet in dezelfde omstandigheden. Maar elk jaar beseffen

wij opnieuw dat er overeenkomsten met de Sovjet-Unie gesloten worden, die tien
jaar geleden nog onmogelijk waren geweest. Ja, finlandisatie is voor ons inderdaad
aanvaardbaar, maar het heeft
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een andere inhoud dan de pejoratieve betekenis die er meestal aan wordt gehecht.
En hoe meer men zich realiseert, bijvoorbeeld naar aanleiding van de Conferentie

van Helsinki, in welke mate wij allen belang hebben bij het handhaven van de vrede
in Europa, des te meer zullen de inspanningen die Finland zich getroost heeft om tot
een dergelijk resultaat te komen, worden gewaardeerd. Waarschijnlijk zullen er nog
wel tegenslagen volgen. Maar in ieder geval heeft zich een verandering - een
fundamentele verandering - voorgedaan die een terug naar de situatie van vóór de
Conferentie van Helsinki onmogelijk maakt.

Was het moeilijk om gastheer te zijn voor zoveel vogels van diverse pluimage, zoals
in Helsinki bijeen waren?
Ik houd van mensen. Ik houd er tevens van met ze te praten. Daarom was het voor

mij misschienmakkelijker om op een dergelijke conferentie gastheer te zijn dan voor
iemand met een eenzelviger natuur. Ik heb alle deelnemers aan de conferentie op
een even onbevoordeelde manier ontvangen. Wij in Finland hechten over het geheel
genomen, zeer veel waarde aan deze conferentie. Tevens menenwij dat de conferentie
een groot succes is geweest. Wij beseffen dat de eer om deze bijeenkomst te mogen
organiseren, een grote overwinning voor onze nationale politiek heeft betekend.

Zoudt u het aandurven om westerse staatslieden enige suggesties aan de hand te
doen hoe zij het Finse recept om vruchtbare en positieve betrekkingen met het Kremlin
aan te knopen kunnen toepassen?
Het is mij een genoegen om mijn mening hierover kenbaar te maken. Maar ik

moet eraan toevoegen dat ik niet zo goed op de hoogte ben met het beleid dat in dit
opzicht in West-Europa gevoerd wordt, dat ik hier vanuit het hoge noorden zou
kunnen aangeven wat het beste procédé zou zijn om de betrekkingen met de
Sovjet-Unie zodanig te verbeteren, dat zij even vertrouwelijk worden als de relaties
die Finland met Rusland onderhoudt.
Ik geloof dat de mensen in het westen zichzelf zouden moeten bevrijden van

bepaalde vooroordelen, die nog steeds hun houding ten opzichte van de Sovjet-Unie
bepalen. Dat is de weg die wij ook hebben moeten volgen. Vroeger waren wij bang
voor de Sovjets. Wij vertrouwden ze niet. Wij hadden vele verkeerde ideeën over
hun bedoelingen, over hun binnenlandse situatie, enzovoort. Dit was een hindernis
die wij moesten overwinnen.
Ik zal u mijn ex-libris laten zien. (De president maakte zijn jasje open om een op

zijn overhemd geborduurde afbeelding van een visser, die tegen de stroom in aan
het vissen was, te tonen.) Uit deze afbeel-
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ding blijkt geloof ik wel wat mijn politiek is geweest, namelijk altijd tegen de stroom
in. Misschien heb ik mijzelf eerder kunnen bevrijden van de vooroordelen en angsten
die zelfs onder het Finse volk heersten, dan vele anderen. Op mijn eigen manier heb
ik mijn omgeving ertoe gebracht - wat dit betreft heeft de omgeving mij niet
beïnvloed, maar ik de omgeving - om dezelfde houding tegenover de Sovjet-Unie
aan te nemen als ik.

Dat doet mij denken aan de psycholoog Gordon Allport, die aan de
Harvard-universiteit werkzaam was. Allport heeft namelijk eens verklaard dat een
molecuul makkelijker te kraken valt dan een vooroordeel.
Dat zijn harde woorden, maar vooroordelen en vermoedens zijn inderdaad uiterst

hardnekkig. En als een politiek leider voor de taak staat zo'n vooroordeel aan te
pakken, houdt hij natuurlijk altijd rekening met de mogelijkheid dat zijn eigen
politieke carrière erdoor kan worden aangetast. Met gevolg dat hij er liever maar niet
aan begint, ook al is hij misschien persoonlijk van de noodzakelijkheid ervan
overtuigd.

Maar gelooft u niet dat het voor westelijke politieke leiders de hoogste tijd is om
initiatieven te ontplooien om dergelijke vooroordelen uit te bannen?
Ik hoop dat het gunstige politieke klimaat dat in de afgelopen paar jaar is ontstaan,

impulsen geeft tot nieuwe stappen in deze richting - misschien met name van de kant
van jongere politieke leiders, van een nieuwe generatie.

Sommige westelijke leiders gedragen zich vaak nogal onhandig en weten niet goed
wat zij doen moeten, als het om het aanknopen van hartelijke relaties met
Sovjet-leiders gaat.
Misschien. Hoe het ook zij, ik vond Nikita Chroestjov bijvoorbeeld een zeer

interessant en prettig iemand om mee te praten. Ik kon heel goed merken, bij meer
dan een gelegenheid, dat hij zeer positief tegenover Finland stond. In het verleden
heb ik uiteraard ontmoetingen gehad met Stalin, Molotov, Malenkov en andere
leiders. Ik herinner mij dat ik eens tegen Molotov opmerkte dat ik het jammer vond
dat er ooit oorlog tussen onze beide landen was geweest en dat dit misschien was
voortgekomen uit een gebrek aan begrip van onze kant, waarop hij nogal tot mijn
verrassing antwoordde: ‘Wij hebben in onze politiek tegenover Finland ook fouten
gemaakt.’
Ik heb ook vele gedenkwaardige gesprekken, zowel formele als informele, gevoerd

met de huidige Sovjet-leiders. Leonid Brezjnev heb ik al in 1961 leren kennen toen
hij als voorzitter van de opperste-Sovjet
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een bezoek aan Finland bracht. Ik herinner mij ook heel goed hoe ik premier Kosygin
voor het eerst ontmoette. Ik dineerde een keer in het Kremlin, in de tijd dat Croestsjov
nog eerste minister was. Deze vroeg mij of ik er geen bezwaar tegen had dat hij
iemand aan zijn tafel nodigde die veel in te brengen had in de Sovjet-politiek. Ik nam
zijn voorstel met graagte aan, waarop hij Alexei Kosygin vroeg bij ons te komen
zitten. Sindsdien heb ik heel nauw met Kosygin samengewerkt en veel waardering
voor hem gekregen. Zijn gezicht heeft een heel strenge en ernstige uitdrukking. In
feite gaat daarachter een zeer groot gevoel voor humor schuil. Wij zijn heel goede
vrienden. Ik zou wat dat betreft willen benadrukken, dat het voor westelijke leiders,
die met de Sovjets moeten onderhandelen, geen enkele zin heeft om te proberen hen
te bedriegen of om de tuin te leiden. Dat merken zij meteen en anders komen zij er
later wel achter, wanneer de kwestie niet op correcte wijze of zonder pogingen om
de waarheid te verhullen, uiteen werd gezet. Ik zou daarbij willen opmerken dat de
relaties die ikzelf en wij Finnen in het algemeen met de Sovjets hebben opgebouwd,
voor een belangrijk deel gebaseerd zijn op het feit dat zij er zeker van kunnen zijn
dat wij een eerlijke en openhartige opening van zaken geven.

Heeft u sedert de historische Conferentie van Helsinki nog verdere vooruitgang
kunnen waarnemen?
Tot op heden zijn er enkele kleine stapjes in de goede richting gezet. Voor zover

ik dat kan beoordelen duidt dit op het begin van een ontwikkeling waarvoor de
omstandigheden gunstig zijn. Er worden geen nauwkeurige berekeningen in het
Westen gemaakt over de betekenis die de verzachting van bepaalde punten van de
Sovjet-politiek zou kunnen hebben - ik denk bijvoorbeeld aan de grotere vrijheid die
buitenlandse journalisten in Rusland genieten.Maar ik geloof dat hetWesten, ondanks
haar open samenleving, ook bepaalde hindernissen te nemen heeft in zijn betrekkingen
met de Sovjet-Unie. Men zou moeten proberen dit zo snel mogelijk te doen.

Wat voor hindernissen bijvoorbeeld?
Niet zozeer wettelijke beperkingen, maar samenlevingen hebben hun eigen interne

regels die erg moeilijk te veranderen zijn. Dit wordt in het Westen vaak vergeten, of
misschien wordt er niet ingezien dat deze belemmeringen op één lijn staan met die
aan de andere kant.

Wat de conferentie van het volgend jaar in Belgrado betreft, het vervolg op de
conferentie van Helsinki - is Finland actief bij de voorbereiding van deze bijeenkomst
betrokken en wat verwacht u ervan?
Wij zien vol verwachting uit naar deze conferentie in Belgrado, die
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alle deelnemende staten de onontbeerlijke gelegenheid zal geven om de uitvoering
van de Slot-akte aan een gemeenschappelijke evaluatie te onderwerpen. In het huidige
stadium betekent voorbereiding op deze conferentie in de allereerste plaats handelen
in de geest van de Slot-akte van de bijeenkomst in Helsinki en het toepassen van de
daarin genoemde punten. Wij in Finland proberen dat te doen. Wij zien vol
verwachting uit naar de conferentie in Belgrado, in de vaste overtuiging dat de
veiligheid en samenwerking in Europa steeds meer zullen toenemen, ten voordele
van iedereen.
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Leo Tindemans

Leo Tindemans werd op 16 april 1922 in Zwijndrecht geboren. Hij
studeerde in 1944 af aan de hogere handelsschool te Antwerpen. Later
studeerde hij economie te Gent en aan de Harvard-universiteit in de
Verenigde Staten. In 1967 behaalde hij in Leuven een graad in de politieke
en sociale wetenschappen. Van 1958-1965 trad hij op als secretaris van
de Christelijke Volkspartij. Van 1965-1973 was hij secretaris-generaal
van de Europese Unie van Christen-Democraten (EUCD). Na de functies
bekleed te hebben van minister van Communautaire Betrekkingen en van
Landbouw en Middenstand en een korte periode van Vice-eerste minister
van België werd hij op 25 april 1974 premier. Hij tekende voor zijn land
de Slot-akte van Helsinki in 1975.

Hoe is naar uw mening in het algemeen uw rapport over de Europese Unie
ontvangen? Bent u tevreden met de publiciteit welke uw arbeid heeft gekregen en
bent u optimistisch ten aanzien een te verwachten vooruitgang in de richting die u
hebt aangegeven?
Ik was ervan overtuigd dat ieder (goed) rapport over Europa naast lof, ook kritiek

zou krijgen. Dit kon niet anders nu de opvattingen over de toekomstige gestalte van
Europa zo sterk uiteenlopen en de problemen op een oplossing wachten.
Ik ben dus nog vrij tevreden met het onthaal dat mijn rapport ten deel viel. Bij het

verschijnen ervan gaf een groot kenner van de Europese politiek me 25 procent kans
op succes met mijn voorstellen. Toch blijf ik ervan overtuigd dat, zo de Gemeenschap
niet voortijdig in elkaar stort, men aan mijn voorstellen niet voorbij zal kunnen gaan.

Alhoewel de cijfers inzake de publieke opinie over het algemeen boven de 60 procent
liggen ten gunste van de eenwording van Europa bent u toch van mening dat het
grote publiek de draad is kwijt geraakt ten aanzien van de Europese problematiek.
Hoe zou men de belangstelling kunnen heractiveren?
Tijdens mijn bezoeken aan de hoofdsteden van de Negen heb ik vastgesteld dat

de publieke opinie nog sterk voor Europa is gewonnen. Cijfers inzake opinieonderzoek
bevestigen dit. Om tot daden te komen, of zoals u dat noemt ‘om de belangstelling
te heractiveren’ zullen alle verenigingen die voor de Europese gedachte gewonnen
zijn opnieuw een voorlichtingscampagne moeten beginnen.

Hoe zou men, zonder dat er een duidelijke politieke structuur voor Europa bestaat,
de jeugd opnieuw bij de Europese zaak kunnen betrekken?
In het onderwijs zou men nog meer positieve belangstelling voor
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Europa moeten ontwikkelen. Ik ben de overtuiging toegedaan dat men duidelijker
moet aantonen hoe Europa eertijds tot grote prestaties is gekomen. Op die wijze kan
men beter aantonen hoe we nu meer moeten samenwerken (integreren) willen wij
niet onder de voet worden gelopen.

Zijn het niet dikwijls de nationale ‘establishments’, de hoge ambtenaren en de
zogenaamde experts, die bij het boeken van vooruitgang voor de voeten lopen?
Dit wordt wel eens beweerd. Maar de schuld ligt dan toch bij de politici vermits

zij verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming.

Gelooft u, dat alléén een nieuwe schok - zoals ten tijde van de oliecrisis van 1973 -
beweging zou kunnen brengen in het daadwerkelijk tot standbrengen van de
Uniegedachte?
Schokken kunnen heilzaam zijn maar zij kunnen ook onherstelbare schade

toebrengen. Waarom moeten wij altijd vrees voor iets hebben alvorens wij kunnen
doen wat de rede en verstand ons voorhouden?

Is West-Europa, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten of de
Sovjet-Unie, niet sterk afhankelijk van de rest van de wereld? Is daarom, ook in
verband met een te verwachten toename van de economische moeilijkheden (afname
van de groei) een gemeenschappelijk te voeren beleid niet meer noodzakelijk dan
ooit tevoren?
Ja. Dat spreekt vanzelf.

Gelooft u dat men de jeugd van Europa meekrijgt wanneer men blijft poneren, dat
gemeenschappelijke bewapening en gemeenschappelijke legereenheden noodzakelijk
zijn voor de overlevingskansen van een Europese Unie?
De verdediging of, beter gezegd, de zorg voor de veiligheid, is een primaire vorm

van sociale politiek. Deze zorg is ook een dwingende taak voor een politieke
constructie. Als we Europa ook politiek willen uitbouwen, komen we niet aan die
vraag voorbij.
Maar er zijn voldoende andere argumenten om de jeugd Europese gevoelens bij

te brengen.

Wij (in de westelijke helft van Europa) spreken over de eenwording van Europa en
bedoelen hiermee de Negen van ons. Maar hoe staat u tegenover de gedachte, eens
door Charles de Gaulle naar voren gebracht, van een Europa van Lissabon tot de
Oeral?
Het gaat hier kennelijk om twee verschillende begrippen. Ik zag in de boutade van

generaal de Gaulle nooit een politiek idee. Zo'n
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Europa kan alleen maar betrekking hebben op een geografisch begrip. De founding
fathers van Europa hebben een Europa willen opbouwen op basis van landen met
een democratisch-pluralistisch regime. De kandidaat lidstaten dienden vanzelfsprekend
ook de voorwaarden, vervat in de verdragen, te aanvaarden.
Een tweede bedenking is ook dat indien men te talrijk wordt een integratiestreven

zeer bemoeilijkt wordt en de neiging om het enkel te houden bij een soort
vrijhandelszone, vergroot.

Hoe staat u tegenover de grondbeginselen van de documenten van Helsinki van 1975.
Ziet u vooruitgang?
Ik was te Helsinki op de Conferentie voor samenwerking en veiligheid in Europa

aanwezig en heb er ook gesproken. Sindsdien werd wel enige vooruitgang geboekt
al blijkt nu wel dat de opvattingen aangaande de verplichtingen die uit ‘Helsinki’
voortvloeien nogal verschillen. Dit blijkt duidelijk uit de ‘ideologische’ strijd die
onverminderd voortgaat.
De grote ontgoocheling ligt vooral op het gebied van de ontwapening waar geen

vooruitgang wordt geboekt.

Is niet het meest dwingende vraagstuk van onze epoque hoe het wederzijdse
wantrouwen en de vooroordelen kunnen worden weggewerkt, niet alleen binnen de
Negen, maar ook vis à vis de socialistische landen van Oost-Europa?
Ik zou willen onderstrepen dat u zegt: ‘Het wederzijdse wantrouwen en de

vooroordelen’. Het éenrichtingsverkeer in deze aangelegenheden is minstens zo
gevaarlijk als de vroegere of de bestaande toestand.
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Georgi A. Arbatov

Georgi A. Arbatov werd in 1923 in de Sovjet-Unie geboren. Hij
promoveerde in de geschiedenis. Hij heeft eveneens het Moskouse
staatsinstituut voor internationale betrekkingen doorlopen. Hij is
zogenaamd Academicus van de Sovjet-Academie van Wetenschappen en
bovendien directeur van het in 1968 opgerichte Amerikaanse Instituut van
deze Academie. Hij behoort tot de voornaamste adviseurs van het Kremlin,
vooral met betrekking tot de Verenigde Staten. Hij is lid van de Opperse
Sovjet. Van de hand van professor Arbatov zijn onder meer verschenen,
De ideologische strijd onder huidige internationale verhoudingen; De
Nixon-doctrine; De Verenigde Staten, moderne bestuursmethoden en De
technische revolutie en de buitenlandse politiek van Amerika. De auteur
filmde professor Arbatov voor de eerste maal in Moskou in 1971 in
opdracht van de NOS-televisie.

Verwacht u dat de betrekkingen tussen de Westeuropese landen, Canada en de
Verenigde Staten statisch zullen blijven, gebaseerd op het huidige Atlantische
bondgenootschap of zullen zij bijvoorbeeld tegen de jaren negentig een losser karakter
gaan dragen?
Het antwoord op uw vraag hangt allereerst af van de betekenis die aan het woord

‘bondgenootschap’ wordt gehecht. Dit is met name zo belangrijk omdat er zo nu en
dan in Amerika en deWesteuropese landen voor gewaarschuwdwordt dat de détente
de ‘Atlantische solidariteit’ of het ‘Atlantische bondgenootschap’ ondermijnt.
Wanneer het woord ‘bondgenootschap’ gebruikt wordt om er bepaalde
militair-politieke associaties mee aan te geven, die speciaal door het Westen zijn
opgezet om de socialistische landen te bestrijden, zal ‘het bondgenootschap’ inderdaad
niet van de détente kunnen profiteren. Voor het voortbestaan en met name voor de
versterking van deze associaties is een totaal andere raison d'être noodzakelijk! Wat
ik hiermee ‘impliceer’ is een klimaat van internationale spanning en de aanwezigheid
van gevaar van buitenaf. Wat meer is, het schijnt dat er een aantal personen in het
Westen is, die een verslechtering van de internationale situatie - zelfs als deze
kunstmatig is - verkiezen, juist met het oog op het in stand houden van dit type
‘bondgenootschap’, dat nog een erfenis is van de koude oorlog.
Hoe het ook zij, in de afgelopen tijd zijn totaal andere gevoelens in Europa steeds

sterker geworden - gevoelens die positief staan tegenover uitbreiding van vreedzame
betrekkingen en samenwerking. De successen op dit gebied behaald, zijn verre van
gering. Wanneer deze tendenzen in kracht blijven toenemen, zullen nieuwe politieke
realiteiten onvermijdelijk twijfel doen rijzen aan ‘bondgenootschappen’ in de zin
van tegen elkaar gerichte militaire associaties.
Wanneer het woord ‘bondgenootschap’ in een andere betekenis wordt
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gebruikt dan deze specifieke militair-politieke betekenis, zou ik erop willen wijzen
dat de Sovjet-Unie niet verwacht, laat staan eist, dat de door u genoemde landen de
bandenmet hun vrienden en bondgenoten vergeten of verbreken. Op dezelfdemanier,
kan niemand van ons verwachten dat wij zo zullen worden ‘meegesleept’ door de
wijze waarop onze betrekking met de westelijke landen zich ontwikkelen, dat wij
onze eigen bondgenoten en vrienden zouden vergeten.
Om dus terug te keren naar uw vraag: als de détente, zoals wij hopen, niet alleen

in stand blijft, maar zelfs sterker wordt, lijkt het nauwelijks waarschijnlijk dat de
structuur van de relaties die in de koude-oorlogsperiode vorm hebben gekregen, tot
in de jaren negentig ongewijzigd zal blijven. Zo kunnen wij bijvoorbeeld verwachten
dat de militaire machtsfactor en de vormen van ‘bondgenootschap’ die daarmee
gepaard gaan, in betekenis zullen afnemen. Maar de rol van andere factoren -
economische, ecologische en andere - zal groter worden. Dit zal een nauwere vorm
van samenwerking en bondgenootschap vereisen, niet alleen op Atlantisch niveau,
maar ook op wijdere schaal. Daarnaast zal deze samenwerking moeten berusten op
gelijkheid en op respect voor de belangen van andere partijen. In dit opzicht liggen
er enormemogelijkheden in het verschiet, maar de realisatie ervan vereist de oplossing
van vele gecompliceerde problemen en taken, zowel wat de betrekkingen tussen de
westelijke landen onderling betreft, als die op een wijdere schaal, die het kader van
de huidige politieke en economische groeperingen te boven gaat. De Verenigde
Staten moeten, evenals overigens elk ander land, hun positie tegenover deze nieuwe
realiteiten in het Europese politieke bestel bepalen en de rol die Amerika in Europa
zal spelen hangt hier voor een groot deel vanaf.

Ik vraag mij af wat Sovjet-autoriteiten denken wanneer zij in Newsweek van 29
september 1975 lezen dat een lid van de National Security Council van de Verenigde
Staten heeft opgemerkt: ‘Ik krijg het gevoel dat minister Schlesinger geleide raketten
wil gebruiken om een overeenkomst bij de SALT-besprekingen te torpederen’. Zou
het probleem van de beperking van de bewapening niet met een minimum aan
wederzijds vertrouwen aangepakt moeten worden?
Het antwoord ligt al in uw vraag besloten. Het probleem van de beperking van de

bewapening is duidelijk van die aard dat een oplossing niet alleen op de goede wil
van de betreffende partijen gebaseerd kan zijn. Dat is nu juist de reden waarom er
zoveel technische moeilijkheden rijzen die slechts door een lange, diepgaande
bestudering uit de weg kunnen worden geruimd.
Maar het is even belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat

bewapeningsproblemen niet op een zuiver technisch niveau kunnen wor-
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den opgelost. Het zijn per definitie politieke problemen. En wat dat betreft kunnen
alleen vorderingen worden gemaakt, wanneer beide partijen van goede wil en een
zekeremate van vertrouwen in elkaar blijk geven. Alles wat dit vetrouwen ondermijnt,
ondermijnt het geloof in de serieuze bedoelingen van de andere partij. Dit kan een
zaak, die zo delicaat ligt als besprekingen over dat wat de kern van de strategische
kracht van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie beschouwd mag worden, alleen
maar schaden. De verhoging van het militaire budget van de Verenigde Staten,
besluiten over ontwikkeling van nieuwewapensystemen, de verspreiding van doctrines
over verlaging van de ‘nucleaire drempel’ en een houding tegenover de besprekingen
die van het standpunt uitgaat dat er zoveel mogelijk voordeeltjes behaald moeten
worden - het zijn allemaal punten die een gunstig verloop van het SALT-overleg in
de weg staan, omdat zij alleen maar steeds weer opnieuw twijfel kunnen wekken aan
de bedoelingen van de onderhandelingspartner.

Henry Kissinger heeft benadrukt dat er geen alternatief voor détente is. Is er volgens
u zoiets als de geest van de conferentie van Helsinki aan het ontstaan?
Er is inderdaad geen alternatief voor détente. Of liever gezegd, geen redelijk

alternatief: in onze nucleaire tijd brengt elke andere manier ernstige gevaren en
enorme kosten met zich mee. Het lijkt mij dat het juist de Europeanen moesten zijn
die de onaanvaardbaarheid van dergelijke manieren zouden moeten inzien, omdat
ons continent in de twintigste eeuw als voedingsbodem van conflicten gefungeerd
heeft. Uit eigen ervaring weet Europa welke prijs daarvoor zou betaald worden. Dit
is misschien ook de reden waarom het juist Europa is geweest, dat zich als eerste
gerealiseerd heeft dat de structuur van internationale betrekkingen, zoals die in de
eerste decennia van na de oorlog vorm heeft gekregen, duidelijk in conflict is geraakt
met de eisen en mogelijkheden van het laatste kwart van deze eeuw. Het is ook
Europa geweest dat de eerste stap heeft gezet in de richting van een daadwerkelijke
uitvoering van de nieuwe principes van internationale samenwerking, een stap die
praktisch heel goed uitvoerbaar is en die vanuit het standpunt van het Russische volk
zeer belangrijk is.
Ik ben er vast van overtuigd dat de ervaringen van de twee jaar die er aan de

conferentie gewerkt zijn (waarbij brede kringen van het Europese publiek, publieke
en particuliere organisaties, politieke bewegingen, enzovoort betrokken zijn geweest)
op zichzelf al belangrijk hebben bijgedragen tot het versterken van de principes van
vreedzame coëxistentie, zowel in de psychologie van de Europese volkeren als in de
praktijk van de betrekkingen tussen de verschillende staten onderling.
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Aan de praktische uitvoerbaarheid van de resultaten van de conferentie behoeft al
evenmin getwijfeld te worden. Het is een uniek feit in de geschiedenis dat 33 Europese
landen van diverse grootte, met verschillende tradities, ideologieën en sociaal-politieke
stelsels samen met Canada en de Verenigde Staten bijeen zijn gekomen voor een
internationale conferentie met als doel het verzekeren van de vrede voor de komende
generaties. Er valt in de hele historie geen analogie met de Helsinki-conferentie aan
te wijzen. Noch de Congressen van Wenen en Berlijn of de vredesconferentie van
Parijs valt ermee te vergelijken. Het belangrijkste element ervan is niet zozeer het
aantal deelnemers of het ontbreken van winnaars en verliezers, maar juist het
werkelijke doel van de conferentie.
Waar we hier mee geconfronteerd worden, zijn geen illusies maar de realiteiten

van het Europese bestel. Het is uiteraard een andere kwestie dat de overeenkomst
die in Helsinki bereikt is, pas als de eerste stap in de goede richting kan worden
beschouwd, een stap die door de praktische uitvoering van de principes en afspraken
van de conferentie pas tot haar volle recht kan komen. Wat dat betreft staan wij op
het ogenblik voor een belangrijk begin. Zowel de voor- als tegenstanders van positieve
tendenzen beseffen heel goed dat wanneer alle punten die in de Slot-akte van de
conferentie zijn vastgelegd, ook ten uitvoer worden gebracht, een terugkeer naar de
koude oorlog praktisch is uitgesloten. Dit is de reden waarom wij het zo belangrijk
vinden dat al het noodzakelijke wordt gedaan om de positieve veranderingen die zich
in de internationale arena voltrokken hebben, te consolideren en te versterken.
Wat illusies betreft - het geloof dat het mogelijk is om terug te keren naar de

koude-oorlogsrelaties zonder dat daarvoor een zware prijs moet worden betaald, lijkt
mij de voornaamste en gevaarlijkste illusie van dit moment. Maar deze illusie is niet
uit de conferentie van Helsinki voortgekomen. Integendeel. De Europese
Veiligheidsconferentie heeft deze illusie een zware slag toegebracht door aan te
tonen, dat een herstructurering van de internationale betrekkingen volgens de principes
van vreedzame coëxistentie steeds meer binnen het bereik van de mogelijkheden
komt te liggen.

Tijdens mijn verblijf in Moskou (najaar 1975) hoorde ik herhaaldelijk van de kant
van Westerse diplomaten en journalisten dat de regering van de Sovjet-Unie - en tot
op zekere hoogte het volk eveneens - geobsedeerd worden door Amerika. Bent u het
met deze opvatting eens?
Eerlijk gezegd begrijp ik niet eens wat het woord ‘geobsedeerd’ in dit verband

betekent. Ik kan maar moeilijk inzien wat voor soort ‘obsessie’ de mensen waarmee
u gesproken heeft, bedoeld kunnen hebben.
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Volgens ons zijn de betrekkingen tussen Amerika en de Sovjet-Unie een belangrijk
onderdeel van de internationale politiek, met name wat de belangrijkste kwestie van
onze tijd betreft, de kwestie van oorlog en vrede. Daarnaast heeft de temperatuur
van deze betrekkingen merkbare invloed op het internationale klimaat als geheel.
Het is dan ook niet meer dan logisch dat zowel de Sovjet-regering als het Russische
volk veel aandacht besteedt aan dit aspect van onze buitenlandse politiek.
Dat wil niet zeggen dat wij daarom ook een hoge dunk hebben van de theorie van

twee ‘supermogendheden’, een theorie waarmee wij geen enkele verwantschap
voelen.Wij hebben duidelijk oog voor het belang van andere politieke ontwikkelingen
en wij nemen deze dan ook zeer ernstig op. Ik denk bijvoorbeeld aan onze politiek
tegenover de West-europese landen - Frankrijk, de Bondsrepubliek, Engeland, Italië
enzovoort. De aandacht van de Sovjet-regering is voortdurend op de betrekkingen
met deze landen gericht geweest. Ook het Russische volk besteedt veel aandacht aan
deze landen.
Met het oog hierop kan ik het eenvoudigweg niet eens zijn met de uitspraken van

de diplomaten of journalisten waarmee u hebt gesproken.

De inkt van de handtekeningen onder het verdrag van Helsinki was nog nauwelijks
droog, of de heer C.L. Sulzberger merkte in de Herald Tribune van 3 augustus 1975
al op: ‘De ondertekenaars beloven dat zij economische en commerciële informatie
zullen publiceren... Ik vraag me af of de cijfers over de goudproduktie of goudreserves
van de Sovjet-Unie nu door Moskou van de lijst van geheime informatie wordt
afgevoerd.’ Hoe verklaart u dergelijke opmerkingen?
Ik kan niet beloven dat meneer Sulzbergers nieuwsgierigheid zal worden bevredigd.

Elk land heeft zo zijn eigen tradities wat het publiceren van statistische gegevens
betreft. De onvriendelijke omgeving, om het zacht uit te drukken, waarin ons land
het grootste deel van haar geschiedenis heeft moeten leven, heeft ons gedwongen
om zelf uit te maken welke informatie aan de buitenwereld bekend kan worden
gemaakt, zonder dat dit onze nationale belangen schaadt. Wanneer de positieve
tendenzen van het ogenblik sterker worden en de betrekkingen tussen de landen, die
voor beide partijen voordelig zijn, toenemen, zal het gebied waarover wij cijfers
publiceren ook worden uitgebreid. Als de positieve processen in de wereld
voortdurend sterker worden en de internationale goede wil en het onderling
vertrouwen blijven groeien, zal de lijst van informatie die een staat, om wat voor
reden dan ook, besluit niet te publiceren, steeds korter worden.
Wat mijn verklaring voor dit soort opmerkingen betreft - volgens mij zijn het

provocaties waarmee deze schrijver bewust probeert de gewel-
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dige resultaten van de conferentie van Helsinki in een kwaad daglicht te stellen. De
redenering in dit geval is heel eenvoudig: je vraagt de Sovjet-Unie iets te doen
waarvan iedereen weet dat het onmogelijk is, waarna je op grond van het niet
inwilligen van deze eisen, kan beweren dat de Sovjet-Unie zich niet aan de gemaakte
afspraken houdt.

De Amerikaanse senator James Buckley is tijdens zijn bezoek aan de Sovjet-Unie
ontvangen door uw minister Nikolaj A. Shchelokov. Terug in New York, beschreef
hij deze ontvangst (tegenover Frank Lynn van deNew York Times van 26 november
1974) als een ontmoeting met ‘gevangenbewaker nummer één’ van de Sovjet-Unie.
Hoe verklaart u tegenover uw studenten een dergelijk schandalig optreden van een
Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleder?
Ach, zo moeilijk is het niet om tegenover Sovjet-studenten dit soort optreden van

Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders te verklaren. Zulk optreden spreekt immers
voor zichzelf. En zoals iedereen in de Sovjet-Unie, weten ook onze studenten heel
goed dat er nogal wat mensen in de Verenigde Staten zijn (ook in hoge posities) die
zich niet alleen door hun gebrek aan welvoeglijkheid en goede manieren
onderscheiden, maar ook door dierlijke haat jegens ons land, de détente en de
groeiende Sovjet-Amerikaanse samenwerking. Wij weten al heel lang dat senator
Buckley één van hen is. Gelukkig hebben zijn opvattingen tegenwoordig minder
invloed op de politiek van de Verenigde Staten dan voorheen.

In de maanden die ik door de Sovjet-Unie heb gereisd, ben ik in vele steden jonge
mensen tegengekomen die klaagden over de beperkingen die aan het bezoeken van
westelijke naties verbonden zijn. Hoe ziet u deze ontwikkelingen in deze sector?
In de afgelopen paar jaar heeft het toerisme zich in snel tempo ontwikkeld en

steeds vaker brengen Sovjet-burgers (ook jonge mensen) een bezoek aan het
buitenland. Tussen twee haakjes, niet zo lang geleden, is er in ons land een reisbureau
geopend, Spoetnik, dat speciaal voor jonge mensen is bestemd. Ik denk dat naarmate
de betrekkingen met andere landen verbeteren, ook het toerisme steeds meer zal
toenemen. Tegelijkertijd zijn er op dit terrein enige problemen, allereerst van
financiële aard. Zoals u weet, zijn de Sovjet-valuta niet inwisselbaar, wat betekent
dat de staat toeristen in feite van geld voorziet, dat anders gebruikt had kunnen worden
voor het aankopen van goederen die noodzakelijk zijn voor de nationale economie.
Desondanks worden er fondsen beschikbaar gesteld voor toerisme naar het buitenland
en wij zoeken naar vormen (zoals bijvoorbeeld uitwisseling van studenten,
wetenschapsmensen en dergelijke) die onze deviezenvoorraad niet aanspreken.
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Acht u terugkeer naar de koude-oorlogstoestand in Europa nog mogelijk, hoe gering
deze mogelijkheid ook mag zijn. Ongetwijfeld staan wij in Europa in 1976 op een
kruispunt. Wat zijn de voornaamste vereisten om het samenpakken van nieuwe
dreigende wolken boven afspraken in de Finse hoofdstad gemaakt tegen te gaan?
In het antwoord op een van uw vorige vragen heb ik mijn opvattingen hierover al

uiteengezet. In feite hebben wij nu een punt bereikt, waarop wij ons meer dan ooit
voor de vraag gesteld zien: hoe willen wij in de toekomst leven? Willen wij de weg
naar détente en een verbetering van de onderlinge betrekkingen verder blijven volgen
of laten wij de détente ondermijnen? Realisering van de principes die ten grondslag
liggen aan de Slot-akte van de conferentie van Europese veiligheid en samenwerking
zou een terugkeer naar een koude-oorlogpolitiek onmogelijk maken.
Afbakening en een zekere hergroepering van krachten zijn op dit kruispunt

onvermijdelijk. Het zou een simplificatie zijn om op het politieke palet van dit moment
alleenmaar wit en zwart te zien. De zaken liggen gecompliceerder. Zelfs in westelijke
kringen die overtuigd zijn geraakt van de onaanvaardbaarheid van een kernoorlog
als politieke methode en die daarom dan ook bereid zijn gebleken om een eerste stap
in de richting van een vermindering van de internationale spanning te doen, zijn er
nog velen die allerminst van plan zijn om ook de rest van de weg af te leggen. Zodra
de oorlogsdreiging enigszins verminderd is, geloven vele mensen dat zij zich wel
met andere dingen kunnen gaan bezighouden. Zij gaan er daarbij van uit dat détente
een vaststaand gegeven is.
Deze houding is volledig verkeerd. Evenmin als iemand ‘een beetje zwanger’ kan

zijn, zo kan er ook geen permanente situatie bestaan waarin er een ‘beetje détente’
en een ‘beetje koude oorlog’ heerst, waarin de bewapening een beetje beperkt wordt,
terwijl anderzijds de wapenwedloop voortduurt. Internationale betrekkingen kunnen
niet worden bevroren in een toestand van ‘gedoseerde’ militaire spanning en gevaar.
Een dergelijk klimaat heeft zijn eigen logika en zijn eigen dynamiek: gebrek aan
vooruitgang zou een terugslag betekenen, een prijsgeven van de posities die met
zoveel moeite zijn bereikt.
Dit zijn met name de dingen die het zo belangrijk maken dat er verdere stappen

worden ondernomen om de positieve veranderingen die zich in de afgelopen paar
jaar voltrokken hebben te consolideren en te versterken. Dit vereist tevens een
duidelijk besef van de noodzaak om van dag tot dag te blijven ijveren voor het creëren
van een ‘infrastructuur voor de vrede’. Deze infrastructuur moet even solide zijn als
de koude oorlog-infrastructuur van voorheen, die nog steeds in de activiteiten van
openlijke en verhulde vijanden van de détente
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duidelijk merkbaar is.
Kortom, wij hebben al heel veel bereikt. Maar de taak om het proces van détente

onherroepelijk te maken is nog steeds niet ten einde. Hiervoor zijn langdurige,
aanhoudende inspanningen vereist. Wat de diverse aspecten van deze zaak betreft,
deze zijn vastgelegd in de overeenkomsten die al gesloten zijn, in de eerste plaats,
in de Slot-akte van de conferentie van Helsinki. Volgens mij worden de aspecten die
de beperking van de bewapening en de ontwapening betreffen, steeds belangrijker.
Vooruitgang op dit gebied zou belangrijke politieke consequenties met zich
meebrengen, het onderling vertrouwen versterken en de hele politieke situatie
verbeteren.
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Nello Celio

Nello Celio werd in het Italiaanssprekende deel van Zwitserland geboren,
in het kanton Ticino in 1914. Hij studeerde aan de universiteiten van Basel
en Bern en behaalde doctoraten in de rechtswetenschappen en de economie.
Na aanvankelijk zich gevestigd te hebben als advocaat bekleedde hij
vervolgens de post van secretaris-generaal van het departement van
Binnenlandse Zaken van Ticino in Bellinzona. Later werd hij benoemd
tot procureur-generaal van Ticino en trad hij toe tot de lokale regering. In
1963 werd hij gekozen als lid van de Nationale Raad. In 1966 trad hij toe
tot de Federale Raad van Zwitserland, eerst als minister van Defensie en
later als minister van Financiën. Momenteel woont dr. Celio in Bern en
treedt op als internationale financiële consultant. Hij is lid van de Club
van Rome.

Hoe ziet Europa eruit, gezien vanaf het topje van een Zwitserse Alp?
Wanneer ik op de piek van zo'n Zwitserse berg zou zitten en ik neem een kijkje

om me heen dan word ik vervuld met gemengde gevoelens. Ik zie dan dit Europese
continent met zijn historische tradities. Ik neem een zeer levende cultuur waar. Ik
zie een beschaving, die in feite alle voorwaarden biedt om in vrede met elkaar te
leven, om een continent te vertegenwoordigen, dat een zéer belangrijke rol speelt in
het wereldgebeuren. Dit is het Europa wat ik zou moeten zien, een land met heldere
hemels, zoals bij een mooie zomerse avond. Maar dat zie ik niet. Ik zie een Europa
dat in een dikke mist is gehuld. En de reden is volgens mij evenzeer een historische
reden, namelijk: Europa heeft nog steeds niet geleerd Europees te denken. Europa
zit nog altijd vast aan een verleden, toen het bestond uit een groep nationaliteiten.
Europa denkt nog steeds en handelt nog steeds in termen van afgesloten, afzonderlijke
delen. Dit is éen der voornaamste redenen dat naar mijn idee de toekomst van Europa
er nogal somber uitziet.

De Amerikaanse diplomaat, George Kennan, heeft eens gesproken over de Suicidal
Course of Disunity in Europe...
Dat is beslist waar. Europa zou men kunnen vergelijken met een symfonieorkest

dat zéer vals speelt. Europa van vandaag is een kakofonie. Nogmaals, ik ben van
mening, dat de nationalistische tradities van Europa in de politiek of de economie
oplossingen in de weg staan. Ik weet, dat dit een hoogst ernstig oordeel is. Ik ben
het mij bewust. Maar wanneer men van dichtbij al de besluiten die tot dusverre sedert
de tweede wereldoorlog werden genomen onder de loep neemt, en misschien nog
wel het meest het historische besluit van Rome om de EEG te vormen, dan kan men
slechts constateren, dat zelfs die beslissing zoals het er nu voorstaat in gevaar verkeert.
De politieke doeleinden van de EEG zijn bijna allemaal volkomen verlaten. Ook de
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economische sector is in ernstigemoeilijkheden. Het lijkt mij uitermate gecompliceerd
om met een economische gemeenschap te beginnen om op den duur een politieke
gemeenschap te bereiken. Waar het om gaat is om een gemeenschappelijke deler te
vinden, die voor alle partijen zowel in de politiek als op het terrein van de sociale
orde aanvaardbaar zou zijn. Slechts wanneer dit doel is bereid zou men in staat zijn
een werkelijke Europese gemeenschap te vormen. Een economische gemeenschap
zal nooit werkelijk kunnen voortbestaan zolang wij niet oplossingen die voor allen
aanvaardbaar zijn voor onze politieke problematiek hebben gevonden.

We hebben nu in het westelijke deel van Europa een dertigtal jaren gevochten om
zo'n gemeenschappelijke deler te vinden. Waar halen wij het leiderschap vandaan
dat Europa in dit kritieke stadium immers dringend nodig heeft?
Dat is zonder twijfel een buitengewoon moeilijke kwestie. Wanneer we de situatie

in oostelijk Europa even buiten beschouwing laten, dan geloof ik dat wij in hetWesten
nog altijd te veel in het zog varen van een groot aantal verschillende ideologieën,
die eigenlijk tot het verleden en de geschiedenis behoren. Ik geloof, dat de mensen
nog altijd niet voldoende hebben begrepen, dat wij de problemenwaar wij ons vandaag
aan de dag voor geplaatst zien, niet kunnen oplossen met de bekende ideologieën en
tradities van een groot aantal politieke partijen zoals die nog steeds door het Europa
van vandaag worden geëntameerd. Wij worden immers geconfronteerd met
gigantische problemen, die veel omvangrijker en groter zijn dan de diepgang van
onze ideologie. Neemt u de meest voor de hand liggende vraagstukken als
voedselvoorziening, ecologie, de gelijke verdeling van de grondstoffen - en ik bedoel
hier vraagstukken van een wereldwijde portee - dan zult u toch moeten toegeven dat
deze problemen nauwelijks zullen kunnen worden bestreden of aangepakt aan de
hand van ideologieën alléen. Problemen als de gelijke verdeling van deelneming aan
het produktieproces in de wereld, die zullen beslist niet kunnen worden aangepakt
aan de hand van bourgeois ideologie of aan de hand van de marxistische ideologie.
Ik ben daarom zéer overtuigd de mening toegedaan, dat de staten van Europa zoals
zij vandaag reilen en zeilen, nog altijd veel te veel aan het verleden zijn gebonden.
Ik moet hieraan echter onmiddellijk toevoegen dat er nog een kant aan de zaak is

die mij zéer veel zorgen baart. In plaats dat de Europese volkeren argumenten zoeken
die zoveel mogelijk onderstrepen wat hen samenbindt, lijkt het alsof men juist die
aspecten onderstreept, die de staten en volkeren van Europa nog altijd van elkaar
scheiden. Men ziet dit in alle landen van Europa nog steeds gebeuren. We behoeven
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hierbij niet alleen aan Italië te denken. Noch behoeven wij de onderstromingen die
eigenlijk de meeste politieke partijen bedreigen aan te stippen. Het lijkt wel of men
langzamerhand zo onverschillig is geworden ten opzichte van deze zaken, dat men
er niet meer de moeite voor schijnt te willen nemen juist te onderzoeken welke
factoren ons aan elkaar binden. Iedereen schijnt er eenvoudigweg naar te streven te
blijven bestaan, adem te halen en te leven. Wat bovendien een ernstig probleem lijkt
te worden, is dat er steeds meer mensen van mening schijnen te zijn, dat zij moeten
opvallen door iets speciaals te doen, door anders te zijn of te lijken om vooral maar
de aandacht te kunnen trekken of om het gevoel te hebben iets te zijn in het leven.
Dit is een zeer misleidende situatie. Het zou aanbevelingswaard zijn wanneer men
zich ermee bezig zou houden om na te gaan of reeds bestaande ideëen nog steeds
aanvaardbaar en van toepassing kunnen zijn. Een dergelijke heroriëntatie zou een
belangrijk element kunnen vormen bij een nieuwe benadering van de Europese
problematiek.

Bent u van mening, dat deze benadering van na te gaan wat ons verbindt en niet wat
ons scheidt van elkaar eveneens van toepassing is op de betrekkingen met
Oost-Europa?
Ja, ik geloof, dat de bereidheid om samen te leven en nieuwe elementen te vinden

die ons aan elkaar verbinden, zouden moeten worden toegepast op beide delen van
Europa, die weliswaar nog steeds door geheel van elkaar verschillende regimes
gescheiden blijven. De moeilijkheden liggen hier eerder in de politieke sfeer en niet
zo zeer op economisch terrein. In de economische sector zal men voortgaan met
oplossingen vinden en compromissen bereiken. Ook zal de evolutie hier geleidelijk
zijn. In de politiek hebben wij echter te maken met elementen als de vrijheid en het
respect voor de menselijke persoonlijkheid. Dit zijn elementen die éen en ondeelbaar
zijn en daarom niet voor een compromis ontvankelijk zullen zijn. Maar ook hier, met
nieuw optredende factoren als het moderne Euro-communisme, dat, wanneer het
oprecht wordt gemeend, een veelheid van politieke opvattingen mogelijk maakt, dan
zou het wel eens kunnen dat bij een voortdurende coëxistentie tussen de twee helften
van Europa op den duur men elkaars verschillende politieke benadering zou gaan
aanvaarden. Ik ben niet iemand die in de permanente revolutie gelooft. Daarom heb
ik vertrouwen dat wij tenslotte die gemeenschappelijke deler zullen vinden die het
mogelijk zal maken dat wij zonder de angst zullen leven door de andere partij te
worden overrompeld. Dit zou dan tevens mogelijk maken, dat wij niet eeuwig door
behoeven te gaan met zoveel van onze grondstoffen en bronnen in de bewapening
te steken, die iedereen trouwens het liefste zou willen afschaffen.
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Gelooft u dat de Club van Rome erin slaagt om globale oplossingen voor de globale
problematiek te zoeken?
Dat is inderdaad het geval. In Europa zouden wij eveneens oplossingen moeten

proberen te vinden voor de globale vraagstukken die ook Europa op haar weg ontmoet.
Ik ben van mening, dat de Club van Rome onder leiding van dr. Aurelio Peccei op
het goede pad is. Een belangwekkend aspect van deze Club is dat zij uit
privé-personen bestaat, namelijk een honderdtal uit alle delen van de wereld. Hun
invloed op personen, die de leiders van morgen zullen zijn of op regeringen is
vooralsnog bescheiden. Het voornaamste probleem is echter hoemen de ideeën welke
de Club van Rome heeft uitgedokterd op de meest efficiënte manier zou kunnen
verspreiden of wereldkundig maken. Vooral wanneer het invloedrijke kringen betreft
of kringen die aan de touwtjes trekken. De Club van Rome tracht dit bijvoorbeeld te
bereiken door ook regeringsleiders naar haar bijeenkomsten uit te nodigen.

Maar als de huidige leiders van Europa bijeen komen, dan leest de burger in zijn
krant dat bondskanselier Helmut Schmidt hoogst geirriteerd de bijeenkomst van
staatshoofden verliet. Schmidt is zelfs zover gegaan, dat hij zei misselijk te worden
van de luiheid van de ambtenarij, die onzinnige dossiers op hun bureaus opstapelen,
en die een barrière vormen tussen minister-presidenten en hun beslissingen om iets
te bereiken en plannen uit te voeren in Europa.
Ik heb grote bewondering voor Helmut Schmidt. Ik geloof bovendien, dat hij het

bij het juiste eind heeft. Inderdaad zit Europa met deze ontzagwekkende bureaucratie
opgezadeld. Zij doen hun werk.Maar zij zijn niet degenen, die werkelijk vorm zouden
kunnen geven aan een nieuw Europa. We hebben eigenlijk zoveel problemen
geschapen. Men zou de meest urgente vraagstukken eerst moeten oplossen. De
overblijvende problemen zou men dan aan de specialisten over kunnen laten. Zoals
het er nu voor staat, zitten ministers tot midden in de nacht te vergaderen over de
invoer van Franse of Italiaanse wijnen.

Tot 3 uur in de ochtend.
Wat? Tot 4 uur en 5 uur in de ochtend. Zou men werkelijk in de veronderstelling

verkeren, dat men de wereldproblemen zou weten op te lossen door op ministerieel
niveau tot het krieken van de ochtend te bekvechten over wijnen?

Of over de aardappelprijzen.
Precies.
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Een persconferentie van de Nederlandseminister-president zal zich rustig tien minuten
bezig houden met de stand van de aardappels in Nederland.
Men kan natuurlijk een té perfecte machinerie opzetten. Ik geloof dat er momenteel

op het EEG-hoofdkwartier in Brussel acht- of tienduizend ambtenaren werkzaam zijn.
Het is een volmaakt topzwaar apparaat geworden. Men zal wellicht oplossingen
weten te vinden voor enkele vraagstukken, maar er is geen sprake van dat men daar
werkelijk de grote problemen van Europa zal kunnen hanteren. Ik bedoel de werkelijk
essentiële problemen.

Dan is er de situatie dat er zeven procent inflatie in de Duitse Bonds-republiek en
vierentwintig procent inflatie in het Verenigd Koninkrijk is.
Het zal natuurlijk volmaakt onmogelijk zijn om een economische eenheid te

scheppen in West-Europa wanneer men doorgaat in de sector van de politiek stunts
uit te halen, zoals dit momenteel nog altijd gebeurt. Gelooft men werkelijk dat men
oplossingen zal weten te vinden voor landen die bijvoorbeeld een verschillende
produktiviteit hebben, wanneer éen land van West-Europa misschien de helft
produceert van een ander, of wanneer, zoals u zegt, de inflatie in het ene land vijf
maal zo hoog is als in het andere? Tenslotte hebben auto's ook verschillende
versnellingen en hier is een uitdrukkelijke reden voor.

Oost-Europa met haar autoritaire regimes schijnt in dit opzicht een voordeel te
vertegenwoordigen, ondanks een al even loodzware bureaucratie, of misschien zelfs
een nog groteskere bureaucratie. Maar zal dit strikt in de hand gehoudenOost-Europa
niet vroeg of laat botsen met een steeds groeiend en verder chaotisch geworden
West-Europa?
Dat zou kunnen. Maar laat ik zeggen. Eén van de meest nadelige kanten van het

democratisch geregeerde Europa - dus ik bedoel West-Europa - is het feit dat alle
politieke partijen walgelijk verdeeld zijn onderling. Zij hebben de allergrootste moeite
om een algemeen aanvaard partijprogramma samen te stellen. Men kan een goed of
een slecht programma hebben. Hoe het ook zij, belangrijk is dat het partijprogramma
met een zekere overtuiging wordt uitgevoerd. Men moet een partijpolitiek opleggen
teneinde haar uitgevoerd te krijgen. Geen van de leiders van het huidige westelijke
Europa bevindt zich in een positie om dit ook daadwerkelijk te doen. De leiders van
West-Europa regeren dikwijls met een meerderheid van slechts éen of twee procent.
De meerderheid zit op de wip en kan gemakkelijk worden omver geworpen. Dat is
nu eenmaal het spel der democratie. Maar wanneer de

Willem Oltmans, Europa. 25 interviews over de toekomst van de Oude Wereld



33

machtsverschuiving inderdaad plaatsvindt dan bevinden de nieuwe leiders zich in
een zwakke positie. Europa begeeft zich van compromis naar compromis, en
misschien zelfs van demagogie tot meer demagogie. Dit is niet bepaald de manier
om een duidelijk politiek beleid te voeren. Het is een soort politiek die ogenschijnlijk
sterk wordt beïnvloed door de mensen zelf. Maar wat denkt het grote publiek in
werkelijkheid? Het zou dit of dat kunnen zijn. Men komt in een situatie terecht dat
politici tot de conclusie komen dat alhoewel zijzelf zeer goed weten dat hun politiek
niet goed is voor het land, zij die toch uitvoeren uit angst eenmeerderheid te verliezen.
Dit is natuurlijk een uitermate ernstige situatie. Het is een situatie, die men alleen
maar dan zou kunnen wijzigen, wanneer het grote publiek beter ingelicht zou zijn
en een duidelijker beeld zou hebben van de grote politieke vraagstukken van Europa
en de toekomst in haar geheel. De mensen zien nu slechts de kleine gefragmenteerde
delen van de problematiek, die zich in hun onmiddellijke omgeving afspelen, zoals
de vraag of éen of andere sociale wetgeving wel of niet wordt doorgevoerd.

Maar bent u niet van mening, dat wij wanneer wij over het Europa van de Negen
spreken wij eigenlijk zouden moeten spreken over een Europa dat reikt tot de Oeral?
U zult zich herinneren hoe de Italianen indertijd hun persoonlijke vrijheid inruilden

voor Benito Mussolini. Deze dictator zorgde er toen voor, dat de treinen op tijd
liepen. De beslissende vraag in Oost-Europa is de persoonlijke vrijheid, en de vrijheid
van het individu. Het is anderzijds natuurlijk een feit, dat de Oosteuropese regimes
snelle besluiten kunnen nemen, en deze besluiten eenvoudig opleggen en ze uitvoeren.
Ondanks dit is het terrein van de economie het belangrijkste zwakke punt van de
Oosteuropese staten. Men heeft de economie ontwikkeld volgens het uitgangspunt,
dat de staat alles moet doen. Hierdoor is een enorme bureaucratie opgezet en ontstaan.
Een ander negatief aspect van hun systeem is, dat zij geen winstdelingsprogramma
hebben. Er bestaat geen stimulans om werkelijk te werken. Er is geen animo.

Ik vraag me af of dit helemaal waar is, maar hiervoor zouden wij een
Sovjet-functionaris in ons gesprek moeten betrekken. Gelooft u, dat de vele
verschillende interpretaties die wij in het Westen aan onze vrije democratie verbinden,
het uitvoeren van de Slot-akte van Helsinki verder zal bemoeilijken?
Hoe bedoelt u dat?
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Ik geloof dat behalve dat we zelf enorm innerlijk zijn verdeeld, we steeds meer met
een zekere pluralistische interpretatie van het marxistisch leninisme in Oost-Europa
te maken zullen krijgen, wat verder zal leiden tot een vertraging van effectieve
toenadering en concrete samenwerking tussen Oost en West.
Voor mij betekent democratie, dat de burger zijn eigen regering kan kiezen. De

burger is bij dit systeem in staat zich vrijelijk uit te drukken en te denken wat hij wil.
Maar regeringen moeten tenslotte in de positie verkeren om werkelijk te regeren.
Dikwijls vermoordt men de democratie als gevolg van onderlinge geschillen, of ten
gevolge van extreme bewegingen, die het een democratische regering onmogelijk
maken een bewind te voeren. Wanneer de staat op die manier het laat afweten, sleept
het de ondergang van de economie met zich mee. Men moet goed beseffen dat de
economie van een land niet meer op zichzelf staat en los is te denken van de totaliteit.
Wij allen tezamen, de arbeiders, de ambtenaren, de zakenmensen en de industriëlen
vormen de staat. Wanneer er geen werkelijk beleid wordt gevoerd zal de economie
ook niet meer functioneren. Dit leidt tot een ontwrichting van het economische leven.
Dit is de richting, die wij thans in het economische leven in de westerse landen
waarnemen ten opzichte van Oost-Europa. Het klassieke voorbeeld op het ogenblik
is Italië. De mensen in Italië, die zich als tegenstanders van de regering opstellen
hebben langzamerhand zoveel aan invloed en macht gewonnen, gedeeltelijk als
gevolg van het gebruik van geweld, dat men erin is geslaagd het land onregeerbaar
te maken.

Tijdens ons gesprek zijn wij langzaam uw Alpentop afgedaald. Hoe ziet u de toekomst
van dit Europa gehuld in de mist van de grond af?
Het is duidelijk dat wij ons in een uitermate ernstige situatie bevinden. We hebben

gesproken over de schaduwen die zich over ons leven werpen. Laten we niet vergeten,
welke schaduwen er boven Oost-Europa hangen. Ik doel hier op de communistische
expansie in de richting van het Westen. Het is een druk die een gevaar voor ons allen
inhoudt. Het noodzaakt ons zelfs om een zekere angst te koesteren. Het brengt ons
ertoe ontzagwekkende bedragen voor de defensie uit te geven. We zijn eigenlijk
betrokken bij een wapenwedloop als gevolg van deze situatie. Wanneer naties steeds
meer wapens produceren zal er een moment in hun geschiedenis komen, dat zij ze
gaan gebruiken. Desalniettemin geloof ik allerminst in een Sovjet-invasie van
West-Europa. Het zou slechts zeer gevaarlijke situaties in Oost-Europa zelf oproepen.
Ik geloof dat de Sovjets belang hebben bij een verdere consolidatie van hun
binnenlandse situatie. Ik denk dan ook niet dat ze zo gek zouden zijn om een oorlog
te beginnen. Zij zouden hiermee alles
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weer op het spel zetten wat zij nu juist voor zichzelf hebben opgebouwd. Zij hebben
verschrikkelijke ervaringen doorgemaakt tijdens de tweede wereldoorlog. Zij weten
wat oorlog betekent. Daarom geloof ik ook, dat hun politiek veel meer is gericht op
politieke infiltratie. Tenslotte heeft de Sovjet-Unie de afgelopen twintig jaar bijzonder
veel bereikt in de buitenlandse politiek zonder een schot af te vuren. De Sovjets zijn
grootmeesters in het scheppen van een situatie waarin andere de strijd voeren terwijl
zij zelf aan de kant toezien. Het is eigenlijk een meesterlijk spel wat de Sovjets spelen,
gezien vanuit het Kremlin. Demeeste landen van Europa, met uitzonderingmisschien
van West-Duitsland, houden zich intensief bezig met deze penetratie en expansie
vanuit de Sovjet-Unie. Misschien is tenslotte een finlandisatie van Europa toch
denkbaar.

Toen ik met president Urho Kekkonen van Finland sprak bemerkte ik hoe geïrriteerd
hij was wanneer Europeanen met een zekere minachting over finlandisatie spreken.
De Finnen voelen zich allerminst een sateliet van de Sovjet-Unie.
Zoals ik de Finnen ken geloof ik ook helemaal niet dat zij naar de pijpen van

Moskou dansen.

Dit wordt zeer overdreven.
Zeer overdreven, inderdaad. Toch zal een land, dat zich in de geografische positie

van Finland bevindt niet geheel de bewegingsvrijheid hebben van andere landen.

De wijze waarop de Nederlandse regeringen in het zog lopen van Washington maakt
hen mijns inziens meer de stropoppen van de Amerikanen, dan sommigen in het Finse
gedrag zien ten opzichte van Moskou.
Dat is waar. Maar wanneer de Zwitsers en de Nederlanders ge-Amerikaniseerd

worden, houdt dit gevaren in die op zeer grote afstand liggen. Ik geef er daarom de
voorkeur aan ge-Amerikaniseerd te worden.

Maar wanneer finlandisatie betekent, wat de Finnen er onder verstaan, in een wereld
waar wij over geleide projectielen beschikken en atoomkoppen gemonteerd in
raketten, dan maakt het langzamerhand ook geografisch gezien nauwelijks meer uit
of men zich in Helsinki, Amsterdam of Bern bevindt. Dus u houdt finlandisatie van
Europa niet voor uitgesloten?
Ik geloof dat alle communistische partijen, vooral op de wijze waarop het

Brezjnev-doctrine functioneert, uiteindelijk toch onder controle
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staan van Moskou. De Sovjets hebben uiteindelijk toch de leiding. Zij kunnen nog
altijd gemakkelijk de politiek in al onze landen conditioneren via deze partijorganen.
Kijkt u maar naar wat er vandaag aan de dag in Italië gebeurt. De Italiaanse democratie
schijnt geen andere oplossing meer te bieden, dan zich te laten conditioneren door
de Italiaanse communistische partij. Zelfs, indien de Franse socialisten er op een dag
in zouden slagen aan de macht te komen, dan zouden zij in belangrijke mate rekening
moeten houden met de Franse communistische partij. Marchais en de zijnen zijn
machtig en invloedrijk geworden. Ik vraag mij dan ook af wat er onder deze
omstandigheden met de NAVO zal gebeuren, het Atlantisch bondgenootschap. Waar
zou deze ontwikkeling de westerse defensie toe leiden?
Maar nogmaals, ik geloof niet dat de SovjetsWest-Europa zouden willen bezetten.

Het is natuurlijk uitermate moeilijk om in de toekomst te kijken. Maar laten wij een
ogenblik stil staan bijvoorbeeld bij het jaar 2030. Ik ben van mening dat wij dan
geleidelijk aan concessies zullen zien aan beide zijden van Europa en tot een echte
symbiose zullen komen. Wij zullen in staat zijn naast elkaar te leven, ondanks onze
verschillen in regeringsvormen. Ik zie geen andere oplossing om in vrede te leven
onder de Europese hemel. Het zal zeer intensieve arbeid verlangen aan beide zijden
van Europa, maar het is de enige realistische mogelijkheid om te overleven.
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Lord Chalfont

Alun Arthur Gwynne Jones werd op 5 december, 1919 in Zuid-Wales
geboren. Hij ging naar de West-Monmouth-school en trad in 1939 toe tot
het Britse leger. Hij vocht in de oorlog in Birma, India, Malakka en op
Cyprus. Hierna volgden verschillende hoge functies waaronder bij de
inlichtingendiensten in het Nabije Oosten, Parijs en bij het Rijn-leger. Hij
bracht het tot luitenant-kolonel. In 1961 verliet Gwynne Jones het leger
en werd Defensieredacteur van de London Times. In 1964 werd hij
benoemd tot staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken. Hij werd toen
verheven in de adelstand en ontving de titel van Lord Chalfont. Hij werd
tevens benoemd tot lid van de Privy Council. Hij hield zich
achtereenvolgens bezig met ontwapeningszaken en vooral ook Europese
aangelegenheden.

Een Sovjet-ambassadeur zei onlangs tegen mij: ‘Vergeet niet dat Groot-Brittannië
over vijf jaar niet belangrijker voor ons zal zijn dan het groothertogdom Luxemburg.’
Dat is een interessante opmerking. In werkelijkheid geloof ik dat Groot-Brittannië

in 1980 binnen de Europese gemeenschap uitermate belangrijk zal zijn. Voorlopig
staan ons twee of drie zeer moeilijke jaren te wachten. Wij moeten het probleem van
onze inflatie oplossen. Wanneer wij daar eenmaal in zijn geslaagd - en ik geloof dat
wij daartoe in staat zijn - is er volgens mij een zeer belangrijke, een leidende rol voor
ons weggelegd in West-Europa. De uitkomst van het referendum over het
lidmaatschap van de EEG, dat onlangs in ons land is gehouden, zal waarschijnlijk een
keerpunt in onze politieke geschiedenis blijken te zijn. Als de uitslag negatief was
geweest, zou dat volgens mij een ramp zijn geweest, niet alleen voor ons, maar voor
heel Europa.

Maar toch waarschuwde u in deTimes van vanmorgen er voor dat onze tegenstanders
of vijanden, mochten zij daartoe besluiten, Engeland aan de rand van een financiële
afgrond zouden kunnen brengen.
Niet in de eerste plaats doordat onze tegenstanders en vijanden daartoe zouden

kunnen besluiten wanneer wij, Engelsen, de noodzakelijke maatregelen niet zouden
nemen. Tot voor kort hadden wij een inflatiepercentage van zo'n vijfentwintig procent
per jaar. Het is duidelijk dat onze regering, wil zij hier verandering in brengen, een
aantal ondubbelzinnige besluiten zal moeten nemen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien
van de overheidsuitgaven, zowel centraal als op plaatselijk niveau. Wij moeten een
aantal duidelijke en kordate beslissingen nemen over het prijs- en inkomensbeleid.
Al deze verschrikkelijk moeilijke en belangrijke besluiten zijn noodzakelijk, willen
wij de inflatie onder controle krijgen en het inflatiepercentage terugdringen, want
met de huidige vijfentwintig procent kunnen we het niet lang meer blijven
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volhouden. Dat betekent dat wij onder ogenmoeten zien dat ons werkeloosheidscijfer
misschien nog wel verscheidene jaren, hoog zal blijven. De eerstkomende jaren
zullen erg moeilijk worden. Maar wanneer wij de noodzakelijke besluiten nemen,
heb ik het volste vertrouwen in onze veerkracht en ons vermogen tot herstel. Nemen
wij die besluiten niet, dan is het gevaar van een economische ineenstorting met alle
maatschappelijke en politieke consequenties vandien, volgens mij zeer reëel.

Wanneer je op zo'n zomerochtend als deze, 19 juni 1975, van het vliegveld naar
Londen rijdt en de vele Jaguars en Rolls Royces ziet, al die mensen die forenzen,
vraag je je af of het Engelse publiek wel psychologisch is voorbereid op zo'n kritieke
periode, ja, of het de symptomen van deze gevaren wel onderkent.
Nee, het publiek is zich niet bewust van de gevaren. Het is eerlijk gezegd moeilijk

te begrijpen hoe dit mogelijk is, omdat bijna elke redelijke politicus de mensen er
momenteel voor waarschuwt. De minister van Financiën, Dennis Healy, heeft erop
gewezen, de eerste minister, minister Crossland, andere leden van de regering -

- de leidster van de oppositie -
- de leidster van de oppositie heeft er voor gewaarschuwd en vele andere politici

eveneens. Ja, u heeft volkomen gelijk. Het kritieke van de situatie is nog maar
nauwelijks tot het bewustzijn van het Engelse volk doorgedrongen. Nog steeds zie
je Rolls Royces, nog steeds is Oxford Street vol met mensen die geld uitgeven alsof
er geen dag van morgen was, nog steeds zijn de winkels welvoorzien, ook al stijgen
de prijzen.
Maar uiteraard betekent dit de stilte voor de storm. Het Britse volk zal zich pas

van de crisis bewust worden als wij in plaats van gewone inflatie, hyperinflatie gaan
krijgen. Wanneer de prijzen van consumptiegoederen te hoog worden, wanneer er
een groot aantal werkelozen komt, dat eenvoudigweg niet in staat is om produkten
te kopen, zelfs niet wanneer deze voorhanden zijn, dan zal er iets als een crisisbesef
ontstaan. Maar het is van het allerhoogste belang dat de regering ingrijpt vóor dat
het zover komt, want als wij eerst wachten tot het Britse volk de crisis aan de lijve
gaat ondervinden, is het misschien al te laat. En dit soort dingen is uiteraard de
voornaamste taak van elke regering, van elk soort leiderschap. De politici van dit
land zijn gekozen omdat zij geacht worden dit soort gevaren te onderkennen, en de
economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, waarmee de gewone
man zich bij gebrek aan tijd niet kan bezighouden te voorzien en maatregelen te
nemen om deze rampen af te wenden. Dit
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is de kern van de crisis waarin het leiderschap van dit land zich bevindt.

Gelooft u dat het Atlantische bondgenootschap in deze situatie van essentieel belang
is?
Ja zeker. Het Atlantische bondgenootschap is in alle opzichten essentieel. Wat

allereerst essentieel is, is de plaats die Groot-Brittannië in Europa inneemt, in de
Europese gemeenschap en in de toekomstige ontwikkeling van Europa. De banden
tussen Europa en Noord-Amerika zijn eveneens absoluut essentieel. Volgens mij
heeft men waarschijnlijk nog nooit met zoveel recht kunnen stellen dat de veiligheid
en het voortbestaan van de westerse industriële democratieën onverbrekelijk met
elkaar zijn verbonden. Je kunt het Atlantische bondgenootschap in dit opzicht al
evenmin verbreken als dit op het gebied van de militaire veiligheid mogelijk is.

Is détente voor Europa niet een illusie?
Nee, het is geen illusie. Het is een proces. Het is geen doel waarnaar wij op weg

zijn. Het is een voortdurend proces, waarbij wij trachten met de Sovjet-Unie en haar
bondgenoten te leven en waarbij wij tegelijkertijd de belangen die wij met elkaar
gemeen hebben proberen te onderkennen. En in de allereerste plaats is het een poging
om het met de Sovjet-Unie eens te worden over de allerbelangrijkste elementen van
crisisbeheersing zodat wij, wanneer zich geschillen tussen ons voordoen of wanneer
er ergens in de wereld een crisis uitbreekt, over een of ander mechanisme beschikken
om de problemen in onderlinge, en niet onmiddellijk als rivalen elkaar het hoofd te
bieden. Ik geloof niet dat détente een illusie is, maar ik geloof wel dat het een illusie
is te menen dat détente een of andere vette prijs is die ons vroeg of laat ten deel kan
worden. Het zal nooit meer zijn dan een voortdurend proces waarbij wij ons van
coëxistentie in westerse zin kunnen proberen te verzekeren, dus geen vreedzame
coëxistentie zoals de Sovjets die opvatten, maar een situatie waarin de Sovjets en
wij naast elkaar bestaan en waarin wij ons realiseren dat wij hetzelfde ruimteschip
bemannen en er samen voor moeten zorgen dat het goed blijft functioneren.

Gelooft u dat de huidige stand van crisisbeheersing voldoende is?
Ik geloof dat het er beter, veel beter voorstaat dan ooit tevoren. Je hoeft bijvoorbeeld

alleen maar te kijken in welke mate de Sovjets en Amerikanen samenwerken bij de
vredespogingen in het Midden-Oosten. Of je kunt denken aan het voortdurende
overleg over de beperking van strategische bewapening, dat op zich zelf al een vorm
van crisisbeheersing en een vorm van een strategische dialoog is. Maar op
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dat gebied is nog veel meer mogelijk. Het proces van détente draagt ertoe bij. Ik ben
trouwens van mening dat het verlangen naar détente in het Westen de laatste jaren
aanzienlijk is afgenomen.
Er is een zekere mate van teleurstelling ontstaan als gevolg van de resultaten op

de drie voornaamste terreinen van détente-onderhandelingen: allereerst het overleg
over de beperking van strategische bewapening dat in feite niet tot enige beperking
geleid heeft, verder de Europese Veiligheidsconferentie waarop de Sovjet-Unie
schijnt te verwachten dat alle concessies van onze kant moeten komen, terwijl zijzelf
niet bereid is op het gebied van liberalisatie en het vrije verkeer van personen ook
maar iets toe te geven, en tenslotte de besprekingen over wederzijdse
troepenvermindering, waarin de respectievelijke belangen naar mijn mening zozeer
met elkaar in strijd zijn dat ik niet geloof dat de mogelijkheden van enige serieuze
troepenvermindering in Europa groot zijn, wil de veiligheid van het Westen niet
ernstig in gevaar komen. Dat wat de Ost-Politik genoemd werd, de politiek van
détente met de Sovjet-Unie heeft zijn élan verloren.

De politiek van Willy Brandt.
Ja.

Bent u bang voor een soort ‘finlandisatie’ van West-Europa?
Ik geloof dat een dergelijk gevaar verre van denkbeeldig is. Ik vermoed dat dit

éen van de doelstellingen van de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie is. Zoals
u weet is deze politiek uitermate flexibel. Ik ben er van overtuigd dat de buitenlandse
politiek van de Sovjet-Unie op het ogenblik niet is gericht op agressie, in welke vorm
dan ook.

Giscard d'Estaing gelooft ook niet dat de Sovjet-Unie agressieve bedoelingen jegens
Europa heeft.
Ik ben het volledig met hem eens. Ik geloof niet dat er van enige militaire dreiging

sprake is.
Maar wat ik daarbij wel zou willen opmerken, is dat als wij zo dom zouden zijn

om eenzijdig te ontwapenen en onszelf te verzwakken, de Russische buitenlandse
politiek heel snel haar flexibiliteit zou tonen. Maar met het precaire evenwicht van
dit moment - precair omdat de balans in aanzienlijke mate ten nadele van het Westen
verschuift, maar hoe dan ook toch een evenwicht vormt - richt de buitenlandse politiek
van de Sovjet-Unie zich meer op economisch en politiek terrein. Wat dat betreft is
het voor hen uiteraard erg belangrijk om te proberenWest-Europa verdeeld te houden
en te voorkomen dat het een machtig economisch en politiek blok gaat vormen.
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Hoe minder eenheid wij vertonen, des te beter voor de Sovjets. Bent u bang voor een
toenemend Amerikaans isolationisme, alle verzekeringen van Ford en Kissinger ten
spijt?
Ja, ik geloof dat dit een zeer reëel gevaar is, een gevaar dat grotendeels door het

optreden van West-Europa zelf kan worden bezworen. Het lijdt geen twijfel dat de
Amerikanen door hun ervaringen in Zuidoost-Azië zeer gedesillusioneerd zijn. Het
is een zware slag voor hen geweest. Op een gegeven moment dacht ik dat het
mislukken van de eerste ronde van Kissingers diplomatie in het Midden-Oosten hen
nog verder zou desillusioneren, maar er schijnt nu toch van enig succes sprake te
zijn geweest.
In een bepaald stadium viel er in de Amerikaanse houding een zeer reëel gevaar

te bespeuren dat zij zouden kunnen gaan geloven dat de last die zij in Europa op zich
hebben genomen, te zwaar was. En naar mijn mening, is die last ook te zwaar.
West-Europa zou er op dit moment zowel op het gebied van de buitenlandse

politiek als op dat van de defensie, naar moeten streven een veel effectiever aandeel
in de conventionele verdediging van Europa op zich te nemen, waarbij de Amerikanen
voor de strategische nucleaire paraplu zouden kunnen zorgen, al zou dit uiteraard
gecombineerd moeten worden met hun militaire aanwezigheid in Europa.
Maar ik heb het gevoel dat wij in West-Europa te lang hebben aangenomen, dat

de Amerikanen altijd wel voor de kosten zouden willen opdraaien en ons, indien
nodig, te hulp zouden willen komen. Dit lijkt mij geen billijke manier om een
bondgenootschap te onderhouden.
Daarom hoop ik dat de toenemende politieke integratie vanWest-Europa er onder

andere toe zal leiden dat onze defensie, ons West-europese defensiesysteem en onze
overkoepelende defensiestructuur sterker zullen worden, beter gecoördineerd en
meer in staat om het volle pond van onze verplichtingen jegens het bondgenootschap
te dragen.

Maar wanneer je ziet dat de Sovjet-Unie, zoals in Tsjechoslowakije, simpelweg
intervenieert wanneer haar filosofie jegens Oost-Europa bedreigd wordt, vraag je
je af waaromWest-Europa bijvoorbeeld niet ingrijpt in Portugal, waar de socialisten
van Soares bij de verkiezingen een duidelijke overwinning hebben behaald, en waarom
wij maar lijdelijk blijven toezien, hoe een minderheid de democratie aldaar
ondergraaft.
Ik geloof dat het antwoord daarop het hele verschil tussen beide

bondgenootschappen aangeeft. Het westelijke bondgenootschap is een vrijwillige
uiting van onze gemeenschappelijke belangen en de gemeenschappelijke structuur
van onze politieke stelsels. Het Sovjet-bondge-
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nootschap, het Warschau-pact is voor een zeer groot deel gebaseerd op de
overheersende positie van de Sovjet-Unie en haar vermogen haar wil aan haar
bondgenoten op te leggen. In het geval van Portugal, gaat het volgens mij om een
punt dat de grondslagen van onze politieke filosofie raakt, omdat wij daar misschien
voor een situatie zullen komen te staan waarin de macht in handen valt van een
communistische regering, die er daarna voor zal zorgen dat er absoluut nooit meer
verkiezingen zullen kunnen worden gehouden. Ik geloof dat dit iets is waar wij met
grote zorg op zullen moeten toezien.

Maar wat zouden wemoeten doen wanneer de communistische partijen van Frankrijk
of Italië een meerderheid bij de verkiezingen behalen?
Ik geloof niet dat wij in militair opzicht iets zullen kunnen doen. Maar in politiek

en diplomatiek opzicht staan wij allerminst machteloos. Zo meen ik bijvoorbeeld -
laten wij met Italië beginnen - dat de Italianen nog lange tijd zullen blijven geloven
dat hun veiligheid voor een zeer belangrijk deel afhankelijk is van hun
NAVO-lidmaatschap. Daar moeten wij hen voortdurend op blijven wijzen. Wat we
hen eveneens duidelijk moeten maken is dat, wanneer de algemene verkiezingen
hetzelfde beeld zullen vertonen als de gemeenteraadsverkiezingen en er een
belangrijke communistische inbreng in de regering komt, het voor hen erg moeilijk
zal worden om in al de NAVO-organen te blijven participeren, ik denk daarbij onder
andere aan de nucleaire planningscommissie.
Wat Portugal betreft, denk ik dat de oplossing voor de Portugezen nog drastischer

zal zijn, omdat zij alles wel beschouwd niet zo verschrikkelijk belangrijk voor het
bondgenootschap zijn. Er zijn een paar bases in hun land gevestigd, maar die kunnen
worden vervangen. Ik geloof dat de buitenlandse politiek van de westelijke landen
er voor een belangrijk deel op gericht zou moeten zijn te onderzoeken of wij geen
tegenwicht in Spanje kunnen creëren. Kortom, ik ben van mening dat wij er bij de
Portugezen geen twijfel aan mogen laten bestaan dat hun lidmaatschap van de
Noord-Atlantische Verdrags Organisatie zeer twijfelachtig wordt en onderwerp van
nieuwe discussies zal vormen, als zij een communistische regering krijgen.
Ik ben er overigens niet zo zeker van of de gebeurtenissen in Portugal niet met

aanzienlijke steun zo niet door inspiratie van buitenaf tot stand zijn gekomen.

Maar wij proberen de wereld onze beslistheid te tonen door mariniers aan land te
zetten, wanneer er ergens bij Cambodja een schip moet worden bevrijd. Zou de
vastberadenheid van het Westen niet veel duidelijker blijken wanneer er een vloot
naar Lissabon zou worden ge-
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zonden en wij zouden verklaren dat wij, nu er vrije verkiezingen gehouden zijn,
gekomen waren om de Portugese democratie te beschermen en Soares en zijn team
te steunen?
Eerlijk gezegd geloof ik niet dat dit nog mogelijk is. Wij zullen er niet toe overgaan

en ik geloof niet dat wij nog in een wereld leven waarin wij dat zouden kunnen doen.
Tenslotte is dat wat u voorstelt, in bepaalde opzichten zeer goed vergelijkbaar met
wat de Verenigde Staten in Zuidoost-Azië hebben ondernomen.
Zij hebben troepen gezonden om te proberen een democratisch regime tegen de

communisten te beschermen en zij zijn er niet in geslaagd.

Maar Thieu is nooit via werkelijke verkiezingen aan de macht gekomen. Hij was een
marionet, zoals Lon Nol een door de CIA geselecteerde generaal was. Zij bestuurden
antidemocratische regimes. Dit is een heel verschil met Soares en de vrije verkiezingen
die in Portugal zijn gehouden.
Ja, er zijn inderdaad zeer aanzienlijke verschillen, maar wat zij gemeen hebben is

het gevaar dat verbonden is aan pogingen om dit soort politieke ontwikkelingen met
militaire middelen te beïnvloeden. Volgens mij word je op deze wijze in een bepaalde
positie gemanoeuvreerd, zonder dat je kunt voorzien hoe je deze weer verlaten kunt.
Ik ben van mening dat het verschrikkelijk belangrijk is dat elke buitenlandse politiek
ervan uitgaat dat je voordat je iets onderneemt, precies weet tot welk resultaat dit zal
leiden. De politiek die u voorstelt is een zeer gevaarlijke politiek. Waar ikzelf, wat
Portugal betreft, bang voor ben, is dat wij Portugal, althans voorlopig, waarschijnlijk
al voor het vrije Westen verloren hebben laten gaan. Wij moeten ons nu in alle ernst
gaan afvragen of verdere voortzetting van Portugals lidmaatschap van de NAVO niet
in zekere zin een gevaar voor het Westen betekent.

Zou Portugal dan de eerste domino in West-Europa zijn die valt?
Nee, ik geloof niet dat het domino-effect inWest-Europa opgaat evenmin trouwens

als in Zuidoost-Azië. Het beeld van de domino was wat al te simpel. Er zijn meerdere
mogelijkheden. Wie zou tenslotte een jaar geleden de huidige ontwikkelingen in
Portugal hebben voorzien? Er zijn nu enige tekenen die erop wijzen dat zich ook in
Spanje politieke veranderingen beginnen te voltrekken.Wieweet wat er in Joegoslavië
gaat gebeuren als Maarschalk Tito sterft? Wij gaan ongetwijfeld een veelbewogen
tijd tegemoet, maar een domino-effect - nee, ik geloof niet dat daar in West-Europa
sprake van is.

Ik lees een boek over de Sovjet-Unie, geschreven door de vroegere
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Italiaanse ambassadeur in Moskou, die onder andere beweert dat de Sovjet-Unie,
met of zonder hulp van het Westen, onvermijdelijk de grootste economische
wereldmacht wordt1..

Hij gelooft dat de hulpbronnen waarover de Sovjet-Unie kan beschikken, zo enorm
zijn dat, wanneer wij deze met onze technologie zullen helpen ontwikkelen, de
Sovjet-Unie de leidende positie in de wereld zal gaan innemen.

Ja, dat lijkt mij inderdaad zeer wel mogelijk. Uiteraard hangt er ook vanaf hoe ruim
je een economisch blok definieert. Wanneer Amerika en West-Europa met elkaar
verbonden blijven, zullen wij in combinatie altijd sterker blijven dan de Sovjet-Unie.

Maar als Portugal, Italië, Frankrijk uitvallen...
Als dat gebeurt, wanneer zich een dergelijke desintegratieproces inzet, zijn de

gevaren uiteraard zeer groot. Niet alleen het gevaar voor economische overheersing,
maar ook andere gevaren. Dit is natuurlijk nauw verbonden met de kwestie van de
détente. Er wordt wel gesteld dat wij door onze handel met de Sovjet-Unie en onze
détentepolitiek in het algemeen, de Sovjets gelegenheid geven zich op hun
economische hulpbronnen te concentreren, terwijl zij anders allereerst aandacht aan
hun leger zouden moeten besteden.
En op grond daarvan, zo stelt men, bestaat het gevaar dat wij hen in feite helpen

ons in economisch opzicht te beconcurreren.

Terwijl zij in ruil voor de technologische voordelen te weinig politieke concessies
doen...
Ja, inderdaad, ik geloof dat wij de grootste, de allergrootste voorzichtigheid moeten

betrachten bij onze toekomstige betrekkingenmet de Sovjet-Unie. Éen van de dingen
die ik graag zou willen zien is een veel nauwere samenwerking tussen de westelijke
landen, Amerika en Europa, op het gebied van de handel met de Sovjet-Unie.
Ik zou graag willen dat de nationale regeringen veel meer aandacht gingen besteden

aan de zakelijke transacties die de Sovjets in het Westen afsluiten. Zo is de
Sovjet-Unie er bijvoorbeeld in geslaagd bijna de hele Amerikaanse graanoogst op
te kopen, omdat zij gebruik wisten te maken van de concurrentie tussen de
Amerikaanse ondernemingen. Dit zijn volgensmij zaken, waarop regeringen zouden
moeten toezien, en niet alleen regeringen. Er zou in het Westen een soort instantie
gevormd moeten worden voor al het handelsverkeer met de Sovjet-Unie en deze zou
er op moeten toezien dat de Sovjets geen misbruik maken

1. The Soviet World door Luca Pietromarchi, George Allen and Unwin Limited, Londen 1964.
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van de concurrentie binnen een bepaald land of tussen de verschillende landen
onderling.

In Nederland hebben wij een minister voor Ontwikkelingssamenwerking, met andere
woorden, speciaal iemand om miljoenen aan Angola en Mozambique uit te delen,
maar geen minister voor de betrekkingen met het Oostblok.

Er is wel gesteld dat het hoog tijd wordt dat onze relaties met dit kolossale blok
dat op een paar honderd kilometer van onze grenzen begint en zich tot Japan uitstrekt,
wat minder fragmentarisch worden.
Dat is absoluut waar. Wij weten te weinig van hen af. Wij weten niet wat hun

bedoelingen zijn. Wij weten niet waar zij op uit zijn. Wij volgen hun economische
activiteiten in onvoldoendemate.Wij zouden veel, veel nauwer moeten samenwerken
en onze inspanningen veel beter moeten coördineren, vooral op het gebied van de
handel met de Sovjet-Unie, want, zoals u terecht zegt, zij vormen een hecht
monolitisch blok. Hun activiteiten worden gecontroleerd door Moskou, dat daarbij
nauwlettend toeziet op de effecten die deze handelstransacties op de buitenlandse
politiek hebben. Willen wij met hen concurreren, dan mogen wij wat dat betreft niet
voor hen onderdoen.

Er is nog een punt dat u onlangs in het interview met Time hebt aangeroerd. John
Adams heeft indertijd al gezegd: ‘Er is nog nooit een democratie geweest die geen
zelfmoord heeft gegpleegd.’ Ik geloof dat u er nogal bang voor bent, dat de democratie
als zij op deze manier verder gaat, ten onder zal gaan en in een linkse of rechtse
dictatuur zal veranderen.
Ja, ik geloof dat een dergelijk gevaar zeer reëel is.

U blijft daar voortdurend op hameren.
Inderdaad. Omdat democratieën het begrip vrijheid, dat voor liberale democratieën

zeer belangrijk is, steeds verder willen ontwikkelen, bestaat het gevaar dat zij in
politiek opzicht (ik bedoel dus niet in zedelijk opzicht) wat al te tolerant worden
waardoor zij sommige mensen de kans geven de democratische instrumenten te
gebruiken om het democratische systeem omver te werpen. Dat is een verschijnsel
dat op het ogenblik overal valt waar te nemen.
Je ziet het in West-Duitsland. Je ziet het hier in Engeland. Je ziet het in Frankrijk,

in Italië. En wanneer wij ons politieke stelsel van parlementaire democratie willen
behouden - en volgens mij is dat absoluut essentieel omdat het immers éen van onze
kostbaarste verworvenheden is - moeten wij er op bedacht zijn het met meer energie
te verdedigen. Wij moeten wat minder begrip tonen, wat minder tolerant zijn voor
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mensen die bereid zijn om de democratie met ondemocratische middelen, al of niet
van gewelddadige aard, omver te werpen. De democratie moet er op bedacht zijn
zichzelf te verdedigen.

Het was een interessante ontwikkeling dat Sir Christopher Soames uit China
terugkwam met het bericht dat de Chinezen bereid waren een ambassadeur naar
Brussel te sturen. Ik geloof dat het daarmeemet Joegoslavië het eerste communistische
land is dat een dergelijke stap onderneemt.
Ja, dat is zeker een interessante ontwikkeling, al was het geen complete verrassing.

Zelf ben ik een jaar of twee geleden in China geweest, als lid van de eerste Britse
parlementaire delegatie die na de opening van de grenzen een bezoek aan dat land
bracht. De Chinezen hechten zeer veel waarde aan het idee van een sterkWest-Europa
dat een tegenwicht kan vormen voor de overheersende positie die de
supermogendheden in dit deel van de wereld innemen. Zij zijn vurige aanhangers
van de Europese eenwording en ik heb kunnen constateren dat zij bereid zijn om
daar in belangrijke mate aan mee te werken, vooral op diplomatiek gebied. Ik ben
dan ook allerminst verrast dat zij een ambassadeur naar Brussel willen sturen. Ik
beschouw het overigens wel als een zeer verheugende ontwikkeling.

Maar het zou in feite zeer belangrijk zijn als er ook een Sovjet-ambassadeur in Brussel
gestationeerd werd en wij ook daar aan de détente zouden kunnen gaan werken.
Inderdaad, maar ik geloof dat een dergelijk vooruitzicht vooralsnog wat al te

voorbarig is.
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Jean Schwoebel

Jean Schwoebel, de diplomatieke correspondent van Le Monde werd op
10 juli 1912 in Mordelles (Ille-et-Vilaine) in Frankrijk geboren. Hij
studeerde letteren en behaalde een doctoraat in de rechtswetenschappen.
Hij won verschillende journalistieke prijzen en publiceerde een aantal
werken, waarvanDe pers, de macht, en het geld (Le Seuil) in 1968 wellicht
het bekendste is geworden. Hij is lid van de Franse commissie voor de
UNESCO. Hij was van 1953-1973 voorzitter van de raad van medewerkers
van Le Monde. Hij is president van de Franse federatie van
journalistenverenigingen.

Wat is er toch met Europa aan de hand?
Ik geloof dat we onderscheid moeten maken tussen Oost-Europa enWest-Europa.

Inderdaad ben ik met u van mening dat Europa als geheel een uitermate zorgelijke
tijd doormaakt. Ik heb de duidelijke indruk, dat op een moment, dat Europa in haar
geschiedenis het grootste aantal intelligente en heldere geesten bijeen tracht te brengen
om passende oplossingen te zoeken voor onze economischemoeilijkheden, dit Europa
terzelfder tijd mensen bijeen brengt, die werkelijk iedere fantasie, en ik zou willen
zeggen, edelmoedigheid, missen. Met andere woorden, op hetzelfde moment dat het
schijnt, alsof Europa erin slaagt haar technische en economische vraagstukken, zelfs
de allermoeilijkste van deze, op te lossen, op een moment in haar geschiedenis, dat
de meeste delen van Europa een zeer hoge levensstandaard wisten te bereiken
vergeleken bij andere delen van de wereld, op dit kritieke moment in haar
ontwikkeling schijnt Europa niet in staat een geest van initiatief, of zelfs een geest
van de meest elementaire moed en fantasie te kunnen opbrengen, ja zelfs de nodige
edelmoedigheid te missen, die wij zo dringend nodig zouden hebben. Vandaar dus
dat het mij opvalt bij de bestudering van de Europese politiek - en tenslotte is dat
mijn taak deze politiek van dag op dag nauwkeurig te volgen - dat het blijkbaar niet
mogelijk is dat mensen echt samen komen en gezamenlijke plannen adopteren, welke
werkelijk een belangrijke allure hebben. Dit geldt niet zozeer de Europeanen alléen.
We zien dit natuurlijk ook elders in de wereld gebeuren. Niemand schijnt in staat de
oplossingen te aanvaarden die in overeenstemming zijn met de gigantische problemen
die ons overal tegemoet komen.

Soms denk ik dat dit schrijnende gebrek aan werkelijk leiders ook in verband staat
met het feit dat men de jongere generatie nauwelijks bij het besluitvormingsproces
schijnt te betrekken.
Ik ben niet helemaal zeker of ik uw vraag precies begrijp, maar wat zeker opvallend

is, is dat jongeren bijna nergens op de vergaderingen en bijeenkomsten, die ik in
Europees verband bijwoon, zijn vertegen-
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woordigd. Het lijkt wel of er zich een soort sclerose ontwikkelt rond de machtscentra,
zowel wat politieke als wat economische macht betreft, wanneer men de deugden
en kwaliteiten van de jeugd onderstreept. Volgens mij is de invloed van de jeugd op
de beslissingen inzake de toekomst van Europa juist hoogst noodzakelijk. De jongeren
vertegenwoordigen immers die constante stroom van vernieuwing? Ik ben daarom
van mening, en ik wil dit herhalen, dat zich zeer ernstige verschijnselen van
weefselverharding (sclerose) voordoen juist omdat men deze onmisbare invloeden
van noodzakelijke vernieuwing voortdurend schijnt te willen onderdrukken. Wat
vooral in het huidige Europa volledig afwezig schijnt te zijn, ondanks juist de
genoemde formidabele ontwikkelingen op wetenschappelijk en technisch gebied,
zijn diepe menselijke kwaliteiten zoals durf, durf om iets te riskeren, en een gevoel
van fantasie en werkelijke bestemming.

Het lijkt wel of nog altijd die mentaliteit van ‘après nous le déluge’ alles overheerst.
Ik ben het helemaal met u eens. Dit zijn geen uitzonderlijk optimistische

perspectieven, ik besef dit. Zij die de teugels van de macht in handen hebben, met
alle mogelijkheden die hen dit zou moeten bieden, schijnen alles te willen doen om
te zorgen, dat zij die macht niet kwijt raken. Zij zijn het die er in belangrijke mate
toe bijdragen, dat de uitdagingen, die de jeugd vertegenwoordigen, worden genegeerd.
En dit symptoom constateren wij niet alleen ten opzichte van de jongeren, die u ter
sprake bracht, maar dit geldt ook voor een groot aantal andere vraagstukken, die door
sociale klassen aan de orde worden gesteld. Sociale gerechtigheid is immers een
vraagstuk van een dergelijke orde? Ik heb de indruk, dat momenteel al deze factoren
worden veronachtzaamd en verward. Toch ben ik ook weer niet helemaal een
pessimist. We zitten in een overgangsstadium in de wereld. Het werkelijke probleem,
dat ons allen aangaat, is het probleem van democratisering. We kennen in westelijke
landen eigenlijk geen echte democratisering. Vanzelfsprekend geldt hetzelfde voor
de oostelijke landen van Europa. Wij, in het Westen, zien ons geplaatst tegenover
elitaire regimes. Het is zeer duidelijk, dat dwars door de geschiedenis heen de elite
altijd werden geleid door hardnekkige pogingen aan privileges vast te houden. Zij
voelen immers altijd, dat wanneer men aan hun macht zou knabbelen, zij hun positie
zouden verliezen. Er is vandaag de dag in dit proces een nieuwe factor die meespeelt,
namelijk de buitengewone expansie van de communicatiemedia. Vroeger kampte de
elite niet met dit verschijnsel. Het was er eenvoudig niet. Ik denk vooral aan de
audiovisuelemassamedia.Meer dan ooit tevoren wensen demensenmee te beslissen
wanneer men besluiten neemt welke hun toekomst
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zullen beïnvloeden. Dit speelt op alle niveaus, in het gezin, in beroepskringen, op
politiek niveau, zowel lokaal als internationaal. Alle mensen willen weten waar het
om gaat en willen aan de besluitvorming deelnemen. Iedereen is er in onze dagen
tegen, dat een kleine groep mensen de beslissingsmacht zou monopoliseren. Men
zou deze lijn zelfs naar het gezin kunnen doortrekken, waar de vader immers in het
verleden de dienst uitmaakte. Wij kunnen nu dezelfde veranderingen waarnemen in
demachtsstructuur van de gemeenschapwaar beroepenworden uitgeoefend. Iedereen
wenst vandaag aan de dag mee te beslissen. Veel van onze huidige moeilijkheden
zijn terug te leiden tot het feit, dat velen weigeren beslissingen te aanvaarden waarin
zij absoluut geen stem hebben gehad. Naar mijn mening is het voornaamste vraagstuk
in de toekomst de democratisering. Dit betekent, dat deelname aan besluitvorming
een routine procedure zou moeten worden. Ik geloof daarom, dat het onjuist is om
te zeggen, dat de wereld in haar geheel een algemene tendens vertoont in de richting
van anarchie en chaos. Dit is gewoon niet waar. Waar wij momenteel eigenlijk in
werkelijkheid mee te maken hebben is een ontwikkeling in de wil en de wens van
de mensen, deel te nemen aan het samenstellen van een nieuwe orde waarin iedereen
echt het recht zou ontvangen om deel te nemen aan de besluitvorming op alle
mogelijke niveaus van menselijke activiteit. Ver van een pessimist te zijn, ben ik
eigenlijk nogal optimistisch gestemd, omdat het schijnt dat de belofte van de toekomst
zal inhouden, dat de mensen werkelijk in staat zullen worden gesteld hun eigen
toekomst te helpen vormen.

Premier Leo Tindemans van België heeft ons in zijn bekend geworden rapport over
de toekomst van Europa aangeraden, dat de landen van de EEG een
gemeenschappelijke buitenlandse politiek zouden adopteren. Beschouwt u dit advies
als realistisch?

Absoluut niet. Ik geloof namelijk helemaal niet dat een gemeenschappelijke Europese
politieke benadering mogelijk is vooral wanneer men de huidige stand van zaken in
ogenschouw neemt, zoals het er met de regeringen van de Negen voorstaat. En
waarom niet? Heel eenvoudig, omdat de buitenlandse politiek van de EEG-landen op
het ogenblik niets anders kan zijn dan een verzameling nationale egoïsmen. En deze
nationale egoïsmen bestrijden elkaar met opvallende kracht, zoniet vandaag, dan
morgen. Een gemeenschappelijke Europese politiek zal alléen dan mogelijk zijn op
de dag dat Europa werkelijk zal begrijpen dat het met de rijkdom aan mensen en met
de rijkdom aan materiële welstand die Europa kent, deze immense rijkdom met al
haar middelen beschikbaar zou moeten stellen om de ellende overal elders in de
wereld te bestrijden. Wanneer Europa dus werkelijk zou inzien,
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dat in een wereld, waar nog overal honger heerst, deze Europese rijkdom nodig is
om te helpen. Dat de wereld onze actieve Europese hulp nodig heeft en dat hiervoor
de allerhoogste graad van volledige fantasie van Europa en Europeanen verschrikkelijk
noodzakelijk is. Met andere woorden: wij in Europa, te midden van een aantal zeer
rijke landen, zouden als in de oudheid opnieuw door een soort geloof moeten worden
bevangen, zoals wij dit manifesteerden in de tijd van de kruistochten. Wij zouden
opnieuw een zeker gevoel van beschaving moeten scheppen, een zeker gevoel van
cultuur, dat authentiek en echt zoumoeten zijn en dat niet, zoals nu gebeurt, gebaseerd
zou moeten zijn op de handhaving en bescherming van onze bevoorrechte
levensstandaard.

Bent u van mening, dat oostelijk Europa met haar culturele erfenis, (men denkt slechts
aan Tsjaikovsky, Tsjechov en anderen) een belangrijke rol zou kunnen spelen bij
deze gewenste vernieuwing van een vernieuwde Europese beschaving en cultuur?
Ik beschouw Oost-Europa absoluut als een niet te onderkennen deel van Europa.

Als er iets is wat ik zeer betreur, dan is het dat Europa al zolang uit twee gescheiden
delen heeft bestaan. Om deze reden ook ben ik een vaste aanhanger van de geest van
Helsinki (1975). En beslist niet voor de redenen, die doorgaans worden gegeven bij
leden van de twee machtsblokken. Er wordt dan gezegd, dat Helsinki goed is voor
détente, omdat de beide supermachten het eens zouden zijn over de noodzaak om de
wederzijdse grenzen te bestendigen. Wat werkelijk belangrijk is in de zogenaamde
geest van Helsinki is, dat wij een raamwerk hebben samengesteld, waarbij alle landen
van Europa een middel hebben gevonden om samen te werken. Hier kan ik ook
terugvallen op mijn eigen ideaal, wat ik de noodzaak tot democratisering heb
genoemd. De Slot-akte die in Helsinki door 33 Europese landen samen met de
Verenigde Staten en Canada werd ondertekend vertegenwoordigt de enige kans om
te komen tot de democratisering van de binnenlandse betrekkingen van Europa als
geheel. Dit betekent, dat een toekomstig Europa niet zal worden geleid of gedicteerd
door de twee supermachten, de Verenigde Staten of de Sovjet-Unie, of bij kleinere
machten als de Bonds Republiek, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk. Het is nu
een noodzaak geworden, dat alle Europese landen in de besluitvorming deelnemen.
Dat is de reden waarommen de Slot-akte van Helsinki dient te verdedigen. Er bestaat
nog steeds een zeker scepticisme onder de westerse landen over Helsinki. Zelfs in
de Sovjet-Unie toonde men terughoudendheid toen de datum van de Conferentie van
Helsinki in 1975 naderde. Maar nu is het dan zo ver, dat alle Europese landen, ook
de neutrale, de grote en de kleine landen, ik denk aan
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Oostenrijk, de Scandinavische landen, Zwitserland en Spanje, allen vasthouden aan
de beginsels van Helsinki omdat het eenvoudig het enige duidelijke raamwerk is
waarbij men in staat zal zijn zijn stem te doen horen en zijn wensen kenbaar te maken.
Daarom ben ik van mening, dat in Helsinki het enige werkelijke waardevolle
diplomatieke gebeuren plaatsvond in Europees verband sinds de tweedewereldoorlog.
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Bruno Kreisky

Bruno Kreisky werd op 22 januari 1911 in Wenen geboren. Hij studeerde
rechten en economie. In 1935 werd hij gearresteerd als een functionaris
van de ‘Revolutionaire socialistische jeugdorganisatie.’ In 1938 werd hij
opnieuw gearresteerd, ditmaal door de Gestapo, welke hem vijf maanden
vasthield. Kreisky vluchtte naar Zweden en verbleef daar tijdens de tweede
wereldoorlog. Hij leerde er Willy Brandt kennen en werkte samen met de
econoom Gunnar Myrdal. In 1951 keerde hij naar Wenen terug en werd
benoemd tot onderdirecteur in het kabinet van de Oostenrijkse president.
In 1953 verhuisde hij naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en in
1959 werd hij benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. In 1956 deed
hij zijn intrede in het lagerhuis (National Rat) van het federale parlement.
Na een aantal functies te hebben bekleed binnen de sociaal democratische
partij werd dr. Kreisky in 1967 tot federaal voorzitter gekozen. In 1970
aanvaardde hij het ambt van kanselier van Oostenrijk. Dit gesprek vond
plaats in het Bundeskanzelamt in Wenen.

Hebt u de indruk dat de geest van Helsinki begint door te dringen in het Europese
bewustzijn?
Om eerlijk te zijn geloof ik dat ik zoumoeten antwoorden, dat de geest van Helsinki

van tijdelijke aard zal zijn. Helsinki was uiteraard een fascinerende bijeenkomst. Een
samenkomst van staatslieden uit Europa en Noord-Amerika, alle tezamen in éen stad.
Bovendien dit vond alles plaats in een of twee dagen. Dit was uiteraard belangrijk.
Het was een onoverdrachtelijke belangrijkheid. Maar zoals u misschien ook zelf hebt
waargenomen, de pers weerspiegelt beslist niet deze geest van Helsinki. Sommige
van de meest kritische journalisten, die de Helsinki ontmoetingen bijwoonden, zijn
misschien enige mate beïnvloed ten gunste van deze geest van Helsinki. Maar in het
algemeen heeft de pers in de democratisch bestuurde landen absoluut niet
weergegeven wat hier is gebeurd. Er heeft in feite een zeer wijde kloof bestaan tussen
deze uitgesproken Europese conferentie en de media.
In de eerste plaats zou men dit kunnen verklaren door het nog altijd bestaande

wantrouwen.

Waar komt die eeuwig voortdurende achterdocht toch vandaan?
Dat is zeer moeilijk om daar de vinger op te leggen. Dit wantrouwen dateert reeds

van tientallen jaren her, omdat de democratische, liberale pers, als men haar aldus
zou omschrijven, gewoon niet wenst te geloven dat Oost-Europa, of de
communistische landen zelf, werkelijk de bestaande kloof met het Westen willen
proberen te overbruggen.

Dit niet willen geloven zou wel eens een ernstige misrekening kunnen
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blijken te zijn.
Het is inderdaad een gecompliceerde situatie. In de dagen van Stalin maakten de

communisten reeds een begin met hun campagne voor vreedzame betrekkingen.
Maar diezelfde propaganda voor vrede werd gesynchroniseerd aan de
koude-oorlogactiviteiten. Het is dus nauwelijks te verwonderen, dat er veel achterdocht
ontstond. Er is tenslotte altijd een aanzienlijke discrepantie geweest tussen wat werd
gezegd en de werkelijkheid. Om die reden zou ik mijn these in deze kwestie aldus
willen samenvatten - ik wil niet zeggen, dat dit een theorie is, want dat zou te
ambitieus zijn - de Sovjet-politiek heeft inderdaad sinds Stalin belangrijke wijzigingen
ondergaan. Zeker, de Sovjet-Unie is nog altijd een communistische dictatuur. Hier
behoeven wij geen illusies over te koesteren. Maar ook de interne politiek van de
Sovjet-Unie heeft wijzigingen ondergaan. Stalinisme, wat men tenslotte als een
speciale vorm van dictatuur zou kunnen omschrijven, bestaat niet meer. De macht
in het land is niet langer in handen gelegd van éen man of van éen leider. Wij nemen
nu in de Sovjet-Unie de toepassing van een andere doctrine waar. De tijd is voorbij,
dat er een primus inter pares was, terwijl de rest van het volk slechts bestond uit
boeren of verwacht werden zich als jabroers op te stellen. Een ander bewijs dat er
veranderingen hebben plaats gehad is het feit dat wij veelbetekenende wijzigingen
kunnen opmerken in de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie. Ook hier hebben
zich zeer bepaalde wijzigingen voltrokken. Het eerste bewijs hiervoor werd duidelijk
bij de ondertekening van het Oostenrijkse Vredesverdrag. Want wat speelde zich op
de achtergrond af?
De leiders in het Kremlin begrepen in die dagen zeer goed, dat twaalf jaar na het

zogenaamde koude-oorlogproces, Europa behoefte had aan een substantiële
adempauze en dat er zeer veel afhing van de wil van de Sovjet-Unie om inderdaad
de buitenlandse politiek te wijzigen. De toen nog onopgeloste Oostenrijkse kwestie
moest gaan dienen als een voorbeeld op wereldschaal, dat de betrekkingen tussen de
Sovjet-Unie en de rest van de wereld diepgaande wijzigingen zouden ondergaan.
Het vredesverdrag dat wij ondertekenden, was niet zozeer een concordaat tussen een
supermacht en een kleine staat van Europa, maar het was meer een verdrag tussen
twee grootmachten, de Sovjet-Unie enerzijds, en de Verenigde Staten, Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk anderzijds. Ik beschouw daarom het Oostenrijkse
Vredesverdrag als het allereerste teken, dat de buitenlandse politiek van de
Sovjet-Unie een wijziging zou ondergaan. Het was het begin van wat wij vandaag
aan de dag omschrijven als een politiek van détente.
Gedurende de afgelopen twintig jaar dat wij aan de hand van dit verdrag hebben

geleefd is Oostenrijk ongetwijfeld een welvarend land

Willem Oltmans, Europa. 25 interviews over de toekomst van de Oude Wereld



54

geworden. Wij behoren thans tot de groep meest welvarende landen in Europa. Wij
bevinden ons onder de landen met een laagste werkeloosheidscijfer, wij hebben
betrekkelijk lage inflatiecijfers, en we hebben sociale vrede binnen onze republiek,
wat op zichzelf een opvallende prestatie is. Dit zijn ook de redenen, dat internationale
zakenkringen zeer geïnteresseerd zijn naar Oostenrijk te komen, omdat wij hier
sociale vrede en een stabiel economisch klimaat hebben geschapen.

U krijgt dus investeringen?
Dit is mede het resultaat van een belangrijk geografisch feit. Wij bevinden ons nu

eenmaal in het centrum van Europa. Wij leven op de grenslijn tussen twee blokken
van staten. Er zijn slechts twee alternatieven: het alternatief waar wij nu bij leven,
namelijk een vreedzaam continent dat gebaseerd is op détente: of, een militaire
demarcatielijn dwars door het hart van Europa heen - Oostenrijk zou dan immers
bestaan in de schaduw van een IJzeren Gordijn? Wanneer dit het geval zou zijn zou
niemand hier investeren. Niemand zou naar Oostenrijk willen komen om huizen en
fabrieken neer te zetten.Wij zien dus dat over een periode van twintig jaar Oostenrijk
zich heeft ontwikkeld als een Europees land waar aanzienlijke investeringen worden
gedaan.We proberen momenteel zelfs een teveel aan buitenlandse investeringen wat
af te remmen.

Waarom?
Wij moeten ervoor zorgen niet te veel inflatie te importeren. Wij proberen het

teveel aan economische activiteiten wat te temperen. Ik geef Amerikaanse senatoren
die mij komen bezoeken het antwoord, als zij informeren naar de winstpunten van
de politiek van détente, dat wij in Oostenrijk het tastbare bewijs zijn van wat détente
in werkelijkheid betekent, zowel in politieke als in economische betekenis.
Ik ben er zelf van overtuigd, ook al ben ik persoonlijk tegen iedere vorm van

communisme, dat de politiek van détente een eerlijke politiek is. Voor de communisten
is het belangrijk, dat er een machtsevenwicht ontstaat. En wanneer men inderdaad
dit machtsevenwicht bereikt, dan heeft het absoluut verder geen zin, ja is het zelfs
uitzinnig stom, om grote bedragen in de wapenindustrie te blijven steken.Wemoeten
streven naar een evenwichtspunt in de bewapening aan beide zijden. De supermachten,
die tenslotte de zwaarste lasten dragen, vooral wat kostbare bewapening betreft,
hebben natuurlijk het meeste belang bij een verdere beperking van steeds hoger
oplopende militaire uitgaven. Dit is een kant van het probleem.
De andere is, dat er voor de Sovjets zeer omvangrijke eigen problemen bestaan.

Zij hebben soms problemen met Hongarije, Polen,
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Tsjechoslowakije en Oost-Duitsland en vooral met China. Daarom, een regering die
door intelligente mensen wordt geleid en op zichzelf een intelligent beleid wenst te
voeren, zou er indien mogelijk de voorkeur aan geven in een stabiele wereld mee te
draaien en niet in een wereld, die vol spanningen en innerlijke verdeeldheid leeft,
waarbij voortdurend nieuwe moeilijkheden aan de grenzen zouden ontstaan. Ik ben
er daarom van overtuigd, dat er zeer veel realistische argumenten zijn om een politiek
van détente te voeren. Het is niet eens zo zeer een vraag van moraliteit. Het is de
consequentie van een pragmatische politiek, die de concrete situatie onderkent en
begrijpt in de wereld van vandaag zoals zij werkelijk is.

Speelt Oostenrijk een rol bij het bevorderen van een politiek gericht op verdere
ontwapening?
Wij zijn betrokken bij de ontwapeningsonderhandelingen.Wij verkeren niet zozeer

in een positie om zelf een concrete bijdrage te leveren. Wat wij doen is een passende
ontmoetingsplaats voor de onderhandelingen aanbieden, welke zoals u weet, Wenen
is. Onze politiek is gebaseerd op het niet toetreden tot militaire blokken. Wij, samen
met andere neutrale en ongebonden landen van Europa, vormen op onszelf een gebied
van ontspanning. Op die wijze dragen wij zelf bij tot het afnemen van de spanningen
in Europa en de wereld. Zwitserland en Oostenrijk vervullen hiermee ook in de
toekomst een nuttige rol.

Maar u bent wel actief in verband van de Verenigde Naties, want waar dat nodig is
stelt Oostenrijk steeds militairen beschikbaar voor patrouillediensten. Een aantal
van uw jonge mensen gaven hun leven voor die taak.
Inderdaad: wij zijn van mening dat het onze plicht is de Verenigde Naties op deze

wijze te helpen. Momenteel dienen onze troepen bijvoorbeeld in Cyprus, in de Sinaï
en de Golan-hoogvlakten.

Yuri Zukov zei mij te betreuren, dat de Slot-akte van Helsinki nooit de massamedia
in West-Europa had gehaald. Hoe komt dat toch?
Wat onze media wensen is het bewijs, dat de Sovjet-Unie, of de communistische

landen in haar geheel, bereid zouden zijn het karakter van hun staatsvorm te wijzigen.
Men probeert de communistische landen ertoe te bewegen de aard van hun sociale
structuur te veranderen. Het is natuurlijk een illusie om dit te proberen. Misschien
zou men bepaalde invloeden kunnen uitoefenen, maar slechts tot op zekere hoogte.
Bijvoorbeeld: Andrei Sacharov. Hij is er. Hij wordt nog steeds in staat gesteld te
verkondigen wat hij te zeggen heeft. Zelfs kan hij mogelijk enige invloed uitoefenen,
in tegenstelling tot andere Sovjet-schrijvers
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en -artiesten, die de gelegenheid kregen de Sovjet-Unie te verlaten en van deze
gelegenheid gebruik maakten. Ik ben daarom van mening, dat de liberalisatie van
een communistisch land slechts mogelijk is tot het moment waar de democratisering
begint.
Communisme streeft nu eenmaal de dictatuur na. Dit systeem is economisch

gemotiveerd. Ik heb Marx gelezen. Al deze landen, met uitzondering van
Tsjechoslowakije, waren industrieel gezien onderontwikkelde landen, waar feodalisme
overheerste en waar het moderne proces van industrialisatie nauwelijks was begonnen.
Hier diende het proces, dat Marx omschreef als de ‘oorspronkelijke opeenhoping
van middelen’, nog te beginnen. Dit doel kon slechts bereikt worden ten koste van
grote offers, welke de mensen opgelegd kregen. Dit soort offers is onmogelijk om
te vragen van hen, die onder een democratisch systeem leven. De noodzaak om een
bijdrage te leveren ten koste van dergelijke offers is de reden, dat er zoveel
ontevredenen zijn. Het is de reden dat velen voorstander zijn van een permanente
verandering van politiek. In andere landen, en ik denk bijvoorbeeld aan
Latijns-Amerika, werd de oorspronkelijke opeenhoping van kapitaalmiddelen verricht
door dictaturen, militaire dictaturen. Zij vestigden industrieën en bouwden fabrieken.
Maar het is bijna niet mogelijk en bovendien onlogisch om van mensen te verlangen,
dat zij een totale verandering in hun leven zonder meer zouden accepteren.
Het communisme in Europa is verbondenmet de oorspronkelijke centralisatie van

de industrie aan de hand van een politieke dictatuur. Maar politieke dictaturen kunnen
nu eenmaal nooit worden beperkt tot uitsluitend de politiek. Zij zullen zich moeten
gaan bemoeien met filosofische vraagstukken, de economie, en alles wat er in de
maatschappij omgaat. Politieke dictatuur en economisch liberalisme zijn nu eenmaal
niet te vermengen.
De permanente crisis in de landbouw is karakteristiek voor de communistische

landen. Wanneer men een koe kan verkopen en daarna technische bijstand weet te
verkrijgen, dan kan men meer koeien produceren en meer graan verbouwen. Wij
hebben in onze landen geen problemen in deze sector. Maar in communistische
landen heeft men heel wat meer vraagstukken op te lossen, dan dat men met slechte
landbouwgrond of verkeerde klimatologische omstandigheden te kampen zou hebben.
Zij hebben politieke problemen, evenals economische problemen. Ik ben van mening
dat zelfs de weerproblemen in de communistische landen een politiek vraagstuk
vormen. Het is duidelijk dat geen van de geïndustrialiseerde landen van het Westen
met dergelijke landbouwproblemen te kampen hebben. Het is dus duidelijk, dat een
linkse economische organisatie helemaal verkeerd is. Een ander vraagstuk waar de
communistische landen onder lijden is het beschikbaar
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zijn van zeer kostbare gespecialiseerde krachten. Men kan fabrieken bouwen maar
het is niet mogelijk mensen in elkaar te zetten.

Alhoewel er weinig over wordt gezegd schijnen de betrekkingen tussen Oostenrijk
en Hongarije, vroeger eens gezamenlijk verenigd in een keizerrijk, uitstekend.
Inderdaad zijn ze erg goed. Hetzelfde geldt voor Polen. In feite hebben wij in het

verleden altijd nogal nauwe betrekkingen met Oost-Europa gehad. Zoals u zegt, met
sommige van deze gebieden waren wij in een keizerrijk verenigd.

Het ziet er echter niet naar uit dat iemand in Oostenrijk naar de oude situatie terug
zou willen.
Daar heeft wat ik zei weinig mee te maken. Ik noemde Hongarije en Polen en zou

er aan willen toevoegen, dat wij onze betrekkingen met Tsjechoslowakije ook graag
zouden willen normaliseren. Met de Joegoslavische regering hebben wij betrekkelijk
goede relaties, terwijl daarentegen de banden met Roemenië en Bulgarije uitstekend
kunnen worden genoemd.

Toch zou ik u willen vragen: bent u van mening dat het een wensdroom is om te
hopen dat de situatie tussen de oostelijke en westelijke staten van Europa op korte
termijn met enige snelheid zou verbeteren.
Er zullen geen politieke veranderingen komen. Men zou echter moeten

benadrukken, dat zolang er een politiek van détente wordt gevolgd er meer
gelegenheid zal zijn liberalisatie door te voeren, dan wanneer er geen détente zou
zijn. Toen wij nog niet tot de ontspanningspolitiek waren overgegaan waren we
constant in een wapenwedloop gewikkeld. Wanneer we steeds maar aan oorlog
denken vloeit hier het constant opvoeren van defensiemaatregelen uit voort. Maar
nu wij in Europa eigenlijk geen opvallende grote conflicten meer hebben is het
immers verstandig en wijs dat we geleidelijk aan zijn overgestapt op deze politiek
van détente?Het is een gezonde filosofie om détente te ondersteunen en er een reeks
verdragen met de landen van Oost-Europa aan vast te knopen. Dit betekent dus meer
liberalisatie, terwijl wij terzelfder tijd realistisch moeten zijn en de grenzen en
mogelijkheden van liberalisatie niet uit het oog mogen verliezen.

Welke leidende rol zouden de sociaaldemocraten in dit evolutionaire proces kunnen
spelen?
Wij constateren dat de sociaaldemocratie zich tussen het conservatisme en het

communisme in bevindt. Voor mij is de sociale democratie, voor zover het de theorie
betreft, of wanneer men haar ideeën hier-
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in betrekt, honderd procent tegengesteld aan communisme. Absoluut helemaal het
tegenovergestelde ervan. Niet in de militaire betekenis, maar wanneer men de beide
systemen vergelijkt. De communisten verdedigen dat de beste manier om de
maatschappij te ontwikkelen is via een dictatuur van het proletariaat, en zeker wat
het begin van de revolutie betreft. Wij zijn daarentegen van mening, dat de wijze om
hetzelfde doel te bereiken met daarbij de minst zware offers van de bevolking te
vragen betekent het pad te volgen van democratie middels socialisme of dus via een
sociale democratie.

U hebt in een artikel in de Europäische Rundschau gesproken over tripolair
communisme. Hoe beziet u de Italiaanse en Franse variaties op het communisme,
als een vorm van titoisme?
Ik moet natuurlijk onmiddellijk onderscheid maken tussen de communistische

partijen in Italië en Frankrijk. De Italiaanse partij heeft zich duidelijk uitgesproken
in termen van het Tsjechoslowaakse experiment met het doel om een socialisme te
kweken ‘met een menselijk gezicht’. De Italiaanse partij heeft ook een protest laten
horen toen de legers van deWarschau-pact landen Praag binnentrokken. De Italiaanse
communistische partij heeft zich veel meer geëmancipeerd gedragen dan andere
partijen. Voor het moment beschouw ik de houding van de Italiaanse communistische
partij als een vorm van dissidentisme met betrekking tot de politieke lijn die in
Moskouwordt uitgestippeld. Zij is bovendien verre demeest krachtige linkse stroming
aan de politieke linker zijde in het huidige Italië. In Frankrijk is de socialistische
partij van Mitterand er in geslaagd het initiatief aan de linker zijde te bemachtigen
en het leiderschap over te nemen. De houding van de Franse communisten is minder
duidelijk en gecompliceerder om te beoordelen.
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Edvard Kardelj

Edvard Kardelj werd op 27 januari, 1910 in Ljubljana, Joegoslavië geboren.
Hij kreeg aanvankelijk een opleiding als onderwijzer. Na de oorlog leidde
hij de Joegoslavische delegatie naar de Vredesconferentie in Parijs. Hij
woonde vervolgens een aantal zittingen van de Verenigde Naties bij in
New York. Hij werd vice-president van de republiek en minister van
Buitenlandse Zaken. Hij was voorzitter van de Nationale federale
vergadering. Momenteel is hij lid van het Presidium van de Socialistische
Republiek Joegoslavië en tevens lid van het Presidium van het centrale
comité van de Communistenbond van Joegoslavië. De heer Kardelj heeft
bijzonder veel gepubliceerd. De auteur ontmoette hem voor het eerst in
augustus 1957 tijdens een officieel bezoek aan Indonesië.

Joegoslavië heeft aanzienlijke ervaring in betrekkingen met de socialistische landen
van Europa. Welke voordelen levert de détente volgens u op voor het Oosten en voor
het Westen? Er wordt namelijk beweerd dat Oost-Europa meer te winnen heeft bij
de détente dan de westerse landen.
Het ontspanningsbeleid in het rationele produkt van eenmin of meer rijp bewustzijn

van de kant van de protagonisten in de bestaande tegenstellingen in de wereld,
namelijk dat een derde wereldoorlog als oplossing voor die tegenstellingen steeds
onmogelijker wordt en dat zo'n oorlog onlosmakelijk verbonden is aan het risico van
een catastrofe voor de mensheid waarvan de afmetingen nu nauwelijks te overzien
zijn. In dit opzicht is de détente de subjectieve waarneming en erkenning van iets
wat objectief niet te vermijden is. Dit bewustzijn is bovenal gebaseerd op een
specifieke gebeurtenis in onze tijd, die al lang geleden door de wetenschap was
voorspeld, maar waar weinigen geloof aan hechtten. Zelfs vandaag de dag zijn er
nog heel wat mensen die niet in zulke theoretische prognosen geloven, namelijk dat
de oorlogs-techniek en -technologie enorm ver is ontwikkeld, dat de militair-politieke
blokken die tegenover elkaar staan zulke hoeveelheden oorlogstuig in bezit hebben
en beschikken over zo'n enorm vermogen om die techniek en technologie op
evenredige basis te ontwikkelen, dat het echt niet realistisch is te geloven in het
vooruitzicht een zo wezenlijk voordeel in het machtsevenwicht te verkrijgen als
nodig is om de overwinning te behalen zonder het gevaar van zelfvernietiging.
Tegelijkertijd ondergingen tijdens de tweede wereldoorlog de sociale structuur van
de wereld en de betrekkingen tussen de naties een diepe verandering. In veel landen,
verspreid over alle werelddelen, werden de krachten versterkt, die werkten in de
richting van nationale bevrijding, socialisme en democratie. Progressieve krachten
in het algemeen, waarvan de sociale, economische en politieke belangen, die landen
tegen oorlog
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keerden, en tegen imperialisme en overheersing door hegemonistische systemen.
Een factor die in dit opzicht extra belangrijk is, is de algemene beweging voor de
bevrijding en gelijkheid van de volken en voor de verandering van het wereldsysteem
van economische en politieke betrekkingen tussen de naties. Deze beweging, die
zich tijdens de tweede wereldoorlog en daarna opvallend ontwikkelde, groeide in de
vijftiger jaren uit tot de krachtige beweging van niet-gebonden landen. Deze
organisatie vormde langzamerhand een werkelijke factor van belang in het
machtsevenwicht van de sociale krachten in de wereld, door het simpele feit dat zij
zich ontwikkelde tot een steeds krachtiger factor van verzet tegen het klassieke
imperialistische beleid de wereld te verdelen, maar evenzeer tegen de huidige opdeling
in blokken. Dit had tenslotte tot gevolg dat er zich belangrijke veranderingen
voltrokken in het bewustzijn van demensen, die het nogminder aanvaardbaarmaakten
een aansturen op een derde wereldoorlog te verdedigen met nationaal egoïsme, de
verwerving van economische en politieke posities in de wereld en hegemonie over
naties, met ideologische expansie, of het opdringen van een of ander sociaal en
politiek systeem aan andere naties. Deze factor gaf zeker niet zelf de doorslag, maar
maakt wel deel uit van het bewustzijn dat door de eerste twee factoren is opgewekt.
Het is natuurlijk mogelijk om in te gaan op de diepte en duurzaamheid van dit

historisch noodzakelijke proces en de mate waarin de noodzaak van de détente als
een stabiele behoefte wordt opgevat. Want ongetwijfeld bestaan er in de wereld van
vandaag nog sociale en politieke stromingen die in strijd met dit proces en deze
opvatting handelen. Niettemin geloof ik zelf dat ik geen illusie koester als ik zeg dat
een derde wereldoorlog niet langer onvermijdelijk is. Met andere woorden, of de
détente gehandhaafd blijft als fundamentele tendens in de verdere ontwikkeling van
de internationale betrekkingen, of dat er op het proces inbreuk zal worden gemaakt
door het een of andere oorlogsbeleid dat op zelfmoord uitloopt, hangt nu aanzienlijk
meer af van de bewuste besluitname van de mens dan van de objectieve toestand in
de wereld.
Het is moeilijk om alle denkbare positieve gevolgen aan te geven van het bewustzijn

dat een nieuwe wereldoorlog objectief gesproken steeds minder waarschijnlijk wordt
en zeker niet langer onvermijdelijk is. Maar als gevolg van deze ontwikkeling zijn
er al twee fundamentele tendensen waarneembaar.
De eerste weerspiegelt zich in de zeer snelle versterking van de politieke stromingen

in de internationale betrekkingen die gericht zijn op vreedzame coëxistentie tussen
de volken. Deze stromingen geven blijk van het besef dat, in omstandigheden waarin
oorlog niet onvermijdelijk is en steeds onmogelijker wordt, de problemen en tegenstel-
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lingen die zich als sociale betrekkingen ontwikkelen in de individuele landen en
delen van de wereld, en in de betrekkingen tussen de naties onderling, kunnen worden
opgelost. Misschien zou ik het eens aldus kunnen zeggen: door alléen binnenlandse
sociale klasse, politieke en ideologische processen in ieder land - dus zonder
inmenging van buitenaf te laten plaats hebben - en door actieve economische, politieke
en andere manieren van samenwerking tussen volken in hun internationale
betrekkingen die op gelijkheid zijn gebaseerd, zal détente te bereiken zijn.
De tweede stroming komt tot uiting in het streven van bepaalde sociale en politieke

machten in de wereld om onder nieuwe omstandigheden nieuwemiddelen te vinden,
of om intensiever gebruik te maken van een paar oude middelen, om datgene te
bereiken wat niet langer met oorlog te bereiken is. Als ik dit zeg, denk ik bijvoorbeeld
aan de wijdverbreide praktijk en het nogal sterk ontwikkelde mechanisme van
inmenging in binnenlandse aangelegenheden van andere landen, van economische
en politieke drukuitoefening, van het ondergeschikt maken van de elementaire
belangen van individuele naties aan de wereldverbreide strategie van het
machtsevenwicht tussen de blokken, in die zin dat de blokken hegemonistische
systemen ontwikkelen op grond van het tegenwoordige evenwicht, maar wat
tegelijkertijd het voortduren van het onderscheid tussen de blokken betekent,
enzovoort.
Beide stromingen worden in het proces van de détente vermengd. De eerste was

karakteristiek voor de conferentie voor Europese veiligheid en samenwerking in
Helsinki, hoewel op dit ogenblik minder in termen van daden en meer in de zin van
verklaringen. Maar verklaringen moeten niet worden onderschat, want zij leggen in
fraaie bewoordingen getuigenis af van de geestelijke gesteldheid van de moderne
mensheid. De Conferentie van Helsinki toonde aan welke verwachtingen en welke
hoop er door de détente bij de Europese naties waren gewekt en welke de eerste
resultaten waren die langs deze weg werden bereikt. Maar dit is niet alléen van
toepassing op de Europese naties. Er bestaat namelijk een toenemend verlangen naar
ontspanning als universeel proces, meer dan naar een reeks onderhandelingen en
afspraken tussen de grote mogendheden of blokken alléen. Dat is bemoedigend want
het is een weerspiegeling van het bestaan van diverse mogelijkheden om van
verklaringen en verplichtingen die in principe zijn aangegaan, over te gaan op daden.
Niettemin nemen wij veel waar in de huidige internationale betrekkingen dat doet
uitkomen dat de détente geen hindernis vormt, of tenminste niet voldoende hinderlijk
is, om de doorbraak van de andere stroming waarvan ik refereerde te verhinderen.
Integendeel, die gebruikt de andere stroming vaak om zich achter te verschuilen.
Daarom meen ik dat de volgende jaren zullen
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worden gedomineerd door het conflict tussen deze twee stromingen en dat het
hoofdzakelijk van het resultaat van dat conflict afhangt of de détente zal doorzetten
en ontwikkeld zal worden, niet alleen als betrekking tussen de twee blokken, maar
ook als middel om de internationale betrekkingen in het algemeen te democratiseren.
Levert de détente meer voordelen op voor Oost- dan voor West-Europa? Als we

ons het alternatief voor de ontspanning kunnen voorstellen, geloof ik niet dat dit een
realistische wijze van vraagstelling is. Er bestaat maar een alternatief voor de détente
- gerichtheid op oorlog als onvermijdbaarheid, die deze ook onvermijdelijk zou
maken! Ik heb al gezegd dat zo'n gerichtheid voor geen enkel deel van Europa
voordeel zou opleveren, in welk opzicht dan ook. Maar als we geen genoegen nemen
met de logica van deze gedachtengang, kun je er aan toevoegen dat de détente niets
heeft veranderd aan het machtsevenwicht tussen de blokken. Dat wil dus zeggen dat
niemand ook maar iets heeft verloren in termen van huidige maatstaven voor hun
veiligheid. Maar als er, in de loop van het ontspanningsproces tot dusver, zelfs maar
een klein stapje is gezet in de richting van het opgeven van de bewapeningswedloop
en andere strijdvormen om voordelen te behalen in de machtsverhouding, of die te
vervangen door onderhandelingen met als doel het opbouwen van een
veiligheidssysteem voor alle volken, dan komt dat zonder twijfel ten goede aan alle
Europese volken in zowel Oost als West.
Tenslotte denk ik dat niemand de illusie koestert dat er een echte collectieve

veiligheid in Europa kan worden opgebouwd alleen op grond van wederzijdse
niet-aanvalsbeloften en dergelijke. Daarom is het niet realistisch te vrezen, dat de
détente ertoe zal leiden dat of het Oosten of het Westen concessies doet die de
veiligheid van de ene kant of de andere in gevaar brengen. Om dichter te komen tot
het doel, dat de collectieve veiligheid in Europa wordt genoemd, moeten er echte
garanties worden gegeven aan de volken van beide blokken en daarbuiten. Het is te
begrijpen dat éen van deze garanties een bepaald machtsevenwicht is. Maar dan niet
het soort evenwicht dat een voorzetting van de steeds gevaarlijker
bewapeningswedloop uitlokt, of de invloedssfeer en hegemonie over naties uitbreidt,
maar eerder een evenwicht dat leidt tot geleidelijke maar resolute vermindering van
het bewapeningsniveau, tot het uiteindelijke doel van algemene en volledige
ontwapening en meer in het algemeen tot de afschaffing van gesloten
defensiesystemen, die de hegemonie nu eenmaal als onvermijdbaar gevolg in zich
bergen. De verdere ontwikkeling van de collectieve veiligheid in Europa en de
ontspanning in het algemeen hangt daarom in de eerste plaats af van de vraag of, en
in welk tempo, de Europese volken van beide blokken, en die daarbuiten, in staat
zijn een systeem van echte
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garanties te ontwikkelen op nieuwe terreinen zoals wapenbeperking, benadrukking
van de onafhankelijkheid van alle Europese landen, het openstellen van die landen
voor elkaar in economisch en cultureel opzicht, en de uitbreiding van hun
samenwerking.
Gegeven de huidige realiteiten in Europa en de wereld, is het natuurlijk niet

gemakkelijk om deze doelen te formuleren, laat staan ze te bereiken. Maar juist om
die reden is de détente,met al zijn tekortkomingen, niettemin de enige weg die leidt
in die richting. Juist langs die weg kunnen we begrip opbrengen voor de positieve
betekenis van de Conferentie van Helsinki.

In 1955 riep President Sukarno van Indonesië de Bandungconferentie van
Afro-Aziatische landen bijeen. Die ontmoeting werd het historisch startpunt van de
beweging van niet-gebonden landen, waarvan heden ten dage president Tito éen van
de belangrijkste vertegenwoordigers is. Bij een aantal gelegenheden heeft Joegoslavië
initiatieven ontwikkeld om tot de oplossing van conflicten tussen partijen te komen.
De Conferentie van Bandung is inderdaad éen van de belangrijkste momenten in

de ontwikkeling van de beweging van niet-gebonden landen. Maar zelfs vóor de
Conferentie van Bandung, bij het allereerste begin van de koude oorlog, speelde het
beleid van niet-gebondenheid al een rol van groeiend verzet tegen de neiging de
wereld in blokken te verdelen als belangrijkste middel om de tegenstellingen in de
wereld op te lossen. Vanaf die beginjaren van de koude oorlog heeft het beleid van
niet-gebondenheid bijgedragen aan het streven naar minder spanningen in de wereld.
Daarom hebben de niet-gebonden landen vanuit de Conferentie van Belgrado in 1961
een boodschap verzonden aan de regeringen van de belangrijkste landen binnen beide
blokken om samen aan tafel te gaan zitten en een oplossing voor de koude oorlog te
vinden. Door haar bestaan en activiteiten heeft de beweging van niet-gebonden landen
een buitengewone bijdrage geleverd aan het scheppen van omstandigheden waarin
een begin van nieuwe ontwikkeling in de wereldpolitiek kon plaatsvinden: de détente.
Dit beleid houdt in dat niet-gebonden landen zich niet afsluiten in hun eigen kring

maar veeleer streven naar samenwerkingmet alle andere landen die gelijkgezind zijn
ten opzichte van een bepaalde kwestie. Joegoslavië werkte juist in zijn kwaliteit van
niet-gebonden land tijdens de voorbereidingen voor de derde ronde van de Conferentie
van Helsinki nauw samen met de landen die u zoëven noemde en die niet tot een van
de blokken behoren, én met een aantal landen die, hoewel ze tot een van de blokken
behoren, veel gemeen hebben met de opvattingen van de Europese landen die niet
tot een van de blokken behoren. Ik ben ervan overtuigd dat al die landen een
belangrijke bij-
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drage hebben geleverd aan het succes van de Europese Conferentie voor veiligheid
en samenwerking. Dat is bemoedigendmet het oog op de toekomst.Met name geloven
wij dat activiteiten, zoals die door de eerder genoemde landen zijn ontplooid bij de
voorbereiding van de Conferentie van Helsinki, voortgezet dienen te worden omdat
zij een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de détente in Europa
kunnen leveren.
Voor ons is dit een extra belangrijke zaak, omdat het volgende bedrijf van de

Europese Conferentie voor veiligheid en samenwerking (dus de vergadering van
vertegenwoordigers die door deministers vanBuitenlandse Zaken van de deelnemende
landen benoemd worden) in 1977 plaats zal vinden in Belgrado. Ter voorbereiding
van die bijeenkomst zal de regering van Joegoslavië zeker voorbesprekingen beginnen
met alle deelnemers van de Conferentie van Helsinki en natuurlijk ookmet de landen
die u noemde.

Joegoslavië, een socialistisch land, heeft zijn grenzen opengesteld. Mensen uit
Nederland en Joegoslavië hebben niet langer visa nodig om elkaar te kunnen
bezoeken. Was u, toen u in Joegoslavië tot deze stap besloot, niet bang dat spionnen
en agents-provocateurs het gemakkelijker zouden vinden uw land binnen te komen
en uw socialistische regering onrust te bezorgen?

Meent u dat de vermindering van spanning in Europa gediend is als beide delen
van dit werelddeel hun visumbeperkingen zouden afschaffen en een vrijer en
gemakkelijker contact tussen de volken van Europa zouden voorstaan?
De Joegoslavische grenzen zijn inderdaad opengesteld en Joegoslavië heeft een

overeenkomst gesloten om visa af te schaffen, niet alleen met Nederland maar met
veel Europese en andere landen die zo'n stap wilden nemen. Iedere Joegoslavische
staatsburger, op een heel enkele uitzondering na, heeft recht op een paspoort. De
grenzen van Joegoslavië zijn tegenwoordig zeer gemakkelijk te overschrijden, in
vergelijking met heel Europa.
Of we bangwaren voor spionnen en agents-provocateurs?Daar kan ik het volgende

antwoord op geven: Joegoslavië is een niet-gebonden land met socialistisch
zelfbestuur. Als zodanig heeft Joegoslavië veel vrienden in de wereld; ook degenen
die het niet met alles eens zijn respecteren zijn onafhankelijkheid en het recht om
zelf over zijn binnenlands en buitenlands beleid te beslissen. Maar er bestaan ook
krachten die doorgaan zich intensief te mengen in onze binnenlandse
aangelegenheden. Hoe dan ook, wij allen weten dat er tegenwoordig over de hele
wereld verspreid complete mechanieken bestaan met een grote onafhankelijke macht
en die maar éen doel hebben, namelijk
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hun neus in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen te steken en op die
manier zekere posities in het machtsevenwicht te verwerven. Toen ik uw eerste vraag
beantwoordde, heb ik daar al over gesproken. In dat opzicht maken ‘open grenzen’
het zeker moeilijker voor ons dergelijke buitenlandse acties te bestrijden. Maar wij
meenden dat onze socialistische maatschappij van zelfbestuur, ook al is ze nog jong,
in staat was een dergelijke druk te weerstaan, en dat open grenzen haar zelfs sterker
zouden maken. De ervaring heeft ons geleerd dat deze opvatting juist is.
Maar ik vertel u dit niet om over Joegoslavië te praten, maar als inleiding op mijn

antwoord op het tweede deel van uw vraag. Ja, in principe zijn we er zeer sterk van
overtuigd dat de Europese landen datgene zouden moeten doen wat u zegt, en nog
veel meer. Ons eigen beleid is dus een weerspiegeling van ons principiële standpunt.
We moeten echter ook acht slaan op de andere kant van de medaille waar ik zojuist
al op zinspeelde. Het feit dat er heden ten dage in Europa nog gesloten grenzen
bestaan, mag zeer zeker een anachronisme worden genoemd. Ongeacht de
socio-historische en andere omstandigheden die worden genoemd om hun bestaan
te rechtvaardigen of te verklaren, blijft het een feit dat deze toestand de afspiegeling
is van een verzwegen maar wereldomvattende oorlog die achter de détente en alle
wettelijke internationale betrekkingen omwordt gevoerd, een oorlog die wordt geleid
door alle mogelijke soorten inlichtingendiensten en dergelijke, en die éen van de
grootste problemen gaat vormen van de tegenwoordige tijd. De consequentie daarvan
is dat het vraagstuk van het opheffen van de gesloten grenzen als wederzijdse
verplichting van Europese landen, niet anders aan de orde kan worden gesteld dan
in relatie met het probleem van inmenging in binnenlandse aangelegenheden van
andere landen, hoewel het woord ‘inmenging’ zeer mild is voor hetgeen er in
werkelijkheid aan de hand is. Daarom geloof ik dat de bescherming van Europese
volken tegen dergelijke vormen van inmenging zeker behoort tot de ‘echte garanties’
waarover ik in antwoord op uw eerste vraag sprak. Als we hiertoe niet in staat zijn,
of liever, zo lang we hiertoe niet in staat zijn, moeten we erop rekenen dat
verschillende landen in dit opzicht min of meer beperkend zullen optreden.

Verwacht u dat het Europa van de toekomst zal bestaan uit 33 staten die steeds
nauwer zullen gaan samenwerken, of gelooft u dat de huidige verdeling in de Negen,
de neutrale en de socialistische staten zal blijven bestaan?
Ik geloof dat het Europa van de toekomst een gemeenschap van vrije volken zal

zijn die een weerspiegeling vormt van een hoog en steeds groeiend niveau van
menselijke integratie waar wederzijdse sa-
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menwerking op een multilateraal gebied in belang zal toenemen en waar de
staatsgrenzen zullen ophouden hindernissen te vormen tussen naties en mensen, zoals
nu het geval is.
Maar dit is een toekomst die er niet vanzelf zal komen. Op het ogenblik is het voor

de mensen, die ook zo over de toekomst van Europa denken het belangrijkste dat zij
zich realiseren welke wegen naar zo'n Europa leiden. Eigenlijk hangt iedere stap
vooruit op die weg af van de verandering van een aantal historische omstandigheden
die voor een deel afhankelijk zijn van de Europeanen zelf en van de ontwikkeling
van hun samenleving, en voor een ander deel van de geleidelijke ontwikkeling van
de eigentijdse wereld in het algemeen. Met andere woorden, Europa kan zelf niet
veranderen, tenzij de hele wereld verandert.
De weg naar zo'n Europa van de toekomst veronderstelt niet alleen het inblazen

van leven in de ‘geest van Helsinki’ en het slaan van bruggen van democratie en
gelijkheid naar de onderontwikkelde delen van de wereld, maar ook een verdere
gedaanteverandering van de sociale politieke betrekkingen binnen ieder Europees
land, zowel als in zijn internationale positie. Ik denk bijvoorbeeld aan een geleidelijke
ontwikkeling van deze betrekkingen die het soort tegenstellingen, dat ontstaat in het
conflict tussen sociale systemen en tussen volken die in hun wederzijdse betrekkingen
niet gelijk zijn, verzacht en doet verdwijnen. Van doorslaggevende betekenis voor
zo'n ontwikkeling nu is bovenal de mate van bereidheid van de kant van de Europese
naties de vreedzame coëxistentie en actieve wederzijdse samenwerking te versterken
en door middel van praktische oplossingen de verbetering en geleidelijke opheffing
te steunen van tegengestelde economische ontwikkelingsprocessen in het ‘noorden’
en in het ‘zuiden’ van de wereld. Ook zullen alle andere vormen van economische
en politieke onderwerping van mensen, dat wil dus zeggen alle vormen van
imperialisme, hegemonie en dergelijke moeten verdwijnen. Alles wat tot dusverre
langs deze wegen tot stand is gebracht vertegenwoordigt slechts de eerste stappen
in de richting van de vestiging van een verenigd Europa, ‘georganiseerd’ - als ik het
zo mag uitdrukken - op andere fundamenten. Een Europa dat, als zodanig, een
belangrijke factor van samenwerking en vertrouwen zou betekenen tussen de
onafhankelijke en gelijke volken van de wereld. Ofschoon ik geen pessimist ben,
onderschat ik niet de kracht van objectieve en subjectieve factoren in Europa en
elders die zo hun eigen visie hebben op een Europa dat langs de grenzen tussen de
blokken is ‘geordend’. In dit opzicht vormen de huidige groeperingen of dergelijke
nu bestaande verdelingen, waaraan u refereert, niet alleen de realiteit maar jammer
genoeg ook de toekomst van Europa voor zover die nu valt te overzien.
Zo is er bijvoorbeeld sinds kort in zeker opzicht bij de blokken een
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opleving waarneembaar van de neiging zichzelf niet alleen in militaire allianties af
te schermen maar ook in gecentraliseerde politieke en economische systemen.
Zorgwekkend zijn met name demogelijkheden om het recht zichmet de binnenlandse
aangelegenheden van verschillende landen te bemoeien te ‘legaliseren’ in naam van
een of ander hoger doel en zo het bloksysteem en de samenhang in het blok veilig
te stellen. In bepaalde landen worden binnenlandse veranderingen eerder beschouwd
als een provocatie of bedreiging van het evenwicht binnen het blok of zelfs tussen
de blokken onderling, dan als het soevereine recht van iedere natie, als essentieel
onderdeel van de veiligheid en samenwerking in Europa en als voorwaarde voor een
toekomstige Europese samenleving van vrije en gelijke volken.
Maar hoe lang en bewerkelijk het proces van uitgroeien boven de blokken en

andere verdelingen ook is, toch geloof ik dat het niet te onderdrukken valt. Zoals ik
ook van mening ben dat de verouderde economische en politieke orde die in het
algemeen op de wereld bestaat, zal veranderen. Europa is niet en kan niet geïsoleerd
zijn van het algemene proces van emancipatie in de wereld. Dat betekent dat het
vooral de Europese naties zelf zijn die moeten strijden tegen de overblijfselen van
tijden en betrekkingen uit de tijd toen Europa de bakermat van de blokken was, de
wieg van wereldoorlogen en het moederland van koloniale soortgelijke systemen.
Bij deze gelegenheid zou ik er ook aan willen herinneren dat de tweede

wereldoorlog de grondslag heeft gelegd voor de huidige toestand in Europa, met
inbegrip van de verdeling in blokken. Maar dat die oorlog tegelijkertijd belangrijke
positieve veranderingen in Europa en in de hele wereld met zich heeft meebracht.
Ook de golf van economische en politieke emancipatie van volken die in de afgelopen
dertig jaar het karakter van een ware anti-imperialistische wereldrevolutie kreeg,
waardoor de mensheid een nieuw tijdperk van haar geschiedenis is ingegaan, heeft
zijn oorsprong in de aard van de tweede wereldoorlog. De volken van Europa
verenigden zich tegen het fascisme en demonstreerden, samenmet andere voormalige
koloniale landen, hun weigering een passieve rol te spelen bij de nieuwe verdeling
van de wereld door de grote mogendheden en blokken. Tegelijkertijd gaven ze blijk
van hun wens heer en meester over hun eigen lot te willen zijn. De jongste sociale
processen in Europa tonen ook aan dat ons werelddeel actief deel uitmaakt van het
algemene streven van naties naar een democratisering van de internationale
betrekkingen en het bereiken van sociale vooruitgang in het algemeen.
De toekomst van Europa ligt daarom niet in een zelf gewilde opsluiting in verdeelde

blokken, in de verstening van blok- of neo-blok-structuren, maar in een zo wijd
mogelijke openstelling voor zowel de
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afzonderlijke Europese landen als voor de wereld van de ontwikkelingslanden, maar
dan wel op een nieuwe basis. Als ik het heb over een nieuwe basis, denk ik niet aan
formele begrippen en veiligheidsverklaringen, vrede en samenwerking, maar aan
oprechte veranderingen in de betrekkingen tussen staten en naties, zowel in Europa
als in de rest van de wereld. En ik zou willen benadrukken dat onvermijdelijke en
onwezenlijke veranderingen in de betrekkingen tussen staten met verschillende
sociale systemen alleen maar mogelijk zijn op grond van de gelijkheid en het
souvereine recht van ieder volk het soort leven te kiezen dat het het beste schikt.
Daarbuiten heeft niemand het recht andere volken ‘het geluk te brengen’.
Als socialistisch en niet-gebonden land van Europa streeft Joegoslavië met een

bijzonder belang de politieke opening naar de niet-gebonden landen van Europa na,
zowel oostelijk als westelijk, en de economische opening van Europa naar de
ontwikkelingslanden. Ik ben er zeker van dat er geen sprake kan zijn van stabiliteit
of vooruitgang in de wereld, met inbegrip van Europa, als de beweging van
niet-gebonden landen niet als een van de doorslaggevende factoren in de over de
hele wereld verbreide détente erkend wordt. Of als het confrontatiebeleid met die
beweging of haar onderwerping aan blokgebonden belangen niet wordt stopgezet.
Of wanneer de kloof tussen de ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden niet wordt
overbrugd. Als er geen wezenlijke verandering komt in het economisch systeem dat
opkwam in het tijdperk van nationalistische hegemonie, imperialisme en kolonialisme,
en vervangen moet worden door een nieuw systeem van internationale economische
betrekkingen, zal er geen stabiliteit zijn. Naar mijn stellige overtuiging zullen de
volken van Europa, als ze geleidelijk aan hun verdeeldheid overwinnen en ouderwetse
begrippen en doctrines zowel in betrekkingen tussen Europese landen onderling als
in die met de rest van de wereld opdoeken, de essentiële voorwaarden scheppen voor
hun eigen eenwording, voor stabiliteit en vrede in Europa. Zij zullen dan zodoende
ook nieuwe wegen van samenwerking en menselijke integratie met andere delen van
de wereld aangeven.

Volgend jaar, 1977, zal Joegoslavië optreden als gastheer voor de tweede conferentie
over Europese veiligheid en samenwerking. Welke verwachtingen koestert u over dit
conclaaf van heel Europa?Wat zou volgens u iedere deelnemende staat moeten doen
om zich adequaat op deze vergadering voor te bereiden?
Ik hoop dat het proces van ontspanning en Europese samenwerking, dat door

Helsinki een krachtige impuls heeft gekregen, zich verder zal ontwikkelen. Ook hoop
ik, dat de conferentie in Belgrado toch nog een andere bijdrage aan dat proces zal
leveren. Iedereen zal inzien dat
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succes zal afhangen van de bereidheid en kracht van alle deelnemers aan dat proces
om door te gaan met het verlenen van noodzakelijke steun in de geest van wederzijds
begrip en respect voor de belangen van alle Europese landen en van ieder land op
zich.
De Slot-akte van Helsinki maakt nu deel uit van de Europese realiteit. Europa zou

daarnaar moeten leven en haar onderlinge betrekkingen geleidelijk harmoniseren.
Gegeven de verdelingen en realiteiten in Europa en ook de rest van de wereld, zal
dit een buitengewoon gecompliceerd en langdurig proces zijn.
Het zal daarom zeker de belangrijkste taak van de Conferentie in Belgrado in 1977

zijn om de behoefte aan veelomvattende en constructieve pogingen door alle Europese
landen om de aangenomen besluiten op consequente wijze na te komen, te bevestigen.
Want de samenwerking en veiligheid van de Europese staten zijn voorwaardelijk
aan elkaar verbonden als onderdelen van een algemeen proces van ontspanning. Dit
is het enige alternatief voor een beleid dat wordt gevoerd vanuit machtsposities en
dat tot oorlog kan leiden, of dat nu een wereldoorlog is, of de vorm heeft van een
reeks ononderbroken plaatselijke oorlogen en andere gewelddadige veranderingen
van het machtsevenwicht in de wereld door inmenging in de binnenlandse
aangelegenheden van de verschillende landen.
In het licht van de huidige Europese realiteit zou de Conferentie in Belgrado zijn

doel niet hebben bereikt als zij zou worden omgevormd tot een polemische discussie
over de mate waarin de verschillende landen zich aan de besluiten van de Conferentie
van Helsinki hebben gehouden. Het is begrijpelijk dat er een aantal onaangename
waarheden over dit onderwerp zouden kunnen worden gedebiteerd. Ik zie echter niet
welk ander doel dan een vergroting van wederzijds wantrouwen hierdoor zou worden
gediend. Het komt mij daarom voor dat het voor de deelnemers hoogst belangrijk is
opnieuw hun bereidheid te bevestigen om op praktische wijze bij te dragen tot de
verwezenlijking van de serie gestelde doelen. Dit gaat te meer op daar er in Europa
al enkele gevolgen van de Conferentie van Helsinki waarneembaar zijn. Het valt te
verwachten dat die ontwikkeling zich door zal zetten.
Ik geloof dat juist hierom de Conferentie in Belgrado nog een andere taak heeft,

namelijk het wagen van een maximale poging om concrete voorwaarden en
mogelijkheden aan te geven voor de verdere praktische toepassing van de besluiten
van de Conferentie van Helsinki. In dit opzicht worden we met een scala van
problemen geconfronteerd - van de situatiemet betrekking tot de huidige economische,
culturele, politieke en andere soorten samenwerking tot de toestand in de betrekkingen
tussen de Europese landen onderling en hun onafhankelijk-
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heid, soevereiniteit en ontwapening. Ik zal deze problemen nu niet aan een concrete
analyse onderwerpen. Het is echter duidelijk dat de conferentie in Belgrado alleen
maar kan slagen als zij een constructieve bijdrage levert aan het scheppen van
gunstiger voorwaarden om tenminste enkele van deze problemen op te lossen, opdat
zij daardoor het wederzijds vertrouwen tussen de Europese volken versterkt.
Het zou daarom gerechtvaardigd zijn te verwachten dat de benadering van en

betrokkenheid bij de oplossing van deze problemen door de diverse Europese landen
niet zozeer gebaseerd zal zijn op de logica die achter de instandhouding van de
verdeling van Europa in blokken steekt, als wel op een gemeenschappelijke wens de
voorwaarden te scheppen om deze verdelingen te overwinnen. Natuurlijk ben ik mij
ervan bewust dat blokken een realiteit zijn van het historische tijdperk waarin wij
leven en dat de afschaffing ervan niet alleen een zaak van subjectieve wenselijkheid
is. Feitelijk zijn de blokken eerder het gevolg van de reële toestand in Europa, dan
dat ze er de oorzaak van zijn. De tegenstellingen in de wereld en de conflicten die
daaruit voortvloeien, zouden daarom niet zomaar verdwijnen als alleen maar de in
blokken verdeelde militair-politieke organisatie zou worden ontbonden. Achter deze
tegenstellingen bevinden zich sociale krachten van beide kampen en het doet er niet
toe of die georganiseerd zijn in blokken of niet. Daarom is het oplossen van
bloktegenstellingen en de opkomst van een wereld zonder blokken alleen mogelijk
in een historisch proces waarin de wereld zou veranderen in een integraal systeem
van economische en politieke betrekkingen tussen volken. Met andere woorden, de
wereld zou niet veranderen door de ontbinding van de blokken, maar de blokken
zouden verdwijnen met het veranderen van de wereld.
Niettemin verandert de wereld dan ook en demate van invloed van het bloksysteem

op de internationale betrekkingen kan daarom alleen maar afnemen. En of dit proces
zich nu snel of langzaam zal voltrekken hangt van de naties af, van de mensen.
Essentieel is dat we ons niet kunnen en mogen schikken in de opvattingen volgens
welke een verdeling over de hele wereld het enige en onvermijdbare perspectief voor
de toekomst is. Hierin ligt de essentie en de historische betekenis van het beleid en
de daden van de beweging van niet-gebonden landen en hun gedrag ten opzichte van
de blokken. Dat is de belangrijkste reden waarom de niet-gebonden landen, die de
onmiddellijke formele ontbinding van de blokken niet als een realistischemogelijkheid
beoordelen, zich niettemin onwrikbaar hebben verzet tegen de druk om zich aan de
blokken te onderwerpen. Zij zullen niet ophouden te eisen dat de wereldproblemen
in gelijkheid door alle volken ter wereld zullen worden opgelost onder de voorwaarden
van vreedzame coëxistentie, zonder oplegging van sociale en politieke systemen en
zonder inmen-
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ging in de binnenlandse aangelegenheden van andere volken. Zij zullen de erkenning
eisen van het recht van alle volken niet alleen op zelfbestemming maar ook op
democratische gelijkheid in alle internationale betrekkingen. Een historische beweging
in de richting van dat doel is terzelfder tijd de enige werkelijke manier om het systeem
van de verdeling van de wereld in blokken te overwinnen en de daarmee
samenhangende afhankelijkheid van de wereldvrede van het machtsevenwicht tussen
de blokken. Dit is allemaal in het bijzonder van toepassing op Europa waar de blokken
hun oorsprong hebben, waar ze het diepst geworteld zijn en het sterkst
vertegenwoordigd enwaar bovenal de voorwaarden zoudenmoetenworden geschapen
voor een geleidelijke verzwakking van de invloed van de blokken op het systeem
van internationale politieke, economische en andere soorten betrekkingen.
Ik zie de taken van ieder individueel land dat aan de Conferentie in Belgrado

deelneemt dus in het hierboven geschetste licht. Hun rol moet worden beschouwd
in de context van de bevestiging en consolidatie van wat er sinds Helsinki is bereikt,
en tegelijkertijd in de voortzetting en verdieping van het proces waartoe de Slot-akte
van Helsinki de stoot gaf. Dit slaat op een soort collectieve veiligheid in Europa die
niet gebaseerd zal zijn op een strijd om het machtsevenwicht tussen de blokken, maar
op erkenning van de onschendbaarheid van de onafhankelijkheid en gelijkheid van
alle volken en op de collectieve verdediging van hun positie in dit opzicht tegen alle
inmenging van buitenaf. Na twee jaar ervaring met de uitvoering van wat in Helsinki
overeen was gekomen, zal de Conferentie in Belgrado een belangrijk forum vormen
van haar resultaten; de conferentie zal zeer nuttig zijn om duidelijker de richting van
verdere ontwikkeling te bepalen en om de onmiddellijke taken nauwkeuriger te
omschrijven - wat in Helsinki of nu niet mogelijk was - en om het initiatief te nemen
tot de beraadslaging over en de oplossing van een aantal concrete vraagstukken uit
de verschillende gebieden van de betrekkingen tussen Europese landen en de wereld
in haar geheel.

Hoe ziet u in het algemeen dus de toekomst van Europa in het laatste kwart van deze
eeuw?
Ik kan uw vraag niet beantwoorden zonder twee ‘als-en’ te gebruiken.
Ten eerste, ALSEuropa de ‘geest van Helsinki’ weet te bezielen door echte garanties

te ontwikkelen voor vreedzame coëxistentie van de Europese volken, zal ze vrede
krijgen voor zichzelf en daardoor de mensheid een derde wereldoorlog besparen.
Ten tweede, ALS Europa bruggen van democratie en gelijkheid bouwt naar de

onderontwikkelde delen van de wereld, naar de zogenaamde
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derde wereld, om te komen tot een gezamenlijke oplossing van de tegenstrijdigheden
en problemen die hun oorsprong vinden in de structuur van de huidige
wereldeconomie, en vooral van de kloof tussen ontwikkelde en onderontwikkelde
landen - zelfs al betekent dat een tijdelijke opoffering van bepaalde momentele
materiële of consumentenbelangen - dan zal ze éen van de belangrijkste bronnen zijn
van de materiële en sociale vooruitgang van de wereld en van zichzelf.
Ik hoop dat Europa dit zal bereiken, des te meer omdat het bij wijze van spreken

de objectieve voorwaarde vormt voor haar eigen ontwikkeling. Maar als ik dit zeg
onderschat ik geen ogenblik de kracht van de objectieve en subjectieve factoren in
Europa en elders die in tegenovergestelde richting trekken en dat nog enige tijd zullen
blijven doen. Daarom zullen de resultaten in belangrijke mate afhangen van het
subjectieve vermogen van de politieke krachten in Europa om een gemeenschappelijke
taal te vinden voor het oplossen van gemeenschappelijke problemen; en problemen
van het sociale of politieke systeem over te laten aan de interne sociale, ideologische
en klassekrachten in ieder land om mee af te rekenen, zonder enige inmenging van
buitenaf. Als wij dit niet bereiken, zullen wij terugglijden naar de koude oorlog, met
alle gevaren voor de mensheid die daaraan verbonden zijn.
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Spartak Beglov

Spartak Ivanowitsch Beglov werd in 1924 in het district Rjazan geboren.
Hij heeft het Moskouse staatsinstituut voor internationale betrekkingen
doorlopen, dat deel uit maakt van het Sovjet-ministerie van Buitenlandse
Zaken. Hij is doctor in de geschiedenis en als hoogleraar verbonden aan
de Moskouse staatsuniversiteit. Hij is politiek commentator voor het
persbureau Novosti (APN). Hij heeft een groot aantal werken geschreven,
‘Het monopolie van het woord, Internationale betrekkingen in het
atoomtijdperk, Vrede voor de pers en een pers voor de vrede, Europese
veiligheid: een eis van deze tijd. Hem werd in verband met verdiensten
op het gebied van internationale journalistiek in 1975 de Worovski-prijs
toegekend, te vergelijken met de Amerikaanse Pulitzer-prijs. Journalist
en historicus Beglov maakte de reis van partijleider Leonid Brezjnev naar
de Verenigde Statenmee enmag gerekend worden tot eenmanmet directe
bindingen met de Kremlin-top.

Op een Duitse partijbijeenkomst voor de verkiezingen heeft Christopher Soames
gezegd, dat Europa, dat wil zeggenWest-Europa, een mislukking zou zijn. Wij denken
nog niet voldoende in Europese termen, in de geest van Helsinki. Geldt dit ook voor
de Sovjet-Unie?
Nee, zo zou ik het niet willen stellen. Ik geloof dat de Sovjets zich in de volle zin

van het woord Europeanen beschouwen. Want de psychologische en culturele
achtergrond van de Sovjet-Unie is voor een groot deel gevormd uit iets wat wij
gewoon als een Europese achtergrond beschouwen, een Europese beschaving met
Europese normen, al worden ze ideologisch en politiek vanuit twee verschillende
systemen benaderd. We bevinden ons aan weerszijden van een ideologische en
politieke barricade. Dit betekent overigens niet dat wij het begrip Europa opzij
schuiven of niets willen weten van een verenigd Europa ten behoeve van vrede en
veiligheid of van een veel uitgebreidere culturele en economische uitwisseling.
Wanneer wij het over Europa hebben, denken we niet aan éen deel van Europa, of
dat nu groot of klein is. Wij vinden dat er iets moet worden gedaan voor Europa als
geheel.

Van Lissabon tot aan de Oeral, zoals Charles de Gaulle heeft gezegd.
Ja, ik geloof dat Charles de Gaulle, toen hij, nu precies tien jaar geleden, in juni

1966, naar de Sovjet-Unie kwam, onder andere hiermee het hele proces van
ontspanning in werking heeft gezet. Éen van zijn ideeën die aansloegen bij het volk
van de Sovjet-Unie, was de gedachte aan éen groot Europa, om het weer te herstellen
in zijn volle -

- macht en glorie.
Juist. Dat is mogelijk, zoals wij nu al zien, hoewel er nog steeds een verschil bestaat

in ideologie of voorkeur voor een bepaald politiek systeem.
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Gelooft u oprecht dat het volk van de Sovjet-Unie rijp is om te denken in Europese
termen van Lissabon tot aan het Oeralgebergte?
Ik zou de manier waarop u de vraag stelt, willen aanvechten. In de grond van de

zaak hebben wij nooit anders gedacht dan in Europese termen. De twintig miljoen
doden uit de tweede wereldoorlog zijn namelijk niet alléen gevallen om hun eigen
land te verdedigen. Ik ben zelf oorlogsslachtoffer. Er leefde voor ons het gevoel dat
we een zending vervulden. We vochten niet alléen om ons eigen land te verdedigen.
We deden het voor heel Europa. Wij hebben de fascisten vernietigd. Altijd wanneer
iemand van ons wordt geconfronteerd met een bepaald probleem in de buitenlandse
politiek ten aanzien van Europa, of het nu een functionaris van het ministerie van
Buitenlandse Zaken is of een gewone ambtenaar, wordt dit bezien vanuit het standpunt
dat we bij Europa horen. Wij erkennen de twijfelachtige politieke stunt van Winston
Churchill in zijn nadagen niet, toen men het zogenaamde Kleine Europa met een
hoofdletter ging schrijven, om te insinueren dat alléen dat deel van Europa zichzelf
beschaafd mocht noemen, terwijl het overige deel barbaars en achterlijk zou zijn
gebleven. Natuurlijk hebben wij deze interpretatie nooit geaccepteerd. Toen ik
afstudeerde en promoveerde, heb ik mijn proefschrift gewijd aan het Europese
probleem in het kader van de Anglo-Amerikaanse betrekkingen tussen 1945 en 1949.
Ik herinner me nog hoeveel argumenten en documentatie ik moest produceren om
de toekomst van Europa op te bouwen op de verdeling in Oost enWest.Mijn conclusie
was, dat het een mislukking zou worden, omdat Europa nu eenmaal Europa is. Zelfs
dat we verschillen, maakt hierbij geen verschil. Vive la différence! zeggen de Fransen
immers. Het feit dat Europa is samengesteld uit staten met verschillende politieke
systemen, betekent echter niet dat Europa als geheel, als cultuur, als beschaving, de
rest van de wereld tot voorbeeld moet dienen. Er loopt een scherpe scheidslijn door
Europa. Het heeft in de loop van de geschiedenis vele oorlogen meegemaakt, meer
dan enig ander werelddeel. Nu kan het een voorbeeld geven van historische betekenis.
Niet uitsluitend Europa lijdt aan verdeeldheid. In de hele wereld bestaan er
ideologische en politieke controversen. Maar Europa is essentieel, omdat het het
belangrijkste gebied is waar deze verdeeldheid scherp tot uiting komt. Het zou de
rest van de wereld bijzonder waardevol zijn, als Europa zou kunnen bewijzen dat
vredelievende coëxistentie inderdaad mogelijk is. Maar vredelievende coexistentie
betekent niet alléen de passieve erkenning van elkaar, of het scheppen van
mogelijkheden voor een gesprek. Vredelievende coëxistentie kan veel positiever
zijn. Hiernaar moeten volgens mij beide zijden van Europa streven: trachten een
actieve vredelievende coëxistentie te bereiken bij wijze van produktief proces en als
status quo. In dit op-
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zicht stem ik volledig in met de woorden van Willy Brandt toen hij zijn Ost-politik
begon. Hij zei dat vredelievende coëxistentie niet alleen betekent dat wij elkaars
regeringsstelsel en de gevolgen van de tweede wereldoorlog moeten erkennen en
accepteren, maar dat we ook moeten streven naar manieren om die coëxistentie op
diverse gebieden produktief te maken. Hij onderstreepte het belang van intensievere
economische betrekkingen; de handel tussen Oost en West is in die tussentijd dan
ook aanzienlijk uitgebreid. Leonid Brezjnev heeft vorig jaar in een boodschap aan
de Europese Commissie van de Verenigde Naties onze hulp aangeboden bij het
oplossen van problemen op het gebied van ecologie, energie, transport, enzovoort.
Wij hebben daarbij een paar zeer essentiële problemen van het Europese continent
naar voren gebracht. Jullie kunnen hier namelijk geen schone zeeën hebben wanneer
ze elders vuil worden gemaakt. Ons Europese continent beschikt over onmetelijke
hulpbronnen. We zouden ons meer moeten coördineren en moeten samenwerken.
We moeten de Europese vervoerswegen en zeeroutes verbeteren. Dit alles brengt
ons weer terug bij een groter Europa, bij onze gemeenschappelijke toekomst, bij
onze gemeenschappelijke zending, en daarmee op het inzicht dat we tot dezelfde
wereld behoren. Het legt de nadruk op de verantwoordelijkheid van iedere natie die
onze aarde bewoont.

Margaret Thatcher, de rechtse Britse leider, heeft alle conservatieven in West-Europa
opgeroepen om zich te verenigen. Dus niet: Proletariërs verenigt u, maar
conservatieven verenigt u, en dit om de vrijheid van Europa te helpen bewaren.
Vaak komen we bij dergelijke uitspraken in de verleiding om zeer scherp te

reageren. Maar we zijn gelukkig in staat deze uitspraak filosofisch te bekijken, omdat
het leven zelf - ik bedoel de vooruitgang van het leven - berust op een voortdurende
permanente strijd tussen oud en nieuw.

Filosofisch in marxistische zin.
Ja, dit is marxistisch denken. Maar het is ook Hegel. Het was zijn idee. Eén van

de voornaamste beginselen van zijn dialectiek. Er bestaat in het leven geen
vooruitgang zonder strijd tussen de oude en de nieuwe krachten. De oude manier
van leven, het oude systeem verzet zich tegen vooruitgang. Dat ligt in de aard van
de dingen. Eén van Margaret Thatchers voorgangers, Winston Churchill, heeft dit
op een nog veel minder acceptabele, sterkere manier uitgedrukt. Reeds in 1918 heeft
hij gezegd: ‘We moeten het bolsjewisme in de wieg smoren.’ Er bestaat niet alléen
het streven de oude orde te bewaren. Gelijktijdig is er een soort revolutie aan de gang
- ik kan het niet anders noemen - een
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voortdurende aanpassing aan de veranderende machtsverhoudingen in Europa. In de
eerste dagen van onze eigen revolutie van 1917meenden de aanhangers van het oude
systeem nog dat het mogelijk was te interveniëren, legers te zenden en het bolsjewisme
domweg de nek om te draaien. Zij beseften niet dat hier geen handje vol mensen
maar een hele natie was opgestaan. Twintig jaar later, toen Hitler aan de macht was
gekomen, waren ze tenslotte tot de ontdekking gekomen dat ze ons niet konden
vernietigen of wurgen met hun blote handen. De oude machten hebben toen de waan
gekoesterd dat ze deze nieuwe agressieve kracht konden gebruiken om het
bolsjewisme of het socialisme te wurgen. Daarna werd de koude oorlog uitgevonden,
weer een andere manifestatie volgens hetzelfde patroon. John Foster Dulles had een
tactiek bedacht om het communisme terug te dringen. Maar toen werden ze, om de
woorden van Stalin te gebruiken, gedwongen tot een pijnlijke herwaardering. Het
kwam erop neer dat de oude orde zich moest aanpassen aan de nieuwe situatie, aan
de nieuwe machtsverhoudingen. Thans, in 1976, is dit besef in het Westen vrij
algemeen doorgedrongen. Men spreekt niet meer van het ‘wurgen’ van bolsjewisme
of het socialisme. Maar natuurlijk kan de tactiek zelf nog steeds worden gebruikt of
misbruikt, en kan men speculeren op domheid en vooroordelen.

Daarom kan een Sovjet-student nog steeds geen Nederlands visum krijgen. Blijkbaar
is de zogenaamde progressieve Nederlandse regering nog steeds tegen werkelijke
verbroedering.
Natuurlijk zullen er altijd weer nieuwe leuzen worden bedacht of uitgeroepen door

westerse politici van het conservatieve slag, om te trachten de oude machten te
verenigen en te consolideren. Laat ze gerust hun gang gaan zolang ze vrede willen
stichten of zichzelf willen geruststellen. Het kan ertoe bijdragen dat ze zich verzoenen
met de realiteit. Maar éen ding kunnen ze niet doen. Het is niet meer mogelijk de
klok terug te draaien op de koude oorlog, of de mensen er weer toe te brengen nieuwe
cycli in de bewapeningswedloop te aanvaarden. Vaak worden deze leuzen
uitgesproken door mensen die menen zich dat te kunnen permitteren, omdat ze
feitelijk nog geen verantwoordelijkheid dragen. Wanneer deze mensen werkelijk
verantwoordelijk worden voor het nemen van belangrijke beslissingen, veranderen
ze vaak van tactiek. Het feit dat een politieke leider nog meent te kunnen speculeren
of manipuleren met leuzen, terwijl dit onmiddellijk zou veranderen wanneer hij
werkelijk verantwoordelijk zou worden voor het nemen van beslissingen, toont
duidelijk aan hoe onzinnig het is om die oude leuzen weer op te rakelen.
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De ‘New York Times’ voorspelt dat Europa linkser gaat worden. Wat is uw mening
over de ontwikkelingen in Frankrijk, en meer nog in Italië, waar een generaal van
de NAVO aan de verkiezingen meedoet als onafhankelijk communist?
Ja, het huidige proces heeft vele interessante aspecten. De meeste van deze

ontwikkelingen vinden hun oorsprong in een belangrijk verschijnsel, dat we hebben
kunnen waarnemen in Europa's ontwikkeling gedurende de laatste decennia. Toen
de Sovjet-Unie nog alléen stond als socialistische macht, geloofde men alléen maar
in een gewelddadige afloop van de rivaliteit of strijd tussen socialisme en kapitalisme.
In tijden van oorlog, zoals u in Nederland ook heeft meegemaakt, of van geweld,
wordt de mens desperaat. Hij grijpt zelf naar de wapens. Dit gebeurde ook in het
Rusland van 1917. Men zat midden in een wereldoorlog, wat resulteerde in
verscherping van alle tegenstellingen van de oude Russische orde. Er bleef niets
anders over dan naar de wapens te grijpen en geweld te gebruiken om de oude orde
te vernietigen. Vandaag hebben we niet meer éen enkel socialistisch land. Er zijn er
al meer dan tien. Bovendien kan het socialisme als stelsel, met zijn volledig
economisch en militair potentieel, niet meer worden verslagen door de aanhangers
van de oude orde. Het socialisme is niet meer louter en alleen zelfbeschermend. Het
is - en ik waag het nu een woord te gebruiken waarvan ik wil dat het goed wordt
begrepen - het is een soort paraplu geworden voor progressieve socialistische
ontwikkelingen zonder toepassingen van geweld, zonder dat er wanhopige situaties
worden gecreëerd of veroorzaakt. Opnieuw wil ik de nadruk leggen op de juiste
interpretatie van het woord paraplu, want ik weet dat dit beeld soms wordt gebruikt
inWesteuropese landen om te zeggen dat zij worden beschermd door eenAmerikaanse
atoomparaplu! Dat beeld behoort tot de militaire terminologie. Zoals ik het woord
paraplu gebruik, hoeft het niet eens uitsluitend te worden toegepast op een socialistisch
land of op het socialistisch blok, maar bedoel ik het meer als een soort tolerante
kracht. Ik bedoel het uitoefenen van invloed enkel en alleen door er te zijn. Of de
loop van de gebeurtenissen beinvloeden door te bestaan. Deze paraplumet een nieuwe
dimensie is een soort socialistische paraplu waaronder in bepaalde landen, waarin
het socialisme zich al jaren lang langzaam ontwikkelde omdat de communistische
partij er aanvankelijk nog niet veel invloed had of moest strijden onder zeer moeilijke
omstandigheden, het socialistische proces plotseling de doorslag gaat geven. Dit
zonder enige directe hulp of tussenkomst van andere socialistische landen. Persoonlijk
beschouw ik hetgeen we thans zien gebeuren in het kader van de politieke processen
van de Europese landen aan de Midellandse Zee - een groeiende invloed van de
communisten, en een groeiend besef dat de communis-
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tische partij de enige effectieve politieke organisatie zal blijken om een oplossing te
brengen - als het effect van een machtsverschuiving ten gunste van het socialisme.
In wezen houden de Sovjet-Unie en de socialistische landen van Europa zich buiten
deze ontwikkelingen. Tegelijkertijd spelen ze de rol van een paraplu, die de
reactionaire toepassing van geweld op de progressieve krachten afweert. Toen in
Duitsland het fascisme aan de macht kwam, ontbrak een dergelijke socialistische
paraplu totaal. De nazi's hadden vrij spel.

Arrigo Levi, de hoofdredacteur van ‘La Stampa’ in Turijn, is van mening dat wanneer
de communisten zitting zullen hebben in de Italiaanse regering, de Sovjet-Unie
ernstige moeilijkheden krijgt in Oost-Europa. De communistische partijen in
Tsjechoslowakije en Polen zouden kunnen redeneren: Wat Berlinguer in Italië kan
doen - aan de macht komen onder de paraplu van de Sovjet-Unie - kunnen wij ook!
Dit soort speculaties moet ik toch echt beschouwen en betitelen als wensdromen.

De Oosteuropese volksdemocratieën hebben reeds een relatief lange ervaring van
dertig jaar achter de rug, waarin ze hun eigen structuur op politiek, economisch en
sociaal gebied hebben gevonden. In sommige oostelijke volksdemocratieën zoals
Hongarije, Polen en Oost-Duitsland, bestaat niet een éenpartijsysteem maar een
veelpartijensysteem. Er heeft een langdurig proces plaats gevonden van
zelfverpakking, van het zoeken en vinden van manieren om zich aan te passen en
voor elk speciaal land een eigen formule te vinden. Bulgarije heeft een eigen antwoord
gevonden op haar specifieke problemen. In Hongarije had men te kampen met heel
andere problemen in de maatschappelijke structuur. Wanneer het oude kapitalistische
staatsapparaat eenmaal is geliquideerd en er een nieuw staatsapparaat is geplaatst,
is het proces onomkeerbaar geworden. In sommige gevallen spreekt men van een
proletarisch dictatorschap. In andere gevallen zegt men dat het gezag in handen is
van dewerkende klasse. En in nogweer andere gevallen noemtmen het een volksstaat,
zoals in ons land. In de Sovjet-Unie spreken we niet langer van een proletarisch
dictatorschap.

Ja, dat weet ik.
In principe is het proces voor de volksdemocratieën van Oost-Europa

onomkeerbaar. Hoe dat proces in Frankrijk of Italië zich zal voltrekken als daar de
communisten aan de macht zouden komen?Wij geloven dat ze een eigen weg zullen
vinden. We zouden het oneens met hen kunnen zijn als we merkten dat ze in tactisch
opzicht te luchtig zouden denken over de noodzaak demacht volledig te reorganiseren
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en het staatsapparaat te herzien. Sommige Italianen zeggen dat ze kunnun werken
binnen het pluralisme van elke partij, met inbegrip van de reactionairen of zelfs de
neo-fascisten.Maar of wij het hiermee nu wel of niet eens zijn, blijft binnen de partij.
Wij zien dit als interne organisatorische problemen, die eigenlijk geen punt van
discussie horen te zijn en niet in de openbaarheid mogen worden gebracht. In het
licht van de historische ontwikkeling van de nieuwe machtsverhoudingen kunnen
de communisten in Italië en Frankrijk veel democratischer te werk gaan om
verantwoordelijkheid te krijgen in het bestuur van hun land. De Oosteuropese
volksdemocratieën konden zich dat niet veroorloven, omdat ze zich in andere
omstandigheden bevonden, in een andere machtsverhouding. Er bestonden allerlei
subversieve activiteiten en pressies. Ze werden voortdurend bedreigd door aanvallen.
Door onze krachtsinspanning, door de nieuwe positie die het socialisme inneemt, en
demacht die het socialisme heeft opgebouwd in het oostelijk deel van Europa, hebben
we aanzienlijk gunstiger voorwaarden geschapen voor de Italiaanse en Franse partij,
die nu een stuk soepeler kunnen werken. De partij wordt in die landen niet meer
geconfronteerd met de noodzaak van alternatieve of drastische oplossingen om de
vijandige krachten te overwinnen en omver te werpen. Gelukkig voor hen. Wij zien
dit met voldoening.Wij voelen niet slechts sympathie voor hen, maar zijn ook solidair.
Zoals ik reeds heb gezegd, kunnen wij van mening verschillen over de tactiek, maar
ik denk niet dat door de gebeurtenissen in Frankrijk of Italië de Oosteuropese
volksdemocratieën en de Sovjet-Unie zich zorgen zullen maken over de vraag of ze
terug moeten komen op iets waarvan ze zich dertig jaar geleden al hebben bevrijd.
Ik geloof dat al deze speculaties een soort wensdroom zijn.

Ziet u de banden tussen West-Europa enerzijds en de Verenigde Staten en Canada
anderzijds geleidelijk losser worden in ruil voor nauwere banden met onze Europese
broederhelft, met de oostelijke helft van Europa?
Van onze kant zouden we natuurlijk blij zijn met elke verandering in de

betrekkingen tussen West-Europa en de Verenigde Staten, die de noodzaak zou
verminderen om op militaire macht te steunen. Ik geloof dat West-Europa op het
punt van defensie nog steeds in militaire termen denkt. Wij willen niet dat
West-Europa een satelliet van ons wordt, of in defensief opzicht hulpelozer zou
worden. Beslist niet! Dat ligt niet in onze opzet. In het begin van dit interview heb
ik al gezegd, dat ons doel is een werkelijke détente te bereiken, een werkelijk groter
Europa te krijgen, dat onderling verschilt maar gericht is op een produktieve
coëxistentie.
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Heeft Lenin niet gezegd dat de arbeiders werkelijk de controle moeten krijgen over
de kapitalistischemachine voor alle wapens op de vuilnisbelt kunnen worden gegooid?
Ja. Maar elk citaat moet altijd in zijn juiste verband of historisch kader worden

gezien. Soms wordt iets in indirecte zin bedoeld. Wij denken meer in termen van de
machtsverhoudingen in de wereld, wat wij de nieuwe factor in de wereldpolitiek
noemen. Aan de ene kant zien wij het socialistische gemenebest, de alliantie tussen
de socialistische landen. Aan de andere zijde wat wij de realistisch gezinde krachten
in de westerse kapitalistische landen noemen. Dit is feitelijk hetzelfde, wat Lenin
bedoelde, maar dan in een nieuwe dimensie, in een nieuwe vorm gegoten. Door
coëxistentie zouden wij allen tezamen in staat moeten zijn de wapens overboord te
gooien. De meeste factoren in de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en
West-Europa hebben wij niet in de hand. De tegenstellingen wortelen diep in het
systeem zelf. Jullie,West-Europa en de Verenigde Staten, horen tot hetzelfde systeem.
In het spoor van de groeiende tegenstellingen tussen de Euromarkt enerzijds en de
Verenigde Staten anderzijds, zouden jullie wel eens kunnen worden geconfronteerd
met een proces van verdeeldheid, dat meer wordt beïnvloed en bevorderd en geleid
door jullie eigen interne dynamiek - als ik dit woord mag gebruiken - dan door de
houding van de Sovjet-Unie. Wij willen alléen maar onze invloed gebruiken om te
zorgen dat de militaire factor minder belangrijk wordt. Wij zouden het toejuichen
wanneer de gewapende blokken eindelijk zouden worden opgeheven, de Amerikanen
naar huis terug keerden en Europa veilig achterlieten in eigen beheer. Maar er zijn
bepaalde factoren die los werken van wat wij willen of niet willen, of van wat wij
zouden willen bevorderen of niet bevorderen. Dat zijn de krachten van jullie innerlijke
dynamiek, wat wij de tegenstellingen in het kapitalisme noemen, en die doen zich
hier momenteel gelden. Ik maak dit op uit het feit dat de Verenigde Staten het steeds
minder over de EEG hebben. Ze willen steeds liever praten over natomizering. De
Amerikanen hebben in West-Europa het heft in handen. Dit is nog maar éen aspect
van het probleem Amerika versus West-Europa. Er zijn nog veel meer aspecten,
waarvan sommige wezenlijk een losser worden van de banden tussen Washington
en de Westeuropese hoofdsteden bevorderen.

Ik heb uw historicus W.G. Truchanovski horen zeggen dat wij niet onze neus in
elkaars zaken moeten steken, als we het vertrouwen tussen Oost en West willen
bevorderen.
Ik ben het ermee eens, dat de kern van de zaak dat we niet voldoende reden hebben

om elkaar te vertrouwen, is dat we elkaar helemaal niet kennen. Wij weten te weinig
van elkaar. Gebrek aan kennis

Willem Oltmans, Europa. 25 interviews over de toekomst van de Oude Wereld



81

en verkeerde informatie leiden tot conflicten, tot wantrouwen, tot gebrek aan
vertrouwen. Ik weet dat in sommige Europese talen eenzelfde woord twee
verschillende dingen betekent. Ik heb begrepen dat in het Engels een ‘stranger’ zowel
een vreemdeling kan betekenen, als iemand die een beetje getikt is. In de Sovjet-taal,
in het Russisch, hadden we ook een woord dat we zowel gebruikten voor
vreemdelingen als voor mensen die je niet kunt vertrouwen. Maar dit is een
taalkundige uitleg die tamelijk ver staat van de werkelijke politiek. De werkelijke
politiek waar we ons met zijn allen bezorgd over zouden moeten maken, wordt niet
alleen bepaald door het gapende gebrek aan kennis. We zouden ons bezorgd moeten
maken over de barrières, die er tussen ons bestaan en de vooroordelen die er nog
steeds heersen. Dat zijn de ingebouwde stereotiepen, die we op de een of andere
manier trachten op te lossen en verminderen. We hadden het over leuzen. Als ik ook
een leuze mag lanceren: Laten we onze betrekkingen liever op feitologie dan op
mythologie baseren! Feiten hebben geldigheid en mythen niet. Jammer genoeg zijn
in vele landen en vooral in het Westen de massamedia nog steeds gebaseerd op
mythen, die een gemakkelijke oplossing verschaffen voor de dagelijkse zucht naar
sensatie. Wanneer je eenmaal uitgaat van vooroordelen, vind je altijd gemakkelijk
sensationeel materiaal om aan de behoefte van de mensen te voldoen. In sommige
landen is het voor de massamedia niet erg winstgevend om iets positiefs te geven,
omdat dat gewoon geen nieuws is. U herinnert zich het gezegde, dat het geen nieuws
is wanneer de trein op tijd het station binnenrijdt. Wanneer de trein ontspoort is het
nieuws.

Sovjetambassadeur A.A. Romanov in Den Haag zegt altijd, dat het geen nieuws is
wanneer een hond een man bijt. Maar wanneer een man een hond bijt, komt het met
grote koppen in de krant.
Dat was een gezegde van William Randolph Hearst. Ook Melford Northcliff

onderschreef die mening. Het is het eerste beginsel van de sensatiepers. Hoe moeten
we dit overwinnen? Hoe moeten we overal ter wereld de massamedia trachten te
betrekken bij, en in te passen in het proces van het geven van werkelijke informatie?

Dit is ons voornaamste probleem in het Westen, vooral met betrekking tot
Oost-Europa. Ik ben dagelijks getuige van de onzin die er in het Westen over de
Sovjet-Unie wordt geschreven.
Dat is inderdaad uw probleem. U heeft iets geweldigs gepresteerd met uw laatste

boek over ons. Niet alleen door wat u schrijft, maar door dit standpunt als
beroepsjournalist uit te dragen.

Een Amerikaanse psycholoog, Gordon Allport van de Harvard-uni-
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versiteit, heeft eens gezegd: ‘Het is gemakkelijker een atoom te splitsen dan een
vooroordeel.’
Ja, dat is maar al te waar.
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Daniel Proektor

Daniel Michailowitsch Proektor werd in 1917 in Rostov aan de rivier de
Don geboren. Hij doorliep een militaire academie en behaalde hierna zijn
doctoraat in de geschiedenis. Sedert 1970 is hij verbonden aan het instituut
voor wereldeconomie en de internationale betrekkingen van de
Sovjet-Akademie van Wetenschappen. Hij heeft een groot aantal werken
gepubliceerd, die handelen over de tweede wereldoorlog. Professor
Proektor, die tot 1970 aan de strijdkrachten was verbonden, behaalde de
rang van kolonel.

Wat is uw specialiteit in relatie tot het Warschau-pact?
Ik houd me voornamelijk bezig met de vraagstukken van de Europese veiligheid

en de militaire betrekkingen in Europa. Ik specialiseer me niet in het bijzonder op
het gebied van het thema van het Pact van Warschau. Ik houd me met dit vraagstuk
alleen bezig in verband met de genoemde twee onderwerpen.

En de ontwapeningsconferentie in Wenen?
Dat valt binnen het terrein van mijn belangstelling en studie.

Bent u op de hoogte met de Nederlandse positie in Wenen bij de
BMFR-onderhandelingen?
Binnen de grenzen waarin dit gepubliceerd wordt in uw en in onze pers: ja.

Maar u weet dus niets van de achtergronden, waarom Nederland een vervelende rol
speelt in Wenen?
Ik kan daaromtrent alleen veronderstellen, maar ik heb generlei concrete contacten

buiten dat wat in de pers wordt gepubliceerd.

We moeten uit pure noodzaak immers streven naar het vermijden van een militaire
confrontatie, werken naar een systeem van collectieve veiligheid met een brede
economische, wetenschappelijke en technische samenwerking.
Ik ben van mening dat er met Helsinki een belangrijke verschuiving heeft plaats

gehad in de betrekkingen tussen de socialistische landen en de kapitalistische landen.
Deze verschuiving had plaats in een hele reeks zeer belangrijke, objectieve en
subjectieve omstandigheden. Hiervan zijn volgensmij de belangrijkste: de verandering
in de verhouding van de krachten op de wereldarena ten gunste van het socialisme,
als een consequentie van de vredelievende politiek van de socialistische staten en de
groei van realisme in de politiek van de verantwoordelijke leiders in het Westen. En
ook - als we op een breder vlak spreken -
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de objectieve eisen, die voortvloeien uit de moderner fase van de
wetenschappelijk-technische revolutie. Op deze manier nemen wij in het begin van
de jaren zeventig een wezenlijke verschuiving in het systeem van internationale
betrekkingen waar.
Deze verschuiving beantwoordt aan de belangen van zowel de socialistische als

de kapitalistische staten. Met name het begrip van deze wederzijdse belangen heeft
ertoe geleid dat in Helsinki deze algemeen-Europese bijeenkomst over veiligheid en
samenwerking mogelijk werd. Wij hechten een zeer grote betekenis aan het feit van
deze bijeenkomst zelf en aan de resultaten. Vanuit ons standpunt gezien openen deze
resultaten een nieuwe fase in het proces van ontspanning in Europa. En niet alleen
in Europa. Deze bijeenkomst geeft immers een stimulans aan een verdere ontwikkeling
van de ontspanning op een grotere schaal. Staat u me toe in het kort te zeggen hoe
ik me de totale resultaten van de algemeen-Europese bijeenkomst voorstel.
De eerste is het vastleggen van de politieke realiteiten in Europa, die overgebleven

zijn na de tweede wereldoorlog. Dit is dus het fixeren van de Europese grenzen.
Zoals u weet schenken wij veel aandacht aan dit probleem. Het tweede is het bereiken
van een bepaalde balans van belangen tussen alle staten van Europa. Dit betekent
dat het in de loop van de bijeenkomst in Helsinki is gelukt zulke compromissen te
vinden, die zonder iemands belangen in de knel te brengen, het mogelijk maakten te
komen tot algemene uitgebalanceerde resultaten. Een derde belangrijk aspect van
Helsinki is de aanneming van de tien principes over de wederzijdse betrekkingen
tussen staten, die voortaan de normen voor het algehele gedrag in Europa zullen zijn.
Het vierde is dat de algemeen-Europese bijeenkomst nieuwe mogelijkheden heeft
geopend voor het oplossen van de problemen rond demilitaire ontspanning in Europa,
wat op het ogenblik een sleutelopgave voor de algehele ontwikkeling is. Tenslotte
het vijfde aspect: de algemeen-Europese bijeenkomst opent nieuwe, brede
mogelijkheden voor een algemeen-Europese samenwerking, op veel verschillende
terreinen.

Om balans in de belangen van de Europese landen te brengen moet men eerst elkaars
belangen kennen. West-Europa begrijpt en kent de belangen van de
Sovjet-maatschappij niet. Men weet gewoon niet hoe de Sovjet-maatschappij in elkaar
zit.
Ik spreek over de balans van de buitenlands-politieke belangen. Ik geloof dat de

langdurige besprekingen, die 22 maanden voortduurden eerst in Helsinki, daarna in
Genève en toen weer in Helsinki, het mogelijk maakten op het gebied van
buitenlands-politieke problemen (ik beklemtoon buitenlands-politieke problemen)
deze gunstige resultaten te bereiken, dus die in het algemeen alle partijen tevreden
stellen. Er
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is nog een andere, heel belangrijke kant van dit probleem. Hoe zullen de resultaten
van Helsinki worden uitgevoerd? Op dit punt ben ik het met u eens dat er een hele
reeks moeilijkheden zal komen. Als ik spreek over een balans van belangen, bedoel
ik de omstandigheid, dat in Helsinki wegen werden gevonden, die in de toekomst
meer dan vroeger een voorkoming zullen bevorderen van het ontstaan in Europa van
conflicten of crisistoestanden. Als ik dus spreek over een balans van belangen, bedoel
ik wederzijdse belangen bij samenwerking op het gebied van de economie,
wetenschap, techniek, bescherming van het milieu, en ook in de humanitaire sectoren.
Als ik spreek over een balans van belangen, bedoel ik allereerst met name dit.

Heeft u met mij de indruk, dat het Westen met Helsinki in de grond van de zaak de
gedachte koestert van hoe kunnen wij de Sovjet-maatschappij zodanig beïnvloeden,
dat zij onze kant opgaat? Dit vind ik een ernstige zaak. Ik heb in de Sovjet-Unie
gereisd en als ik éen ding begrijp, dan is het dat het Westen met snelheid zou moeten
aanvaarden dat uw maatschappij in wezen onveranderlijk is.
U bent vooruitgelopen op het tweede deel van mijn antwoord. Ik wilde met name

hierover spreken. Nog vóor het begin van de Europese bijeenkomst, werkte het
Westen een politieke strategie uit, overeenkomstig welke men de Europese
bijeenkomst behoorde te gebruiken om de balans van belangen te verstoren ten koste
van het socialisme. Om een belangrijke politieke winst te boeken. Meer dan dat:
sommige westelijke politieke strategen wilden een poging doen om de socialistische
maatschappij te verzwakken met behulp van de Europese bijeenkomst in Helsinki.
Wij weten, dat men zelfs op deze bijeenkomst deze strategie tot leven probeerde te
brengen. Als deze politieke strategen echter in staat zouden zijn ver in de toekomst
te zien, zouden zij begrepen hebben dat deze poging gedoemd was te mislukken.

U gebruikt het woord verzwakken. Ik vind het ergens een poging tot corruptie, tot
vervalsing van uw maatschappij, of van de Sovjet-Unie. Dat is wel iets anders dan
verzwakken.
Hier zouden veel werkwoorden toegepast kunnen worden, maar de betekenis blijft

eender. Men kan het eens zijn met uw werkwoord en men kan ook een hele reeks
andere werkwoorden aanvoeren. De betekenis is hetzelfde. Wij botsten tegen deze
strategie van hetWesten tijdens de bijeenkomst in Helsinki. Vooral bij het beoordelen
van vraagstukken van de zogenaamde derde mand. Nu, na afloop van de bijeenkomst,
zien wij in het Westen zeer interessante en ingewikkelde tendensen.
Ten eerste: men verklaart nu, dat de bijeenkomst uitsluitend in het
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nut van de socialistische landen was, alléen van de Sovjet-Unie, of dat het Westen
verloren zou hebben op deze bijeenkomst. De tweede tendens, die wij in het Westen
zien, vloeit voort uit de eerste. Ik zou deze tendens willen noemen: een eis dat de
socialistische landen betalen voor het succes dat zij op de bijeenkomst hebben bereikt
en waarbij het Westen, naar men beweert, iets verloren zou hebben. Deze ‘betaling’
- ik zet het woord betaling tussen aanhalingstekens - moet bestaan uit een of andere
beweging van de socialistische landen in de richting van overigens onaanvaardbare
eisen van het Westen. De derde tendens, die wij momenteel waarnemen, in het
Westen, bestaat erin, gebruikmakend van de resultaten van de Europese bijeenkomst,
om van de socialistische landen steeds weer nieuwe concessies te eisen, die voor hen
onaanvaardbaar zijn. Deze eisen houden in hoofdzaak verband met dat wat wij
uitwisseling noemen op het gebied van cultuur, op het gebied van informatie
enzovoort. Dus het hele complex van humanitaire vraagstukken. Wij antwoorden
hierop: de resultaten van Helsinki moeten als geheel worden aanvaard. Alle clausules
van Helsinki moeten worden uitgevoerd en men mag uit dat totaal van eisen niet éen
schakel rukken en daarop éen of andere politiek baseren. Ik veroorloof mij me te
refereren aan de woorden van de secretaris-generaal van onze partij, Leonid Brezjnev
in Helsinki, toen hij verklaarde dat de resultaten van de bijeenkomst zulke
gedragsnormen geven, waarvan het aan niemand gegeven zal zijn aan de vervalsing
ervan te beginnen. Hij zei dat iederéen alle in Helsinki aanvaarde verplichtingen
moest vervullen. Hieruit volgt dat het onjuist zou zijn de nadruk te leggen op éen
punt, éen complex, om dan de rest terzijde te laten liggen. Staat u me nu toe enkele
woorden te zeggen over de vraagstukken van militaire ontspanning in Europa, als
dat u interesseert.

Dat was mijn volgende vraag, en namelijk deze. Wat voor indruk maakt het op de
Sovjet-Unie dat, als Helsinki net is getekend, de Amerikaanse minister van Defensie
Schlesinger spreekt over de mogelijkheid van een eerste gebruik van beperkte tactische
atoomwapens in Europa?
Ik ben van mening dat de toespraak van minister Schlesinger in de periode van de

bijeenkomst over het vraagstuk van toepassing van het atoomwapen in Europa, een
poging is om de uitvoering van de besluiten van Helsinki te bemoeilijken. Het was
een poging om te onderstrepen dat de Verenigde Staten en bepaalde reactionaire
krachten in het Westen, zich niet willen neerleggen bij de resultaten van Helsinki.
Hij zei dit om te onderstrepen dat de aspecten van kracht en macht ook in de toekomst
een beslissende rol zullen blijven spelen in de politiek van de NAVO. Ik ben er diep
van overtuigd dat dit noch beantwoordt aan de eis van ontspanning in Europa, noch
aan de situatie die nu na
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Helsinki is ontstaan. Deze uitspraken van Schlesinger zijn niet aan maar éen adres
gericht. Deze uitspraken waren natuurlijk allereerst gericht tegen de socialistische
landen. Zij waren gericht tegen de vestiging van een balans van belangen in Europa.
Tenslotte, wilde Schlesinger met deze uitspraken de NAVO-bondgenoten tonen, dat
de Verenigde Staten ook in de toekomst de leidende militaire macht in het blok zullen
blijven. In zekere mate lijkt me dit een indirect dreigement ook aan het adres van
ontwikkeling van democratische tendensen - die wij waarnemen in Portugal en in
Griekenland of in enkele andere landen. Op zo'n manier hebben deze dreigementen
van de minister van de Verenigde Staten vele bestemmingen. Bepaalde reactionaire
klingen in het Westen willen tonen, dat détente grenzen moet hebben en liefst zeer
beperkte grenzen. Deze grenzen worden dan allereerst bepaald door de factor militaire
kracht.
Ik geloof dat in de nabije toekomst de grootste moeilijkheden bij de verdere

ontwikkeling van het proces van ontspanning in Europa, verband zullen houden met
die kringen in de kapitalistische landen en in de NAVO, die vooral leunen op het
verzekeren van de veiligheid met behulp van militaire krachten.

Hoe moet een verantwoordelijke Sovjet-regering reageren op een verantwoordelijke
westelijke regering, Amerika, die enerzijds meneer Ford en meneer Kissinger een
handtekening laten zetten onder de akkoorden vanHelsinki, en anderzijds eenminister
van Defensie laten verklaren, dat de oorlogsinspanning sterk moet worden vergroot?
Alles is begrijpelijk. De huidige politiek is zeer ingewikkeld. In de politieke koersen

van de westerse landen bevinden zich veel tendensen. Volgens mij bestaat de kunst
van politiek daarin om het positieve te zien en dit positieve af te scheiden van het
negatieve. Ik denk dat onze politieke koers, bepaald door het 24e partijcongres over
het programma van vrede, met name gericht is op het vinden van algemene raakpunten
en de politiek van ontspanning juist op deze raakpunten te bouwen. Er zijn drie sferen
van wederzijdse betrekkingen tussen staten met de verschillende systemen. De eerste
sfeer is de sfeer waarin de belangen erg dicht bij elkaar staan of samenvallen. Dit
betreft vraagstukken als het voorkomen van oorlog, het voorkomen van crises en
conflictsituaties. Het betreft economische samenwerking en samenwerking op het
gebied van techniek en wetenschap enzovoort. Er is ook een tweede sfeer. Hierin
kunnen de belangen gedeeltelijk samenvallen en gedeeltelijk niet samenvallen. Deze
sfeer heeft een breed spectrum. Men moet de betrokken onderwerpen hier zeer
concreet benaderen. Tenslotte is er een derde sfeer, de sfeer waarin de belangen
absoluut niet samenvallen. De uitspraken van Schlesinger behoren volgens mij tot
deze
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derde afdeling. Dit is een bedreiging met geweld, dit is anticommunisme, dit is een
streven tot het verkrijgen van eenzijdige voordelen.

Hoe kan men met een tegenpartij internationale politiek bedrijven, die in zichzelf
verdeeld en gesloten is?
Als ik u juist heb begrepen, dan geef ik u op de volgende manier antwoord. Wij

zijn uitstekend op de hoogte van de gecompliceerdheid en de tegenspraken in de
politiek van een reeks westerse landen. Wij weten dat het Atlanticisme de grondslag
is, waarop in het Westen ideeën over veiligheid zijn gebouwd. Wij zijn van mening
dat er bepaalde objectieve imperatieven bestaan, die alle politici dwingen - ik spreek
over hen die reëel denken - deze imperatieven te volgen. En reële politiek, reële
diplomatie, moet opgebouwd worden op basis van berekening van deze objectieve
imperatieven.

Zeer duidelijk. En wat denkt u van tegenkrachten waar wij in Holland veel mee te
maken hebben, bijvoorbeeld. De huidige enigszins progressieve regering van
Nederland staat een politiek van ontspanning en vermindering van defensie voor.
Onmiddellijk gaat Joseph Luns, vanuit Brussel via een Nederlandse
televisiemaatschappij, over de hoofden van iedereen heen, politiek bedrijven om
weer zijn stokpaardje te rijden dat de Sovjet-vloot een gevaar voor het leven van
Nederland is.
Ik maak er een geheim van wat je met zulke mensen moet doen. Ik heb in 1973

een aantal dagen in Holland doorgebracht. Ik heb in het bijzonder een studie gemaakt
van de binnenlandse politiek van dit land. Ik moet zeggen dat wat ik in die dagen
heb gezien, indruk op me heeft gemaakt. Ik heb tweemaal een lezing gehouden over
het vraagstuk van ontwapening. Een keer voor de jeugd en uit de ontstuimige discussie
over dit vraagstuk heb ik begrepen dat er bij een deel van de Nederlanders, nog de
geest leeft van de Geuzen uit de periode van de Nederlandse revolutie. Veel trekken
van het Nederlandse volk wekken mijn diepe achting, zowel wat betreft de
geschiedenis van het Nederlandse volk als de huidige ontwikkeling. Om nader op
uw vraag in te gaan het volgende.
In ieder land van het Westen - groot en klein - bestaan verschillende politieke

klassekrachten. Ik zie het optreden van Joseph Luns niet als de stem van het
Nederlandse volk. Vanuit mijn standpunt als marxist is Luns een vertegenwoordiger
van een duidelijk bepaalde politieke klasse, die verbonden is met een complex van
politieke krachten.
Zulke krachten als het militair-industriële complex, als de NAVO, als het grote

monopoliekapitaal, waaronder niet alleen Philips, maar ook het internationale kapitaal.
Natuurlijk Amerika, natuurlijk het internationale monopoliekapitaal. Als Luns zijn
verklaringen aflegt, drukt
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hij de belangen van deze kringen uit. Maar toen ik in Nederland was, werd mij verteld
dat er in uw kleine land meer dan 30 politieke partijen zijn. Dat is zeer interessant.
Dat is misschien ook de geest van de Geuzen. In ieder geval spraken de Nederlanders
die ik gesproken heb dingen, heel anders dan Luns. Tegelijkertijd is ons bekend dat
de regering van Nederland in een reeks vraagstukken van ontspanning een negatieve
positie inneemt. Ik weet dat ook in de periode vóor Helsinki, de Nederlandse regering
een om zo te zeggen remmende rol vervulde. Ik weet dat de Nederlandse regering
tot nu toe zich bijvoorbeeld keert tegen een opening van een Sovjet-consulaat in
Rotterdam.

Ja, wordt gezegd, dan moeten wij ook een consulaat in Leningrad hebben.
Ik wil me niet in details begeven. Volgens mij komt de voornaamste negatieve

stellingname van Nederlandse kant. Ik weet, voor zover mij bekend is, dat in
Nederland de resultaten van de Europese bijeenkomst in Helsinki niet in de
dagbladpers zijn gepubliceerd, zoals bij ons. Ik vind dat jammer. Daarnaast weet ik
dat Nederland het initiatief heeft genomen tot inperking van de militaire begrotingen,
en de mogelijkheid van een beperking van het aantal tactische atoomkoppen van de
Verenigde Staten in Europa heeft geopend. Dit zijn kennelijk positieve elementen.
Daarom wil ik alleen maar mijn gedachte bevestigen, dat de huidige politiek zeer
ingewikkeld is en zeer veel terreinen omvat. Als in zo'n klein land als Holland al een
Joseph Luns bestaat, en tegelijkertijd ook progressieve democratische krachten
bestaan, wat gebeurt er dan in de grote mogendheden van het Westen? Daarom
herhaal ik de gedachte dat vanuit mijn standpunt gezien de huidige politiek de opgave
moet hebben om de progressieve, positieve elementen te steunen en moet proberen
de reactionaire, negatieve tendensen te neutraliseren in de politiek van kapitalistische
landen. Ik geloof dat hier een belangrijke rol is weggelegd voor de progressieve
maatschappelijke kluchten van Europa.

De Atlantische gedachte is erop gebaseerd om Europa verdeeld te houden. Dat
West-Europa tot Amerika moet blijven behoren. Kunt u zich voorstellen dat de
ontwikkeling in Europa losser van Amerika zal zijn en meer naar een groot Europa,
West and East zal groeien, bijvoorbeeld tegen het jaar 1990?
Dit is een zeer grote vraag, die een heel complex afzonderlijke vragen omvat. De

eerste zijde en vermoedelijk voornaamste zijde van deze vraag bestaat daarin, dat
het politieke systeem, dat op dit ogenblik in Europa gevestigd is, reeds ongeveer 300
jaar bestaat.

Willem Oltmans, Europa. 25 interviews over de toekomst van de Oude Wereld



90

Ik herinner mij dat professor Georgi A. Arbatov mij over de angst sprak: er zijn
volgens hem twee soorten angst, oprechte angst en kunstmatige angst.
Een van de voorwaarden voor het scheppen van een conceptie van evenwicht van

angst, was de schepping van een leugenachtig beeld van de Sovjet-Unie. Ik moet
zeggen dat de schepping van dit leugenachtige beeld een lange geschiedenis heeft.
Vergeeft u me, ik wil geen enkele analogie maken, maar toen op 22 juni 1941 Hitler
de Sovjet-Unie aanviel, toen verklaarde hij via de radio in Duitsland dat hij
genoodzaakt was de dreiging van de Sovjet-Unie af te weren, en daarom moest hij
wel met zijn legers de Sovjet-Unie binnenvallen. Dit is geen analogie met de huidige
situatie. Ik verzoek u mij juist te begrijpen, maar dat zijn de oude methoden van de
reactie. Toen in mei 1945 de tweede wereldoorlog ten einde liep en wij alles deden
om onze wonden te genezen, schreef Churchill een brief aan Roosevelt, dat men een
onmiddellijke opmars van de Sovjet-legers naar het Kanaal moest verwachten en
daarommoest in Europa direct een Anglo-Amerikaans defensiesysteem in paraatheid
worden gebracht. In de jaren van de koude oorlog werd onophoudelijk een
leugenachtig beeld van de Sovjet-Unie geschapen. Het werd gedaan om de
bewapeningswedloop te rechtvaardigen. Ik wijk misschien af van uw vraag. Vanuit
mijn standpunt gezien is er op het ogenblik een zeker evenwicht van krachten ontstaan,
dat een zekere stabiliteit in Europa bevordert in militair opzicht. Maar wij willen niet
zeggen, dat dit evenwicht altijd de basis van de vrede in Europa zal zijn en zal moeten
zijn. Dat zou een zeer onbetrouwbare basis voor vrede en het handhaven van het
evenwicht van kracht zijn en zou een voortdurende bewapeningswedloop, een steeds
sterker wordende militaire macht en derhalve de mogelijkheid van het ontstaan van
allerlei nieuwe dreigingen betekenen. Dit is nauwelijks een betrouwbare basis voor
vrede. Er bestaat een conceptie, zoals in het Westen, die gebaseerd is op bepaalde
tegenstellingen en tegenspraken tussen West-Europa en de Verenigde Staten. Op
basis van deze conceptie, komt het mij voor, bestaat er een bepaalde Euro-groep
binnen de NAVO. In dit opzicht zal men voor de toekomst van Europa geleidelijk een
nieuw systeem van internationale betrekkingen moeten scheppen. Een systeem van
internationale betrekkingen, dat niet op een basis van blokken steunt, maar op een
algemeen Europese basis. Dit vloeit ten volle voort uit onze vredesconceptie. Met
prognoses probeer ik erg voorzichtig te zijn. Prognoses komen zeer vaak niet uit,
maar ik geloof dat de toekomst - als de resultaten van Helsinki uitgevoerd worden,
als de ontspanning meer diepte krijgt; de ontspanning zoals wij ons die voorstellen
- dat dan de basis van blokken geleidelijk zwakker zal kunnen worden. Dit zal een
proces van basen zijn - het proces
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van verdieping van de ontspanning. Bij een of andere fase kunnen demilitaire functies
van de blokken zwakker worden en de politieke functies worden versterkt. Samen
met het groeiproces van samenwerking kan een algeheel-Europees veiligheidssysteem
in het leven geroepen worden. Hoe ik me dit systeem voorstel? Dat is een
ontwikkeling van steeds bredere contacten tussen de socialistische en kapitalistische
landen op basis van overeenkomsten, veelzijdige overeenkomsten, tweezijdige
overeenkomsten. Op basis van de ideeën die in Helsinki zijn vastgelegd. Op basis
van politieke overeenkomsten, overeenkomsten over economische samenwerking
en als resultaat hiervan kan een steeds sterker wordend net van wederzijdse
betrekkingen ontstaan, van wederzijdse geïnteresseerdheid. Dit zal de basis scheppen
voor een toekomstig meer stabiel systeem van veiligheid. Op deze wijze zijn de
blokken een realiteit, een historische realiteit. Wij hebben echter uit de geschiedenis
geleerd dat niets eeuwig is op deze zondige aarde.

Hoe kan men een maatschappij als de uwe, die is gebaseerd op een pragmatische,
logische, concrete, historische en wetenschappelijke analyse verzoenen met een
tegenpartij, die zonder fundament opereert. De Amerikaanse buitenlandse politiek
kent geen richting. Er is geen analyse, anders dan anticommunisme?Dat is nauwelijks
politiek.
Ik zal u openhartig zeggen, dat ik er persoonlijk niets tegen zou hebben dat er

overal in de wereld echt socialisme zou bestaan en dat er geen kapitalisme zou zijn.
Helaas zijn wij genoodzaakt rekening te houden met de realiteit van het huidige
leven. Het kapitalisme bestaat. Wij leveren er kritiek op, maar het is er. Daarom
moeten wij rekening houden met die realiteiten, met die partners, welke tegenover
ons zitten. Wij zijn niet van plan de revolutie te exporteren. Wij proberen niet om
de kapitalistische levenswijze bij ons te importeren. Wij rekenen alleen maar op
redelijkheid van die mensen, die verantwoordelijkheid dragen. Meer kunnen we
helaas niet doen. Wij begrijpen dat elke willekeurige verantwoordelijke minister in
het Westen niet wil dat er een oorlog begint, want hij begrijpt welke dreiging dit
inhoudt. Wij herinneren ons dat Eisenhower 20 jaar geleden erkende dat de wereld
geen alternatief voor vrede heeft. Wij begrijpen dat er in de situatie van de
energiecrisis in het Westen, het Westen belangstelling kan gaan tonen voor onze
leverantie van olie, voor onze grondstoffen op dat punt. Wij zijn ook geïnteresseerd
in technische ervaring op een aantal gebieden en in uitwisseling op andere gebieden.
Dit zijn realiteiten. Er moet een politiek op basis van deze realiteiten worden
opgebouwd. Als de westerse maatschappij beter zal worden, en, vergeeft u mij, de
mensen verstandiger zullen worden, dan zal de wereld alleen maar beter worden.
Maar ik betwijfel of wij alléen daar iets aan kunnen doen.
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Franz kardinaal König

Franz kardinaal König werd op 3 augustus 1905 in Rabenstein aan de
Pielach in Oostenrijk geboren. Hij studeerde filosofie en theologie aan de
pauselijke Gregoriaanse universiteit in Rome. Hij volgde eveneens een
studie in de antieke Perzische godsdienst en letteren aan het pauselijke
bijbelse instituut. Op 27 oktober 1933 werd hij in Rome tot priester gewijd.
In 1945 werd hij aangesteld als hoogleraar in Krems aan de Donau. In
1946 verhuisde hij naar Wenen. In 1948 naar Salzburg. Hier beëindigde
hij het schrijven van een 3-delig standaardwerkChristus en de godsdiensten
van de wereld. In 1951 benoemde Paus Pius XII dr. König als titulair
bischop van Livias. Op 10 mei 1956 benoemde Paus Pius XII bisschop
König tot opvolger van kardinaal Innitzer als aartsbisschop van Wenen.
Tijdens het pauselijke consistorie van 15 december 1958 verhief Paus
Johannes XXIII aartsbisschop König tot kardinaal. In de zomer van 1965
vertrouwde Paus Paulus VI kardinaal König het beheer toe over het
pauselijke secretariaat voor niet-gelovigen.

Charles de Gaulle zag een toekomstig Europa van Lissabon tot de Oeral-bergen in
de Sovjet-Unie.
Dat was een denkbeeld van een groot staatsman. Hij moet hebben gedacht aan het

feit dat Europa op grond van historische tradities een eenheid vormde en misschien
ook speelden zijn persoonlijke goede betrekkingen met de Sovjet-Unie een rol mee.
Men kan zijn visie als een utopie beschouwen, doch men zal anderzijds moeten
toegeven, dat de verstarde frontlijn, zoals die tot voor kort bestond, is veranderd in
een netwerk van betrekkingen van allerlei aard tussen Oost- en West-Europa. Deze
verbeterde betrekkingen heffen weliswaar de tegenstellingen niet op, maar naar
menselijke maatstaven kunnen zij toch een noodlottige escalatie, die zelfs tot oorlog
zou kunnen leiden, een halt toeroepen. Dit betekent nauwelijks dat daarmee de
ideologische tegenstellingen zijn verdwenen.

Er zijn westerse diplomaten, die maar niet willen begrijpen, dat détente uiteraard
niet betekent dat de ideologische strijd onverminderd voort zal gaan, zowel aan hun
kant als aan de onze.
Europa leeft inderdaad in een spanning tussenminstens twee ideologische kampen.

Waar het op aan komt, is dat deze spanningen menselijk worden opgelost. Niet de
spanningen zijn barbaars. Barbaars is het wanneer de ideologische strijd zou
uitmonden in blinde haat met als gevolg oorlog.

En de rol van de kerk?
De tegenstellingen tussen Oost- en West-Europa hebben natuurlijk behoudens

ideologische betekenis ook historische oorzaken. Deze heb-
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ben een diepe invloed gehad op de psychologie van de volkeren. De kerk was vanaf
het begin natuurlijk bij de conflictsituatie betrokken. De vestiging van een
atheïstisch-communistische staatsmacht in de Sovjet-Unie was voor de kerk
aanvankelijk een schok. Zij werd er diep door geraakt. De gemeenschappelijke strijd
met de geallieerden tijdens de tweede wereldoorlog waarbij het kapitalistischeWesten
en communistische Oosten gezamenlijk tegen het nationaal socialisme en fascisme
streden, werden de tegenstellingen tijdelijk naar de achtergrond gedwongen. Maar
in 1945 ontbrandde al spoedig de koude oorlog. Ook de kerk moest stelling nemen.
Sommigen van ons geloofden, dat het beter was te wachten tot op dag X het
communistische rijk van Oost-Europa ineen zou storten. Tegenwoordig huldigen wij
een ander inzicht. Het was Paus Johannes XXIII die een andere weg is ingeslagen.
Hij was het ook, die mij indertijd verzocht om als een klein radertje in de betrekkingen
met Oost-Europa te gaan fungeren. Het was tijdens een vanmijn audiënties in Rome,
dat hij er mij spontaan toe aanzette om kardinaal Mindszenty in zijn toenmalige
toevluchtsoord in de Amerikaanse ambassade in Boedapest te gaan bezoeken. Op
mijn bedenkingen kreeg ik onmiddellijk ten antwoord: ‘Wat zou daar moeilijk aan
zijn? Gaat u naar het station in Wenen en koopt u een kaartje naar Boedapest!’
Gedurende mijn reizen naar Roemenië, Joegoslavië en Tsjechoslowakije begon

ik in te zien van welke betekenis het was door persoonlijke contacten en bezoeken
aan de christenen in die landen het saamhorigheidsgevoel met de kerk te bevorderen.
Deze reizen naar Oost-Europa hebben mij overigens ten onrechte de reputatie van
diplomaat van het Vaticaan bezorgd. Ik heb hier dikwijls tegen geprotesteerd maar
het mocht niet baten. Officiële onderhandelingen met regeringen worden immers
door het secretariaat van het Vaticaan zelf gevoerd? Ik reisde met medeweten van
het Vaticaan, maar het waren geen officiële missies.

U bent dus duidelijk voor toenadering met Oost-Europa?
Ongeveer vijftien jaar geleden geloofde men nog, dat iedere reis naar Oost-Europa

uitsluitend communistische regeringen ten goede zou komen. De katholieken in die
landen zouden dergelijke bezoeken als verraad opvatten. Niets is minder waar. Tijdens
al mijn reizen heb ik de dankbare blijdschap van de mensen ervaren. Blijdschap ook,
dat men door de christenen in het Westen nog niet was afgeschreven. Op grond van
mijn ervaringen in Oost-Europa geloof ik dat het voor de toekomst voor ons allen
van groot belang zou kunnen zijn, dat de gemeenschappelijke historische betrekkingen
zowel in Oost- als inWest-Europameer bewust worden gemaakt. Voor Oostenrijkers
is deze ver-
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plichting wellicht vanzelfsprekender dan voor andere Europeanen. Oostenrijk dankt
immers zijn herrijzenis aan de samenwerking tussen Oost en West. Oostenrijk kan
alleen bestaan zolang er vrede is in Europa. Misschien heb ik door mijn Oosteuropese
contacten een kleine bijdrage geleverd aan het krachtiger maken van deze gedachten.

Dus détente tussen Rome en de socialistische landen?
De kerk in Oost-Europa weet, dat zij met het communisme moet leren leven. Het

communisme weet, dat het geloof geen verschijnsel is, dat door verandering van
sociale systemen kan worden opgeheven. Coexistentie betekent in dit verband: met
elkaar samen leven in tegenstellingen. Het kan wel zijn dat ons dit niet aanstaat of
dat de christenen in Oost-Europa zich er evenmin gelukkig mee voelen. Het kan ook
zijn, dat het communisme er theoretisch niets van wilt weten. Doch dit verandert
allemaal niets aan de feiten. Het gaat om een verlichting van de druk. Het is niet de
ineenstorting van het systeem waar wij op wachten, of om een officiële wijziging
van de communistische doctrine. Wij wachten op de verdere ontwikkeling van een
reeds bestaande discrepantie tussen theorie en praktijk, tussen de leer en het werkelijke
leven in Oost-Europa.

De Italiaanse professor Lombardo-Radice heeft de term ‘meervoudig christendom’
ontworpen, waarmee hij de intensievere dialoog tussen christenen en marxisten wilde
omschrijven.
Hij is een serieuze gesprekspartner. Hij heeft wellicht meer de Italiaanse dan de

Europese verhoudingen voor ogen gehad. Van uit zijn standpunt heeft hij misschien
ook een zeker belang bij de opdeling van christenen in ‘links’ en ‘rechts’. De huidige
tendens wijst echter in tegengestelde richting, dus weg van het pluralisme naar een
eenheid van christenen. Neemt u bijvoorbeeld de betekenis van de oecumenische
beweging.

Toch is er veel kritiek op het Vaticaan ook vanwege deze milde houding.
Vanuit het christelijke beginsel van de naastenliefde moet Rome bereid zijn, ook

tegenstanders als serieuze gesprekspartner te beschouwen. De moeilijkheid bij de
marxisten is wel, dat men te maken heeft met een tegenpartij, die denkt en handelt
in termen van machtspolitiek. Ondanks deze moeilijkheden moet een poging tot een
gesprek worden gewaagd.

Toch wil die nieuwe dialoog niet zeggen dat het Vaticaan zal toestaan dat men voor
een marxistische ideologie zou stemmen, zoals bijvoor-
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beeld in Portugal.
Allereerst moeten wij principieel stellen, dat het Vaticaan geen enkele katholiek

voorschrijft op wie hij moet stemmen. De kerk verwacht van haar leden, dat zij dit
in overeenstemmingmet hun geweten zullen doen. Hierbij zou ik willen aantekenen,
dat het hier uiteraard moet gaan om een geweten, dat op de juiste wijze is gevormd
en door de juiste informatie is gevoed. En wat Portugal betreft, de
bisschoppen-conferentie daar heeft ten aanzien van bijvoorbeeld de verkiezingen
van 25 april 1975 zeer duidelijke uitspraken gedaan. Christenen werd voorgehouden
dat zij niet hun stem kunnen uitbrengen op een politieke partij welke er ideeën op
na houdt, die diametraal tegenover het christelijke beeld van mens en wereld staan.

Het was Paus Johannes XXIII, die immers een opening naar Oost-Europa voor stond?
Het is inderdaad zijn verdienste geweest, dat hij de dialoog tussen kerk en wereld

opnieuw tot leven heeft gewekt, en niet op de laatste plaats de dialoog tussen de kerk
en het atheïsme, dus ook het atheisme zoals het door het marxisme-leninisme wordt
gepostuleerd. Paus Paulus VI heeft vervolgens in deze dialoog, waaraan indertijd met
groot enthousiasmewerd begonnen, systeem aangebracht. In zijn encycliekEcclesiam
Suam wees hij op drie verschillende groepen, waarmee de kerk een gesprek moest
aangaan: de afgescheiden christenen, de aanhangers van andere godsdiensten en
tenslotte de niet-gelovigen. Voor de dialoog met elk van deze groepen richtte hij een
apart secretariaat op in Rome. De kerk wil niet zelfgenoegzaam schijnen. Zij wil met
de anderen in gesprek treden, met andere christenen, met gelovigen van andere
godsdiensten en ook met hen, die geloof en godsdienst afwijzen of scherp bestrijden.
De kerk heeft de positie van strijd en negatieve confrontatie verwisseld voor de
positie van gesprekspartner die vragen stelt en wil begrijpen en helpen. Men kan de
drie secretariaten met elkaar in relatie brengen op grond van het gemeenschappelijke,
dat de kerk met elk van deze drie groepen heeft. Met de eerste groep heeft zij het
geloof in Christus en de heilige schrift gemeen, met de aanhangers van niet-christelijke
godsdiensten het geloof in God, of in ieder geval in een hoger wezen. Wat heeft de
kerk echter met de niet-gelovigen gemeen?Kan er tussen hen en de kerk gemeenschap
bestaan? Heerst er tussen christenen en niet-gelovigen niet een permanente toestand
van oorlog? Eeuwenlang hebben christenen dat gedacht. Zij zagen in het ongeloof
de vernietiging van elke menselijke orde en van de maatschappij. Zij beschouwden
het ongeloof niet alleen als een vreselijke dwaling, maar zonder meer als eenmisdaad.
Vandaag vertrouwt de kerk niet meer op anathemata. Zij zoekt daarentegen een
grondige
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geestelijke discussie. Niet allereerst met het oogmerk van bekering, maar om de
beweegredenen van de niet-gelovigen te leren kennen en begrijpen. Bovendien hebben
katholieken ook met niet-gelovigen een punt van overeenstemming: de humaniteit.
Want geen mens kan uit de Hand Gods vallen, ook niet als hij deze Hand afwijst, of
haar zelfs bestrijdt.

Hoe is het met de oprichting van het secretariaat voor niet-gelovigen in zijn werk
gegaan?
De oprichting voltrok zich in drie stadia.
Het eerste stadium van de dialoog, vooral met het marxisme-leninisme, de meest

ontwikkelde en actiefste vorm van ongeloof, werd gevormd door de encycliek Pacem
in terris van paus Johannes XXIII. In deze encycliek richtte hij zich tot alle mensen
van goede wil, en spoorde hen aan om samen met de christenen voor vrede in de
wereld te strijden.
Het tweede stadium (het stichtingsdocument van het secretariaat voor de

niet-gelovigen) werd gevormd door de encycliek van paus Paulus VI, Ecclesiam
Suam: ‘... de kerk moet met de wereld, waarin wij leven, een dialoog aangaan...
Voordat wij de wereld bekeren, of beter gezegd, om haar te kunnen bekeren, moeten
wij tot de wereld naderen. Wij moeten met haar spreken...’ De dialoog van het heil
hing niet af van de verdiensten van degenen, aan wie hij gericht was, zelfs niet van
de resultaten die hij kon bereiken: ‘Niet de gezonde mens heeft een arts nodig.’
Evenmin zou deze dialoog grenzen of berekening moeten kennen. Deze woorden
gebruikte paus Paulus VI in zijn eerste encycliek.
De derde schrede werd gezet door het tweede Vaticaans concilie, dat tijdens de

voorbereidende werkzaamheden voor de pastorale constitutie over de kerk in de
wereld de noodzaak voelde om het verschijnsel van het hedendaagse atheïsme
nauwkeurig te analyseren. Tijdens de derde zitting drongen enkele concilievaders
erop aan, dat de kerk zich niet alleen gedurende het concilie met het probleem van
de niet-gelovigen zou bezig houden, maar permanent. Dit vooral met het oog op het
feit dat dit verschijnsel wijd verbreid is in de technische, verstedelijkte samenleving.
Zo kwam het tot de stichting van het secretariaat voor de niet-gelovigen, in het jaar
1965. Tijdens de vierde zitting van Vaticanum II werkten concilie en secretariaat
samen aan die delen van de pastorale constitutie over de kerk in de wereld, die
uitdrukkelijk betrekking hadden op het atheïsme. Daar kan men onder andere lezen:
‘Veel van onze tijdgenoten hebben geen belangstelling voor een innige en levende
relatie met God, of wijzen een zodanige relatie zelfs nadrukkelijk af. Daarom moet
het atheïsme als éen van de ernstigste pro-
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blemen van onze tijd worden gezien, en zorgvuldig worden geanalyseerd.’
De Duitse theoloog Karl Rahner heeft er eens de nadruk op gelegd, dat er voor de

hedendaagse kerk geen belangrijker probleem is dan de intellectuele en pastorale
discussie met het atheïsme. Wij moeten toegeven, dat het post-christelijke atheïsme
over de hele wereld is verbreid. Als men dit probleem analyseert, stuit men op het
feit, dat het atheïsme zijn wortels uitsluitend in de westerse wereld heeft. Naar de
overtuiging van sommige historici is éen van de eerste oorzaken van dit atheïsme
zelfs gelegen in het schisma van de kerk in de zestiende eeuw.
Vervolgens werden de zeventiende en achttiende eeuw beheerst door het deïsme

en de verlichting, die niet weinig bijdroegen tot de verzwakking van de voorstelling
van een bovennatuurlijke orde, die gegrond is op demenswording. In de negentiende
eeuw werden deze tendensen veel sterker. Misschien is het zo, dat het handelen van
christenen op sociaal-economisch gebied, een handelen dat niet altijd in
overeenstemming was met het evangelie, de verbreiding van het atheïsme heeft
bevorderd. Evenzo kan het onjuiste godsbeeld van sommige christenen het atheïsme
in de hand hebben gewerkt. Toch magmen niet uit het oog verliezen dat het atheïsme
op een onjuist mensbeeld is gebaseerd. In zijn handelswijze houdt het secretariaat
voor de niet-gelovigen rekening met het feit, dat het tegenwoordige atheïsme ons
voor vragen stelt, die niet alleen maar op een tactische of pedagogische wijze
beantwoord kunnen worden. Wij moeten deze vragen in al hun diepgang onder ogen
zien. De katholieke kerk wil door de instelling van het secretariaat voor de
niet-gelovigen tot uitdrukking brengen, dat zij in het post-conciliaire tijdperk niemand
veroordeelt; integendeel, zij wil in vreedzame gemeenschap leven met alle mensen
van goede wil. Ondanks dat moet de kerk ten aanzien van het militante atheïsme voet
bij stuk houden, en erop toezien dat geen enkel godsdienstig mens ertoe wordt
gedwongen om het atheïsme aan te nemen, want ieder mens heeft het onverbrekelijke
recht op gewetensvrijheid. Dit standpunt moet de kerk vooral innemen ten opzichte
van regeringen die atheïstisch zijn van aard. Want er kan geen twijfel over bestaan,
dat bijvoorbeeld in de Oosteuropese landen de gelovigen tot de status van tweederangs
burger worden teruggebracht, en dat bijvoorbeeld veel beroepen niet bereikbaar voor
hen zijn, alleen vanwege het feit dat zij in God geloven. Het post-christelijke atheïsme
beweert, dat de wetenschap het geloof in God overbodig heeft gemaakt, en dat het
bestaan van het kwaad in de wereld bewijst, dat God niet bestaat. Het atheïsme
beweert voorts met Marx, dat de mens alleen dan heer over zichzelf kan zijn, als hij
de eisen die zijn Schepper aan hem stelt naast zich neerlegt. In deze en in andere
argumenten zo-
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als Nietzsche of Camus, Sartre ofMalraux die geformuleerd hebben, ligt de uitdaging,
om het beeld van de kerk te zuiveren van al te wereldlijke aspecten, die er wellicht
niet weinig toe hebben bijgedragen, dat de opkomst van het atheïsmemogelijk werd.
Het secretariaat voor de niet-gelovigen is vastbesloten om deze uitdaging aan te
nemen, en het zijne ertoe bij te dragen, dat van de kant van de kerk alles wordt
vermeden, wat hen zou kunnen belemmeren op hun weg naar deze kerk.

U bent kennelijk niet al te pessimistisch gestemd.
Er zijn ontwikkelingen en aanwijzingen in de huidige geestelijke situatie, die reden

geven tot hoop.

Maar u weet hoe Somerset Maugham eens hoop omschreef in zijn Notebooks? ‘Hoe
moeten de goden in hun vuistje hebben geglimlacht,’ schreef hij, ‘toen zij Hoop
voegden bij al het kwaad dat zij in de doos van Pandorra stopten, want zij wisten
zeer goed, dat dit het meest wrede kwaad van alles was. Want het is immers bij hoop,
dat de mensheid wordt gelokt haar misère tot het einde der dagen te dragen.’
Neemt u het fiere bolwerk der humanisten, die een wereld zouden voorbereiden

zonder God. Het begint zijn eerste scheuren te vertonen. Onze hedendaagse literatuur
laat zien, dat mensen, die geloofden dat zij voor het atheïsmemoesten kiezen, gingen
wanhopen aan hun condition humaine.Men hoeft slechts te denken aan namen als
Dostojewski, Gide, Hesse en Kafka.
Het secretariaat voor de niet-gelovigenwil de dialoogmet de geestelijke stromingen

van deze tijd aangaan, deze stromingen leren kennen, en zo de fundamenten leggen
voor een nieuwe pastorale strategie.
Hoe probeert het secretariaat dat te bereiken? Rome is de zetel. De president, de

vicepresident, en de secretaris worden terzijde gestaan door een staf van vakmensen,
van wie er enkelen hebben meegewerkt aan een vierdelige encyclopedie van het
hedendaagse atheïsme. Het Romeinse secretariaat ziet zichzelf in eerste instantie als
coördinatiepunt voor de afzonderlijke nationale of continentale initiatieven. De leden
van het secretariaat zijn drieëntwintig bisschoppen uit de gehele wereld, de
deskundigen komen uit de meest uiteenlopende disciplines, van theologie tot
sociologie. Deze deskundigen werken met de bisschoppen samen in werkgroepen
over zéer verschillende thema's, waarin zij materiaal verzamelen en voorstellen voor
verschillende projecten uitwerken. Omdat de paus de jezuïten een speciale opdracht
heeft gegeven op het gebied van het onderzoek naar het atheïsme, werkten wij met
hen samen. Daarbij blijven wij evenals zij onafhankelijk zowel wat de methoden als
wat de doelstellingen betreft. Het secretariaat publi-
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ceert ook een informatiebulletin. Bijzonder belangrijk in de structuur van het
secretariaat voor de niet-gelovigen zijn de regionale groepen, waarbinnen plannen
bestaan voor gemeenschappelijke projectenmet protestantse en orthodoxe christenen.
In sommige landen, in Frankrijk enNederland bijvoorbeeld, bestaan formele contacten
met niet-gelovigen. En wel met die niet-gelovigen, die zich in Europa en in de
Verenigde Staten hebben verzameld onder de titel van humanistische verenigingen.
Het is niet de bedoeling van het secretariaat om een kruistocht te organiseren tegen

het atheïsme in het algemeen of tegen het militante atheïsme. Veeleer ligt het in de
bedoeling van het secretariaat, ervoor te werken, dat de godsdienst van zijn juiste
plaats in de menselijke samenleving is verzekerd, en dat er contacten worden gelegd
in de hoop dat intolerantie verandert in tolerantie. Het secretariaat wil de dialoog
voeren op een menselijk niveau. Éen van de belangrijkste bedoelingen is daarom,
terdege na te gaan wat voor de kerk en voor haar gesprekspartner aan de andere zijde
op menselijk niveau van gemeenschappelijk belang is. De belangrijkste van deze
gemeenschappelijke taken is zeer zeker het handhaven van de wereldvrede. Om aan
de totstandkoming van een vreedzame wereldorde en een vreedzame samenwerking
tussen de volkeren van onze door verdeeldheid verscheurde wereld mee te helpen,
is daarom, althans indirect, éen der bedoelingen van dit nieuwe secretariaat.

Onlangs hield u een rede in Chicago over ‘Het nieuwe petrochemische tijdperk en
de toekomst van de religie.’ Hoe ziet u die toekomst bij een afnemende belangstelling
over de hele linie voor de traditionele vormen van religie bij de jeugd?
Wie nadenkt over de toekomst van de religie, van het geloof, kan dat doen vanuit

verschillende beweegredenen. Uit oprechte zorg over een maatschappelijke en
geestelijke ontwikkeling, die de godsdienst steeds meer terrein doet verliezen. Of uit
nauwelijks verholen vreugde over het feit dat men kan aantonen dat de godsdienst
als belemmering voor de menselijke vooruitgang noodzakelijkerwijs tot afsterven is
gedoemd. Want pas dán zou de weg naar zelfbevrijding, zelfverwerkelijking en
zelfontplooiing van de mens worden vrijgemaakt. Achter alle speculaties over de
toekomst van de godsdienst staan dus twee tegengestelde opvattingen. De ene is de
opvatting dat godsdienst een wezenlijk kenmerk is van het menselijk leven, evenals
de verticale lichaamshouding, het denken en de taal. Het vermogen tot geloven is
dan uitdrukking van het menszijn zonder meer. Een vluchtige blik op de geschiedenis
van de mensheid is voldoende om aan te tonen dat er voor deze opvatting, volgens
welke godsdienst en gelovige houding wezenlijke kenmerken
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van het menselijke leven zijn. Veel historische bewijzen kunnen hier worden
aangevoerd.
Nu is er ook een andere opvatting. Degenen die deze opvatting huldigen zijn van

mening dat godsdienst slechts een verschijnsel is dat hoort bij het zogenaamde
voorwetenschappelijke stadium van de mensheid. Zij stellen, dat godsdienst een
poging is tot het verklaren van die gebieden die nog niet door de wetenschap zijn
doorvorst. Religieuze voorstellingen zijn in dat geval een soort denk- en
levenshypothesen, met behulp waarvan men zich in een ondoorzichtige wereld toch
op zijn gemak kan voelen. Deze voorstellingen zouden dan ook overbodig worden,
zodra de natuurwetten doorzien, doorvorst en bewijsbaar zijn geworden. Op haar
weg naar haar definitieve bevrijding zou de mensheid ook de boeien van het
godsdienstig geloof van zich afwerpen. Deze twee beknopt weergegeven meningen
- want het gaat om meningen, en niet om wetenschappelijk gefundeerde opvattingen
- staan tegenover elkaar in de huidige tijd. In vele landen wordt het geloof door de
aanhangers van de laatstgenoemdemening systematisch onderdrukt.Maar het grootste
gevaar is niet dat geloof en kerk administratief worden uitgeschakeld. Juist in tijden
van vervolging is altijd gebleken dat het geloof niet is uit te roeien. Groter leek tot
voor kort, voordat vooral onder de jeugd tekenen van een omgekeerde tendens
merkbaar werden, het gevaar dat de godsdienst langzaam zou wegkwijnen in dat
deel van de wereld waar de kerk alle vrijheid heeft. Nog steeds schijnt de kracht van
het secularisatieproces, dat zich ten gevolge van de Franse revolutie en de
industrialisering in alle van oudsher christelijke landen manifesteerde, ongebroken.
Ook in de godsdienststatistiek kanmen daarvoor aanwijzingen vinden: het afnemende
aantal kerkbezoekers, het afnemende aantal groeperingen, een toenemend aantal
mensen, dat de kerk de rug toekeert, steeds minder kinderen die deelnemen aan het
godsdienstonderwijs, uitholling van de godsdienstige levenshouding. Nu moet men
statistiek natuurlijk altijd met een zekere voorzichtigheid behandelen. Bovendien
wacht de kerk deze ontwikkeling niet rustig af. Zij stelt alles in het werk om een
antwoord te vinden op de veranderde omstandigheden, om de onveranderde inhoud
van haar boodschap zo te presenteren, dat hedendaagse mensen, die de school van
de secularisatie hebben doorlopen, hem kunnen begrijpen en aanvaarden. Het zichtbare
teken van deze inspanning was het tweede Vaticaans concilie, dat nu rustig, geduldig
en allerminst spectaculair in de afzonderlijke diocesen van de katholieke kerk in
praktijk wordt gebracht.
Ik zou nog op een ander punt willen wijzen: In uw vraag hebt u het over de sterk

verminderde religieuze belangstelling van de jeugd. Nu valt er juist onder de jeugd
een nieuwe godsdienstige opbloei waar te
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nemen, die men niet kan ontkennen. Deze opbloei doet zich zowel in het Westen als
in het Oosten voor. De kerk koestert zich niet met de illusie, dat haar moeilijkheden
door deze opleving om zo te zeggen vanzelf opgelost kunnen worden. De kerk weet
dat er heel wat kaf onder het koren is. Zij weet dat er tengevolge van een oplevende
godsdienstige belangstelling ook duister bijgeloof en occulte praktijken zijn, die zich
onder de jeugd dreigen te verbreiden.
Aan de andere kant lijkt mij deze godsdienstige opbloei van de jeugd er een bewijs

voor te zijn dat de existentiële vragen van de mens niet verdrongen kunnen worden,
zoals de vraag naar de oorsprong en het doel van de mens, de vraag naar de dood,
het leed, de pijn, de vraag naar de zin van het leven. Noch de overvloed aan
consumptiegoederen van het Westen, noch de materialistische ideologie van het
Oosten kunnen deze vragen de kop indrukken. Een inzicht overigens, dat een aantal
iets dieper gravende marxistische denkers reeds op indrukwekkende wijze
geformuleerd heeft. Ik denk hier aanmensen als Kolakowski, Gardavski en Garaudy.
Hoe de godsdienst van de toekomst eruit zal zien is moeilijk te zeggen. Wat de

katholieke kerk betreft zou ik willen zeggen dat het een godsdienst zal zijn die het
mysterie weer ontdekt, zich niet uitput in sociaal activisme, de volledige mens in al
zijn lichamelijke, geestelijke en zielsdimensies serieus neemt, de last van het
profetenambt niet afwijst. Het zal echter in geen geval een christendom voor een
gereduceerde prijs zijn, maar een christendom dat de enkeling aanmoedigt en uitdaagt.
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Cornelis Berkhouwer

Cornelis Berkhouwer werd op 19maart 1919 in Alkmaar geboren als zoon
van een geslacht van tuinders en veehouders. Hij studeerde van 1937 tot
1942 aan de juridische faculteit van de Gemeentelijke Universiteit van
Amsterdam. In 1942 vestigde hij zich als advocaat te Alkmaar. In 1946
promoveerde hij. Dat is tevens het jaar dat hij bij de oprichting van de
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) lid werd. In november
1956 verhuisde hij voor de VVD naar de Tweede Kamer. In oktober 1963
werd hij lid van het Europese parlement. Van 1966-1969 was hij hiervan
ondervoorzitter en nam deel aan het werk van de economische en politieke
commissies. Op 13 maart 1973 werd hij tot voorzitter van het Europese
parlement in Straatsburg gekozen. Hij is gehuwdmet de FrançaiseMichele
Martel.

U bent twee jaar voorzitter geweest van het parlement in Straatsburg. Gelooft u in
dit Europese instituut?
Ik ben president van de Europese volksvertegenwoordiging geweest van maart

1973 tot maart 1975. Ik geloof dus in dit instituut. Zonder dat ik mijzelf een veer op
de hoed zou willen steken, ben ik van oordeel dat wij een aantal stappen vooruit
hebben gemaakt. Dit parlement vecht om grotere bevoegdheden. Dat gaat niet éen
twee drie. Dit is een zaak van bijzondere lange adem. Men spreekt vaak over het
Engelse parlement als het moederparlement, als de moeder van alle parlementen die
wij in het Westen hebben. Daar is veel voor te zeggen. Maar als men die vergelijking
trekt, dan antwoord ik daar altijd onmiddellijk op, vergeet u niet, mijne heren, dat
dat parlement om aan de bevoegdheden te komen die het nu heeft, er zeven eeuwen
over heeft gedaan, te weten van ongeveer 1215 tot 1911.

en nog moet knokken...
... en daar nog voor moet knokken, om te houden wat het heeft. Want we zien

overal in de wereld een toenemende invloed van de uitvoerende machten en nieuwe
machten, zoals de media, de vakbeweging en de bureaucratieën ten koste van de
parlementen, van de parlementaire democratieën. Dus wij bevinden ons nu in een
gevecht. Wij staan hier nu wat Europa betreft ongeveer op het punt waarop in
Nederland de Staten-Generaal stonden in 1867, nietwaar?Wie heeft het laatste woord?
Wat dat betreft is er toch een ontwikkeling aan de gang, die hoop geeft. Ik denk
bijvoorbeeld aan de vooruitgang wat betreft het Europese budget. Dat is niet gering.
Dat loopt in de miljarden guldens, op dit moment twintig, à dertig miljard.
Dat is dus niet zo ver af van het budget van de Nederlandse staat.
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We moeten dus naar een rechtstreeks gekozen Europees parlement.
Wemoeten inderdaad naar een rechtstreeks gekozen parlement. Dat heeft de Franse

president Giscard d'Estaing ook reeds aangevoerd.
Ik wil niet zeggen, dat ik er de oorzaak van ben geweest, maar ik heb toch nuttige

besprekingen met hem gehad en daar is uit voortgekomen, dat op de topvergadering
van Parijs aan het einde van 1974 de staatshoofden van de negen landen hebben
besloten, dat in beginsel dit parlement van de negen in 1978 moet worden gekozen
middels rechtstreekse verkiezingen. Dat is dus een punt dat wij hebben uitgewerkt.
Verder is er de beweging naar de Europese unie.
Er zijn allerlei andere ontwikkelingen gaande, waarin het Europese parlement een

positieve invloed heeft uitgeoefend. Ik vind dus dat men kan zeggen dat het Europese
parlement door meer te doen dat niet verboden is (en dat is heel veel) toch meer reliëf
heeft gekregen dan voorheen. Met name door toedoen van de Engelsen, de Denen
en Ieren sinds die in 1973 zijn toegetreden. Ook is de discussie in het parlement
minder vrijblijvend geworden dan voorheen.

U bedoelt vrijblijvend ten aanzien van de nationale belangen?
Ik zou willen zeggen, dat wij in Straatsburg veel minder een vrijblijvende

discussieclub zijn geworden; dat wij nu bezig zijn een echt parlement te worden dat
zijn wil oplegt.
Het is ook zo dat de commissie in Brussel (de uitvoerende macht) het dagelijks

bestuur van de gemeenschap, meer en meer luistert naar ons parlement en overneemt
wat wij willen. Wij zijn bezig onze invloed te vergroten.
Afgezien van geschreven en beschreven formele bevoegdheden, hebben wij de

laatste tijd belangrijke vooruitgang geboekt.

Neem meneer Zijlstra in Roodeschool. Gesteld dat die moet stemmen voor een
Europees parlement in 1978. Heeft u de indruk dat hij een blasse Ahnung heeft waar
het over gaat?
Dat is een praktisch punt. Vandaar ook dat wij, denkende aan die meneer Zijlstra

in Roodeschool (u kunt ook zeggenmeneer en mevrouw Jansen in Kerkrade) hebben
gezegd: ‘Goed, die verkiezingen moeten er komen, laten we het maar zo doen dat
we voorlopig direct de mensen kiezen. Maar dit systeem moet per land worden
toegepast.’ Het zal dus wel zó gaan dat het parlement voorlopig zal worden gekozen
in die zin dat Nederland de Nederlandse afgevaardigden zal kiezen en België de
Belgische. Maar dan zo dat ze niet meer indirect worden gekozen (zoals nu de eerste
kamer wordt gekozen door de provinciale staten) maar een directe opdracht krijgen,
omdat ze rechtstreeks worden gekozen door de Nederlandse kiezer.
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Als het doorgaat zullen zevenentwintig Nederlandse afgevaardigden in het Europese
parlement moeten worden gekozen.

Ieder land naar zijn grootte...
Ja, naar rato maar evenredig met de bevolkingsaantallen. Wij hebben een systeem

voorgesteld: er zullen ongeveer zevenentwintig Nederlanders zijn. Er zijn nu tien
leden en dat worden er veertien. In Luxemburg worden dat er dan ongeveer tien -

Dit is om te voorkomen dat je krijgt wat je in de Verenigde Naties hebt, een groot
land als India en een klein land als Luxemburg allebei éen stem...
Precies. Dat willen wij niet.Wij willen hier het beginsel van evenredigheid invoeren

opdat er een echte volksvertegenwoordiging komt. Natuurlijk worden de kleine een
beetje bevoordeeld boven de grote. Nederland krijgt er zevenentwintig. De Italianen,
Duitsers en Engelsen zullen er zeventig, tachtig hebben. Het wordt een parlement
van in totaal ongeveer 355 man, volgens onze voorstellen. Dus dat is niet groot in
vergelijking met de parlementen van Frankrijk en Duitsland met vijfhonderd leden
en het Engelse Lagerhuis met ongeveer vijfhonderd leden...

DeDuitse President Scheel heeft onlangs bij een bezoek aan Frankrijk aangedrongen
op het verhaasten van de invoering van die grondwet voor de Europese unie. In welk
stadium zitten we hier?
Wat de Europese grondwet betreft zitten we op dit moment in de geboorteweeën.

Wij hebben onze ideeën hierover uitgewerkt. Het Europese parlement, de commissie
in Brussel heeft haar ideeën hierover reeds gepubliceerd. Dat ligt in het vooruitzicht
van de unie in de tachtiger jaren. De heer Scheel (een hartstochtelijk Europeaan) die
lid is geweest van het Europese parlement in het verleden, heeft aangedrongen op
bespoediging van die uitwerking van de constitutie van de Europese unie. Dat was
te begrijpen, want hij is een fervent aanhanger van de Europese gedachte en van de
uitwerking van de Europese unie.

U spreekt steeds over Europees parlement, Europese gedachte, enzovoort. Maar
hebben we het nu niet over een geamputeerd Europa? Hoe ziet u de toekomstige
ontwikkeling in het andere deel van Europa dat toch ook cultureel en historisch
gezien bij Europa hoort. Hoe zouden we toe kunnen groeien naar een Europees
parlement waar zowel Oost als West in zit.
Dat is een moeilijke zaak. Dat is de kwestie waarmee we in de Europese

veiligheidsconferentie bezig zijn. Het probleem is dat het oost-
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blok die conferentie vooral wil zien als een bevestiging van de status quo, de
handhaving van de grenzen zoals ze zijn. Bovendien willen ze intensievere
economische betrekkingen. En dan is er nog de beroemde ‘derde mand’ (de
uitwisseling van personen en ideeën) die problemen oplevert. Ik geloof dat wij daar
eindeloos aan moeten sleutelen. Ik zie niet direct gebeuren dat de Sovjet-Unie, de
Comecon en het Warschau-pact hun ideeën prijsgeven.

Maar we zitten in de Verenigde Naties toch ook met communistische landen? Is het
noodzakelijk voor een apparaat als het Europese parlement, waar socialistische of
communistische en democratische landen samen in éen parlement zitten, dat zij hun
interne politieke overtuigingen laten varen?

In Frankrijk zijn op het ogenblik vierhonderd bedrijven die zaken doen met de
Sovjet-Unie. U weet wat de Bondsrepubliek aan zaken doet in het Oosten. Een Chinese
ambassadeur bij de EEG is interessant, maar is een Russische ambassadeur geen
urgentere zaak?
Hier heb ik mijn ideeën over. Ik heb in mijn beleidsperiode altijd gepleit voor

opening, een open wereld. Het gaat erom de mensen met elkaar te verenigen. Ik heb
dat ook bepleit met betrekking tot Rusland. Ik heb zelf allerlei contacten gehad, ook
in China waar ik net opnieuw geweest ben. De Sovjets hebben nog altijd veel moeite
de EEG als zodanig te erkennen. In tegenstelling met hen houden de Chinezen ons
voor, dat wij ons dienen te verenigen, dat wij onze verdediging ook niet moeten
verwaarlozen. Een enigszins tegenstrijdige ontwikkeling dus tussen deze beide grote
communistische staten. Dat neemt niet weg dat wij ons moeten openstellen voor de
Sovjet-Unie en China en bewerkstelligen dat deze landen zich ook openstellen voor
ons. Het is een moeizame zaak omdat er (en dat is misschien heel merkwaardig) een
zekere angst heerst in het oostblok voor het toelaten van vrijheden. Men heeft een
zekere angst om de vrijheid van meningsuiting, van godsdienst en van politieke
bijeenkomst toe te laten. Alle vrijheden die wij kennen vanaf de Franse revolutie;
men staat daar nog niet voor open. Wij moeten niet bang zijn voor die angst. U wijst
erop dat firma's zaken doen met de Sovjets. Hetzelfde is het geval met China. Wij
moeten daarvan gebruik maken, en zeggen dat als ze onze technische kundigheden
willen benutten, wij daar volledig mee akkoord gaan, maar dat wij daartegenover
graag willen dat dit dan gepaard gaat met, enzovoorts. Dit is een moeizame zaak.
Ontspanning willen we allemaal, omdat het alternatief bekend is. Toch is die
ontspanning alleen maar mogelijk bij de grootste militaire macht die er nu bestaat
in het Oosten. Ontwapenen is het niet want dan maak je jezelf zo zwak, dat je je op
een gegeven moment reduceert tot een welhaast onweer-
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staanbare prooi...

... 1940...
Niet alleen 1940, maar u moet denken aan het Britse imperium op zijn hoogtepunt,

om maar éen voorbeeld te noemen. Toen was het voldoende te zeggen: ‘Als er dit
en dat niet gebeurt dan sturen we een kanonneerboot.’ Die boot voer niet uit, maar
de dreiging regelde intussen iets in een ander deel van de wereld. Vandaar dat het
irrelevant is te vragen of er al dan niet een inval zal komen. Er hoeft geen invalplaats
te vinden als men een overmacht heeft. Daarom ontspanning, zeker, maar ontspanning
is onmogelijk zonder inspanning. Ik wijs er altijd op, men denkt vaak in een zekere
staat van euforie, nou wij hebben nu ontspanning en nu kunnen we gods water wel
over gods akker laten vloeien en het is allemaal botertje aan de boom; dat is het
natuurlijk niet. Als men dat tegen mensen uit het Oosten zegt, als men zegt, waar het
op staat, dan accepteren ze dat ook wel. Ze lachen immers nooit hartelijker dan om
die mensen die denken we gaan fraternizen!

De London Times heeft onlangs in een hoofdartikel gesproken over de noodzaak om
te komen tot een cross-fertilisation van Oost- en West-Europa.
Dat zegt mij veel, want ik ben ook een halve boer. Dat is het kruisen van zaden

en gewassen. Dat kan gebeuren met dierlijke zaden en met groentezaden, het kruisen
van gewassen. Ik ben ervoor, dat wij zoveel mogelijk Dostojevski, Tolstoj, Poesjkin
en andere schrijvers lezen. Maar ik wil ook zo graag dat zij dan eens Carmiggelt
lezen vertaald in het Russisch, of de Canard Enchainé.Maar zover zijn we nog niet.

Er is in Nederland de gedachte geopperd, dat, sinds we een ministerie van
Ontwikkelingshulp hebben...
Met een bekende bewindsman.

Met een zeer bekende bewindsman; dat het misschien noodzakelijk is geworden, om
een ministerie voor Oostblokzaken op te richten. Nederland loopt warm voor Angola
en Mozambique, maar waarom geen grotere ambassades en meer uitwisseling en
grotere contacten met Oost-Europa? De koning van België is in 1975 in Moskou
geweest, wat tot een enorm oliecontract heeft geleid.
Daar ben ik niet tegen. Als ik me niet vergis zijn er ook representanten van ons

koninklijk huis in Moskou geweest. De Deense koningin is er geweest met haar
gemaal. Maar ik dacht niet dat je hiervoor een speciaal ministerie voor Oostblokzaken
nodig had. Dan zou je op een
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gegeven moment een ministerie voor Afrikaanse Zaken, voor Amerika of voor de
Navo, voor Oostblokzaken, voor EEG-zaken krijgen. Dan zou er een hopeloze
versplintering optreden, die ik niet nodig vind. Ik herhaal wat ik hierover gezegd
heb.Wij staan open, wij moeten openstaan voor dat Oosten.Maar er ook naar streven,
dat dat Oosten voor ons openstaat. Het moet een tweezijdig verkeer worden en niet
eenzijdig. Ik herinner mij, dat bijvoorbeeld Russische diplomaten, in gesprekken die
ik met ze heb gehad, wat betreft die opening, de geestelijke vrijheid, de uitwisseling
van ideeën, dat die tegen mij hebben gezegd: ‘Vergeet dat maar, het gaat jullie alleen
maar om de import van pornografie uit Amsterdam en Zweden! Dat tast de sociale
en de geestelijke ondergrond van ons regime aan, meneer, dat moet u vergeten!’
Waarop ik heb geantwoord: ‘Dat vergeten wij niet, want wij lezen ook alle produkten
van uw geestelijke grootheden!’
Laat ik zeggen, de Dam in Amsterdam, om het nu maar eens heel wild te zeggen,

de Dam in Amsterdam en het Rode Plein zijn onvergelijkbare grootheden. Wat kan
gebeuren in Amsterdam dat is in geen velden en wegen mogelijk op het Rode Plein.
Ik zeg dit sine ira et studio, want u hoort hier geen anti-man praten, maar ik constateer
een feit. De kleinzoon van Litvinof heeft een pak slaag gekregen en is in de kast
terechtgekomen, toen hij maar even zo zijn mond open deed op het Rode Plein. Daar
moet je je natuurlijk van bewust zijn als je praat met die mensen, want ik wil met ze
praten. Maar ik herhaal, tussen het Damrak in Amsterdam, waar wij van alles en nog
wat kunnen uithalen, zoals u weet...

... hasjiesj roken bij het nationaal monument...
... hasjiesj roken bij het monument! Van mij mag alles, want ik ben iemand van

de permissive society.Onze gemeenschap in Nederland is een tolerante gemeenschap.
Bij ons is alles toegelaten wat niet verboden is. Dat is een beetje rimram geweest
van een thans uitgestorven politieke groepering, die zogenaamde toelatende
maatschappij, leest u maar het wetboek van strafrecht. Iets is alleen dan strafbaar
wanneer het tevoren bij een bepaalde wet is verboden. Dus er is een hemelsbreed
verschil tussen onze maatschappij en de maatschappij in het Oosten. Daar wil ik
graag een kruisbevruchting tussen tot stand brengen, maar over kruisbevruchtingen
gesproken: u moet eens zien wat voor moeite u heeft om een vrouw uit Rusland te
halen, wanneer u die zou mogen begeren als echtgenote.

Hoe staat u tegenover het tempo, waarin deze hele Europese zaak zich beweegt en
wat zou gedaan kunnen worden om dat tempo te verhogen.
Dat tempo zou verhoogd moeten worden door die hele Europese
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idee meer tot de gewone man te laten spreken.

De taak van de media en de politici.
Dat is onze taak. Daar heb ik ook altijd mijn beleid op gericht, om de communicatie

te verbeteren en het hele Europese idee meer tot de gewone man te laten spreken.
Waarom gaat dat allemaal zo langzaam? Omdat de situatie nog zo ondoorzichtig is.
Waarbij ook nog komt dat op het ogenblik er ook die zogenaamde economische
recessie is, waardoor er eerder de neiging bestaat om de problemen per land af te
doen. Denkt u aan de vakbonden. Denkt u aan de nieuwste geschiedenis tussen
Nederland en België, dat contract. Wij zijn de laagste inschrijvers in Nederland. De
Belgische vakbonden zeggen nee; hier zijn ook weer anti-tendensen, terwijl alles
(milieu, werkloosheid en inflatie) met elkaar te maken heeft, die dingen kun je alleen
maar in groter verband oplossen. Maar helaas door de ontwikkeling komen er weer
antikrachten...

... zoals tijdens de energiecrisis dat iedereen probeerde op eigen houtje met de
Arabieren zaken te doen.
Precies. Iedereen zei solidair te zijn. Iedereen zei wij moeten het samen doen, maar

in wezen was het ieder voor zich en God of Allah voor ons allen. Dus dat is de
realiteit, daar moeten we rekening mee houden. Ik besluit met nogmaals te zeggen,
we kunnen dit alleen dan waar maken, wanneer we die zaak meer laten spreken tot
de gewone man, wanneer we ook met onze Europese instellingen in éen plaats gaan
werken, waar de pers ons kan vinden.Want we zitten tot dusverre in allerlei plaatsen,
die bijzonder charmant en aantrekkelijk zijn, maar waar de pers niet komt, waar de
media niet komen. Ik denk bijvoorbeeld aan Straatsburg met zijn steeds slechter
wordende verbindingen...

... en die zes talen, is dat ook geen probleem.
Die zes talen is geen probleem want dat is een kwestie van techniek. Dat is een

kwestie vanmensen aanstellen en die in de cabines zetten. Dat is geen enkel probleem.
We moeten met alle instituten, met de commissie, met de raad van ministers, met
het parlement op éen plek zitten.

Waar, in Brussel?
Voor mij zal het einde Brussel moeten zijn. Zouden wij de Brusselse mensen naar

een ander oord kunnen krijgen, tussen Straatsburg en Kehl of in Parijs of - het oord
doet er niet toe. Als alles maar bij elkaar zit en als het goed bereikbaar is, waar we
dan met name de pers tot
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onze beschikking hebben, opdat we een groter reliëf krijgen in de publieke opinie.

Het valt dan ook op dat ons interview, terwijl u eigenlijk in Straatsburg werkzaam
is, hier in Brussel plaatsvindt.
Dat komt omdat de uitvoerende macht, laten we zeggen van de Europese

Gemeenschappen, in Brussel zit. Om onze controle uit te oefenen op die uitvoerende
macht, komen wij vaak met onze commissies naar Brussel. Dat vind ik niet erg want
het is wel te doen. Ik geef ook de meeste interviews in Brussel, want in Brussel heb
ik de mensen. Zij komen niet naar Straatsburg. Dat is te ver weg, en de verbindingen
zijn te slecht. Ik heb persconferenties gegeven in Brussel, daar waren dan tweehonderd
man. Als ik persconferenties gaf in Straatsburg, mocht ik blij zijn als er twintig waren.

Sinds wij elkaar eerder spraken, is het rapport-Tindemans uitgekomen.
Ik sta nogal sceptisch tegenover wat dan nu heet het rapport-Tindemans. Ik heb

ook gesproken met de heer Tindemans. Ik heb het voorrecht in de inhoudsopgave te
staan, omdat ik het voorrecht heb gehad, door de heer Tindemans te zijn gevraagd
om mijn visie te geven. Ik was toen voorzitter van het Europese parlement.
De bedoeling was immers per 1980 een Europese unie te bereiken en in 1978

rechtstreekse verkiezingen voor het Europese parlement, en nog veel meer zaken,
zoals een Paspoortunie. Dit had ik ook aanbevolen aan Giscard d'Estaing, wemoeten
wat doen voor de gewone man. Geef de gewone man een papier in zijn zak. ‘Ah,
monsieur le President, oui, vous avez raison, oui, on doit le faire, bon,’ zei de Franse
president tegen mij. Ik had dus niet op het oog een Paspoortunie, maar gewoon een
Europees identiteitsbewijs.

Gaat het gebeuren?
Gaat het gebeuren? De technocraten, de bureaucraten zitten nu zwaar tegen. Ze

zitten nu allemaal te hakketakken over welke kleur het moet hebben, hoeveel pagina's
en of het een linnen of papieren omslag moet hebben en hoeveel talen erin moeten
komen. De bureaucratenweten ‘Europa’ wél tegen te houden natuurlijk. Terugkomend
op uw vraag over Tindemans, ik ben van dat rapport-Tindemans nooit ondersteboven
geweest. We leven nu in de tijd van het rapport-Tindemans. Ik geloof dat we er
eigenlijk al voorbij zijn, want de zaak zit natuurlijk aan alle kanten vast. De oliecrisis,
de energiecrisis heeft hiertoe bijgedragen. Alle lidstaten zijn toen weer op zichzelf
teruggevallen. Het nationalistische hemd is weer nader dan de Europese rok. We
zitten in Europa vol met mensen die meer denken aan de volgende verkiezing
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dan aan een globale oplossing. Het wemelt in Europa van de politici. We hebben een
geweldigmanco aan waarachtige staatslieden van een Europese dimensie.We hebben
zwakke gouvernementen, die geen concessies kunnen doen, die intern zeer verdeeld
zijn. Stel u voor - en ik heb er vannacht nog over liggen dromen, want ik denk dag
en nacht - François Ortoli gaat weg en nu krijgen we de grote Roy Jenkins. Die komt
uit een regering in Engeland op het ogenblik, die half pro en half contra Europa is.
Er zit ook een meneer Michael Foot in. Er zitten andere lieden in, die tegen Europa
zijn. Dus wat wil die man ons komen brengen als onze nieuwe president? Iedereen
is er zéer sceptisch over. We hebben drie presidenten gehad, Hallstein, Jean Rhey
en Sicco Mansholt. Dat waren drie Europese commissies met presidenten - en ik
spreek nu niet als lid van een partij - die alle drie er werkelijk waren. Onze huidige
commissie heeft het af laten weten, is op dit moment zelfs bezig te sterven. Daarom
ook heeft die motie van afkeuring van de Engelse conservatieven zo weinig zin. Die
is dan gericht tegen meneer Lardinois. Maar meneer Lardinois heeft in maart al
gezegd dat hij per 1 januari 1977 weg zal zijn. Dus wat heeft dat nog voor zin?
Bovendien, wat heb je aan schieten op dode leeuwen? Maar goed, dat is de situatie.

Dat is een weinig optimistisch geluid...
Dat neemt niet weg dat ik toch optimistisch ben en blijf, als Europees liberaal,

omdat het niet anders kan. Wij moeten blijven streven naar de verwerkelijking van
de idealen van het Verdrag van Rome, namelijk een zo groot mogelijke vrijheid van
beweging van mensen, diensten, goederen en kapitaal over een zo groot mogelijk
Europa. Dit is een liberaal ideaal en op de grondslag van dat ideaal blijf ik strijden
voor een Europese integratie.

Maar nu zegt u een zo groot mogelijk Europa. Calculeert u daar ook de mogelijkheid
in tot uitbreiding van bijvoorbeeld de handel met Oost-Europa?
Niet alleen handel. Ik bid om contact met mensen die in Estland, Letland en Litauen

leven of in de Oekraïne of in Roemenië - ik heb mezelf altijd gezien als een
opendraaier van grenzen - laten we bidden, dat dit dus gebeurt. Riga en Enkhuizen
waren in de veertiende eeuw steden die betrekkingen met elkaar hadden. Laten we
hopen, dat het rond het jaar 2000 nog weer eens mogelijk zal zijn. Het zal voorlopig
erg moeilijk blijven, maar het is wél mijn ideaal.

Ziet u toch ná de Conferentie van Helsinki enige positieve tekenen?
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Ik ben ten aanzien van Helsinki nogal sceptisch...

Nog steeds dus.
Nog steeds. Ik was het en ik ben het nog, helaas, want ik zou graag een discussie

willen hebben, ook met de Russen. Ik heb dat gedaan toen ik zelf in Rusland was.
Ik heb gefraterniseerd met Russen, alleen toen ik te ver ging kwam er een grote
broeder die zei, nou is het genoeg.
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Joaquin Ruiz-Giménez Cortes

Joaquin Ruiz-Giménez Cortes werd op 2 augustus 1913 inMadrid geboren.
Hij studeerde filosofie en rechten. Later gevolgd door sociologie en
politieke wetenschappen. Van 1939-1946 was hij president van ‘Pax
Romana’, een organisatie van internationale studenten. In 1946 werd hij
benoemd tot directeur van het Instituut voor Spaanse cultuur. In 1948 ging
hij als Spaans ambassadeur bij de Heilige Stoel naar Rome. In 1951
benoemde generaal Franco hem tot minister van Opvoeding en Onderwijs.
In 1956 wordt hij na het uitbreken van studentenonlusten vervangen door
minister Fernandez Cuesta een trouwe Falangist. Ruiz-Giménez verlaat
officieel de Franco-regering maar handhaaft zijn binding van procurador
met de Cortes (het parlement). Vanaf de zestiger jaren bezint professor
Ruiz-Giménez zich op een terugkeer naar de democratie in Spanje. Hij
stichtte het blad Cuadernos para el Dialogo waarin christen-democraten
en marxisten samenwerkten. In 1966 nam hij opnieuw het presidentschap
van Pax Romana op zich. Momenteel is Ruiz-Giménez de leider van
‘Democratisch Links’. Hij is nog steeds hoofdredacteur van bovengenoemd
blad en speelt in Spanje een belangrijke rol bij het herstel van de
democratie. Tot de eerste democratische leiders die de nieuwe Spaanse
premier Rodolfo Suarez ontving behoorden Ruiz-Giménez en Jose Maria
Gil Robles, die beiden christen-democratische partijen leiden.

Men krijgt de indruk in Madrid dat de nieuwe Spaanse regering van premier Adolfo
Suarez de 18e juli niet langer als een feestdag wil beschouwen.
Veertig jaren zijn er voorbijgegaan sinds de herinneringen aan de burgeroorlog

vervaagden. Het is natuurlijk onmogelijk om te ontkennen, dat die bloedige oorlog
heeft plaats gehad. Maar wij moeten thans verder zien dan dit historische feit en
ophouden Spanje te blijven verdelen in twee Spanjes. Wij hebben meer dan ooit
behoefte aan een verenigd Spanje waar alle burgers gelijke politieke rechten zullen
hebben.

Dus uw land slaat dan toch eindelijk een bladzijde in haar geschiedenis om?
Momenteel bevinden wij ons in een overgangsstadium. Na veertig jaren van

autoritair bewind, dus een dictatuur, is het niet eenvoudig het staatsapparaat met
enige snelheid in een democratische bestuursvorm om te zetten. De koning en de
regering zien zich voor een uitermate moeilijke taak geplaatst. Vooral, omdat zich
binnen de grenzen van ons land nog tal van economische, politieke, militaire en
sociale krachten bevinden, die tégen alle vormen van verandering zijn.
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Men krijgt de indruk dat de publieke opinie inderdaad massaal verandering wenst.
Zeker, daar hebt u gelijk in. Wij moeten de volgende aspecten onder ogen zien.

Zeventig procent van onze 35 miljoen landgenoten is thans niet ouder dan veertig.
Dit betekent, dat zij die ná beëindiging van de burgeroorlog werden geboren nu
geleidelijk aan op vooraanstaande posten komen te zitten. Zij bezetten functies in
ons universitaire leven of in de publieke sector. Zij hebben de verschrikkingen van
die oorlog niet meegemaakt. Zij zijn in staat de samenleving objectiever te bekijken.
Zij zijn dus ook minder emotioneel aan de burgeroorlog gebonden. Dit is belangrijk.
Spanje ondergaat zeker veranderingen. De koning heeft zonder enige twijfel de
bedoeling de democratie te bevorderen. Misschien zijn de twee eerste regeringen die
hij heeft samengesteld wat te langzaam te werk gegaan. Zeker zijn zij te langzaam
gegaan voor hen die gepassioneerd in ons land naar meer democratie verlangen. Dit
te langzaam verklaart de spanningen die wij momenteel overal in het land waarnemen.
Wat zeker is, is dat wij nu reeds veel meer tolerantie ontmoeten dan een jaar geleden.
Twaalf maanden geleden vonden hier immers nog vele terroristische daden plaats,
zoals het vermoorden van politiemannen, en executies. Wanneer wij 1975 met 1976
vergelijken is er reeds veel veranderd. Maar dit zijn voornamenlijk politieke en
sociale veranderingen, en geen institutionele veranderingen. DeCortes (het parlement),
de Raad voor het koninkrijk, de Raad voor de nationale partij, enzovoorts zijn
instellingen welke door generaal Franco in het leven werden geroepen. Dit is een
hard feit. Hierin is nog niets veranderd.Maar het is eveneens een feit, dat de publieke
opinie zich in de richting van een uitbarsting begeeft.

Een professor aan de universiteit zei mij, dat als Juan Carlos I niet opschiet, dat hij
het niet zou overleven.
Ik ben het hiermee eens. Ik ben van mening, met alle respect voor ons staatshoofd,

dat hij een ernstige fout maakte met de keuze van de huidige premier Adolfo Suarez.
Er wordt gezegd, dat hij geen andere keuze had. Want, zoals u misschien weet,
volgens onze huidige grondwet kan de koning niet degeen, die hij zou wensen als
premier aanwijzen. Hij moet een keuze doen uit de drie namen die hem door de Raad
van het koninkrijk worden voorgelegd. Men zegt nu dat de beide andere mannen de
zaken alléen maar verslechterd zouden hebben.

Dan had hij dus echt geen keuze.
Nee, maar hij had het recht alle drie de namen af te wijzen en om een nieuwe lijst

te vragen. Hij zou dit drie, vier keer hebben kunnen herhalen. Daat staat tegenover,
dat een dergelijke procedure mogelijk

Willem Oltmans, Europa. 25 interviews over de toekomst van de Oude Wereld



114

een constitutionele crisis zou hebben veroorzaakt, wat evenmin een aantrekkelijk
perspectief bood.
Allereerst wordt van de regering Suarez verlangd, dat zij een algemene amnestie

zal laten afkondigen. Dit is voor ons uitermate belangrijk. We hebben misschien
maar zeshonderd politieke gevangenen in Spanje, wat vergeleken bij andere landen
weinig is. Hiervan zijn een tweehonderd vastgezet voor het uitvoeren van terroristische
daden. Vierhonderd van hen boeten voor hun politieke opvattingen of omdat zij
illegale bindingen haddenmet verboden politieke partijen, zoals de communistische.
Anderen behoren tot autonome groepen als Basken en Cataloniërs, of zij zitten
gevangen vanwege lidmaatschap van ondergrondse vakbonden. Maar dan zijn er
bovendien duizenden Spanjaarden naar het buitenland gevlucht.

Hoeveel? Vijfduizend?
Veel meer, misschien wel 50000, op zijn minst. Zij wonen nu in Frankrijk, Mexico

en vooral in Latijns-Amerika. Onder een amnestie zouden zij thuis kunnen komen.
Er zijn ook nog veel leden van het verslagen republikeinse leger in het buitenland.

Dat zou inderdaad een nationale verzoening betekenen.
Het zou bovendien rechtvaardig zijn, omdat in het verleden mensen zeer

gemakkelijk door speciale tribunalen of militaire rechtbanken konden worden
veroordeeld. Miljoenen Spanjaarden hebben om deze amnestie gevraagd. Ook de
kerk. De koning moet nu van zijn prerogatief gebruik maken en amnestie afkondigen.

Waarom heeft hij het niet al lang gedaan?
De koning diende eerst heel wat obstakels uit de weg te ruimen. Maar het zal nu

wel gauw komen (de dag van dit interview was 21 juli 1976). De nieuwe
Suarez-regering, die over het algemeen een zwakkere basis heeft dan de eerste
regering van Juan Carlos I, heeft deze amnestieafkondiging eenvoudig nodig om aan
geloofwaardigheid te winnen. Theoretisch gezien is de regering-Suarez minder
progressief dan het vorige bewind, maar misschien zullen de omstandigheden het
ertoe brengen meer stoutmoedige stappen in de richting van de democratie te
ondernemen.

C. Berkhouwer, de voormalige voorzitter van het Europese parlement kwam vorig
jaar uit Madrid terug overtuigd, dat democratie zou winnen. Was hij te optimistisch?
De toekomst zal het leren. Wij hechten bijzonder veel belang aan het legaliseren

van de politieke partijen. De Cortes heeft hiertoe een
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wet bekrachtigd, doch met een groot aantal beperkingen. Waar wij bang voor zijn is
op de eerste plaats dat men de communistische partij geen wettige status zal verlenen.
Ik ben een christen-democraat en geen marxist, dit zij vooropgesteld. Maar het
uitsluiten van de communisten schendt het recht van vrijheid van politieke partijen
in Spanje. Het is bovendien een ernstige politieke fout, want indien men de
communisten in de ondergrondse oppositie zou drijven dan zou deze partij een
magische aantrekkingskracht verwerven bij de arbeiders, studenten en ook onder de
jongere intelligentsia uit de beroepen.

U sprak met de premier twee dagen geleden.
Wij hebben gevraagd en gevraagd en gevraagd om concessies, steeds weer opnieuw.

Maar het ziet er naar uit dat de militaristen en het leger hun been stijf houden op het
punt van erkenning van de communisten.

Michel Rocard van de Franse socialistische partij benadrukte mij juist, dat men
wenste te voorkomen dat Marchais en de zijnen in de oppositie werden gedreven.
Hetzelfde geldt hier. Stelt u zich voor dat er verkiezingen zouden komen. Dit zal

dan in mei of juni 1977 plaatsvinden. Wij hebben nu reeds onderzoek verricht en
steekproeven genomen naar wat er onder het publiek leeft. Veertig procent van de
ondervraagden hadden geen mening. Twintig procent wilde geen mening geven. En
van de resterende veertig procent constateerden we dat de christen-democraten op
de eerste plaats stonden, gevolgd door de sociaal-democraten. Hierna volgden de
liberaal-conservatieven, daarna de extreem rechtse conservatieven en tenslotte de
communisten. Wij schatten dat de communisten 8 tot 10 procent van de stemmen
zouden krijgen.

Zoiets als in Portugal.
Ongeveer. Daarom beschouwen wij het als een ernstige vergissing niet onze

problemen met de steun van alle politieke groeperingen aan te pakken. Wij zijn er
van overtuigd dat de overgrote meerderheid van Spanje links van het centrum staat.
Over het geheel genomen zullen de uitkomsten van de verkiezingen een gematigd
resultaat te zien geven.

Men staat altijd weer verbaasd over dit meten met twee maten bij het zogenaamd
aanvaarden van democratische principes.
De oorzaak bij ons is gelegen in de vele mensen, die nog leven en vervuld zijn

van herinneringen aan de burgeroorlog. Maar de meesten van hen zijn thans reeds
zeventig jaar of ouder. Terzelfder tijd zitten een aantal van hen nog altijd in deCortes.
Zij blijven hardnekkig tegen deelname van de communisten aan het publieke scenario.
Dan - en het
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spijt mij dit te moeten zeggen - ondergaan wij sterke druk van het Amerikaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken. Henry Kissinger blijft deze zaken voortdurend
onderstrepen. U hebt gezien wat hij uithaalt ten aanzien van Italië. Dit betekent voor
de Spaanse regering een werkelijk enorme druk.

Michel Rocard hoopt anderzijds dat Kissinger die nonsens zou blijven herhalen
omdat dit alleen maar meer stemmen voor links zou opleveren.
Dat is waar, maar terzelfder tijd is het natuurlijk volkomen idioot. Dan bestaat er

sterke druk uit bepaalde kringen van de kerk, die tegen deelname van de communisten
aan het politieke proces zijn. Maar er bestaat natuurlijk een enorm verschil tussen
een regering, die gevoerd wordt met aanvaarding van communistische principes of
grondbeginselen, of dat men een regering verzoekt de communistische partij slechts
te legaliseren. Wij zullen de communisten bestrijden. Wij zullen met hen debatteren.
Wij zullen hun argumenten met dialectiek tegemoet treden, maar wij zullen hen
eveneens absoluut aan het politieke proces moeten laten deelnemen. Wij zijn dus
nog allerminst een democratie. Wij zijn pas op weg naar een democratie. Veel zal
afhangen van de moed van de koning, bij het leiding geven aan dit evolutionaire
proces. Zal hij zijn regering blijven aanmoedigen en stimuleren verder te gaan op
deze weg? Ook al zou hij van de zijde van de uit de Franco tijd geerfde instituten
hinder en last ondervinden, dan zal hij moeten blijven doen wat hij kan om
veranderingen door te voeren. Hierbij vindt hij het gehele land achter zich. Dit is in
ieder geval de enige methode om vooruitgang te boeken en een revolutie te
voorkomen. Alle oppositiepartijen zijn tégen het gebruik van geweld. Nu hebben wij
op 18 juli weer opnieuw een hele serie van bomaanslagen gezien. Wij zijn er zeker
van dat dit niet van links is gekomen. Het is gewoon te opvallend dat alleen al in
Madrid veertig bommen konden ontploffen zonder dat de politie éen der daders kon
betrappen. Zoals u wel zult weten hebben wij in Spanje juist een hogemate efficiënt
politieapparaat.

Zelfs de Nederlandse ambassade moest er aan geloven.
Dat was een provocatie. Wat men trachtte te bewerkstelligen is een tegenwicht tot

stand proberen te brengen tegen een eventuele afkondiging van amnestie. En voorlopig
is de bekendmaking hiervan ook weer uitgesteld. Men tracht het te doen voorkomen,
of zij die vóor de amnestie zijn, deze bommen hebben geplaatst. Maar integendeel,
de krachten die amnestie ondersteunen vermijden geweld in iedere vorm. Daarom,
wanneer de koning en de regering maar de moed zouden hebben een amnestie af te
kondigen en de militairen hun oppositie
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er tegen zouden laten varen, dan zouden wij ons op de juiste weg bevinden. De enige
juiste weg.

Houdt u een staatsgreep van rechts of van het leger voor mogelijk?
Wij, politici, moeten altijd met een dergelijke ontwikkeling rekening houden.

Denkt u maar aan wat er in Griekenland is gebeurd, toen de koning werd afgezet. Ik
denk niet dat het waarschijnlijk is dat dit hier ook zal gebeuren, maar onmogelijk is
het niet.

De koning is speciaal naar Washington gereisd om zijn democratische bedoelingen
duidelijk te maken en men zou dus kunnen hopen, dat de CIA deze keer haar neus
niet in Spaanse zaken zal steken, à la Griekenland.
Nog een mogelijkheid voor een staatsgreep kan zich voordoen wanneer de

economische situatie in het land zou blijven verslechteren, wanneer de werkeloosheid
zou blijven toenemen, en de inflatie omhoog zou blijven gaan. Dán zou men in
oktober of november 1976 eenmogelijkheid van een staatsgreep niet mogen uitsluiten.
Daarom is het van groot belang dat de koning en de regering hun dialoog met het
Spaanse volk en met de democratische partijen en de vakbonden, die immers nog
steeds ondergronds opereren, voortzetten. De vraag is hoe men een effectieve brug
zou kunnen bouwen tussen de autocratische politieke situatie van weleer en een
werkelijk democratisch bewind.

Spanje heeft een superarchitect nodig.
Inderdaad. We hebben verscheiden nuchtere architecten van een dergelijk kaliber

nodig die vervuld zijn van oprechte bedoelingen. Ze zijn er. We hebben nu
verscheiden jonge ministers en leden van de regering, die zich volkomen bewust zijn
voor de noodzakelijkheid van deze dialoog. Ik denk in het bijzonder aan de nieuwe
minister van Buitenlandse Zaken, Marcellino Oreja Aguirre (41). Ook tussen de
democratische oppositie bevinden zich tal vanmensen vervuld van goede bedoelingen,
die zeker een bijdrage zouden kunnen leveren om het tot stand komen van de
democratie te bevorderen. Zelfs onder de communisten bevinden zich realisten, die
zich bewust zijn, dat revolutie niet alleen ongewenst is maar bovendien niet mogelijk
is, want de militairen en het leger zijn nog altijd buitengewoon sterk en bovendien
zou het geen oplossing brengen.Wat wij nodig hebben is een vreedzame verandering.
Ik ben geen pessimist of een fatalist. Ik ben van mening dat het zeer wel mogelijk
zal blijken te zijn onze huidige moeilijkheden te boven te komen.

Spanje lijkt historisch gezien zo lang te zijn afgesloten geweest van de
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rest van Europa. Zijn de Spanjaarden werkelijk verlangend zich bij Europa aan te
sluiten?
Ik zou willen zeggen, dat wij buitengewoon verlangend zijn ons bij Europa te

voegen. De overgrote meerderheid van onze arbeiders en ons volk zijn zich zeer
bewust van de noodzakelijkheid van integratie bij Europa. Hier zijn een aantal redenen
voor. De belangrijkste is de economische situatie. Spanje en haar economie zullen
niet tot volledige ontplooiing kunnen komen zonder aansluiting bij de EEG. Ook om
politieke redenen hebben we die aansluiting nodig. Onze deelname aan de activiteiten
van het Europese parlement zijn uitermate belangrijk. Wij zullen moeten deelnemen
aan de verkiezingen voor het Europese parlement van 1978. Dit zou de stabiliteit
van Spaanse politieke partijen slechts ten goede komen. Op het ogenblik hebben we
in Spanje nog altijd drie socialistische partijen, drie Christen-Democratische partijen,
enzovoorts. We hebben hier een twintigtal politieke groeperingen. Wanneer wij ons
zouden aansluiten bij het proces van Europese verkiezingen, zou dit de Spaanse
democratie verdere stabiliteit bieden. Het is absoluut noodzakelijk dat wij binnen
Europa komen.

Is de publieke opinie hier voldoende van doordrongen en op voorbereid?
Nee.We zijn er eigenlijk helemaal niet op geprepareerd. Wij hebben in onze eigen

partijkranten dit steeds benadrukt. Maar wij ontvangen geen steun van de radio of
de televisie, die in staatshanden zijn. Spaanse politieke partijen hebben helemaal
geen toegang tot radio en televisie.

De koning moet naar Straatsburg gaan. Dan begrijpen ze het misschien.
Nee, nee. Momenteel zegt de regering, dat de koning alles zal ondernemen wat

noodzakelijk is om zich aan te sluiten bij de Europese Gemeenschap. Er zal geen
tegenstand zijn wanneer men deze dèmarches daadwerkelijk onderneemt. Misschien
dat nog enige extreem rechtse nationalistische groepen er tégen zouden zijn maar in
het algemeen is men er voor in Spanje.

Spanje ondertekende de Slot-akte van Helsinki.
Ja, dat was vermakelijk. Want premier Carlos Arias Navarro heeft inderdaad die

verklaring namens onze regering ondertekend. Van een juridisch standpunt gezien
was dit belangrijk voor ons, want het verplicht onze regering haar binnenlandse
wetten te verzachten, vooral wat de mensen-rechten betreft en de menselijke vrijheid.
Nog een reden die belangrijk is voor ons om ons aan te sluiten bij Europa en die ik
nog niet noemde is, dat wij ons dan zouden moeten onderwerpen aan de
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jurisdictie van het Europese Hof van Justitie. Wanneer de fundamentele rechten van
onze burgers zouden worden geschonden, zouden zij zich tot het Hof kunnen wenden.
Het zou het Spaanse volk in hun politieke activiteiten meer bescherming bieden.

En uw betrekkingen met Oost-Europa en de Sovjet-Unie?
Handelsbetrekkingen zijn vrij aardig ontwikkeld en vertonen de trend in opgaande

lijn. Er is nu een samenwerkingsverdrag tussen Aeroflot en Iberia getekend en we
hebben verbindingen met Moskou en Warschau. Ik geloof ook dat van de zijde van
het publiek een groeiende belangstelling bestaat voor oostelijk Europa. Maar op het
niveau van betrekkingen tussen staten hebbenwe nog geen diplomatieke betrekkingen
met Moskou. Alleen met de Volksrepubliek China. We hebben een ambassadeur in
Peking.

Dat slaat nergens op.
Ach, China is misschien ver weg en men wilde een tegenwicht scheppen met de

Sovjet-Unie. Maar dat was de politiek van de regering-Franco. Ik weet, dat onze
nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, volledige diplomatieke betrekkingen met
bijvoorbeeld Roemenië tot stand wil brengen. Die zaak is in beweging. Wat veel
moeilijker is is om de wettigheid van de Spaanse communisten te bewerkstelligen.

Bestaan er uitwisselingen met studenten in de Sovjet-Unie?
Nee. Er zijnmogelijkheden voor bepaalde kleine groepen toeristen om bijvoorbeeld

Polen te bezoeken, maar nog zeer weinig gebeurt dit. Sommige van onze geleerden
hebben de Sovjet-Unie bezocht en omgekeerd hebben Sovjet-wetenschappers
congressen hier bijgewoond. Ik verwacht echter dat in dit soort uitwisselingen meer
beweging zal komen wanneer eenmaal volledige diplomatieke betrekkingen met de
Oostbloklanden zullen zijn geopend.
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Joseph Bognar

Joseph Bognar werd 5 februari 1917 in Szombathely in Hongarije geboren.
Hij studeerde literatuur en filosofie aan de Eotvos Lorand-universiteit in
Boedapest. Hij is directeur van het instituut voor Wereldeconomie van de
Hongaarse academie van Wetenschappen. In 1945 werd hij gekozen in
het Hongaarse parlement. In 1946 werd hij minister van Voorlichting en
in 1948 burgemeester van Boedapest. Van 1948-1953 was hij minister
voor Binnenlandse Handel en van 1953-1954 minister voor Buitenlandse
Handel. Hij is vice-voorzitter van de Hongaarse politieke partij, het
Hongaarse Volksfront. Hij is lid van de Hongaarse academie van
Wetenschappen en hoofdredacteur vanActaOeconomica.Hij was in Ghana
als economisch adviseur van de regering van Kwame Nkrumah en
publiceerde ook een aantal werken betrekking hebbende op de derde
wereld. Professor Bognar is gehuwd met Ida Kutzian.

Toen Hongarije in 1945 toetrad tot het zogenaamde blok van socialistische landen,
was dat de eerste keer in de geschiedenis dat het marxisme feitelijk door de regering
in praktijk werd gebracht.
Ik zou niet zeggen de eerste keer want we maakten ook een revolutie mee na de

eerste wereldoorlog, toen de communistische partij in 1919 aan de macht kwam. Dat
duurde vier of vijf maanden. Het communisme had dus wel degelijk historische
wortels in de geschiedenis van Hongarije.

Dat is zo, maar tot de Duitsers binnentrokken had u hier burgerlijke en kapitalistische
regeringen. Het marxisme werd toch in 1945 pas voor het eerst echt in praktijk
gebracht.
Ja, dat is waar.

In de Sovjet-Unie begon het marxisme in 1917. Wat mij opvalt, na 150 dagen in de
Sovjet-Unie te zijn geweest, is het enorme verschil in ambiance, in sfeer, tussen
Moskou en Boedapest. En toch zijn het beiden marxistische staten.
Ik zou willen zeggen dat de Sovjet-Unie zich in een heel bijzondere positie in het

verloop van de historische ontwikkeling bevond. Aanvankelijk was zij na de eerste
wereldoorlog totaal geïsoleerd. De Sovjets wilden hun revolutionaire ideeën binnen
de grenzen van éen land houden, omdat de oorspronkelijke communistische gedachte
was dat de revolutionaire beweging zich zeer snel van land tot land zou uitbreiden.
Maar de feitelijke historische ontwikkeling verschilde van deze oorspronkelijke
gedachte. De Sovjet-Unie bleef met haar revolutionaire beweging alleen, in de ware
zin des woords. Hun probleem was hoe hun revolutionaire idee overeind te houden,
en het te verdedigen tegen

Willem Oltmans, Europa. 25 interviews over de toekomst van de Oude Wereld



121

West- en Centraal-Europa waar het fascisme de meest dynamische macht werd. Later
werd de Sovjet-Unie inderdaad door de fascisten aangevallen.
Maar nu de situatie hier in Hongarije. Wij stonden niet alléen. Wij waren samen

met andere socialistische landen, de Sovjet-Unie inbegrepen. De internationale positie
van de socialistische gemeenschap in de wereld is nu veel sterker dan de situatie van
de Sovjet-Unie na de eerste wereldoorlog. Een tweede opmerking die ik graag wil
maken is dat wij van de ontwikkeling in de Sovjet-Unie heel wat ervaring erfden,
zowel goede als slechte ervaringen. Daaruit volgt dat onze ontwikkeling vreedzamer
verliep. Wij hadden in Hongarije verschillende politieke partijen, waaronder de
sociaal-democratische partij en twee boerenpartijen. Deze werkten eerst samen in
een coalitie en daarna in een verbond. De linkse leiders van deze politieke partijen,
dat wil zeggen van dit verbond, behoren tegenwoordig tot het leidende kader van het
Volksfront, dat natuurlijk in nauw contact staat met de Communistische Partij. Deze
politici zijn geen lid van de Communistische Partij maar werken natuurlijk wel nauw
met haar samen.

Dus los van de Communistische Partij bestaat er nóg een organisatie in Hongarije,
het Volksfront.
Het Volksfront verzamelt zowel communisten als niet-communisten achter zich,

waaronder vertegenwoordigers van religieuze groeperingen, boeren, enzovoorts. Het
is om die reden, dat onze politieke structuur of het patroon dat wij gedeeltelijk uit
een vroegere democratische ontwikkelingsperiode erfden, veel uitgesproken trekken
ten toon spreidt die verschillen van de huidige vormen die in de Sovjet-Unie of in
andere socialistische landen tot ontwikkeling kwamen.
Mentaliteitsproblemen zijn ook in een socialistische gemeenschap belangrijk. Het

spreekt voor zich dat de mentaliteit van de volken, van de landen, de uitkomst is van
een lange historisch-sociale ontwikkeling. Je moet het karakter van het volk ook in
je overweging betrekken, omdat je dan meer invloed kunt uitoefenen. Zo kun je
verschillende problemen gemakkelijker oplossen. De Hongaarse mentaliteit vormt
de erfenis van een lang historisch proces. Als volk hangen de Hongaren aan de
vrijheid. Ze dulden geen geweld of administratieve dwang. Met overtuiging zijn er
betere resultaten te boeken. We hebben tenslotte een vrij harde geschiedenis achter
de rug.

Streeft u in Hongarije naar de vorming van een nieuwemarxistische communistische
mens? Men kan nieuwe fabrieken opzetten, maar hoe moet een nieuwe mens worden
gevormd?
Ja, natuurlijk. We doen dit met behulp van het onderwijssysteem,
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net als in de Sovjet-Unie. Dat omvat de hele bevolking vanaf drie jaar tot en met het
systeem op de universiteit. Regelmatige verstrekking van informatie, politieke
overreding, individuele en collectieve ervaring en de vooruitgang van de algemene
geestesgesteldheid spelen duidelijk een substantiële rol bij de vorming van een nieuwe
mens.

Bestaan er hier pioniers, zoals in de Sovjet-Unie?
Ja, zeker.

Maar uw land heeft zoveel minder tijd gehad om dit allemaal op te zetten. De
Sovjet-Unie heeft haar jonge kinderen sinds de twintiger jaren georganiseerd. Hoe
lang zou het duren tot er generaties ontstaan die de gemeenschap werkelijk
aanvaarden en ook bewust in die termen denken?
Behalve opvoeding en overreding spelen ook de bestaande sociaal-economische

omstandigheden een belangrijke rol in het vormingsproces van de nieuwe mens. Het
individu zal zich natuurlijk moeten aanpassen aan het morele systeem zoals zich dat
in de socialistische maatschappij heeft ontwikkeld. Dit systeem moet echter in zijn
verschillende fasen gevormd worden op een manier die ook gelegenheid biedt
eveneens de grondslag te vormen van een dynamische ontwikkeling van de
samenleving. Deze twee soorten eisen aan het systeem werden nog niet geheel
gecoördineerd. Er bestaan nog tegenstrijdige belangen en uitgangspunten. De politieke
leiding van een socialistische samenleving moet bij het verlichten en opheffen van
die tegenstellingen een doorslaggevende rol spelen, namelijk door te omschrijven
hoe de individuele en groepsbelangen ingepast kunnen worden in de belangen van
de gemeenschap, en bij welke zaken er een beroep moet worden gedaan op de
vrijwillige opofferingsgezindheid van het individu. Een behoedzame leiding zal
ernaar streven daar alléen in het uiterste geval een beroep op te doen.
Als ik op deze problemen de nadruk leg, moet ik er wel aan herinneren dat de

jongere generaties van nu bepaalde zaken en toestanden als natuurlijk beschouwen
die in mijn jeugd onvoorstelbaar leken en die lang het brandpunt vormden van
vertwijfelde debatten en een heftige strijd.

U bent econoom. Kunt u mij uitleggen hoe het komt dat er in West-Duitsland een
miljoen werklozen zijn, in Engeland een miljoen, in Nederland een kwart miljoen,
Amerika acht miljoen, in de westelijke landen bij elkaar vijftien miljoen? Ik heb
begrepen dat Hongarije, dat het marxisme pas sinds 1945 in praktijk brengt, geen
werkloosheidsprobleem kent.
Ik veronderstel dat je uit zeer verschillende soorten economische
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ontwikkeling kunt kiezen. Wij geven de voorkeur aan het type economische
ontwikkelingwaarin bij het ontwerpen van de economische ontwikkeling de volledige
werkgelegenheid van de bevolking een van de belangrijkste taken is. Als we een
keuze moeten maken tussen een hoger groeitempo met werkloosheid, of een lager
groeitempo zonder werkloosheid, dan kiezen we voor het laatste. We zijn ook bereid
een lager groeitempo te aanvaarden.

Is volledige werkgelegenheid in alle gevallen een absolute prioriteit?
Ja. Wij accepteren bijvoorbeeld een geringere efficiency, hetgeen minder winst,

verdiensten en investeringen betekent, als dat werkloosheid helpt vermijden.

Streeft u daar bewust naar?
Inderdaad. Vanuit puur economisch gezichtspunt heeft dit beleid op de korte

termijn een aanzienlijke negatieve invloed. Op de lange termijn echter wordt een
groeiend deel van de bevolking opgenomen in de economische bedrijvigheid. Dat
betekent niet alleenméer geschoolde arbeidskrachtenmaar ook een vergelijkenderwijs
sterkere koopkracht en stabielere economische toestand. In de intensieve fase van
de economische ontwikkeling (als er geen vrije mankracht meer beschikbaar is)
brengt een socialistische economie ook zaken naar voren als technische ontwikkeling
en efficiency.

Van buiten ziet het westerse systeem er goed uit, maar van binnen is het verziekt,
daar komt het toch op neer.
U denkt vermoedelijk dat een al te grote stabiliteit ook negatieve gevolgen heeft.

Dat is natuurlijk zo, maar dat probleem kan worden overwonnen door de nieuwe
mens wiens oplettendheid wordt vergroot door de verantwoordelijkheid die hij voelt
voor de samenleving, en wel in een grotere mate dan dat ze zou worden verminderd
door een gevoel van veiligheid.

Ik geloof dat er in Hongarije slechts een inflatie bestaat van drie procent. Hoe is dat
mogelijk?
Doordat onze economie de bevolking dient, door onze menselijkheid. De

economische wet bepaalt alléenmaar dat ik tegen hogere prijzenmoet inkopen, maar
schrijft - in de socialistische economie - niet voor in welke vormwe de nieuwe feiten
moeten accepteren. De vorm (de wijze waarop het nieuwe verschijnsel in de economie
wordt ingevoerd) wordt door twee vereisten bepaald: de prijs heeft de bedoeling
zekere functies te vervullen, maar aan de andere kant moet de levensstandaard van
de bevolking worden beschermd. Als dat zou gebeuren door in
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ieder voorkomend geval de lonen te verhogen, zou het volk de gevolgen van de
bekende loon- en prijsspiraal moeten doorstaan. Maar ons staan mogelijkheden ter
beschikking om processen te beginnen op een paar neuralgische punten van onze
economie, zoals bijvoorbeeld bescherming van de consumentenprijzen. Zo
beschouwen wij de economische processen als zeer belangrijk, maar vinden we de
levende gemeenschap en het individu echter alsnog belangrijker.

En een van de resultaten van dit beleid is dat u maar drie procent inflatie hebt?
Ja. Want neemt u eens het volgende in aanmerking. In de buitenlandse handel zijn

wij een heel gevoelig land. Wij moeten natuurlijk veel goederen importeren,
waaronder technologie uit de Westeuropese landen. Op deze manier moeten we nu
meer betalen voor uit westerse landen geïmporteerde goederen dan zo'n twee of drie
jaar geleden. Maar we proberen af te wegen wat het effect van een bepaalde
prijsverhoging zal zijn, want een hogere prijs drukt in verschillende gevallen net zo
goed op de bevolking als consument, als op de bevolking als producent. Onze ervaring
is dat de prijs voor de producent hoger moet zijn omdat de prijs een factor van de
kosten is. De kostprijs is éen van de factoren van de economische besluitname: wat
doe ik liever of wat wil ik absoluut niet doen. Wat we nodig hebben is een duidelijk
beeld van wat uit het gezichtspunt van de nationale economie goed of slecht is. Wij
moeten de producent over de werkelijke economische toestand op de wereldmarkt
voorlichten door middel van de prijzen, omdat ik weer een deel van de produkten
moet exporteren naar de wereldmarkt, om zo in staat te zijn te kopen. Maar
tegelijkertijd veroorzaken te grote veranderingen van de consumentenprijzen grote
problemen voor de bevolking. Daarom willen wij de consument tegen deze
veranderingen beschermen.

U bedoelt dat de prijzen moeten worden ondersteund. Dat is subsidiëring.
Ja, wij moeten de prijzen ondersteunen. Maar onze middelen daartoe zijn niet

onbeperkt omdat we tegelijkertijd ook voldoende aandacht moeten besteden aan de
investering, aan de consumptie enzovoorts. Als we deze ondersteuning te veel nadruk
geven, moeten we of de investeringen, of de levensstandaard van het land verlagen.

Ik maak daaruit op dat bijvoorbeeld de stijging van de energieprijzen u doet besluiten
dat wij zovéel meer voor energie moeten betalen, dat de consument daarom een
tijdelijke verlaging van de levensstandaard moet accepteren. Hoe legt u dit uit aan
de bevolking?
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Ik heb steeds gesproken over de bescherming van de consument, die wij bieden om
het prijsniveau (de levensstandaard) te handhaven. Het is duidelijk dat als de dosering
van de éen of andere economische regel groter is dan noodzakelijk (alsof het
bijvoorbeeld eenmedicijn was), we rekeningmoeten houdenmet nadelige gevolgen.
Het nadeel - dat ook opgetreden zou zijn als de maatregel niet werd genomen - is dat
de levensstandaard terugloopt. Het is onze overtuiging dat de enige soort economische
ontwikkeling die in een socialistische maatschappij succes zal hebben die is, welke
door de meerderheid van de bevolking wordt ondersteund. Dat betekent dat wij de
belangen van alle groeperingen van de bevolking in acht moeten nemen en de
belangen van de arbeidersklasse, boeren, kleine handelaren - winkeliers - en
dergelijken in onze plannen moeten inbouwen. Want als wij met deze groepen
samenwerken in een politiek verbond, moeten we ook de economische belangen van
deze sectoren van de samenleving in beschouwing nemen.

Als economisch planoloog moet u wel een tovenaar zijn om ook nog rekening te
kunnen houden met de intelligentsia.
Jazeker, we moeten ook nog rekening houden met de intelligentsia. We doen

verschillende soorten onderzoek: welke problemen heeft dit deel, deze groep van de
bevolking, hoe leven ze, wat hebben ze nodig enzovoorts. Wij moeten de bevolking
als geheel op de hoogte brengen omdat er veranderingen zijn aangebracht in het
nationale plan. Dat is niet alleen een probleem voor de regering, maar evenzeer voor
de rest van het land. Wij geven informatie via de pers, via vergaderingen, televisie,
radio. Misschien is het interessant om te vermelden dat de Hongaarse televisie een
forumsysteem heeft, waarin economische leiders, leden van de regering en andere
specialisten openbare discussies voeren. Iedereen kan telefonisch vragen stellen.

Neemt het publiek daar actief aan deel?
Ja, natuurlijk. Wij hebben ingezien dat als je een democratisch regime overeind

wilt houden, de informatievoorziening, gezien de internationale omstandigheden,
éen van de belangrijkste problemen is. De veranderingen vinden overal in snel tempo
plaats. We moeten de noodzakelijke stappen ondernemen maar deze moeten in
overeenstemming, of betrekkelijke overeenstemming, zijn met de meerderheid van
de bevolking.

Ik heb opgemerkt dat wat het nieuwe economische model van Hongarije wordt
genoemd, in 1975 wat moeilijkheden heeft gegeven. Tegen welke achtergrond speelt
zich deze situatie af?
Ik ben éen van de economen die - samen met wijlen professor Vajda
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en met Béla-Csikós-Nagy - in de westerse pers gewoonlijk worden aangeduid als
‘de geestelijke vaders van de hervorming’. Het model was natuurlijk het resultaat
van de gezamenlijke inspanningen van veel onderzoekers en economen uit de praktijk,
en kon alleen ten uitvoer worden gelegd omdat het door het Centraal Comité was
aanvaard en unaniem werd aanbevolen. Een belangrijke bijdrage in deze werd -
volgens mij - geleverd door Rezsó Nyers die toen als secretaris van het Centrale
Comité aansprakelijk was voor de economie. De betekenis van de unanimiteit bij de
invoering van de hervorming wordt groter door het feit dat wij ons ten tijde van de
invoering niet in een noodsituatie bevonden. Het is algemeen bekend dat het
eenvoudiger is om nieuwe ideeën uit te vaardigen tijdens een noodtoestand die een
schok veroorzaakt in de publieke opinie. De belangrijkste verdienste van de
hervorming kanworden omschreven als de decentralisatie van het economisch beheer
en van de besluiten. Van de decentralisatie werd verwacht dat zij bij de economische
leiders en de massa zo'n creatieve kracht zou ontketenen, dat het centrum van alle
inspanningen zou worden verplaatst naar kwaliteit, economische efficiency,
rationalisatie en technische ontwikkeling. Gedurende de jaren die op de hervorming
volgden, bereikten wij aanvankelijk aanzienlijke resultaten, maar er kwamen ook
negatieve zaken aan het licht. Het is nogal voor de hand liggend dat het onmogelijk
is een beheersmodel in te voeren dat onveranderlijk uitsluitend gunstige gevolgen
heeft. De inkomensverdeling nam bijvoorbeeld een wending, die door velen als
onverenigbaar met de vereisten van een socialistische samenleving werd
gekwalificeerd. Diemeningwerdmisschien op een te vroeg tijdstip openbaar gemaakt.
Het model had niet voldoende tijd gekregen om ‘echte ontwikkeling’ te ondergaan.
Het werd betrekkelijk vlug het middelpunt van socialemeningsverschillen. Anderzijds
konden de discussies niet verder gaan dan algemeenheden aangezien er geen harde
en snel werkende regels bestaan die aangeven wat in feite moet worden verstaan
onder ‘fors verschil’.

Maar is dat niet onvermijdelijk?
Voor een tijdje is het onvermijdelijk. Het probleem is echter of er voldoende tijd

beschikbaar is. Ook hier moest er aan twee tegengestelde vereisten tegemoet worden
gekomen:
ten eerste materieel belang en ten tweede gelijkheid.
Tijdens de intensieve periode van economische ontwikkeling van een klein land

moeten bepaalde branches krachtig worden ontwikkeld, terwijl andere branches niet
verder worden gestimuleerd of zelfs op selectieve basis worden geëlimineerd. Als
in twee branches onze doelen radicaal verschillen kunnen wij niet op identieke wijze,
of iets
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wat daar op lijkt, handelen; vooropgesteld dat onze handelingen bedoeld zijn anderen
te beïnvloeden. Anderzijds, als we de branche stimuleren met de bedoeling om hem
te ontwikkelen, zullen de betreffende inkomens hoger worden omdat die voor het
grootste deel afhankelijk zijn van de feitelijke resultaten en niet van gegarandeerde
lonen. Het resultaat daarvan is dat de beste arbeid zal overvloeien naar de dynamische
branches, wat wederom wenselijk is op het niveau van de nationale economie.
In een later stadium kunnen er inkomenscorrecties worden toegepast, maar niet

als deze zouden indruisen tegen het materieel belang. Dergelijke objectieve
economische problemen bestaan er ook wat betreft de inkomens van arbeiders en
boeren. De geschoolde arbeiders hebben in de meeste gevallen een hogere opleiding
en een bredere kennis dan de boeren, hoewel het aantal geschoolde arbeiders en
afgestudeerden van universiteiten tegenwoordig zelfs in de dorpen behoorlijk groot
is. Het is redelijk dat zij een groter inkomen genieten. Wij moeten echter rekening
houdenmet twee factoren die tegengesteld zijn aan elkaar: enerzijds moet voorkomen
worden dat een al te groot aantal werkkrachten de dorpen verlaat, en anderzijds
bestaat er in deze sector een ‘overvraag’, die verband houdt met onze grote
landbouwexport. Beide factoren veronderstellen een inkomensstijging.

Ja, wat doet u hier dan aan?
Deze migratie naar de steden verhinderen en de agrarische produktie, die een

sleutelpositie inneemt in de economische ontwikkeling, gedeeltelijk steunen.
Wij moeten de boeren meer geven om ze te houden waar ze nu zijn. Vóor 1945

was in dit land 57% van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw. Nu is dat
16%, een heel verschil. Maar met deze 16% produceren we nu in de landbouw twee
keer zoveel als voor de oorlog. Onder zulke omstandigheden zou het nauwelijks juist
zijn om de agrarische inkomens als gefixeerd te beschouwen.Wemoeten ook rekening
houden met het feit dat er in het jaar 2000 op de hele wereld zeven miljard mensen
zullen zijn, met in de ontwikkelingslanden maar zeer beperkte agrarische
mogelijkheden. We zullen binnen een periode van tien jaar zover gekomen zijn dat
de ontwikkelde kaptitalistische en socialistische landen geen graan meer kunnen
kopen op de wereldmarkt. Als ze het geld hebben, zullen ze de kans niet krijgen het
te kopen, omdat we dan met deze achthonderd miljoen of éen miljard mensen zitten
die van honger en dorst dreigen om te komen.

Wat zal er dan gebeuren?
Dat is de reden waarom het zo noodzakelijk is de landbouwproduktie te steunen.
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Zoveel mogelijk in staat zijn in eigen behoeften te voorzien.
Ja. De verschillen van mening komen voor een deel voort uit het feit, dat een

aanzienlijk deel van de bevolking - niet alleen de arbeiders - ontevreden was over
de produktie van de coöperaties. De leden van de coöperaties kregen te hoge lonen
in vergelijking met de andere delen van de bevolking.

Op dat punt moet de juiste informatie opdraven, onderwijs.
Onderwijs, ja. Laten we echter niet vergeten dat in het socialistische systeem de

belangrijkste steun uit de arbeidende klasse komt en dat anderzijds de positie van de
arbeiders als heersende klasse radicaal verschilt van de omstandigheden van de
vroegere heersende klassen. De clou is dat de arbeidersklasse demeerderheid binnen
de natie vormt, terwijl vroeger de heersende klassen een numeriek niet erg belangrijke
minderheid vormden.

Vormt dat een probleem?
Dat is een moeilijk probleem. Het is relatief eenvoudiger om uit te leggen dat zij

niet meer krijgen dan anderen, dan om uit te leggen dat ze minder krijgen dan anderen.
Er zijn arbeiders die het begrijpen maar er zijn er ook die dat niet kunnen volgen en
die protesteren. Als we dit vaststellen, laten we dan niet vergeten dat we hier worden
geconfronteerd met dermate ingewikkelde economische correlaties, dat zelfs de
experts er soms niet in slagen ze te doorgronden.
In een situatie die zich op deze manier heeft ontwikkeld, zijn we niet in staat de

hervorming nog verder te ontwikkelen. Het is echter ongeoorloofd om pas op de
plaats te maken in een wereld die in beweging is. Aan de andere kant stelt het sociaal
evenwicht grenzen aan onze mogelijkheden om te decentraliseren. Niettemin vinden
er vandaag de dag nieuwe ontwikkelingen plaats; als gevolg van veranderingen in
de wereldeconomie worden we gedwongen een economisch beleid te voeren dat
meer dan vroeger op de export is gericht. Deze nieuwe economisch-politieke eis
brengt nieuwe ontwikkelingen met zich mee en zal nieuwe krachten vrijmaken, en
volgens mij zijn we nu uitgerust voor nieuwe hervormingen onder een andere
benadering en op basis van een andere motivatie.

Bent u in Boedapest bekend met het model van het MIT dat grenzen aan de groei
heet, met de Club van Rome?
Ja, natuurlijk. Als je de geschiedenis van het pessimisme in deze eeuw analyseert,

zie je dat de eerste pessimisten de schrijvers en de schilders waren. Later kwamen
daar de vertegenwoordigers van de sociale wetenschappen bij, maar de exponenten
van de natuur- en
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technische wetenschappenwaren een paar jaar geleden nog optimistisch en geloofden
- bijna als kinderen - in de deus ex machina van de technische ontwikkeling.

U hebt zelf net een artikel gepubliceerd in Life and Literature dat, voor zover ik het
kon beoordelen, vrij pessimistisch was.
Nee, dat was niet pessimistisch. Dat was realistisch.

Wat was uw benadering? U hebt bijvoorbeeld te kennen gegeven, dat we over tien
jaar helemaal niet meer in staat zullen zijn graan te kopen op de wereldmarkt.
Waarom is dat pessimistisch? Nee. Dit zijn de nieuwe omstandigheden die voor

de hele wereldeconomie gelden. Je kunt de kern van de problemen weergeven door
te stellen dat problemen van wereldafmetingen, zoals lucht- en watervervuiling,
grenzen aan produktie van energie en ruwe grondstoffen, de gevaren van de
technologie, de bevolkingsexplosie en het wereldvoedselprobleem, hun entree hebben
gemaakt in de wereld.We hebben al eerder over de wereldeconomie gesproken, maar
toen bedoelden we de wereldomvattende activiteit van de nationale economieën. In
1914 bestonden er maar 40 nationale economieën en dat aantal steeg zelfs na de
tweede wereldoorlog niet boven de vijftig. We hebben vrij uiteenlopende belangen
gemeenschappelijk en iedere jonge natie begint met zijn nationale economie en
nationale belangen. Daarommoeten we volgensmij een aantal nieuwemechanismen
inbouwen in de wereldeconomie en in de bewegingen op de wereldmarkt, om deze
nieuwe internationale problemen te overbruggen. Nationale economieën kunnen nog
een positieve bijdrage leveren in de ontwikkeling van economische krachten, van de
produktieve krachten, met name in de ontwikkelingslanden. Er bestaan drie
verschillende wereldbeschouwingen, een socialistische, een kapitalistische en dan
nog minstens een of twee in de ontwikkelingslanden die een nieuwe economische
orde vormen. Al in de tijd van Nehru, Soekarno en Nkrumah ontwikkelde de derde
wereld zich met rasse schreden en kwam het verlangen van de economisch
onderontwikkelde landen naar onafhankelijkheid met elementaire kracht tot
uitdrukking. Tegenwoordig hebben ze echter een gemeenschappelijke opvatting over
de economische ontwikkeling van de wereld en van de internationale economisch
betrekkingen. Ze hebben begrepen dat ze - in onze wereld waarin iedereen onderling
van elkaar afhankelijk is - niet in een voldoende hoog tempo tot ontwikkeling kunnen
komen als de gevestigde orde van internationale economische betrekkingen zich in
hun nadeel ontwikkelt. Ik heb meegewerkt aan de totstandkoming van het eerste
zevenjarenplan van Ghana. Maar indertijd was de visie van het Afri-
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kaanse nationalisme in meer dan een opzicht naïef.

Maar professor, nu een andere vraag. Als we toewerken naar een plan voor de hele
wereld, moeten we waarschijnlijk beginnen bij het regionale stadium. Nu lijkt Helsinki,
politiek gesproken, een enorm belangrijke stap. Wat zijn uw verwachtingen? Ziet u
al vooruitgang, ook in economisch opzicht?
U weet dat we vooruitgang boeken. Maar tegelijkertijd bestaan er overal sterke

stromingen in tegengestelde richting, van Groot-Brittannië tot Duitsland, met inbegrip
van de Chinezen.

Ja, maar gelooft u niet dat de Chinezen op dit ogenblik niet al te serieus moeten
worden genomen? Ik geloof dat de Chinezen in een verwarde toestand verkeren. Ze
hebben Lin Piao gedood. Ze wachten nu tot Mao ten hemel vaart. Tsjoe-En-Lai is
al dood. Gelooft u niet dat we moeten wachten, China in de ijskast stoppen, tot een
en ander is opgehelderd?
Het is duidelijk dat de machtsstrijd rond de problemen van de binnenlandse

ontwikkelingen van China - wat hun achtergrond of resultaten ook moge zijn -
nauwelijks door wie dan ook te beïnvloeden valt. Niettemin maken de Chinese
activiteiten op politiek en economisch gebied een integraal onderdeel uit van de
huidige situatie en van de omstandigheden waarin het evenwicht bestaat. Daaruit
volgt, dat het wel degelijk noodzakelijk is om ook deze activiteiten in ogenschouw
te nemen. Het anti-Sovjetbeleid van China, bijvoorbeeld, moedigt niet alléen zulke
Westeuropese conservatieven als Edward Heath, Franz Joseph Strauss en anderen
aan, maar tracht ook de weg naar de ontspanning en de Europese samenwerking te
blokkeren. Door met de conservatieven samen te werken bezorgen ze de staatslieden
die vóor Europese veiligheid zijn tal van moeilijkheden. Het huidige China heeft
geen echte conceptie over de wereldpolitiek. Het heeft alléen maar een beleid dat
tegen de Sovjet-Unie is gericht en dat over de hele wereld tot uitdrukking wordt
gebracht. Het is tekenend, dat dit beleid door zijn samenwerking met de
conservatieven zijn vroegere vrienden begint kwijt te raken.
Maar om terug te komen op het probleem van een nieuwe economischewereldorde,

het is voor iedereen moeilijk om te zeggen hoe de internationale economische
betrekkingen precies zullen verlopen als ze een nieuw tijdperk van wereldeconomie
ingaan. Er kan echter geen twijfel over bestaan - en dit is voor de toekomst van de
ontwikkelingslanden van het grootste belang - dat deze nieuwe economische
wereldorde de eerste poging is om de nieuwe behoeften van de wereld te formuleren.
Deze ‘formulering’ behoeft zeker nog verdere verbetering.
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Hoe komen we tot gelijke economische belangen, of het streven daarnaar, als de
prioriteitssystemen van beide kanten zo totaal verschillend zijn? Moeten we onze
prioriteiten niet harmoniseren?
De prioriteiten spruiten voort uit het sociaal-economisch systeem, en zijn inderdaad

buitengewoon verscheiden van aard. Toch moeten we onze gevarieerde en
verschillende doelen bereiken in éen wereld, in éen ruimteschip, zoals dat
tegenwoordig heet. De huidige wereld is zo klein, dat we ons niet kunnen veroorloven
te handelen zonder rekening te houden met anderen. Al onze stappen staan dus in
relatie met die van de andere partij. Deze relatie kan vijandig zijn en tot een nucleaire
oorlog leiden of tot een afschrikkingsevenwicht, wat zeer gevaarlijk en kostbaar is.
Deze relatie kan ook het karakter van samenwerking krijgen als we zonder dralen
en doelbewust de gemeenschappelijke belangen proberen na te gaan die ons aan de
ander binden, en, bij het nemen van stappen, de belangen van de andere partij
voortdurend in de gaten houden.
Zulke gemeenschappelijke belangen bestaan in de economie (beide partijenmoeten

zich ontwikkelen en dat proces wordt bevorderd door samenwerking met de andere
partij), in de wetenschap, cultuur, communicatie, in het opbouwen van een Europese
infrastructuur, in het elkaar leren kennen (toerisme), enzovoorts. We hebben zeer
krachtige belangen gemeenschappelijk met betrekking tot het in gevaar gebrachte
voortbestaan van de mensheid, wat de oplossing van wereldproblemen op basis van
internationale samenwerking veronderstelt. De verwezenlijking van zo'n programma
zou - op wereldschaal - de gunstige aspecten van de politieke en economische
omstandigheden evenzeer bevorderen. Het is bijvoorbeeld evident dat samenwerking
tussen Oost en West het gunstigste en voordeligste kader is om de problemen van
de ontwikkelingslanden op te lossen.

Maar dat maakt een enorme hoeveelheid samenwerking noodzakelijk en daar zijn
we op het ogenblik nog ver van verwijderd.
Ja, dat is ook mijn probleem. Van zo'n toestand zijn we nog ver verwijderd, hoewel

we aanzienlijk vooruit zijn gegaan en ons hebben afgewend van de koude oorlog en
het afschrikkingsevenwicht. Het is duidelijk dat wij in een radicaal veranderde
wereldsituatie de structuren moeten herzien van de belangen die we uit het verleden
hebben geërfd en die we nu moeten coördineren met de nieuwe eisen en, vroeg of
laat, met elkaar.
In de loop van de geschiedenis heeft de mensheid al vaak te maken gehad met

tegenstrijdigheden die onoplosbaar leken. En groot gevaar heeft ons altijd de weg
gewezen naar mogelijke oplossingen.
De oplossing die ik nu bedoel is niet éen enkel miraculeus voor-
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schrift voor een panacee, maar bestaat uit een massa wetenschappelijk geplande en
gecoördineerde stappen.
En dit alles met inachtneming van de belangen van alle partijen op basis van

redelijke compromissen. Jammer genoeg treden er in het proces van herkenning van
de noodzakelijke voorwaarden vertragingen en soms twijfels op. De vertragingen in
de westerse wereld zijn echter wel eens benauwend. Er bestaan nog steeds
machtsfactoren en stromingen die Europa beperken tot West-Europa en de mensheid
tot Europa. In dat opzicht is het Westen altijd veel te zeker geweest van zichzelf en
van de aantrekkelijkheid van zijn idealen en levensvormen.
De reden waarom de conservatieve benadering gevaarlijk is, ligt opgesloten in het

gegeven dat het conservatisme er van uitgaat dat andere volken, systemen en
beschavingen zijn idealen graag willen aanvaarden en dus moeten volgen.
Op een paar opvallende persoonlijkheden na is het economisch denken nog zeer

conservatief. We treffen nog steeds mensen aan die thesen en gezichtspunten
verdedigen die in de loop van de praktijk al duizend keer zijn afgewezen. Het is
gebruikelijk om te zeggen dat er in de socialistische landen zoveel dogmatici zijn.
Er zijn er inderdaad een paar, maar niet zoveel als sommigen wel graag geloven; de
‘verkalking’, de verstening van het conservatisme en de opvattingen van de westerse
wereld zijn echter meer uitgesproken en gevaarlijker. Gevaarlijker zeg ik, omdat ze
steunen op gewoonte en routine, op tradities en instinct, en omdat ze sterke politieke
structuren bezitten.
De soepelheid die in de economie kan worden waargenomen is - en dat geef ik

graag toe - geen nieuwe uitvinding, noch in politiek-ideologische zin, noch in sociale
of culturele zin. Laat ik er nogmaals de nadruk op leggen dat ik - bewust als ik me
ben van gevaren, moeilijkheden en problemen - erop vertrouw dat de mensheid, met
inbegrip van de Europeanen, uiteindelijk tot een oplossing zal komen. En dat betekent
samenwerking in het belang van de toekomst.
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Mircea Malitza

MirceaMalitza werd op 20 februari 1927 in Oradea in Roemenië geboren.
Hij is van huis uit wiskundige. Zijn loopbaan werd echter voor een
belangrijk deel in de diplomatie afgelegd. Van 1956 tot 1961 was hij
zaakgelastigde bij de permanente missie van Roemenië bij de Verenigde
Naties, een periode waarin de auteur, toen als journalist geaccrediteerd bij
de UNO professor Malitza reeds kende. Van 1962 tot 1970 was professor
Malitza secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In
1970 werd hij benoemd tot minister van Opvoeding en Onderwijs. Sedert
1972 is hij speciaal adviseur van president Nicolae Ceausescu van
Roemenië. Hij is tevens hoogleraar aan de wiskundige faculteit van de
universiteit van Boekarest. Van zijn hand verschenen een groot aantal
werken op het gebied van de wiskunde, maar ook over de internationale
betrekkingen en diplomatie. Professor Malitza onderhoudt tevens
betrekkingen met de Club van Rome.

Het ligt in de verwachting dat Roemenië in het jaar 1990 tot de geindustrialiseerde
landen zal behoren. Heeft de détente hieraan meegeholpen?
Het is duidelijk dat er een nauw verband bestaat tussen de binnenlandse politiek

van een land, tussen het doel waarnaar het in zijn economische en sociale opbouw
streeft, en zijn buitenlandse politiek. Een vreedzame internationale sfeer die aan alle
staten veiligheid biedt en de dreiging van conflicten, aanvallen, interventie of druk
afwendt, is een eerste vereiste om op grote schaal economische programma's door
te voeren, zoals dat in mijn land gebeurt. De mentaliteit van een ernstige bouwer is
vreedzaam en coöperatief.
Reeds langer dan tien jaar is de omvang van de Roemeense industrie jaarlijks met

meer dan 10% toegenomen. In sommige jaren was het zelfs 14 of 15%. In het kader
van het huidige vijfjarenplan zal de toename nog steeds meer dan 10% bedragen.
Gedurende de afgelopen zes jaar werd er voor iedere zesdaagse werkweek een
gemiddelde van zeven nieuwe produktie-eenheden aangewezen. Wij hebben voor
1990 streefcijfers bepaald voor de industrie, de landbouw en het algemeen niveau
van cultuur en onderwijs. Voor de produktie zijn de richtcijfers gemakkelijk te
onthouden, bijvoorbeeld 1000 kg staal en 1000 kg graan per hoofd. Het totale
programma dat we tegen die tijd klaar moeten hebben, is opgezet om Roemenië een
plaats te verschaffen tussen demeer ontwikkelde landen van Europa, en de achterstand
die we uit het verleden erfden te boven te komen. Een dermate krachtige expansie
in het binnenland vraagt naar mijn gevoel om andere internationale betrekkingen.
Voor de oorlog vond het feit dat 50% van Roemeniës economie in buitenlandse
handen was zijn terugslag in een soort economische afhankelijkheid en een
levensstandaard met een in-
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komen van minder dan $ 100 per hoofd van de bevolking. Thans, in 1976, is
Roemeniës industriële produktie 31 maal groter dan aan het eind van de tweede
wereldoorlog.
Ik wil er nog op wijzen dat niet alléen de landen met een programma voor een

snelle groei vrede nodig hebben. Het is bewezen dat onzekerheid een grote invloed
heeft op de maatschappij, en de meest gevoelige sector ervan, de jeugd, aantast.
Hierdoor wordt het moeilijker economische en sociale problemen op te lossen, crises
te overwinnen, oplossingen op lange termijn uit te werken; kortom, de normale
ontwikkeling van ieder land wordt erdoor geschaad.

De Slot-akte van Helsinki lijkt een hoeksteen te vormen voor een rechtvaardige en
billijke toekomst voor heel Europa. Maar gelooft u dat Oost-Europa werkelijk
voldoende open staat voor nieuwe ideeën uit het Westen. Voor computers ontwerpt
men immers ook steeds weer nieuwe generatie's?
Ik ben het volkomen met u eens dat de documenten van Helsinki van primair

belang zijn. Trouw aan de geest van dat document, wil ik met nadruk wijzen op de
symmetrie van de totaliteit van de situatie. Het is een postulaat van de economische
opbouw in Roemenië om te steunen op de modernste ontdekkingen van de
wetenschap. Het huidige Vijfjarenplan steunt volledig op een intensief gebruik van
deze ontdekkingen. De logische conclusie hiervan is dat wij open staan voor
uitwisseling, voor de dialoog en voor samenwerking. Nu we het toch over openheid
hebben, zou ik willen zeggen, dat we dit als een symmetrisch desideratum moeten
beschouwen. Alles zou meer open moeten zijn, met welk systeem we ook te maken
hebben. De toegang tot wetenschap en techniek zou vrijer moeten zijn en niet aan
beperkingen onderworpen. Het wederzijds respect zou groter moeten zijn. Mijn land,
met zijn cultuur, zijn taal en gebruiken, heeft vaak geleefd naast veel sterkere culturen
die over grotere machtsmiddelen beschikten, zonder dat onze cultuur haar eigen
identiteit verloor, maar bij deze uitwisseling wel alles doorliet dat nuttig en
assimileerbaar was en zelf waarden bijdroeg, die nog heden ten dage worden
gewaardeerd. Hoewel vele auteurs menen dat het adjectief ‘open’ alleen kan worden
gebruikt om de westerse maatschappij te beschrijven, moet ik zeggen dat het ook de
Roemeense taal niet vreemd in de oren klinkt. Een open mens, een open cultuur en
een open diplomatie zijn ook bij ons positieve begrippen.Wemoeten echter toegeven
dat er weinig officiële instellingen van een waarlijk algemeen Europees karakter zijn
die in de praktijk nut hebben. Laten we bijvoorbeeld eens de culturele of
vakorganisaties bekijken. Vele ervan worden ten onrechte Europees genoemd, en
zijn hoogstens subregionaal. De statuten zijn vaak discriminerend ge-
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schreven, zowel uit geografisch als uit politiek oogpunt. De pan-Europese instellingen
waar uitwisselingen plaatsvinden ‘op een rechtvaardige en billijke manier’ zoals u
het uitdrukt, zijn op de vingers van éen hand te tellen. Het is een loffelijk initiatief
van de UNESCO geweest om in 1972 een Europees instituut op te richten voor de
bestudering van het hoger onderwijs in alle Europese landen zonder uitzondering
(het Europees centrum voor hoger onderwijs). Zoals u waarschijnlijk hebt gemerkt,
vermijd ik in het gesprek nauwlettend de term Oost-West. Die geeft namelijk een
bipolariteit aan, waarbij mogelijke andere scheidingen, met name, die in Noord en
Zuid, over het hoofd worden gezien. Ik zie het liefst een integraal Europese benadering
voor zaken die geheel Europa betreffen. Het UNESCO-Centrumwerd hier in Boekarest
opgericht, wat bewijst dat het onderwerp hoger onderwijs, hoewel het nauw is
verweven met de verschillende ideeën en structuren van de Europese samenleving,
niettemin openstaat voor een gemeenschappelijke bestudering die uitstijgt boven alle
barrières, de ideologische niet uitgezonderd. Ik kan u tevens verzekeren dat u in
Boekarest gesprekspartners zult vinden die goed ingelicht zijn over ieder actueel
onderwerp, en bekend zijn met de westerse literatuur en modernste stromingen,
hoewel het tegenovergestelde helaas niet altijd gezegd kan worden van het Westen.
Dit ongelijk evenwicht treft men ook aan bij de vertalingen van romans, essays of
filosofie.

Heeft u het gevoel dat er sinds de Slot-akte van Helsinki werd ondertekend,
vooruitgang is geboekt in de betrekkingen tussen de twee helften van Europa, zoals
ook de opzet was?
De grote verdienste van de Conferentie van Helsinki is, dat de binaire mentaliteit

in haar opmars werd gestuit, en dat alle staten bij het Europese debat als
gelijkwaardige partners werden erkend. Dit was in zekere zin een stap van 2 naar
33. Dit is niet alleen maar een rekensommetje en ook niet als grapje bedoeld. De
regel van eenstemmigheid erkent het recht van ieder land om deel te hebben aan de
besluitvorming en aldus bij te dragen aan een vreedzaam bestaan op het continent
op voet van gelijkheid. Dit is een belangrijk winstpunt dat wemoeten blijven hanteren
als basisprocedure. Op verscheidene gebieden zijn reeds enkele positieve resultaten
van de conferentie merkbaar. Er werden diverse geschillen bijgelegd, bijvoorbeeld
tussen Italië en Joegoslavië. Er werden bilaterale overeenkomsten geratificeerd in
een gevoelig gebied als Midden-Europa. Op de Balkan werden intensieve
uitwisselingen en zelfs een begin van multilaterale samenwerking bereikt.
Tenslotte hebben nu bepaalde organisaties van de Verenigde Naties, bijvoorbeeld

de UNESCO en de Economische commissie voor Europa, in-

Willem Oltmans, Europa. 25 interviews over de toekomst van de Oude Wereld



136

derdaad gestreefd naar het naleven van de bepalingen van de Slot-akte van Helsinki.
Het is duidelijk dat op de conferentie slechts éen fase werd doorkruist, namelijk het
begin van een ononderbroken proces. Omdat ik me heb aangesloten bij het dialectisch
materialisme, kost het mij niet veel moeite om te zeggen dat alles stroomt. Overigens
zijn tegenwoordig alle moderne denkscholen doordrongen van het begrip
eeuwigdurende beweging. De Slot-akte laat zich niet identificeren met éen bepaalde
‘mand’. Correct geïnterpreteerd is het een uniform geheel, waaruit geen component
kan worden losgescheurd. Het mag ook niet alléen worden beschouwd als een episode
in de relatie tussen Oost en West. Wanneer we het zo zouden noemen, vervallen we
weer in de oude blok-mentaliteit.Détente bevindt zich nog steeds in een pril stadium,
maar de Slot-akte, een programma op middellange termijn, kan op vele manieren
worden toegepast. Twee van demeest urgente kwesties zijn ongetwijfeld de veiligheid
en het militair disengagement. Door het feit dat Europa vroeger het middelpunt van
de aarde was, werd het tevens de haard van grote branden. Thans, nu het op deze
twee voorrechten geen prijs meer stelt, heeft het nog steeds een ontzagwekkend
wapenarsenaal. De mensen kunnen onmogelijk een gezonde lever hebben en een
onberoerde geest, wanneer ze leven tussen een fantastische hoeveelheid wapens die
helaas wel eens zouden kunnen ontploffen, al was het maar door een vergissing, een
ongeluk of een foutieve berekening. In de moderne politieke literatuur wordt Europa
elke aanspraak ontzegt, behalve de twijfelachtige eer het grootste wapenarsenaal ter
wereld te herbergen.
Het is onjuist te nemen dat het probleem ontwapening, in het bijzonder wat betreft

kernwapens, door andere prioriteiten van economische en sociale aard van de tafel
is geveegd. Dit onderwerp kan niet worden weggeveegd, aangezien het niets meer
of minder dan het overleven van de mensheid inhoudt en op grond daarvan altijd
bovenaan de agenda zal worden geplaatst, zoals Philip Noël-Baker deed tijdens de
Rondetafelconferentie van de UNESCO in juli 1976, die u zelf ook bij woonde.
Er moet nog veel worden gedaan; de bilaterale of multilaterale samenwerking

tussen de verschillende landen zou moeten worden uitgebreid en gevarieerd op elk
gebied, van economie tot informatie en intermenselijk contact.
Er zijn vele begrippen waarvan de betekenis niet overal hetzelfde is. In zulke

gevallen is het raadzaam er samen over te spreken. De Roemeense President, Nicolae
Ceausescu, heeft in een belangrijke toespraak voor de Roemeense Nationale
Vergadering op 18 december 1975 voorgesteld een debat over het humanisme te
houden. Hij zei: ‘In de geest van de documenten, die in Helsinki werden ondertekend,
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blijkt het nodig te zijn om, getoetst aan de publieke opinie van het continent, door
een aantal geestelijk ontwikkelde mensen een heldere definitie op te laten stellen van
het begrip humanisme met zijn fundamentele principes. Tevens, zowel in de sfeer
van het nationale maatschappelijke en culturele leven als in de onderlinge
betrekkingen tussen staten, is het noodzakelijk te bevestigen dat er een nieuw
humanisme is ontstaan, waarbij de mens, en zijn welzijn, zijn waardigheid en zijn
geluk, op de voorgrond worden gesteld.’

Is het überhaupt mogelijk vergelijkingen te trekken tussen de relatie tussen Finland
en de Sovjet-Unie (waarbij Finland er altijd van wordt beschuldigd dat het is
gefinlandiseerd) en de betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en Roemenië?
Uw vraag doet me denken aan nog zo'n ongelukkige term in de taal van de politiek:

balkanisering. Als Roemeen schrik ik iedere keer wanneer ik dit op bijeenkomsten
in Afrika hoor noemen.
Ik wil hier geen vergelijking maken, die te veel tijd en argumenten zou kosten.

Is het dan juist om te zeggen dat Roemenië bepaalde denkbeelden scherp afkeurt,
zoals bijvoorbeeld de roep van Helmut Sonnenfeldt van het Amerikaanse ministerie
van Buitenlandse Zaken om ‘meer organische relaties’ tussen Oost-Europa en de
Sovjet-Unie?
Volkomen in overeenstemming met haar politieke filosofie is Roemenië ertégen

dat in de internationale politiek opnieuw de strategie van de belangenzones, de
invloedssferen, zou worden ingevoerd. Dit is een ouderwets standpunt dat voortkwam
uit een bepaalde redenering van de grote mogendheden die er belang bij hadden zich
te omringen met bufferzones en satellietstaten. We mogen zeggen, dat dit tot de
verleden tijd behoort, omdat het niet langer wettelijk en evenmin economisch en
strategisch wordt erkend. Tegenwoordig huldigen we andere principes in de
internationale betrekkingen. De geografie legt niet meer zoveel gewicht in de schaal
als vroeger. Er bestaat een uitgebreide politieke literatuur waarin het vredeswerk van
de grote mogendheden wordt geprezen, maar onze eigen geschiedenis, het relaas van
een wisselwerking met minstens drie grote mogendheden, staat vol met oorlogen.
Zij waren het gevolg van een strategie die was gebaseerd op invloedssferen. De enige
zones die verenigbaar zijn met de aanvaardbare politieke taal zijn de vredeszones,
de zones van vreedzame samenwerking, de atoomvrije zones, of de zones van het
militair disengagement.
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President Nicolae Ceausescu verlangde tijdens het 25e Partijcongres te Moskou een
‘nieuwe eenheid’ tussen de communistische partijen, waarbij het iedere partij zou
zijn toegestaan ‘vrij’ zijn politieke lijn te ontwikkelen. Wij in het Westen hebben soms
de neiging hierin een verkapte Roemeense rebellie tegen Moskou of tegen het
socialisme te zien.
Onlangs heeft onze president op een congres over cultuur, onderwijs en vorming

van de nieuwe mens, dat in Boekarest werd gehouden, het standpunt van de
Roemeense Communistische Partij gedefinieerd. Wij zijn voor een brede
samenwerking met revolutionaire, progressieve en democratische partijen in alle
landen. Geen wonder dat zij, met inbegrip van heel wat socialistische,
sociaal-democratische en andersgezinde partijen, boven alle dogmatische verschillen
uit onze gesprekspartners blijven. Wij gaan ervan uit dat heden ten dage de
progressieve krachten in de wereld solidair moeten zijn om aan de dringende noden
van de samenleving te kunnen voldoen. ‘Wij beschouwen,’ zegt Ceausescu, de
secretaris-generaal van de Roemeense Communistische Partij, ‘het begrip
internationalisme als een veelomvattend en compleet begrip, dat in het kader van de
veranderingen die er in de wereld plaatsvinden, alle progressieve en
anti-imperialistische krachten dient te omvatten.’ Het is een zeer breed begrip, dat
ook aspecten insluit als solidariteit met de ontwikkelingslanden, en respect voor het
recht van ieder volk meester te zijn over eigen lot en zich in vrijheid en
onafhankelijkheid te ontwikkelen.
Het nieuwe type eenheid dat u noemt, berust op gelijkheid, wederzijds respect en

non-interventie in binnenlandse aangelegenheden. Het socialisme als
produktiemethode die erop is gebaseerd dat de voornaamste produktiemiddelen in
handen zijn van de gemeenschap, is natuurlijk het beste middel om de uitbuiting van
de mens door de mens af te schaffen. Maar de keuze van de manier waarop, van
beleid en tactiek, berust bij iedere partij afzonderlijk, in overeenstemming met de
concrete realiteiten in elk land, en moet worden verricht op een autonome creatieve
manier zonder te zijn ingesteld op een centrum daarbuiten.

Roemenië lijkt bijzonder actief in de Derde Wereld. Welke indrukken neemt u mee
van internationale bijeenkomsten die u bijwoont?
Roemenië onderhoudt vele bilaterale banden met de ontwikkelingslanden. Na de

conferentie in Manilla zijn wij ook officieel toegelaten tot deze groep. Wij zijn dus
naar de geest éen van de ‘77’. De ervaring die wij hebben bij de opbouw van een
land is inderdaad ook belangrijk voor vele van hen. Het is een dankbaar werk om de
culturele en intellectuele omvang van de nieuwe economische orde te doorvorsen.
Het is zéer leerzaam om de ideeën te horen van Willy Brandt, Noël-
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Baker of Paul-Marc Henry. Er hebben over dit onderwerp al veel studieconferenties
en rondetafelgesprekken plaats gevonden, met over het algemeen positieve resultaten.
Dergelijke bijeenkomsten vormen een schakel tussen de publieke opinie en
regeringskringen. De oplossingen, die er worden uitgewerkt en de ideeën die worden
geopperd, zijn vaak frisser dan wat men op zéer formele conferenties hoort. Het zou
natuurlijk beter zijn als er minder woorden en meer daden waren. Er zouden ook
meer vertegenwoordigers uit de ontwikkelingslanden moeten worden uitgenodigd.
We zouden zeker gebaat zijn bij meer nieuwe gegevens, meer sprekende feiten en
minder algemene verklaringen. Ik zeg dit omdat u om kritiek vroeg. Maar niettemin
vervullen deze bijeenkomsten een belangrijke functie, als we denken aan de behoefte
om ideeën te uiten, stromingen te consolideren en zelfs uit te diepen in de richting
van een edel en objectief humanisme.
Op zo'n internationale bijeenkomst krijgt men een beeld van de enorme steun die

Europa kan bieden in contacten met de ontwikkelingslanden. Vanzelfsprekend zal
dit op een nieuwe basis geschieden maar aanvullend en zeer doeltreffend. Dit aspect
is in Helsinki niet voldoende uit de verf gekomen. Alleen bij de UNESCO is meer
gezegd en geschreven over de gemeenschappelijke erfenis van demediterrane wereld,
over het cultuurpatroon dat aan iedere kust opduikt. De geschiedenis heeft hier ook
nog iets aan toe te voegen. Iedere Roemeen die in hetMidden-Oosten of Noord-Afrika
aan een project werkt, zal met weinig moeite veel kunnen aantreffen, dat hem
nauwelijks vreemd is.
Internationale rondetafelgesprekken bewijzen overtuigend dat iedere economische

ontwikkeling een onafscheidelijk sociaal, ecologisch en cultureel aspect heeft. Dit
is tenslotte een aspect dat verband houdt met de opvoedbaarheid van mens en
maatschappij. Helaas hebben we voor deze gebieden geen kwantitatieve maatstaf
zoals we die bezitten voor financiën en economie. Daarom zijn deze gesprekken
tevens bedoeld om onze maatstaven aan elkaar aan te passen.

Ik ben ervan op de hoogte dat u regelmatig contact heeft met de Club van Rome.
Bent u van mening, dat deze groep, na de eerste bom van ‘De grenzen aan de groei’,
zich gaat aanpassen aan de realiteiten en concrete feiten van de wereld?
De Club van Rome heeft de verdienste, dat ze verantwoordelijkheidsbesef

aankweekt ten aanzien van allerlei mondiale problemen rond het naakte bestaan van
de mens. Ongetwijfeld behoren daartoe ook vrede, veiligheid en internationale
coëxistentie, problemen die door geen enkel land alléen, hoe machtig ook, kunnen
worden opgelost. Maar er bestaat nog een lijst met mondiale problemen die het
materiële
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bestaan van de mens beïnvloeden: voedsel, bevolking, milieu, hulpbronnen, oceanen,
wetenschap, onderwijs, enzovoort. Ze worden op grote conferenties en door de
Verenigde Naties onder de loep genomen. Dan zijn er de dominanten van onze tijd:
recht, gelijkheid, inspraak, krijgen het volle pond. De grenzen aan de groei is nog
maar pas het eerste rapport van de Club van Rome. Het heeft een stroom van nieuwe
rapporten uitgelokt over diverse onderwerpen, vanuit verschillende hoeken bezien
en met verschillende perspectieven. In het rapport van Mesarovic en Pestel (vertaald
in het Roemeens en inmijn land ook van commentaar voorzien) wordenwe vertrouwd
gemaakt met het begrip organische groei. De Club van Rome heeft het sein gegeven
voor diverse voorbeelden van de gecompliceerde situaties waardoor de wereld van
nu wordt uitgedaagd. Zeer interessant is ook het rapport van professor Jan Tinbergen
dat waarschijnlijk in oktober 1976 in Algiers nader zal worden onderzocht. We
hebben nu een raamwerk dat voldoende ruimte biedt aan een verscheidenheid van
meningen die alle convergeren naar hetzelfde doel en worden gedragen door
verantwoordelijkheid voor het lot van de mensheid.

Bent u optimistisch gestemd wanneer u denkt aan de toekomst van Europa?
Ja, ik ben optimistisch gestemd. Niet alléen over Europa, maar ook ten aanzien

van de andere urgente problemen van de mensheid. Maar ik denk niet dat er
onmiddellijke oplossingen bestaan. Alleen rampen komen onverwacht en plotseling.
Constructieve oplossingenmoetenmet heel veel geduld worden voorbereid en vergen
veel tijd. Alle belangrijke problemen zijn problemen op lange termijn, waarvoor
soms zelfs de solidariteit van diverse generaties nodig is. Bepaalde historische
omstandigheden hebben Europa gedwongen haarmonologue intérieure te staken, of
nog minder te gebruiken dan de andere werelddelen doen. De redelijkheid die zo
zielig verpakt zat in een Europese stroming, wint meer en meer terrein in de wereld.
Dit talent wordt thans feitelijk het meest door de mens gebruikt, want zijn overige
gaven hebben bewezen minder nuttig te zijn bij het oplossen van de problemen van
leven en overleven.
Ik weet niet of Europa's verleden het beste voorbeeld is om van te leren. Ik geloof

dat een onderzoek naar de toekomst ons evenveel lessen kan leren over het heden.
Wij bevinden ons in een periode waarin intens gebruik wordt gemaakt van rationele
instrumenten. Al is de computer dan geen Europese machine, in ieder geval is de
besluitentheorie in haar meest geavanceerde mathematische vorm wel een Europese
schepping. Ook de kansberekening is een Europese schepping en dit geldt ook voor
het overleg en het wettig beroep. Per slot
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van rekening ontbreekt het ons niet aan de middelen; het enige dat ons ontbreekt is
de politieke wil om ons te wagen aan projecten op grote schaal, en misschien een
beetje tijd om na te denken.

De adviseur van koning Lodewijk XIV, François de Callières was van mening, dat
de training in rechtswetenschappen de meest ongelukkige was, die een diplomaat
zich eigen kon maken. U bent van huis uit wiskundige. Zouden moderne diplomaten
beter exacte wetenschappen kunnen studeren?
Ik geloof, dat wiskunde bijzonder goed ligt bij het onderhouden van moderne

internationale betrekkingen. Wiskunde is tenslotte slechts een andere vorm van
taalgebruik, welk ons in staat stelt nieuwe modellen te formeren en te begrijpen. Het
is bovendien een permanente uitnodiging tot het gebruik van meer rationaliteit, iets
wat de wereld meer dan ooit nodig heeft. Mathematica is niet in strijd met de
werkelijke waarden van de mensheid. Ze zijn niet zo droog als men dikwijls denkt.
Voor het bedrijven van wiskunde is veel verbeelding nodig. De wiskunde breidt zich
trouwens uit van technische, natuurkundige en mechanische terreinen naar gebieden
van sociologie, economie en zelfs de psychologie. Feitelijk vindt men in de werken
vanDeCallières, bijvoorbeeld in zijn boek over het onderhandelen tussen souvereinen,
grondbeginselen, die wij in moderne modellen verder hebben vervolmaakt.

Modellen als hulpmiddelen bij het oplossen van de wereldproblematiek schijnen nu
onmisbaar.
We gebruiken tenslotte voortdurend mentale modellen, die ons in staat stellen

werkelijke toestanden te begrijpen en in de hand te houden. Wanneer men het proces
van onderhandelen onder de loep neemt, zien we dat het een werktuig is dat
gehoorzaamt aan bepaalde regels teneinde efficiënt te kunnen werken. Het is een
uiterst delicaat proces. Wanneer men zich dit niet bewust is kan men het gemakkelijk
verstoren. In de mathematica stellen wij ons op het standpunt dat er nooit slechts
twee partners zijn bij onderhandelingen. Het is een leerproces, onderhandelen, waarbij
men zich inzicht verschaft in de ideeën en belangen van de andere partij.
Onderhandelen is een les in het vinden van een compromis, een inleiding in het zich
aanpassen of desnoods het gezamenlijk uitvoeren van bepaalde doeleinden. Hierin
ligt een deel van wat men thans noemt de geest van Helsinki besloten.
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Arrigo Levi

De journalist Arrigo Levi werd op 16 juli 1926 in Modena, Italië geboren.
Hij studeerde in Bologna filosofie en volgde colleges in Buenos Aires in
de humaniora en aan de universiteit van London in de theologie. Zijn
journalistieke loopbaan begon in Argentinië, tijdens de oorlog bij het
dagblad Italia Libera. In de jaren 1948-1949 diende hij in de Neghev
Brigade in Israël. In 1950 promoveerde hij in de theologie aan de
universiteit van Bologna. Daarna bekleedde hij een gevarieerd aantal
posities als buitenlands correspondent voor tal van bladen waaronder twee
jaren voor de Corriere della Sera in Moskou. In 1969 kwam hij bij La
Stampa in Turijn, de grootste onafhankelijke krant in Italië. In mei 1973
werd hij tot hoofdredacteur van dit blad benoemd. Hij is tevens
commentator voor het Amerikaanse blad Newsweek.

In Turijn komende, zie ik de parken en de fonteinen, de luxueuze winkels en etalages
met gouden borden, gouden messen, lepels en vorken, keurig geklede mensen en
schitterende flatgebouwen. Er wordt ons verteld dat het met Italië bergafwaarts gaat,
dat de lire zakt en dat er anarchie heerst.
Kort geleden nog heb ik geschreven dat er nog nooit zo'n wanhopig land is geweest

dat zoveel welvaart ten toon spreidde. Daarom deel ik uw mening. We zijn erachter
gekomen dat de feitelijke omstandigheden belangrijk zijn. Maar waar het werkelijk
om gaat, is wat de mensen willen. Je kunt je zelfs in betrekkelijk welvarende
omstandigheden ongelukkig voelen. Het gaat er niet eens om dat er rijke en arme
mensen zijn, want ik geloof dat er in Italië nog nooit zoveel gelijkheid is geweest als
nu. Echte armoede bestaat er nauwelijks nog. Zelfs in deze tijd van economische en
industriële crisis zijn er mogelijkheden waarmee de staat de levensstandaard op peil
houdt, door middel van sociale voorzieningen. Ik durf te zeggen dat, misschien meer
dan waar ook elders in Europa de werkeloosheid op grote schaal vermeden kon
worden. We kennen waarschijnlijk minder werkeloosheid dan andere landen. Het
cijfer is ongeveer éen miljoen. Ik bedoel dat er niet zo'n krachtige toename is geweest
als de mensen hadden verwacht. Dat geldt ook voor het gebied van Turijn, waar
zeker sprake is van een crisis, omdat we een industriestad zijn met Fiat en de andere,
hiervan afhankelijke industrieën, met zo'n tweehonderdduizend arbeiders. U weet
ongetwijfeld hoe slecht het nu gaat met de auto-industrie in Europa. Maar ontslagen
zijn nog niet gevallen, dankzij een groot aantal maatregelen. Toch is er sprake van
ontevredenheid, van teleurstelling en verwarring.Waarom en hoe komt dat? Ik geloof
dat het antwoord ligt in de kloof tussen wat er aan goede dingen bereikt is en tussen
wat men verwachtte. Men had meer verwacht dan er is bereikt, en toch zitten we nog
betrekkelijk goed.
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Er zou iemand moeten zijn, die duidelijk maakt dat er grenzen zijn aan wat men wil.
Er bestaat zeer zeker een kloof in leiderschap. We hebben in Italië inderdaad een

eigenaardige toestand. Eigenlijk is Italië een ongewone westerse industriestaat. U
mag nooit vergeten dat Italië het oorspronkelijke model was van een onderontwikkeld
land of te wel een ontwikkelingsland. Het bracht een staatsvorm voort (zoals nu de
meerderheid van de ontwikkelingslanden heeft) die nationalistisch en fascistisch
was. Het fascisme werd immers in Italië uitgevonden. Italië was het laatste westerse
land dat tot ontwikkeling kwam. Een ander land in die situatie was Rusland. Beide
landen kregen enigszins afwijkende regeringsvormen, de communistische en
fascistische. Overal ter wereld vinden we tegenwoordig beide vormen. Het fascisme
in Duitsland was weer iets geheel anders. In Italië was het echt een uiterst functioneel
en psychologisch verschijnsel, zo sterk dat het zelfs nu overal ter wereld voorkomt
in landen met gelijksoortige omstandigheden. Van oorsprong zijn we voor de helft
een gewone westerse democratie en voor de helft een ontwikkelingsland. Dat is de
werkelijke basis. Deze toestand, dit historische precedent moeten we begrijpen. Als
men dan verder gaat en uitlegt waarom de linker vleugel in Italië de communistische
kant opging in plaats van de sociaal-democratische, hebben we weer te maken met
een kenmerk voor een land dat niet van oorsprong behoort tot de ontwikkelde westerse
landen van Europa. De huidige democratie in Italië is evenmin een kenmerkende
democratie. Dertig jaar lang heeft ons land geen alternatief gehad. Italië's democratie
mist het fundamenteel democratische element van machtswisseling. We zitten vast
aan de christen-democraten en de christen-democraten zitten in zekere zin aan ons
vast. Ze hebben nooit de kans gekregen zich tijdens een oppositieperiode te
vernieuwen. In 1948, een tijd van grote onzekerheid, kwamen zij aan de macht. Dat
was na verkiezingen waarvan niemand wist wie ze zou winnen: de communisten of
de christen-democraten, de democratische partijen. Ze vormden toen een groep
jeugdige leiders. Nu, dertig jaar later, zijn ze nog steeds jong, maar ze zijn wel al die
tijd aan het bewind geweest. Wat dat aspect betreft, zijn ze nu erg oud. Misschien
voelen ze zich niet oud, want ze zijn pas vijftig, tot zesenvijftig, maar ze zijn wel
een zéer lange tijd aan de macht geweest. Die lange periode is soms de bezetting
door de christen-democraten genoemd. Als partij hebben de christen-democraten
zichzelf reeds bijna vernietigd doordat zij alle regeringsposten en de posten binnen
het bestuur hebben bezet. Als werkelijk effectieve politieke partij hebben ze zichzelf
vernietigd. Ze worden geïdentificeerd met de bureaucratie en met speciale belangen
van speciale groepen en dat soort zaken. Dat is nauwelijks bevorderlijk voor een
regering. Het draagt bij tot een
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bureaucratische regeringsvorm, de ontwikkeling van eigenbelang en tot corruptie.
In fysiologisch opzicht gebeurt dit overal ter wereld, bij alle democratieën en alle
regeringsvormen, wanneer deze tot buiten hun proporties zijn gegroeid.
Een andere eigenaardigheid betreft het stembedrag in Italië. Het veranderde nooit.

Iedere verkiezing was een soort psychologisch drama, een herhaling van de
oorspronkelijke voorstelling van 1948. We hebben het nu net weer achter de rug.
Het bleef licht tegen donker, wit tegen rood. Na wat er gebeurd is, geloof ik dat Italië
weer meer een normaal land gaat worden. Ik bedoel dat de verkiezingen van vorig
jaar er reeds op wezen dat de Italianen klaar waren voor het marxisme. Nu, in mei
1976 staan we opnieuw voor belangrijke veranderingen. Het zou wel eens de vlam
in de pan kunnen betekenen. Dat weten we nog niet. We zullen moeten wachten op
de verkiezingen van volgende maand. Algemeen denkt men dat we nu echt helemaal
opnieuw gaan beginnen. Misschien komt er een andere partijencombinatie uit de
bus. Wat betekent dit allemaal? Het verklaart voor een belangrijk deel de gevoelens
van onvrede. Waarom is Italië vandaag de dag een ongelukkig land en waarom voelt
het zich onzeker? De identiteit van de partijen is onduidelijk. Er worden eindeloze
discussies gevoerd over wat de communisten nu in werkelijkheid zijn. Zijn ze
veranderd? Hoeveel zijn ze veranderd? Ze zijn niet langer pro-Moskou maar ze
verbreken hun banden met Moskou ook niet. Staan ze werkelijk voor wat ze ons
beloven? Dit verschijnsel is heel reëel. Het is het onvervalste verschijnsel van
verandering van identiteit, van historische identiteit van een groep mensen. Maar het
is niet bekend hoe ver dit al gegaan is. De christen-democraten hebben het ook over
een reorganisatie van hun partij. Dit is de slogan voor de nieuwe partij. We bevinden
ons nu in een toestand van verwarring, van verandering, van onzekerheid, maar ook
van ontwikkeling. Want het is allemaal niet alleen een vorm van achteruitgang, het
is ook een vorm van groei, van hogere eisen. Natuurlijk gaat dit ook gepaard met
allerlei krankzinnige bijverschijnselen, zowel van links als van rechts: geweld dat
overal de kop opsteekt. Ook hier in Turijn. Dit doet de gevoelens van onzekerheid
toenemen.

Wat betekent het voor een Italiaan als er twee uitersten worden gesteld. Enerzijds
Kissinger die zegt: ‘We kunnen niet toestaan dat er communisten in de Italiaanse
regering komen,’ en anderzijds de Nederlandse premier die zegt: ‘Ik vind dat het
alléen maar democratisch zou zijn als zij deelnemen aan de regering?’
Ik zou willen spreken van een te handige manipulator aan de ene kant (Kissinger)

en een te optimistisch en openhartig iemand aan de andere kant (Den Uyl). Kissinger
heeft gelijk als hij benadrukt dat deel-
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neming van de communisten aan de regering, bijvoorbeeld als lid van een coalitie,
aanzienlijke moeilijkheden zou scheppen. Er ontstaan vast en zeker tegenstellingen,
voor zover twijfels niet geheel zijn weggenomen en vrees blijft bestaan. Zelfs als de
communisten accentueren dat ze in de NAVO willen blijven of dat ze zich als goede
coalitiegenoten zullen gedragen. Ze menen het blijkbaar heel ernstig als ze zeggen
dat ze in de EEGwillen blijven. Dat is nogal duidelijk. Zemoeten wel. Als persoonlijke
mening zou je kunnen zeggen dat zij zich ervan bewust zijn alleen hun soort
communisme te kunnen ontwikkelen als zij samenwerken met het Westen. Het zou
het allereerste communistische bewind worden in een NAVO-land en dus niet als een
lidstaat van het Pact van Warschau.

Denkt u dat de Sovjets ook willen dat de Italiaanse communistische partij meewerkt
aan de EEG?
Als wij de discussies inMoskou konden volgen, zouden wewaarschijnlijk dezelfde

meningen over Kissinger en de Nederlandse premier kunnen beluisteren. Er zijn
waarschijnlijk slimme mensen, die zeggen dat het goed is als de communisten aan
de macht komen. Het zou een bruggehoofd zijn. Er zullen in Moskou ook mensen
zijn die zeggen dat het een treurige zaak is en dat er een slecht voorbeeld wordt
gegeven aan de nationalistische en communistische regimes van Oost-Europa. Men
zal daar zeggen: Kijk, de Italianen kunnen doen wat ze willen. Waarom wij niet?
Dat geeft grotere spanningen binnen het Sovjet-blok. Ik geloof dat de Russen ook
verdeeld zijn in hunmeningen net zoals anderen en eigenlijk moeten zij wel verdeeld
zijn omdat ze het ook niet weten. Ze kunnen er niet zeker van zijn wat de Italiaanse
communisten gaan doen of niet gaan doen. Ik denk dat we in zekere zin een periode
van veranderingen, van onzekerheid tegemoet gaan. In de eerste plaats is er het gevaar
dat de communisten de macht aan zich willen trekken. Ik zeg in de eerste plaats,
omdat ze natuurlijk au fond communisten zijn, met hun eigen verleden enzovoorts.
In de tweede plaats bestaat het gevaar van krachten die tegenreacties opwekken, dus
de ontgoocheling van het kapitalisme.

Bedoelt u de Amerikanen?
Inderdaad. Het ideaal zou volgens mij zijn dat de reacties mild en rustig zullen

zijn. Persoonlijk heb ik zelfs openlijk de Amerikaanse uitlating tegenover de Italiaanse
communisten in mijn krant veroordeeld. Op een gegeven ogenblik was er echt sprake
van inmenging. Het was volkomen idioot en had een averechts effect. Wanneer men
maar door zou gaan met te zeggen dat het vast een ramp wordt, dan komt die ramp
ook.
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Hebt u gelezen dat John Connally, de pientere ex-gouverneur van Texas, een
landelijke actie aan het voeren is om Italië te redden van het communisme?
Dat is niet alléen inmenging, maar het berokkent schade. Connally werkt demensen

die hij wil steunen juist tegen. Hij zou zijn gemak moeten houden en niets doen. Dat
betekent niet dat de Amerikanen moeten zeggen dat ze het fijn vinden dat de
communisten aan de macht komen, of dat de Nederlanders moeten zeggen: O, het
is niets, het is een normaal democratisch proces. Dat is het niet. Het is een gevaarlijk
moment. Het is een crisismoment. Onze bondgenoten zullen moeten toekijken en
moeten afwachten.
Het zal voor ons Italianen vrij moeilijk zijn om het allemaal behoorlijk af te werken.

Maar het wordt moeilijker als anderen proberen ons te helpen. Laat men dat alsjeblieft
niet doen.

Maar Enrico Berlinguer maakt buiten uw land een aardige, betrouwbare en
intelligente indruk. Is die juist?
Ja, hij is een aardige, betrouwbare en intelligente man. Ik geloof dat hij volkomen

eerlijk en serieus is. Eigenlijk is de originaliteit van de Italiaanse communistische
partij door de internationale pers altijd min of meer overdreven en wel om
verschillende reden. De Franse intelligentsia bijvoorbeeld hield er altijd van de
domme en onnozele Franse communisten te pesten en wees dan op de leuke en
intelligente communisten in Italië. De Britse intelligentsia wees er altijd op dat de
Italianen het verdienden dat de communistische partij aan de macht kwam om die
christen-democraten te laten zien wat voor waardeloze katholieken ze waren en hoe
er geregeerdmoest worden. De image van de zeer originele Italiaanse communistische
partij is wat overtrokken. Zij is in feite niet zo origineel. Pas ná de dood van Stalin
en het twintigste partijcongres in de Sovjet-Unie volgde de Italiaanse partij een eigen
koers. Dit hield allerminst in dat er nieuwe economische theorieënwerden ontwikkeld.
De ICP leende de gewone, westerse ideologie van de gemengde economie. Dát was
alles. De Italiaanse communistische partij heeft immers alle originele ideeën die ze
zou kunnen hebben over democratie verlaten en heeft de westerse ideologie, althans
op mondiaal niveau, geaccepteerd, dus het idee van een meerpartijensysteem,
enzovoort. Ze is niet echt oorspronkelijk. Het is allemaal langzaam gegaan en haar
kracht berust dan ook op die strategie. Ze heeft bijna niets voortgebracht aan
interessante ideeën, of ideologische studies. Ze heeft enkele goede boeken over haar
eigen verleden geschreven, maar niet over de geschiedenis van het communisme,
niets. Het eerste boek van een communist over de geschiedenis van de Sovjet-Unie
is pas nu in 1976 uitgegeven. Ze zijn werkelijk erg terughoudend
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geweest. Maar ze zijn verstandig te werk gegaan en hebben alle voordelen behaald
die mogelijk waren uit de status van de echte oppositiepartij.

De tactiek was erg goed.
Zéer goed.

En de toespraak van Berlinguer tijdens het vijfentwintigste partijcongres in Moskou
eerder in 1976 trok mondiaal de aandacht.
Zeker. Het hangt er natuurlijk maar vanaf hoe je het bekijkt. Als je een half vol

glas water hebt, kun je zeggen dat het half vol is, maar ook dat het half leeg is. Ik
bedoel dat hij het goed heeft gedaan. Hij is er in elk geval heen gegaan en hij heeft
er een tamelijk moedige toespraak gehouden. Hij ging er dus heen, maar waarom
moest hij er naar toe?

Wat vindt u van Willy Brandts benadering van het Oost-West-probleem?
Ik heb altijd welwillend gestaan tegenover Brandts benadering van Oost-West,

niet omdat ik vond dat het veel zou veranderen of dat het voor ons voordelig zou
zijn of dat het Oost-Europa kon liberaliseren of iets dergelijks op korte termijn. Ik
geloof in de filosofie van ontspanning, in de benadering van Brandt, in deOst-Politik
van overeenkomsten en toenadering, zelfs als de overeenkomsten fundamenteel en
voorlopig de Sovjet-macht over Oost-Europa versterkt. Ik vind dat men het feit moet
accepteren dat de Sovjet-macht er is en dat het gemakkelijker, waarschijnlijker of
minder moeilijk is dat het machtspatroon zal veranderen en dat de krachten voor
verandering groeien, als het niet onder internationale druk staat. Daarom geloof ik
dat wemoeten aanvaarden dat we voorlopig misschien zelfs de Sovjet-macht steunen.
Met economische integratie helpen we waarschijnlijk mee de interne spanningen te
verminderen. Ik geloof echter ook dat er eerder veranderingen zullen optreden als
het warm weer is. De mensen zullen dan eerder hun kleren uitdoen dan wanneer het
koud is. Dan worden de omstandigheden lastiger en moeilijker bereikbaar voor
verandering. Ik heb ontspanning altijd beschouwd als een futuristische vorm van
politiek, een politiek die voorbestemdwas om de spanningen binnen de Sovjet-wereld
te vergroten, zelfs als het op het eerste gezicht de Sovjet-macht zou versterken. U
weet vast wel dat de Russen zelf nogal hun twijfels hadden over alles wat er in
Helsinki gebeurde. Zij waren het begonnen en tenslotte behaalden zij klaarblijkelijk
de overwinning omdat er overeenkomsten gesloten waren die niet veel om het lijf
hadden. Maar berichten vanuit de Sovjet-Unie wijzen volgens mij in de richting van
veranderingen van binnenuit, zelfs als de overeen-
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komsten van Helsinki niet deugden. Misschien ben ik in dit opzicht een optimist.
Misschien ook komt er wel niets van terecht. Misschien moeten we nog een generatie
lang wachten om te zien wat het resultaat is. Ik geloof dat het de moeite waard is om
zolang te wachten omdat we dan een natuurlijke ontwikkeling hebben in plaats van
het opblazen van bruggen waarmee weinig bereikt wordt.

Heel wat Westeuropeanen waren vóor Helsinki omdat zij hoopten dat er invloeden
vanuit zouden gaan, zoals meer kranten naar de Sovjet-Unie zenden, meer
vreemdelingenverkeer, meer uitwisselingen etcetera.
Ik geloof dat enkele van de verlangens, dat er daar westerse kranten zouden komen

en dat er vrijheid van reizen zou zijn, naïef zijn. Het was in feite heel duidelijk dat
de Sovjets zouden proberen hun verdediging te versterken en strakker aan te trekken.
Daaruit blijkt dat zij bang waren, dat zij de belangrijke en vérstrekkende effecten
vrezen die een atmosfeer van ontspanning veroorzaken.

Voor mentale vervuiling van hun mensen?
In die zin had Helmut Sonnenfeldt gelijk toen hij stelde dat er groot gevaar ligt in

instabiliteit en dat oorlog nú het resultaat zou zijn van de fundamentele onwettigheid
van de Sovjet-macht in bijna het hele gebied dat erdoor wordt beheerst. Daarom denk
ik dat de toekomst meer verrassingen voor ons in petto heeft dan wij ooit hebben
kunnen dromen. Het is mogelijk dat er een terugtrekking komt van Amerikaanse
macht, een soort verlies van belangstelling voor Europa. Maar langzaam. Langzaam,
omdat Europa nog steeds heel belangrijk is. Europa omvat niet alleen Zuid-Europa.
Ik vind dat we de organisatievorm van de westerse wereld moeten proberen te
realiseren, die het mogelijk maakt om - als ik een woord van Togliati mag gebruiken
- een zekere eenheid in verscheidenheid te bereiken. We zullen misschien een tijd
van verschillen meemaken en die overleven. We kunnen de fundamentele waarden
van democratie, het meerpartijensysteem en dat soort dingen aanvaarden en we
kunnen ook dat overleven als we komen tot een tamelijk vrije structuur van
internationale organisatie waar binnen landen die politiek van elkaar verschillen toch
naast elkaar zullen kunnen leven.

In het socialistische blok zal dan ook wel iets moeten veranderen.
Dat moet wel. Het is wel zeker. In de geschiedenis veranderen de dingen altijd.

Als u alleen maar de verandering neemt in, wat de marxisten de structuren noemen,
de werkelijkheid van de maatschappij, die helemaal niet weerspiegeld wordt in de
overkoepelende structuur, het machtsysteem, is het onvoorstelbaar dat dit altijd zo
door zal gaan.

Willem Oltmans, Europa. 25 interviews over de toekomst van de Oude Wereld



149

Dat is niet mogelijk. Vooral als u al die onderdrukte spanningen neemt met een
nationalistisch karakter, die heel sterk zijn en niet alleen bestaan tussen de
satellietstaten en de Sovjet-Unie, maar ook binnen de Sovjet-Unie zelf.

Zoals men zegt in Georgië?
In Georgië, de Oekraïne, alle vormen van nationalisme binnen de Sovjet-Unie.

Het is als een rivier die onder de grond verder stroomt en dan weer aan de oppervlakte
verschijnt. Met spanningen is het net zo. Een efficiënte westerse politiek is een
politiek van goede internationale organisatie van economische samenwerking en van
inschikkelijkheid tussen landen die politiek van elkaar verschillen. Ze zullen doorgaan
met van elkaar te verschillen op onverwachte en onvoorspelbare manieren. Want we
mogen ook niet vergeten hoe geheel anders het Westen er uitzag in de jaren dertig.
We moeten niet vergeten dat Zweden in de jaren dertig ernstige sociale spanningen
kende tussen arbeiders en industriëlen. In Oostenrijk waren duizenden doden en er
was geweldadigheid. Op het ogenblik zijn dit twee van de rustigste en evenwichtigste
landen van Europa.

Positieve samenlevingen.
Dat zeer zeker, positieve samenlevingen. Het gebeurde allemaal nog maar dertig

jaar geleden. Ik weet niet hoe het er in Italië over dertig jaar uitziet. Ik weet niet waar
het communisme toe zal leiden. Ik heb geen idee. Ik geloof nog altijd dat er niets
verloren is. We moeten steeds een positieve gedragslijn blijven volgen en ernaar
handelen; een lijn met veel fantasie. We zullen manieren moeten gaan uitdenken.
Nu wordt Italië nog beschouwd als het centrum van de crisis. Maar stel je eens voor
wat er in Frankrijk gaat gebeuren als links, la gauche unie, zal gaan winnen, wat heel
goed mogelijk is. Misschien gebeurt dat wel! Het heeft niet veel gescheeld of het
was al gebeurd. Het was slechts een verschil van enkele duizenden stemmen. Als
het zover was gekomen, was Frankrijk op dat moment een Europees probleem geweest
want Frankrijk is immers het hart van Europa?

We handelen eigenlijk maar steeds op goed geluk.
Precies, en kunnen het zonder het naïeve optimisme van de Nederlandse premier

stellen. De toestand van de mensheid blijft tragisch of althans dramatisch en gaat
vaak gepaard met irrationele spanningen in onze samenleving. Soms zijn ze zo
krachtig dat ze ons verbijsteren en tegen alles ingaan wat we hadden verwacht.
Sommige kinderen van de bourgeoisie voelen zich zo ongelukkig en spelen de
revolutie. Misschien vindt er een herhaling plaats van het psychologische drama van
1968
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in Frankrijk. Het is een vreemde en onvoorspelbare wereld waarin we leven.

En u vindt dat het zowel van Kissinger als Den Uyl onverstandig is om enige
verklaring over Italië af te leggen, dat ze beter zouden kunnen zwijgen?
Ik geloof dat het gevaarlijk was geweest als de Amerikanen de indruk hadden

gegeven dat het ze helemaal niets kon schelen of het goed vonden dat de communisten
mee gingen doen. Zemoesten iets zeggen.Maar wat er gezegd werd, had voorzichtig
moeten gebeuren. Ga met overleg te werk en breek de bruggen achter je niet af. Ik
geloof dat dat de enige methode voor onze vrienden is om te volgen.

Ik heb de indruk dat u optimistisch bent over de toekomst van Europa.
Optimistisch zijn, zou betekenen dat je dom bent. Ik geloof dat de gevaren voor -

ik zou zelfs willen zeggen dat de dreiging voor de menselijke beschaving, zo niet
voor het menselijke ras, heel groot is. We hebben hier helemaal niet gesproken over
de gevaren van atoomwapens. Ik denk dat we vechten tegen de klok. De tijd raakt
op. We hebben niet veel tijd over om de wereld beter te organiseren. Ik ben niet
optimistisch. Ik zal een uitspraak aanhalen van de oprichter van de Italiaanse
communistische partij, die ik als mijn devies neem, hoe zeg je dat, mijn motto: mijn
wil is optimistisch, maar mijn verstand is pessimistisch.
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Yuri Zukov

Yuri Alexandrovitch Zukov werd in 1908 te Lugansk geboren. Hij
studeerde journalistiek aan de Lomonosov-universiteit in Moskou en
werkte vervolgens als journalist in Lugansk en Charkov. Van 1932-1946
schreef Zukov voor de Komsomolskaya Pravda en in 1946 werd hij aan
de Pravda verbonden. Al spoedig vertrok hij als correspondent naar Parijs
(1947 tot 1952). Sedert 1962 is collega Zukov redacteur buitenland en
commentator van de Pravda. Hij is tevens lid van de opperste Sovjet,
vice-voorzitter van het Sovjet-comite ter bescherming van de vrede,
president van een groep van Sovjet-Franse parlementariërs, lid van de
commissie voor Buitenlandse Zaken van de opperste-Sovjet, lid van de
herzieningscommissie van het centraal comité der CPSU en kandidaat-lid
van genoemd comite. Hij is drager van de Lenin-orde.

Wij zijn van mening dat de Slot-akte van Helsinki een zeer belangrijk politiek
document is, waarin na een onderlinge overeenkomst van vijfendertig staatshoofden
de voornaamste principes voor de verzekering van de veiligheid en samenwerking
in Europa zijn vastgelegd. Dit is een document, dat de basis legt; een document dat
ertoe geroepen is een zeer belangrijke rol te spelen bij de verdere ontwikkeling van
Europa.
Kameraad Brezjnev heeft in zijn beoordeling van de Conferentie van Helsinki

tijdens deze bijeenkomst gezegd, dat de resultaten van de langdurige onderhandelingen
dusdanig zijn, dat er geen overwinnaars en geen verliezers zijn, geen partijen die
winst of verlies boeken. Hij zei: ‘Dit is een overwinning van het gezonde verstand.
Wij winnen er allemaal bij, de landen van het Oosten en van het Westen, de volken
van de socialistische en de kapitalistische staten, grote en kleine landen. Dit is een
overwinning voor allen wie vrede en veiligheid op onze planeet dierbaar zijn.’ Wij,
Sovjet-afgevaardigden, onderschrijven dit oordeel volkomen.

Zit u in het parlement?
Ja, ik ben lid van de commissie voor Buitenlandse Zaken bij de opperste Sovjet

van de Sovjet-Unie, lid van de raad van nationaliteiten bij de opperste Sovjet van de
Sovjet-Unie en ik ben voorzitter van de Sovjet-Franse sectie van de parlementaire
groep van de Sovjet-Unie.

In een speech van partijleider Brezjnev vond ik een interessante opmerking. Hij sprak
namelijk over de psychologie van Europa.
Ik moet eerst opzoeken wat Brezjnev gezegd zou hebben en niet afgaan op wat

de bourgeoiskranten schreven. Dadelijk wordt de redevoering gebracht. Ik zal zien
wat erin staat. Wacht u een ogenblik.
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Ik dacht dat u misschien een mening had, zonder de rede van de heer Brezjnev op te
zoeken. Is er niet, ondanks Helsinki, altijd nog een grote mate van achterdocht tussen
onze twee delen van Europa? Wat zou men concreet kunnen doen om dit te
verminderen, om deze negatieve toestand te verbeteren?
Hier is de originele tekst van kameraad Bresjnevs redevoering, die u aanhaalde.

Hij sprak niet over een Europese psychologie, maar over de psychologie van de
Europese volken. De psychologie van het Sovjet-volk is immers een andere
psychologie dan die van het Nederlandse volk. Wij willen, dat ondanks deze
verschillen de principes van Helsinki deel worden van de dagelijkse praktijk van het
Europese leven, onafhankelijk van de genoemde verschillen. Dit is geen Europese
psychologie. Er is geen Europese psychologie. Wat werd bedoeld is dat
niettegenstaande de verschillen die Europa verdeeld houden, alle volkeren van Europa
de principes van Helsinki moeten proberen te verwezenlijken, die het dan mogelijk
zullenmaken een oorlog te voorkomen en een blijvende samenwerking te verzekeren.
Dit is de kern van de zaak. Oorlog voorkomen en vrede verzekeren. Hierom heeft
de Sovjet-Unie gevochten voor een volledige Europese bijeenkomst. Terwille hiervan
bereikten wij de Slot-akte in een wederzijds aanvaardbaar document.

De Sovjet-Unie is inderdaad het enige land ter wereld dat dit document in de
dagbladpers heeft gepubliceerd.
Anderen hebben het ook afgedaan. Bijvoorbeeld: de Duitse Democratische

Republiek, de Poolse Volksrepubliek, de Hongaarse Volksrepubliek, de
Tsjechoslowaakse Volksrepubliek, Roemenië en andere socialistische landen.

Als Nederlander moest ik de tekst lezen in Moscow-News. Geen van de westerse
landen heeft het document in extenso afgedrukt.
Blijkbaar had men niet genoeg papier. Ik wil nog iets toevoegen. Tijdens de

conferentie in Helsinki, heb ik op een receptie, die gegeven werd door president
Kekkonen, een ontmoeting gehad met C.L. Sulzberger van de New York Times en
kanselier Bruno Kreisky van Oostenrijk. Kreisky vertelde dat hij zojuist was opgebeld
uit Wenen door iemand, die gezegd had dat zij, die niet in de socialistische landen
vertrouwen, bang zouden zijn om de Slot-akte te publiceren en dit document voor
hun volken zouden willen verbergen. Kreisky zei: ‘Wees voorzichtig met prognoses,
want ik constateer dat de socialistische landen deze conferentie zeer serieus
benaderen.’
Ik heb toen opgemerkt: ‘U kunt ervan overtuigd zijn dat de Prawda en Izvestia

overmorgen het document zullen publiceren.’ De heer Sulz-
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berger reageerde daarop met te zeggen: ‘Dat kán niet, want het is een enorm lang
document.’ Ik benadrukte dat wij de middelen zouden vinden om het document te
publiceren en dat ik hoopte, dat de New Yok Times ons voorbeeld zou volgen. Het
is hun zaak, maar zij deden het niet.

Hoe kan men de psychologie van Helsinki, meer laten doordringen in beide delen
van Europa? Wat moeten wij doen om de heersende achterdocht te bestrijden?
Wij kunnen erg veel doen. Allereerst moeten wij eerlijke mensen willen zijn en

de nationale belangen begrijpen. Dezer dagen hebben wij in de Prawda een artikel
afgedrukt over de komst van Giscard d'Estaing. Ik schrijf daarin met betrekking tot
de betekenis van de documenten van Helsinki wat een communistische senator in
Frankrijk, Georges Caniaux, éen van de oudste medewerkers van de Franse
communistische partij heeft gezegd: ‘Men kan in grote verbazing naar de wijze van
werken van onze burgerlijke pers kijken. Onze pers heeft nooit het document van
Helsinki gepubliceerd en houdt dit document in zijn geheel verre van de lezers. Men
krijgt het niet te zien. Terwijl juist de principes van Helsinki wat betreft de grenzen,
wat betreft de economie, wat betreft de culturele samenwerking, dat alles beantwoordt
aan nationale belangen van Frankrijk.’ Bij de verwezenlijking van de principes, die
in de Slot-akte vermeld staan, zou klein-Europa, dat uit negen staten bestaat en de
minderheid van Europa vertegenwoordigt, niet minder, maar meer geïnteresseerd
moeten zijn dan de socialistische landen. Want de ervaring van de tweede
wereldoorlog heeft geleerd wat er gebeurt als de mensen proberen de grenzen
unilateraal te veranderen. Van de andere kant, als wij spreken over economische
problemen, dan bevinden zich op dit ogenblik de landen van klein-Europa in de greep
van een felle crisis. Er zijn in klein-Europa miljoenen werklozen, terwijl er in de
socialistische landen geen enkele crisis plaats heeft. Klein-Europa heeft inflatie. Wij
niet. Klein-Europa heeft moeilijkheden met energie. Wij hebben niet alleen geen
moeilijkheden, maar wij verkopen zelfs energie. De landen van klein-Europa zouden
meer dan wij geïnteresseerd moeten zijn in de verwezenlijking van de overeenkomst
van Helsinki.

In hun eigen belang...
Ja, volkomen juist. En daarommoet men de betekenis van de Slot-akte van Helsinki

goed begrijpen, want wij zijn van mening dat hiermee een prachtige basis geschapen
is voor de opbouw van een hecht bouwwerk van veiligheid voor een algeheel-Europese
samenwerking.
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Maar, de Nederlandse ambassadeur in Moskou zei mij de indruk te hebben, dat bij
het jongste communiqué van de Sovjet-Unie en de Duitse Democratische Republiek
Helsinki juist op de achtergrond zou zijn geschoven.
Integendeel.
Collega Zukov leest de officiële verklaring van 8 oktober 1975.
‘De Duitse Democratische Republiek geeft uitdrukking aan haar vastbeslotenheid

mee te werken aan een verdere versterking van de vrede en veiligheid in Europa en
in de hele wereld en haar bijdrage te leveren voor de collectief uitgewerkte principes
van de betrekkingen tussen de staten.’ Dit communiqué is gebouwd op het
slotdocument van Helsinki. Ik merk vooral op dat in artikel 6 de niet-aantasting van
de grenzen in Europa beschouwd wordt als een van de voornaamste voorwaarden
voor de verzekering van de Europese veiligheid. U moet de volledige tekst van het
document aandachtig bestuderen, en dan zult u zien dat elk artikel beantwoordt aan
de Slot-akte van Helsinki.

De EEG-commissie heeft vorig jaar een delegatie naar Moskou gestuurd om te
onderhandelen met Comecon. Daar is niets uitgekomen. Een stilte is gevolgd. Wat
zou er moeten gebeuren om de Comecon en de EEG dichter bij elkaar te brengen?
Moeten er geen ambassadeurs worden uitgewisseld?
Ik wil eraan herinneren dat het initiatief voor deze onderhandelingen niet van de

kant van de EEG, maar van de kant van de Comecon kwam. De commissie van de
EEG toonde echter geen belangstelling voor samenwerking. Zij willen de Comecon
liever niet erkennen, maar rechtstreeks te maken hebben met ieder socialistisch land
apart. De Comecon is vóor contacten, voor een zakelijke samenwerking met de EEG,
maar zonder enige discriminatie. De Comecon is, als wij spreken over de omvang
van industriële produktie en het economische potentieel in zijn geheel, veel machtiger
en omvangrijker dan de EEG. U kunt bij de Comecon alle noodzakelijke statistische
informaties krijgen. Dat zal interessant voor u zijn om te vergelijken wat de EEG
produceert en met wat de Comecon produceert. Wij benaderen deze kwestie
realistisch. Wij weten dat in klein-Europa het kapitalisme wordt gehandhaafd en dat
in het socialistische kamp het socialistische systeem is ontstaan. Wij zijn niet van
plan deze verschillen te negeren. De ervaring van wederzijdse samenwerking toont
echter aan dat deze verschillen geen beletsel zijn voor een zakelijke samenwerking.
Bijvoorbeeld de commerciële samenwerking tussen de Sovjet-Unie en de Duitse
Bondsrepubliek, Engeland, Frankrijk, Italië en een reeks andere landen ontwikkelt
zich. Alle mogelijkheden zijn aanwezig om snellere vorderingen te maken. Als u
bijvoorbeeld de Sovjet-Franse betrekkingen neemt,
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dan zult u zien dat de laatste vijf jaar de omvang van de economische samenwerking
is verdubbeld. In Rambouillet is een overeenkomst bereikt, die inhoudt dat in de
volgende periode van vijf jaar - die zal beginnen op 1 januari 1976 - de omvang van
de economische samenwerking opnieuw zal worden verdubbeld. We zullen zelfs
streven naar verdrievoudiging. Ik ben van mening dat het in het belang van
klein-Europa is dit proces niet te verstoren, maar te bevorderen. Er zijn mensen, die
dit proces willen afremmen. Zij willen dat alle wederzijdse handelsovereenkomsten,
verwezenlijkt zoudenworden via de commissie van de EEG. Dat kan de zaak natuurlijk
alleen maar moeilijker maken.Wij zijn van mening dat zowel de EEG als de Comecon
belangrijke opgaven heeft: coördinatie van de economie van de staten die behoren
tot het betrokken politieke systeem en de bevordering van de ontwikkeling van de
economie van deze landen. Om te bereiken dat de economie zich ontwikkelt, moet
men ook samenwerken buiten de grenzen van deze groeperingen. Daarom zijn wij
voor een diepergaand systeem van samenwerking. Bij handhaving van deze twee
genootschappen, moet men tegelijkertijd de ontwikkeling de tweezijdige en de
veelzijdige ontwikkeling, van de samenwerking tussen de staten bevorderen, die tot
de beide systemen behoren. Om zeker te zijn van het succes bij deze samenwerking
moet men ook de zakelijke samenwerking tussen de commissie van de EEG en de
Comecon betrekken. Daarom is men op initiatief van de Comecon met
onderhandelingen begonnen. Zij zullen verder gaan, hoewel niet zo snel als wij
zouden willen. Wij hopen, dat het gezonde verstand zal zegevieren.

Frankrijk zit duidelijk in de avant-garde van het verbeteren van die betrekkingen.
Gebeurt dit dank zij het Gaullisme?
De geschiedenis heeft zich zodanig ontwikkeld. Voor de Sovjet-Unie en Frankrijk

betekent samengaan sterk zijn. Niet samen zijn betekent gevaar lopen. Frankrijk
heeft drie keer van een ernstige catastrofe te lijden gehad. Allereerst in 1871, daarna
in 1914 en toen in 1940. De Fransen herinneren zich dit. Zij herinneren zich, zoals
de Franse senator Vergier eens tegen me zei: ‘De eerste dag, waarop voor ons -
deelnemers aan het verzet - de zon opging, was de dag waarop de heldhaftige
verdedigers van Stalingrad de hele wereld toonden dat het mogelijk was Hitler te
vernietigen. Sindsdien is veel tijd voorbijgegaan, maar wij zijn niet vergeten wat we
hebben meegemaakt. En nu,’ zei hij, ‘bestaat onze opgave hierin om met
gemeenschappelijke krachten de vrede en de vreedzame samenwerking in Europa
te versterken.’
Senator Vergier was lid van de verzetsbeweging tegen de nazi's, werd gearresteerd

en bleef als door een wonder in leven toen hij in de gevangenis werd gemarteld.
Zoiets vergeet je niet. Gaullisten zijn geen
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communisten. Zij zijn het natuurlijk niet eens met onze ideologie, maar zij kennen
hun nationale belangen, hun werkelijke nationale belangen. Het belang van nationale
veiligheid vereist een algemeen Europese samenwerking in de strijd voor de
versterking van de veiligheid. In dit kader past hun samenwerkingmet de Sovjet-Unie.
U herinnert zich de overeenkomsten van Locarno. Na de eerste wereldoorlog

probeerde men een veiligheidssysteem voor Europa te creëren. Toen werd een
overeenkomst getekend, waarin de Westeuropese staten, waarbij Duitsland, zich
verplichtten tot hulp aan een partij, die het slachtoffer zou zijn van een aanval van
een andere staat.
Als bijvoorbeeld Frankrijk Duitsland zou aanvallen, dan zouden Engeland en Italië

aan de kant van Duitslandmoeten gaan staan. Als Duitsland Frankrijk zou aanvallen,
dan zouden Engeland en Italië aan de kant van Frankrijk moeten gaan staan,
enzovoorts. Maar die overeenkomsten lieten desalniettemin de deur open voor een
Duitse agressie tegen het Oosten. Daarom stelde de Sovjet-regering indertijd voor
het westelijke Locarno, zoals men dat toen noemde, aan te vullen met een oostelijke
Locarno, dat wil zeggen het systeem van Locarno tot Oost-Europa uit te breiden.
Meer in de toekomst ziende politici van Frankrijk, met name de toenmalige minister
van Buitenlandse Zaken Barthot, ondersteunden dit plan. Maar u weet dat Barthot
in Marseille werd vermoord en de toenmalige reactionaire regering van Frankrijk
zorgde voor de begrafenis van dat voorstel. Wat Oost-Europa betreft, gaven
dictatoriaal geregeerde landen zoals Polen en Roemenië en andere landen de voorkeur
aan het onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen met Hitler. En toen ná
München, de kwestie van het lot van Tsjechoslowakije zich voordeed, terwijl
Tsjechoslowakije door een verdrag van hulpverlening met Frankrijk verbonden was,
stelde de Sovjet-Unie voor Tsjechoslowakije te hulp te komen indien Frankrijk ook
zijn verplichtingen zou vervullen. Maar Frankrijk kwam zijn verplichtingen niet na.
Het gaf de voorkeur aan goede betrekkingen met Hitler, terwijl Polen weigerde
Sovjet-legers naar Tsjechoslowakije door te laten en wat later, zoals u weet, viel
Hitler Polen aan. Ook Frankrijk werd verslagen. Zulke lessen van de geschiedenis
vergeet men niet. Daarom ook was, nadat generaal de Gaulle in Frankrijk aan de
leiding kwam, éen van zijn eerste initiatieven het besluit om vriendschappelijke
betrekkingen met de Sovjet-Unie en de andere socialistische landen te vestigen.
Hiermee heb ik u verklaard dat het de geschiedenis is geweest, die deze politiek
gedicteerd heeft. Daarom geloof ik in de soliditeit van deze politiek.

Na de oorlog ben ik zelf in Amerika gaan studeren omdat men dacht dat er opnieuw
oorlog zou komen. In West-Europa bestaat nog steeds
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de angst voor een Sovjet-invasie: waar komt dat vandaan?
Ik herinner mij die periode goed. Ik werkte toen in Parijs. Er werd in die dagen

een enquête ingesteld door de krant Carrefour over het onderwerp: wat zult u doen
als de rode kozakken Parijs binnenkomen? Zo herinner ik me hoe op een bijeenkomst
van de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Belg Henri Spaak hysterisch
op de tribune schreeuwde, waarbij hij zich tot Vyshinsky wendde: ‘Wij zijn bang
voor jullie. Angst bepaalt onze politiek.’... en dat was kunstmatige propaganda over
zogenaamde agressiviteit van de Sovjet-Unie, een propaganda, die nodig was om de
landen van West-Europa in de NAVO te krijgen en grote sommen geld te geven voor
de bewapening. In die tijd voelden de Verenigde Staten de noodzaak om hun positie
in West-Europa te versterken. U weet dat als resultaat van de tweede wereldoorlog
de progressieve krachten in West-Europa zich sterk ontwikkeld hadden en op die
manier werden de communisten, die altijd verraders werden genoemd, tot grote
patriotten. In Frankrijk bijvoorbeeld waren de communisten de voornaamste kracht
in de verzetsbeweging. Hetzelfde gold voor Italië en andere Europese landen. De
bourgeoispartijen werkten in de regel mee met de bezetters. De socialisten waren in
verwarring. Sommigen deden mee aan het verzet, anderen doken onder. Een derde
groep verliet de partij. Dit was de oorzaak, dat na de bevrijding van Europa van het
fascisme vanzelfsprekend de positie van de progressieve krachten politiek zeer was
versterkt. De leidinggevende kringen van de Verenigde Staten zagen hierin een gevaar
en om de beweging van die progressieve krachten te verzwakken. Zij deinsden voor
niets terug. Het begon met het Marshall-plan. Het Amerikaanse kapitalisme begon
het Europese kapitalisme te helpen. Als u wilt, betekent dat een uiting van
klassesolidariteit en tegelijkertijd de zorg van het imperialisme voor versterking van
haar positie. Om hun doel te bereiken moesten zij een of andere populaire mythe in
leven roepen over de gevaarlijkheid van de Sovjet-Unie. Dit hebben zij gedaan. Nu
zien wij dat er geen enkel gevaar is geweest. Wat betreft de Sovjet-Unie - zoals u
weet verloren wij twintig miljoen mensen en werden er bij ons enorme vernielingen
aangericht - dachten wij na de oorlog maar aan éen ding: een dak boven ons hoofd
bouwen en de mensen te eten geven. Wij leden honger. Wij liepen in lompen. U weet
dat de overwinning op Hitler ontzettend duur werd betaald. De Duitsers drongen
door tot aan de Wolga. Zij vernietigden alles. Ons grootste industriële gebied, de
Donbas, werd helemaal opgeblazen. De mijnschachten had men onder water laten
lopen. De hoogovens werden opgeblazen. Om dat alles te herbouwenwas een enorme
krachtsinspanning. Wij konden uitsluitend op onze eigen krachten rekenen. Hoe
moeilijk wij het ook hadden, wij hebben in de loop van enkele jaren
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onze economie herbouwd. Maar zelfs nu, 30 jaar later, hebben wij veel nog niet
opgeloste problemen. Om ze op te lossen, hebben wij dringend behoefte aan
ontspanning. Wij hebben dringend behoefte aan beëindiging van de
bewapeningswedloop om meer middelen ter beschikking te kunnen stellen aan de
welvaart van het volk. Maar voorlopig gaat de bewapeningswedloop verder. Daarom
keer ik terug naar de overeenkomst van Helsinki. Ik moet nogmaals onderstrepen,
dat momenteel de reële opgave bestaat in de verwezenlijking van de politieke en
militaire ontspanning. Bij de ontvangst van partijleider Erich Honecker van de Duitse
Democratische Republiek heeft Brezjnev gezegd, dat beëindiging van de
bewapeningswedloop DE opgave van alle opgaven is, de belangrijkste opgave. Want
alle volken zijn hierin geinteresseerd. De politieke ontspanning dient aangevuld te
worden met een militaire ontspanning.
Op het ogenblik ben ik lid van het presidium van de Wereldvredesraad. Op 2 juni

1975 bespraken wij in Stockholm de belangrijkste vragen op het gebied van de strijd
voor vrede. Wij besloten op wereldniveau een nieuwe campagne te beginnen. In ons
besluit werd gezegd dat er een einde moet worden gemaakt aan de
bewapeningswedloop om verdere ontspanning te bevorderen; om sneller een nieuwe
internationale orde te scheppen en een einde te maken aan de bewapeningswedloop,
om samen te strijden voor een verbod van kern- en andere soorten van
massavernietigingsmiddelen. Verder, om samen te strijden voor een algehele totale
ontwapening en om zo snel mogelijk te komen tot het beleggen van een internationale
ontwapeningsconferentie. Zelfs als wij die angst uit de jaren vijftig, waarover u sprak,
niet beschouwen als het resultaat van zekere politieke handelingen, maar toewijden
aan een reeks misverstanden, dan moeten de mensen, die daarin geloofden, tot de
conclusie komen dat een verdere bewapeningswedloop zinloos is. Men behoeft niet
bang te zijn voor de Sovjet-Unie. Temeer omdat de ontwapening niet eenzijdig in
het Westen zal gebeuren, maar omdat de Sovjet-Unie eveneens zal ontwapenen. Wij
zien dit dus als demeest dringende opgaven voor de samenlevingen van heel Europa.
Hiernaast moet dag in dag uit minutieus gewerkt worden aan de verwezenlijking van
datgene, wat in de Slot-akte van Helsinki staat geschreven. Partijleider Brezjnev
heeft in Helsinki gezegd dat wij vanmening zijn dat alle onderdelen van deze Slot-akte
een gelijke betekenis hebben, dat zij alle gelijkelijk uitgevoerd moeten worden: de
politieke besluiten, de economische en de culturele. Wij zijn van mening dat de
Slot-akte van Helsinki geen restaurantmenu is, waaruit je de schotel kunt kiezen die
je wilt. Dit is een totaal document, waaronder de handtekeningen van vijfendertig
staatshoofden staan. Alles hierin moet naar de letter worden uitgevoerd, vanaf het
principe van de onschend-
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baarheid van de naoorlogse grenzen en de niet-inmenging in elkaars interne
aangelegenheden tot en met de uitbreiding van het reizen van het ene land naar het
andere en het sluiten van huwelijken tussen burgers van verschillende landen. Dat
moeten we alles als éen complex zien.

U spreekt over die huwelijken. Het is voor ons soms onbegrijpelijk, dat toen Spasski,
de schaker, met een Française wilde trouwen, er eerst een boodschap van Giscard
d'Estaing over naar de heer Brezjnev moest gaan. Waarom niet meteen toestemming
gegeven?
Ik was in Parijs toen dit onware bericht in omloop werd gebracht. Men verwart

opzettelijk twee verschillende punten.Wat het trouwen betreft had niemand negatieve
bezwaren. Toen journalisten mij na dat valse bericht vragen stelden, zei ik dat ik de
omstandigheden van die kwestie niet kende, maar dat ik kon zeggen dat het huwelijk
plaats zou vinden, want dat staat in de overeenkomst van Helsinki. Hierbij rijst nog
een andere vraag. Deze vrouw, die tussen haakjes een Frans-Russische is, zij is alleen
maar een Franse burgeres, gedroeg zich lichtzinnig ten opzichte van haar werk op
de Franse ambassade. Zij gaf een auto met een diplomatiek nummer aan éen of andere
Russische vriend van haar, die bovendien geen rijbewijs had. Hij ging toch met die
auto rijden, terwijl hij niet kon rijden. Hij reed een Sovjet-burger aan, die zwaar werd
gewond. Toen de auto aangehouden werd door de politie, vroeg deze hem naar zijn
rijbewijs. Hij had dit niet en bovendien zat hij in Moskou als Sovjet-burger in een
auto met een Frans diplomatiek nummer. De politie belde de Franse ambassade en
vroeg hoe die auto in handen van een Sovjet-burger kwam. De Franse ambassade
voelde zich natuurlijk in verlegenheid gebracht en verbrak haar contract met die
burgeres en adviseerde haar snel naar Frankrijk terug te keren. Wij stonden hier
volkomen buiten. De Franse ambassade besluit tenslotte wie zij hier wil houden en
wie niet. Dat gaat ons niet aan. Wat ons betreft: toen Spasski zich wendde tot onze
burgerlijke stand, zei men tegen hem: ga je gang, trouwmet haar. En ze zijn getrouwd.
Nu brengen ze hun wittebroodsmaand door in Sotsji. Dat is de waarheid en wat
westerse kranten verder schrijven is voor rekening van het geweten van oneerlijke
journalisten. De heren Brezjnev en Giscard d'Estaing hebben hiermee niets te maken.

Wat zou een journalist uit het Westen volgens u moeten doen om een veel beter begrip
van de Sovjet-Unie te krijgen?
De waarheid schrijven over alles wat u hier ziet. Wij hebben geen enkel geheim,

behalve natuurlijk militaire gegevens. Wij zeggen wat wij denken. Wij hebben een
eigen ideologie en geloven erin. Het Westen
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heeft haar ideologie en daar gelooft men er eveneens in. Dit is een zaak van iedereen
zelf. De mens heeft recht op het ideaal waarin hij gelooft. De hoofdzaak is dat het
belijden van de idealen en twistpunten over die idealen, de ideologische strijd
daarover, niet zullen leiden tot militaire conflicten. Dat is de hoofdzaak. Ik geef altijd
dit voorbeeld: denk aan de periode van religieuze oorlogen in Europa, toen de
protestanten met de wapens in de hand de katholieken bewezen dat zij gelijk hadden,
terwijl de katholieken met de wapens in hun hand bewezen dat zij gelijk hadden. Er
was zelfs een Bartholomeus-nacht. Daarna werden de mensen verstandiger. En nu
belijden de protestanten hun geloof en de katholieken het hunne. Zij twisten met
elkaar. Waar ik over spreek is geen religieus vraagstuk, maar een klassevraagstuk.
Wij moeten de lessen van de geschiedenis niet vergeten en daarom moeten wij ons
verstandig gedragen. Ik geloof dat Europeanen in politiek opzicht voldoende ervaring
hebben opgedaan om voor zich uit de besluiten van Helsinki de noodzakelijke
conclusies te trekken.
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Adam Schaff

Adam Schaff werd op 10 maart 1913 in Lwow, Polen geboren. In 1935
promoveerde hij in de economie en de rechtswetenschappen aan de
universiteit van Lwow. In de jaren 1935 en 1936 zette hij zijn economische
studie voort aan de École des Sciences Politiques te Parijs. In 1941
studeerde hij aan het instituut voor filosofie van de Sovjet-academie van
wetenschappen inMoskou. Na de oorlog doceerde hij aan de universiteiten
van Lodz en Warschau. In 1951 werd hij lid van de Pools academie van
wetenschappen. Sinds 1964 is professor Schaff directeur van het met steun
van de UNESCO opgerichte European Coordination Center for Social
Sciences inWenen. Een groot aantal werken staan op zijn naamwaaronder
het in Nederland gepubliceerdeMarxisme en het menselijke individu (Paul
Brandt, Bussum, 1967).

U bent voorzitter van de raad van bestuur van het Europese Coördinatie Centrum
voor onderzoek en documentatie ten behoeve van de sociale wetenschappen inWenen,
Oostenrijk.
Dit is éen van de waarlijk Europese organisaties.

Dat klinkt heel uniek.
Ik wil graag proberen daar iets over te zeggen. Het is een internationale, Europese,

niet-gouvernementele organisatie die in 1962 op initiatief van verschillende landen
in Oost- en West-Europa in het leven werd geroepen. Het doel was een
ontmoetingsmogelijkheid te scheppen voor Europese landen met verschillende
economische en politieke systemen. Ik zou willen zeggen dat het een voorbeeld is
van ideologisch denken op wetenschappelijk gebied. Want in feite zijn de sociale
wetenschappen nauw verwant aan ideologie. Dus hebben we dit centrum geopend
teneinde een organisatie op te zetten waar sociale wetenschappers in de ruimste zin
elkaar kunnen ontmoeten, kunnen samenwerken en wetenschappelijk onderzoek op
empirische grondslag kunnen verrichten. Toentertijd kwam deze doelstelling ons
bijna utopisch voor. Zelfs degenen die iets met dit initiatief hadden te maken, hadden
het gevoel dat het vrijwel onmogelijk was dit centrum op te zetten. Maar tegelijkertijd
waren we er allemaal van overtuigd dat het in hoge mate gewenst was dat er op dit
speciale gebied een dergelijk instituut zou komen. In 1962 diendenwe bij de algemene
vergadering van de UNESCO een voorstel hiertoe in dat door zes of zeven landen was
ondertekend. Het voorstel werd unaniem aangenomen. Sommigen van ons hadden
het gevoel dat we deze unanimiteit te danken hadden aan het feit dat veel
afgevaardigden van mening waren dat het toch onmogelijk zou zijn dit centrum op
te zetten. Dat was een
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misrekening. Vanaf het eerste begin hebben we onmiddellijk gefunctioneerd. En
nadat we volledig in bedrijf waren, werd het in ieder geval onmogelijk het project
alsnog te laten vallen. Na zo'n twaalf jaar is het nu mijn persoonlijke conclusie dat
wij bewezen hebben dat ons initiatief uiteindelijk zeer levensvatbaar was. Wat ons
unieke karakter betreft moet ik nog opmerken dat wij nu de grondslagen leggen voor
een van de moeilijkste gebieden waarover de wetenschappers in Europa, net als in
de rest van de wereld, fundamenteel zeer verdeeld zijn. Het is een terrein dat ook
vanuit een ideologisch gezichtspunt netelig is. Daarom stonden we er op dat het een
niet-gouvernementele organisatie zou worden.

Dat heeft u gered.
Inderdaad. Enkele grotere landen in zowel West- als Oost-Europa hebben ons in

dit opzicht gewaarschuwd. Zij gaven er de voorkeur aan niet tussenbeide te hoeven
komen en stemden in met de niet-gouvernementele formule. Dat was de reden dat
we bijvoorbeeld het jaar 1968 overleefden, toen de crisis in Tsjechoslowakije
plaatsvond. Dat had een moment in de geschiedenis kunnen worden waarop onze
organisatie als het een gouvernementele organisatie was geweest zou zijn ingestort.
Aan de andere kant levert het internationale, maar niet-gouvernementele karakter
ons natuurlijk ook veel problemen op. Wij moeten zelf onze fondsen zoeken. Dat is,
tussen twee haakjes, een tweede uniek element.
Wij zijn een betrekkelijk arme organisatie met kleine budgetten en fondsen. Maar

tegelijkertijd zijn we een buitengewoon ‘rijke’ organisatie. En dat is geen paradox.
Wij plegen nu bijvoorbeeld onderzoek naar de gevolgen van automatisering. Wij
leiden een zeer uitgebreid onderzoeksproject in achttien van de meest ontwikkelde
landen van de wereld waar miljoen dollars mee gemoeid zijn.

Ook in de Verenigde Staten?
Ja en ook in Japan.Wij zijn misschien Europees van opzet, maar dat zijn we beslist

niet wat betreft de reikwijdte van onze activiteiten. Toen ik in verband met dit
onderzoek het bureau van de Internationale Arbeids Organisatie (ILO) bezocht en
hun medewerking inriep, vroegen ze eerst: ‘Hebt u vijf miljoen dollar?’ Ik
antwoordde: ‘Ik heb zelfs niet éen dollar voor dit project.’ Hun slotsom was dat als
wij er in slaagden steun uit andere sectoren te krijgen, zij ook zouden helpen. Daar
slaagden we in. We kregen het voor elkaar.

U doet nu in achttien landen onderzoek naar de invloed van de automatisering op
de industriearbeider. Voert u dit onderzoek uit met
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wetenschapsmensen, die in uw Weens centrum werken?
Wij verrichten het onderzoek niet zelf. Wij vormen het coördinatiecentrum. Dat

houdt in dat wij de impulsen geven. Wij organiseren het onderzoek. Wij coördineren
al het noodzakelijke wetenschappelijke onderzoek op internationale schaal. Wij
publiceren de resultaten. Het feitelijke werk wordt door nationale teams in de
verschillende Europese landen en elders gedaan. Dat is een opvallende trek van onze
organisatie omdat het niet kunstmatig is. Eindelijk komen wetenschapsmensen en
onderzoekers elkaar nader. Het werk is bijzonder betrouwbaar, omdat het onderzoek
met dezelfde technieken, dezelfde methodologie wordt gedaan. In feite is het onze
taak om iedereen echt met elkaar te laten samenwerken. Voor ons is niet alleen het
eindresultaat belangrijk. Het gaat in eerste instantie niet om het verslag dat aan het
eind wordt gepubliceerd. Het gaat om de hele onderneming die tot publikatie van
het eindrapport leidt; die wordt door ons als het meest belangwekkend beschouwd.

Het gaat dus om de historische ontwikkeling van het rapport.
Ja, en niet alleen de onderneming is belangrijk. De teams die zich nu met

automatisering bezighouden, vergaderen enkele malen per jaar in verschillende
landen. Steeds grotere kringen van wetenschapsmensen en onderzoekers ontmoeten
elkaar en beginnen elkaar te leren kennen. Vaak worden het persoonlijke vrienden.
Door persoonlijke contacten raken ze bekend met verschillende denkrichtingen. Het
komt erop neer dat ook de verdere integratie van Europa daar mee is gediend.
Europese integratie betekent tenslotte niet alleen maar vreedzame coëxistentie. Het
gaat nog een stap verder. En dat is de echte samenwerking, elkaar ontmoeten, elkaar
begrijpen, begrip opbrengen voor de denkwijze van de ander. Niet alleen komen we
elkaar nader, maar ondanks de verschillen die nog steeds binnen deze nieuwe eenheid
kunnen bestaan, worden we ook steeds meer geïntegreerd.

Hoe krijgt u de fondsen bij elkaar?
Als wemet een onderzoeksproject beginnen, krijgen de nationale teams financiële

steun van ministeries of universiteiten. Soms krijgen ze subsidies, en ga zo maar
door. Op deze manier krijgen wij ook grote bedragen voor ons onderzoek bijeen.
Maar er speelt nog een element mee. Wij hebben ook geld nodig voor onze
zogenaamde vaste kosten. Dat wil zeggen de kosten die nodig zijn om onze eigen
organisatie hier in Wenen te laten draaien.

Met het doel alles te organiseren.
Wij organiseren het samenbrengen van de teams, de internationale
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ontmoetingen, de seminars, de workshops die door deskundigen worden verzorgd
enwij bereiden bijvoorbeeld het computerprogramma voor ten behoeve van onderzoek
dat moet worden gedaan. Al deze zaken zijn uitsluitend onze problemen. Daar betalen
we ook voor. Wij betalen alle documentatie. Bergen papier verlaten deze kamers.
Het loskrijgen van geld was inderdaad een probleem voor ons. Ze hadden zich

voorgesteld dat we geen geld nodig zouden hebben, omdat ze, zoals ik al vertelde,
verwachtten dat we toch doodgeboren zouden blijken. De UNESCO gaf ons de
belachelijke somma van $20 000 zonder enig personeel. De regering van Oostenrijk,
onze gastheer, gaf ons nog eens $20 000. We begonnen dus met $40 000. Dat
betekende dat we met vrijwel niets begonnen. We konden zelfs niet op een gewone
manier beginnen. Maar het is toch gelukt. Wij waren ervan overtuigd, dat als we
maar eenmaal resultaten konden laten zien, het geld ook wel beschikbaar zou komen.
Onder deze druk vielen de eerste jaren van ons bestaan zwaar. We balanceerden
voortdurend op de rand van faillisement. Maar we bewezen dat we nodig waren, en
kregen het geld.
Ze hadden ons nodig omdat we niet alleen een bestaand kanaal van West naar

Oost zijn, maar ook van Oost naar West. In dat opzicht verkeren wij in een
monopoliepositie. We worden er soms zelfs van beschuldigd monopolisten te zijn.
Maar daar streven wij niet naar. Wat het multilaterale vergelijkend onderzoek op het
gebied van de sociale wetenschappen betreft zijn we een monopolie dat uit de feiten
voortkomt. Ook van het Oosten kregen we groen licht om deze multilaterale
samenwerking met de westelijke landen op te zetten. Al deze samenwerking loopt
nu via ons centrum. Projecten als onderzoek naar jeugdmisdaad in verschillende
landen, of de bestudering van vestigingsplaatsen voor nieuwe industrieën, de
problemen van de stijgende prijzen in stedelijke woonomstandigheden, of een
opiniepeiling waar we nu mee bezig zijn naar de voorstelling die jonge mensen zich
nu maken van de wereld in het jaar 2000 - het is onmogelijk om dat allemaal te doen
op een multinationale basis met deelname van de Oosteuropese landen als het niet
via dit kanaal verloopt.
Op dit moment ontvangen we jaarlijks ongeveer $300 000 van westerse landen

en ongeveer hetzelfde bedrag van landen uit het Oosten in niet-inwisselbaar geld.
Als we daarom bijdragen in bijvoorbeeld Poolse zloties ontvangen, organiseren we
een paar van onze vergaderingen in Polen teneinde dit geld te kunnen gebruiken.
Bovendien kost het organiseren van bijeenkomsten in Oost-Europa gewoonlijk een
derde tot een kwart van wat het zou kosten als we het in een westers land deden. Hoe
dan ook, wij nemen nooit geld aan als er ook maar éen voorwaarde aan verbonden
is, noch van het Westen, noch van het Oosten.
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Hoe raakte u er zo van overtuigd dat dit idee voor uw centrum überhaupt mogelijk
was?
Ik zal u een concreet voorbeeld geven. Éen van de eerste projecten die we

ondernamen betrof de wijze waarop door hoog ontwikkelde landen bijstand werd
gegeven aan de ontwikkelingslanden. Het probleem hield het volgende in: wij zijn
afkomstig uit verschillende systemen en wij proberen de zogenaamde derde wereld
bij te staan door ze enorme sommen geld te geven. Dat levert geen resultaat op.
Waarom niet? Om op deze vraag antwoord te kunnen geven bereidden wij een
bijeenkomst van deskundigen voor. Het was een bijeenkomst van de meest
vooraanstaandemensen die wij ooit hier hebben gehad. Uit de Sovjet-Unie ontvingen
we professor Arzumanjan, lid van de Sovjet-academie voor wetenschappen. Uit het
Westen hadden we onder meer professor Edward Robinson van de universiteit van
Cambridge, een befaamde Britse econoom. We stonden ze met kloppend hart op te
wachten terwijl we dachten, dit is onze eerste grote bijeenkomst. Zal het ook onze
laatste zijn? Zal het onmogelijk blijken te zijn om samen te werken? We hadden hier
tenslotte te maken met problemen die ook van min of meer ideologische aard waren.
We verwachten twee manieren van denken aan te treffen: een marxistische en een
niet-marxistische. Toen vond de bijeenkomst plaats en er was inderdaad een
onderscheid, niet zo zeer tussen marxisten en niet-marxisten, maar tussen jongeren
en ouderen. Alle jonge mensen aan beide kanten vonden elkaar tegen de ouderen
aan beide kanten.

De klassieke generatiekloof?
Het was een probleem dat verband hield met de generatiekloof. Het was

hoofdzakelijk een probleem van wél of niet handelend optreden. De wat oudere
deelnemers wilden beginnen met een fundamentele ideologische discussie over de
verschillen tussen beide systemen. De jongere generatie was in eerste aanleg
geïnteresseerd in de pragmatische vraag ‘waarom werkt het niet?’ Zij redeneerden
als volgt: Laten we beginnen met de vraag waarom de hulp van de rijke landen niet
werkte en daarna komen we misschien terecht bij vraagstukken van ideologische
aard. De belangrijkste scheidslijnen liepen tussen de ideologen en de anti-ideologen,
tussen oud en jong. Het eindigde in een overwinning voor de jongeren. Na die
bijeenkomst verdween onze angst. We wisten dat we een realiteit waren geworden.
We leerden dat de scheidslijnen lagen tussen competente en incompetente mensen.

Stuurt u teams uit naar bijvoorbeeld Japan om onderzoek te verrichten?
In een land werken wij altijd met een team dat bestaat uit deskundigen van het

desbetreffende land. Anders zou het onmogelijk zijn. Hier
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in ons centrum in Wenen hebben we natuurlijk ontmoetingen tussen
wetenschapsmensen uit verschillende landen en met verschillende achtergronden,
niet alleen sociaal en politiek, maar ook cultureel.

Is de samenwerking tussen vogels van een dergelijk verschillende pluimage wel
vruchtbaar?
Wij hebben bewezen dat het uitstekend werkt. Wij hebben op het gebied van de

sociale wetenschappen een opmerkelijke integratie bereikt. Dat is nooit eerder
gebeurd.We zijn ongeveer twaalf jaar geleden met ons werk begonnen. Toen bestond
het zogenaamde cross-nationalonderzoek op dit terrein vrijwel niet. Het kwam zowel
binnen de westelijke als de oostelijke wereld weinig voor. Tussen Oost en West
bestond het helemaal niet. Toen werd er zelfs niet gedacht dat het mogelijk was dat
het ooit nog eens zover zou komen. Het was onze bedoeling in Europa een
wetenschappelijke gemeenschap van sociale wetenschappers te creëren.

Hebt u een kruisbestuiving tot stand gebracht?
Nee, dat niet. Laat me met een concreet voorbeeld uitleggen wat er gebeurde met

ons onderzoek naar automatisering bijvoorbeeld. We vormden een groep van
deskundigen die gedurende wat langere perioden een aantal keren in Warschau,
Polen, bijeenkwam. De groep bestond onder meer uit een computerspecialist van de
universiteit van Honolulu op Hawaii, nog een van de universiteit vanMoskou, terwijl
er verder specialistenwaren uit Japan, Groot-Brittannië, de Bondsrepubliek Duitsland,
Oostenrijk en Denemarken, en natuurlijk onze eigen Poolse wetenschapsmensen.
Deze groep werkte voortreffelijk samen. Wij hebben bewezen dat het kon en wij
hebben het aangemoedigd.

Met andere woorden, uw centrum heeft veel op unieke wijze gedaan voor de integrale
menselijke betrekkingen tussen Oost- en West-Europa, en misschien zelfs tussen
werelddelen.
Wij hebben het gevoel dat wat mogelijk was op dit zeer moeilijke terrein, zeker

ook mogelijk is op andere terreinen. Het probleem bestaat niet alleen uit het
extrapoleren van deze ervaringen en het stellen van de vraag, hoe komt het dat dit
instituut dit heeft bereikt? En welke praktische conclusies kunnen uit deze ervaring
worden getrokken? Ik geloof dat zonder de politieke opening, zonder het begin van
een tijdvak van vreedzame samenwerking, ons succes onmogelijk zou zijn geweest.
Ten tweede: er moet bij bepaalde kringen van mensen of in een bepaald milieu een
echte behoefte bestaan; dat kan een wetenschappelijk, politiek of economisch milieu
zijn, er moet een sociale behoefte bestaan om dit te bereiken. En ten derde, en dat is
erg belangrijk, zou ik
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willen volhouden: in het verleden hadden we twee stukken Europa, politiek verdeeld
met alle soorten achterdocht en met traditionele conflicten. Daarom moest er een
juiste tactiek gevolgd worden die rekening hield met resten van die achterdocht,
tradities en stereotypen. Daarom baseerden wij onze activiteiten van het begin af aan
op de volledige overeenstemming tussen Oost en West en op de volledige
vertegenwoordiging van beide kanten in Europa. Vaak wordt de fout begaan eerst
in het Westen plannen te organiseren en na te streven, of eerst in het Oosten, en
vervolgens de andere partij uit te nodigen mee te doen. In dergelijke gevallen is het
initiatief meestal vanaf het begin gedoemd te mislukken. Zoals ons voorbeeld
aantoont, zou men integendeel vanaf het allereerste begin van een project beide
kanten als volwaardige partners moeten laten meedoen. Zij zouden evenveel
gelegenheid moeten hebben om tot volledige overeenstemming te komen. Vanaf het
begin waren beide kanten ingelicht. Later toen we al volop bezig waren, deden we
altijd alles op basis van een volledig en absoluut evenwicht tussen Oost en West.
Alles wat we doen gaat fifty-fifty, alleen om te vermijden dat éen kant zou proberen
de andere kant te overvleugelen. Wij hebben dat onmogelijk gemaakt. Toen we de
raad van bestuur van het centrum opzetten, en dit is het belangrijkste bestuurslichaam,
begonnen we met acht leden, als ik me niet vergis. Dat was vier-aan-vier. Toen werd
het vijf-aan-vijf. En nu is het acht-acht. In de raad zelf hebben we op basis van een
gentleman's agreement, en dus niet door middel van de statuten, een recht van veto
ingevoerd. Dat betreft de toelating van nieuwe leden tot de raad. Maar besluiten over
onze werkzaamheden kunnen ook door een veto getroffen worden. Als er éen lid van
de raad tegen is, beschouwen we het probleem als niet-bestaand.
Als je een instituut wilt opzetten met een echt pan-Europees karakter, en als je dus

de integratie van Europa wil bevorderen - en dat gaat niet alleen op voor de sfeer
van wetenschappelijke samenwerking - moet je beginnen met de volledige kennis
en instemming van beide kanten van Europa, Oost en West. Het zou dus onjuist zijn
eerst een instituut op te zetten in een bepaald deel van Europa en pas daarna de andere
kant uit te nodigen ommee te doen. Dit principe kan ikmaar niet genoeg benadrukken.
Dat is volgens mij de belangrijkste les die uit de ervaringen van dit Europees centrum
kan worden getrokken.

Bent u hoopvol gestemd over de navolging die uw voorbeeld zal vinden?
Dat is in éen geval al gebeurd. In Zaïre is een centrum als het onze opgezet. Daar

hebben wij aan deelgenomen. Daar waren ook problemen, niet vanuit het standpunt
van socialistische of niet-socialis-
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tische landen, maar van anglofiele Afrikanen en francofiele Afrikanen. En behalve
het taalprobleem, waren er cultuurproblemen. Er bestonden ook organisationele
benaderingsverschillen. Een tijdje geleden kregen we hier bezoek van de directeur
van het centrum van Zaïre, professor Bongoy van de universiteit van Zaïre. Hij wilde
onze organisatie bestuderen. In Cairo wordt nog een centrum opgezet en in
Zuid-Amerika zijn er verscheidene gepland.

Uw centrum krijgt baby's.
Inderdaad. Ons Europese voorbeeld krijgt langzamerhand verspreiding. Het was

vanaf het begin de opzet om partners te hebben in de verschillende werelddelen,
zodat onze werkzaamheden inderdaad wereldomvattend zouden worden. In juni 1976
zal de UNESCO alle bestaande coördinatiecentra op het terrein van de sociale
wetenschappen bij elkaar brengen met de bedoeling de onderlinge samenwerking te
verbeteren. Ik hoop dat dit het begin zal vormen van een nieuwe fase in ons aller
bestaan.
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Nikolai Pankov

Nikolai Alexandrovitsch Pankov werd in 1928 in het district Rjazan
geboren. Hij doorliep het Moskouse staatsinstituut voor internationale
betrekkingen, dat ressorteert onder het ministerie van Buitenlandse Zaken
van de Sovjet-Unie. Hij studeerde geschiedenis. Van 1962-1973 was hij
vice-voorzitter van het verbond van Sovjet-vriendschapsverenigingen.
Sedert 1973 is de heer Pankov vice-voorzitter van het Sovjet-comité voor
Europese veiligheid en samenwerking. In dit verband onderhoudt hij
talrijke betrekkingen met organisaties in andere Europese landen,
waaronder Nederland. Hij bleek tijdens het hier volgende gesprek uitermate
nauwkeurig op de hoogte van de huidige stand van Sovjet-Nederlandse
betrekkingen in al haar aspecten.

Ik zou enkele woorden willen zeggen over de Sovjet-Nederlandse betrekkingen.
Zoals u zich herinnert heeft in 1972 Gromyko, minister van Buitenlandse Zaken van
de Sovjet-Unie, Nederland bezocht en in 1974 heeft de Nederlandse minister van
Buitenlandse Zaken Van der Stoel de Sovjet-Unie een tegenbezoek gebracht. Van
der Stoel werd ontvangen door premier Kosygin, de voorzitter van de ministerraad
van de Sovjet-Unie. Als resultaat van het bezoek werd een Sovjet-Nederlands
communiqué ondertekend, waarin de wens van onze volken werd uitgedrukt om nog
meer te doen voor uitbreiding en versterking op het gebied van economie, cultuur
en politiek. Ik moet zeggen dat door deze overeenkomst de laatste tijd de uitwisseling
uitgebreid is op het terrein van politieke consultaties. De omvang van de buitenlandse
handel met Nederland bedraagt momenteel meer dan 50 miljoen roebel. Het is
natuurlijk geen gigantisch bedrag, maar de hoofdzaak ligt hier niet in het cijfer. De
handel is letterlijk verdubbeld of verdrievoudigd de laatste tijd. Ook de culturele
betrekkingen tussen onze landenworden verder uitgebreid. Vriendschap tussen landen
is uitsluitend mogelijk als beide partijen geïnteresseerd zijn. In vriendschap bestaan
geen grote of kleine volken. De Franse schrijver Victor Hugo heeft het erg duidelijk
gezegd, namelijk dat de grootheid van een volk niet bepaald wordt door zijn omvang,
maar door de grootheid van de mens.

Waar wilt u heen?
Wat het perspectief van de Sovjet-Nederlandse betrekkingen betreft, moet ik

onderstrepen dat de Sovjet-Unie, onze regering, naar uitbreiding van de relaties op
alle gebieden streeft. Het is belangrijk dit hier te onderstrepen. Dit is ook geen
conjuncturele wens van ons land, maar een duurzame politieke lijn. De
secretaris-generaal van het centrale comité Leonid Brezjnev heeft in Helsinki, toen
hij op de algemeen-Europese bijeenkomst sprak, gezegd: ‘Wat ons land betreft, de
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Sovjet-Unie, zullen wij alles doen om de verplichtingen uit te voeren die wij in
Helsinki op ons genomen hebben.’ Met een parafrase op deze woorden zou ik ook
willen zeggen, dat wat de Sovjet-Nederlandse betrekkingen betreft, wij alles zullen
doen om ze uit te breiden, te versterken en te vervolmaken. Wij vinden echter dat de
volgende zetten van Nederlandse kant moeten komen.

Waarom wilt u, dat de volgende zet van Nederlandse kant komt?
Omdat als éen kant het standpunt, dat op uitbreiding is gericht, duidelijk heeft

gemaakt, dan hangt deze uitbreiding daarom van de andere partij af. Dit wordt nog
versterkt door de politieke en economische noodzaak. Bijvoorbeeld, de kwestie van
het aandoen van Rotterdam door Sovjet-schepen. Rotterdam neemt in Europa als
haven de belangrijkste plaats in. Naar ik hoorde heeft ons land te zijner tijd de vraag
gesteld om een Sovjet-consulaat in Rotterdam te kunnen openen voor een actievere,
betere bediening van deze Sovjet-schepen, die voortdurend Rotterdam binnenlopen.
Deze kwestie is nog steeds niet geregeld. Ik begrijp dat dit een regeringskwestie is,
maar niettemin zeg ik als vertegenwoordiger van de gemeenschap dat zulke
vraagstukken vlug opgelost zoudenmoeten worden in het belang van de ontwikkeling
van de samenwerking tussen onze landen. Ik ben ook nog van mening dat de
Nederlanders de volgende stap moeten doen, omdat er, zoals ik al gezegd heb, in
Nederland bepaalde kringen zijn, die principieel niet geïnteresseerd zijn in
samenwerking met de Sovjet-Unie. Vooral mensen die politiek verbonden zijn met
de secretaris-generaal van de NAVO, de heer Luns. Deze mensen zijn bang voor een
ontspanning in Europa. Deze mensen - ik zou ze mensen willen noemen met
opvattingen van gisteren - zijn bevreesd voor de verdere ontwikkeling van
Sovjet-Nederlandse betrekkingen, omdat dit in het voordeel zou zijn van onze volken,
in het voordeel van ontspanning en Europese samenwerking. Zij denken alleen aan
de bewapeningswedloop en versterking van het NAVO-blok en niets anders.

U bent van mening dat het bezoek van Van der Stoel aan Moskou een succes is
geweest?
Ik ben van mening dat het positief bezoek was. Het was toch ook wel een succes.

Ik moet zeggen dat onder de leidinggevende Nederlandse kringen steeds meer
elementen van realisme naar voren komen. Dit wordt gewaardeerd bij de uitbreiding
en versterking van de relaties tussen onze beide landen op alle terreinen. Reeds het
feit op zichzelf dat Van der Stoel inMoskou is geweest, getuigt van een verschuiving.
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Ik ben het helemaal niet met u eens. Premier Kosygin heeft bij zijn besprekingen met
onze minister voorgesteld om te gaan onderhandelen over de gezamenlijke exploitatie
van gas en olie in de Baltische Zee, de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Wat
antwoordde Van der Stoel: ‘Laten we deze zaak naar de Sovjet-Hollandse commissie
verwijzen.’ De heer Kosygin zei echter bereid te zijn een onderhandelaar naar
Nederland te sturen om met snelheid deze zaak te entameren. Dat was eind april
1974. Het is nu april 1976. Moskou wacht nog steeds op antwoord. Nederland heeft
weer een kans gemist. Ik vind u zeer diplomatiek, want deze zogenaamde socialistische
regering zie ik als amateurs.
U als journalist, en ik zelf ook willen altijd haast maken met de ontwikkeling van

de relaties tussen onze landen. Dit is begrijpelijk. Maar wij zijn geen politici, en
dragen geen verantwoordelijkheid als vertegenwoordigers van twee volken. Wat de
politici, de leiders, betreft - vooral als er belangrijke gesprekken plaatsvinden over
de verbetering van de betrekkingen tussen onze landen - dan is alles ingewikkelder.
Hier ligt een uitgebreid complex van vraagstukken, bijvoorbeeld het verschil in
denkwijze en in mentaliteit. Maar u constateert terecht dat Nederland een kans heeft
gemist. Als het ook verder zijn kansen blijft missen, dan zal dat kunnen leiden tot
concrete verliesposten voor Nederland. Ik begrijp dat u een ander antwoord zou
willen hebben. Als u mij deze vraag persoonlijk zou vragen, als burger Pankow, dan
ben ook ik ervoor dat alles sneller in breder verband zou gaan.

U sprak over nog veel kringen in Nederland, waaronder de vrienden van de heer
Luns, die tegen détente zijn. Maar zelfs de heer Berkhouwer, voormalig voorzitter
van het Europese parlement, die spreekt ook nog over dat West-Europa sterk moet
zijn - en dan gebruikt hij de woorden ‘om angst aan de Sovjet-Unie aan te jagen’.
Ik kan me goed voorstellen hoe bevreesd men in de Sovjet-Unie is voor West-Europa.
Geen van u allen slaapt natuurlijk uit angst voor West-Europa. Maar de mopjes
terzijde: wat kunt u nu doen in uw comité en wat doet u concreet om deze
angstaanjagende uitspraken van meneer Berkhouwer of meneer Luns tegeninjecties
te geven?
Om te beginnen maak ik ook een grapje. Ik slaap normaal. Maar ik zal openhartig

antwoord geven. Vooral na de Conferentie van Helsinki ben ik van mening dat
momenteel nieuwe, gunstige voorwaarden worden geschapen voor activiteiten, ook
van maatschappelijke organisaties, waaronder ons comité. In de Slot-akte van de
overeenkomst van Helsinki werd gezegd, dat dit document in alle landen van Europa
gepubliceerd zou moeten worden opdat de gemeenschap gedetailleerd kennis zou
kunnen nemen van dit document. Twee dagen na afloop
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van de Conferentie van Helsinki, kreeg het document in de Sovjet-Unie een oplage
van meer dan twintig miljoen exemplaren. Maar in praktisch geen een land van
West-Europa werd dit document uitgegeven in een massale oplage. Daardoor is de
Europese gemeenschap, zijn de volken van West-Europa, nog steeds niet werkelijk
op de hoogte van dit document. Het is zeer belangrijk dat elke Europeaan weet wat
er in Helsinki is gebeurd en kennismaakt met dit document. Wat ons comité betreft,
ben ik van mening dat de in Helsinki gesloten akte grote mogelijkheden opent op
het gebied van menselijke contacten. Via deze menselijke contacten, willen wij ook
verder strijden tegen de vijanden van ontspanning, door hun handelingen te onthullen
en door tegelijkertijd op een positief niveau onze samenwerking te tonen.Wij hebben
zeer goede contacten en relatiesmet het Nederlandse Comité voor Europese Veiligheid
en Samenwerking.

Op mijn reis door de Sovjet-Unie was ik in pionierspaleizen, van Moskou en Jerevan
en in de universiteiten van Alma-Ata, Irkutsk, Moskou en Kiëv. Ik vroeg studenten,
hebben jullie het Helsinki-document grondig gelezen? Niemand had het gelezen.
Men is geneigd te denken dat het impact van Helsinki op het ogenblik psychologisch
eigenlijk nog zero is. Men zegt dat het in het voordeel van de Sovjet-Unie is en het
zal toch nooit gebeuren, dat mensen vrij naar het Westen mogen reizen. Ik geloof
dat het veel dieper gaat. In West-Europa begrijpt men absoluut niets van wat men
in de Sovjet-Unie heeft gedaan om van de wortel op naar boven een totaal andere
samenleving op te bouwen. Dit manifesteert zich als je met Komsomolsken praat,
als je in fabrieken praat, als je met studenten praat. Het is voor ons in Nederland
ondenkbaar dat wanneer ik op straat vijf studenten van de polytechnische academie
in Jerevan, Armenië ontmoet ik vrij met ze mee kan gaan naar huis en lang kan
praten, waarbij alle vijf verschillende kritiek op de Sovjet-maatschappij bleken te
hebben, allerlei verschillen van mening hadden, er werd openlijk over gesproken,
maar in de grond van de zaak waren zij beslist loyaal aan de Sovjet-Unie.
De heer Oltmans doet stappen in de richting van begrip. Hij ziet de massabeweging

in ontwikkeling, zowel met onze successen en als met bepaalde tekortkomingen. Ik
herinner me Sovjet-schrijver Formanow. Hij schreef een boek over de held van de
burgeroorlog, Tsjapajew. In zijn aantekeningenboek staan de volgende woorden:
‘Toen ik Tsjapajew begon te schrijven, stond ik voor een probleem. Moest ik hem
uitbeelden als een man van staal of compleet met zijn “ingewanden”?’ Vermoedelijk
is ‘ingewanden’ moeilijk in het Nederlands te vertalen. Met ingewanden wordt hier
bedoeld: alle gebreken, zwakten en andere eigenschappen. Ik verzoek u ons te willen
begrijpen. Onze maatschappij
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is een maatschappij van groei en beweging, van ontwikkeling. Op deze weg komen
ook afzonderlijke fouten en tekortkomingen voor. U moet ons en het socialisme
begrijpen als een ontwikkeling, als een beweging. Als er in een gezin een kind is,
zorgen de ouders er goed voor, doen er alles voor, maar toch wordt ook dat kind
soms ziek. In de Sovjet-Unie wordt voor het eerst in de wereld een experiment met
een hele maatschappij uitgevoerd, wordt het nieuwe communisme geschapen.
Natuurlijk hebben wij naast successen ook onze problemen.
Allereerst: het begrip van het document van Helsinki bestaat daarin, dat het gezien

moet worden als éen geheel van alle drie (manden), delen: de economische, de
politieke en het gebied van de cultureel-menselijke contacten. Het is éen ondeelbaar
document. Op het ogenblik probeert men in het Westen vaak de hele conferentie en
het hele document terug te brengen tot uitsluitend het derde deel (mand), met volledige
verzwijging van het eerste en het tweede deel.
Dit is een politiek die gericht is op ondermijning van de geest van Helsinki. In het

algemeen wordt de laatste tijd zelfs een campagne tegen Helsinki gevoerd. Allereerst
dient dit ertoe om het document te verlammen. Ten tweede om te proberen het tot
nul te reduceren. Ten derde om aan te tonen dat Helsinki uitsluitend een overwinning
van de Sovjet-Unie zou zijn en geen overwinning van alle mensen, van het hele
Europa. Ten vierde: om aan te tonen, dat nu alléen de Sovjet-Unie in Helsinki was
geïnteresseerd, de Sovjet-Unie Helsinki alleen moet uitvoeren, terwijl het Westen
zal staan toekijken hoe dit gaat. Ten vijfde door alles terug te brengen tot de derde
mand (het eerste deel) Helsinki, te gebruiken voor inmening in de interne zaken van
de Sovjet-Unie. Wat betreft het feit dat de heer Oltmans zei, dat hij vragen stelde
aan pioniers en studenten en dat zij dit document geen van allen gelezen hadden, zou
ik dit willen ophelderen. Ten eerste hadden zij een goede mogelijkheid om dit
document door te lopen, omdat het werd gepubliceerd in een oplage van twintig
miljoen stuks. Ten tweede moet ik zeggen dat dit document natuurlijk een lang stuk
is en voor studenten van de polytechnische school, die zich hoofdzakelijk interesseren
voor exacte wetenschappen, is het moeilijke kost. Of het is niet moeilijk, maar zij
hebben geen tijd, of misschien houden ze helemaal niet van veel te lezen. Maar in
principe zijn zij over dit document ingelicht. De hoofdzaak is dat de mogelijkheid
er is.

Mijn indruk is dat westerse landen, en daar hoor ik ook bij, de Sovjet-Unie benaderen
met investeren met kapitaal, met fabrieken bouwen, met technologie, met uitwisseling
van cultuur, zoals u heeft gezegd, maar in het achterhoofd zit maar éen doel: Men
denkt dat het goed is om dit te doen als subversieve actie om de dissidenten en andere
af-
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wijkende elementen in de Sovjet-Unie moed in te spreken. Zij denken dat dit een
positieve bijdrage is om de Sovjet-Unie in de richting van het kapitalisme te kunnen
duwen. Dit lijkt mij volkomen fout en een wensdroom. Helsinki zou de basis kunnen
betekenen voor alle mensen van een nieuw Europa.
Ik moet u een compliment maken. U hebt tijdens uw verblijf in de Sovjet-Unie

geprobeerd met scherpe ogen de Sovjet-Unie te bezien. U bent op de juiste weg. Ik
zou zeggen, dat u de hoofdzaak ‘te pakken hebt’. U begint ons fundament te begrijpen,
want zonder begrip van het fundament kan men de Sovjet-Unie niet begrijpen. Ik
wil nogeens herhalen dat Helsinki over alle drie manden gaat. Maar als u het mij
persoonlijk vraagt, is de hoofdzaak dat het éen (ondeelbaar) document is. Zelf zou
ik de politieke mand op de eerste plaats stellen. Maar, laten we zeggen, de economie,
heeft invloed op de politiek en cultuur, en persoonlijke contacten hebben op hun
beurt invloed op de politiek, maar de politiek heeft in de hoogste mate invloed op
de rest. Want als er morgen opnieuw een politiek van koude oorlog zou komen, dan
hoeven we niet meer over een derde mand te praten. Dat is de hoofdzaak.
Ik vind dus dat u zeer juist en scherp hebt opgemerkt, dat Helsinki veel ernstiger

is dan uzelf tot nu toe dacht, want in de rede van kameraad Brezjnev in Helsinki
bevindt zich een interessante gedachte, die inhoudt dat de hoofdzaak van de betekenis
van de hele conferentie de verwachtingen zijn, die de volken aan deze conferentie
vastknopen. Dat wil dus zeggen, dat dit meer een document van de toekomst is,
gericht op de volle ontplooiing van de mens in alle aspecten. Zoals u gezegd hebt is
dit een programma voor alle Europese mensen met hun verwachtingen, met hun
hoop. Dit is een onderwerp voor schrijvers, zou ik zeggen, voor journalisten, want
het gaat om demens. Dit is een groot programma van strijd, een zeer achtenswaardige
strijd.

Ik gaf in augustus 1975 een interview aan het blad Smena in Leningrad. Ik zei
bijvoorbeeld ontdekt te hebben hoe weinig wij weten, hoe verkeerd geïnformeerd wij
zijn over de Sovjet-Unie. Ik vind dit namelijk een zeer ernstige zaak in de eeuw van
de ruimtevaart. Een vriendschappelijk interview. Het werd in Nederland gepubliceerd.
Ik werd onmiddellijk scherp aangevallen.
Dat gebeurde, omdat u het voornaamste onderwerp te pakken hebt: de mens.

Onlangs werd bij ons een artikel gepubliceerd over de Japanse filmkunst. Het werd
geschreven door Latysjow, correspondent van de Prawda. Hij schreef daarin dat in
de jacht op winst de filmmaatschappijen de filmkunst vernietigen. Vernietiging van
kunst heeft tot gevolg: vernietiging van de mens. Méer geld is het doel en het is niet
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belangrijk of men daarvoor met pistolen schiet of narcotica gebruikt... dat raakt
niemand. Het belangrijkste is het geld. De vernietiging van de mens... en diens
handhaving, dat zijn twee hoofdlijnen, twee programma's waarover een strijd op
leven en dood wordt gevoerd. Daarom is het welzijn van de mens een heilig doel.
Daarvoor moet gestreden worden. Als ik het moeilijk heb, denk ik altijd aan de
woorden van Lenin. Zij zijn voor mij de hoofdzaak, namelijk dat de beste politiek
een principiële politiek is. Het is soms moeilijk, maar niettemin, vooral een
schrijver-journalist, ook al heeft hij talent, kan slechts echt zijn wanneer hij naar het
hele leven kijkt. De grote Sovjet- en Russische regisseur Konstantin Stanislawski
heeft gezegd dat je geen groot acteur kunt zijn als je met éen hand een mens schept
en hem met de andere hand vernietigt. Wat hij in feite wilde zeggen was dat er
innerlijke reinheid nodig is. Anders kan het hele talent juist tegen demens zijn gericht.
Kameraad Brezjnev, sprekend in Helsinki, heeft opnieuw onderstreept dat journalisten
kunnen helpen de beginselen van Helsinki uit te voeren, of anders juist door hun
artikelen, door hun optreden, kunnen torpederen.

Ik begrijp nu pas, waarom misschien bepaalde ‘kunst’ in de Sovjet-Unie niet wordt
geaccepteerd. Maar waar trek je de lijn, waar is de grens? Misschien trekt u die
grens nog te scherp.
Dit is een zeer brede en principiële kwestie. Wij zijn voor vrijheid en ideeën. Wij

zijn voor uitbreiding van contacten tussen de mensen, maar dit moet binnen de
grenzen blijven van onze conceptie van opvoeding van de mens in een nieuwe
maatschappij. U hebt zeer juist opgemerkt dat er gevaar is voor een kettingreactie.
Daarom stellen wij ons de opvoeding van een nieuwemens tot taak, de humanistische
mens. Wij ontmoeten hierbij nieuwe problemen, maar wij zijn op de juiste weg. In
het Westen proberen ze onze strijd voor die nieuwe mens voor te stellen als een
beperking van zijn vrijheid, als een beperking van de vrijheid van zijn ideeën, een
beperking van de uitwisseling van mensen, enzovoorts. Dit is een belangrijk verschil
in principiële opvatting over vrijheid. Wij zijn voor vrijheid, maar voor vrijheid
volgens onze opvatting. Een vrijheid die bevorderlijk moet zijn voor de opvoeding
van de nieuwe mens.

Zo heb ik tien jaar te vroeg gezegd: Wij moeten ons terugtrekken uit Nieuw-Guinea
en vrienden blijven met Indonesië. ‘Landverraad!’ werd er geroepen.
Het is heel goed gezegd door August Bähli, éen van de leiders van de democratie

in Duitsland: ‘Als je vijanden op je schelden, dan moet je trots zijn, maar als ze je
prijzen, wees dan op je hoede.’ Misschien valt
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wat ik nu ga zeggen enigszins buiten het onderwerp van ons gesprek. Maar als ik u
hoor spreken over uw leven, dan heeft de heer Oltmans geluk in het leven gehad. Hij
is een gelukkig mens om twee redenen. Het gebeurt zelden dat in een gezin de moeder
voor de jongen - dat onderstreep ik - de ideeën bepalende ‘vader’ is, hoewel zij toch
de moeder is. Het is meestal de ‘vader’ die de ideeën van de mens vormt, want de
zoon wordt aangetrokken tot de vader en de dochter tot de moeder. De tweede reden
is dat hij blijkbaar van zijn moeder houdend, de waarheid die zij hem heeft bijgebracht
in het leven met zich meevoert. Dat is een monument voor de moeder. Dat bewijst
dat zij nog leeft en dat hij haar iedere dag raadpleegt. Dit maakt hem tot een gelukkig
mens. Ik wil de heer Oltmans toewensen verder tot het einde door het leven te gaan,
als een persoonlijkheid. Het is onbelangrijk hoeveel u zult schrijven. Wat belangrijk
is, is om een persoonlijkheid te zijn. Ik wil er aan toevoegen, dat er nog geen tien
jaar verlopen zijn, waarin bewezen werd dat uwmening omtrent Indonesië juist was.
Ik denk dat het mogelijk is dat er geen tien jaar zullen verlopen, voordat men zal
begrijpen dat u ook ten opzichte van de Sovjet-Unie gelijk had. Maar de hoofdzaak
is natuurlijk wat de heer Oltmans doet. Zijn werk bestaat erin dat ook hij zegt, dat
er, zoals Brezjnev zei, een materialisering van de ontspanning moet zijn. Dat zouden
wij zien als uw bijdrage tot de geest van Helsinki.
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Trygve Bratelli

Trygve Martin Bratelli werd op 11 januari 1910 in Nötteröy, Noorwegen
geboren. Na de lagere school werkte hij van 1924-1926 als
boodschappenjongen, waarna hij zich met de walvisvaart bezig hield. In
1928 sloot hij zich aan bij de jeugdorganisatie van de socialistische partij.
Voor de oorlog bekleedde hij enige journalistieke posten. Van 1942-1945
bevond hij zich in een Nazi-concentratiekamp. Van 1945-1965 was hij
vice-voorzitter van de partij. In 1965 werd hij tot voorzitter gekozen. In
1950 werd hij bovendien gekozen tot het parlement. Later bekleedde hij
verschillende ministersposten en van maart 1971 tot oktober 1972 was hij
minister-president van Noorwegen. Zijn tweede periode als premier liep
van 16 oktober 1973 tot 14 januari 1976. Premier Bratelli tekende voor
Noorwegen de overeenkomsten van Helsinki.

Ziet u vooruitgang in de betrekkingen tussen Oost- en West-Europa sinds het
ondertekenen van de Slot-akte van Helsinki in 1975, die u voor Noorwegen signeerde.
Sommige pessimisten zeggen dat de Conferentie van Helsinki een soort anticlimax

was volgend op het lange proces dat aan de voorbereidingen van dat conclave vooraf
ging.Wanneer er mensen zijn geweest, die wonderen verwachtten na de ondertekening
van die beginselverklaring, dan zullen die natuurlijk teleurgesteld zijn. Naar mijn
mening is deze verklaring van Helsinki een buitengewoon belangwekkend document.
Wanneer men haar tegen de achtergrond van een langduriger perspectief leest, komt
men tot de conclusie dat het een hoeksteen betekent voor verbeterde betrekkingen
in Europa in haar geheel.

Ziet u meer contacten ontstaan? Vorige jaar was het voor mij mogelijk vrijer in de
Sovjet-Unie te reizen dan vroeger. Journalisten ontvangen meer faciliteiten in de
Sovjet-Unie.
Voor speciale vormen van contacten is dit mogelijk waar. Zeker voor journalisten

en tot op zekere hoogte geldt dit voor diplomaten. Ook Noorse journalisten hebben
nu gemakkelijker in de Sovjet-Unie gereisd sedert 1975. Wat wellicht nog ontbreekt
is dat men deze contacten naar andere sectoren van onze bevolkingen uitbreidt.
Toerisme dient zeker te worden aangemoedigd.

Er is dus duidelijk ruimte voor verbetering.
Zeker.

Sommige Sovjet-studenten herinnerden mij aan het feit dat volgend op de tweede
wereldoorlog burgers van westerse landen ook niet naar
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Amerika mochten reizen vanwege een ernstig tekort aan kostbare deviezen.
Ik geloof niet dat dit de voornaamste uitleg van de situatie is. Zonder twijfel is de

meest belangrijke rede, dat het politieke leiderschap in de Sovjet-Unie nog niet bereid
is de mensen vrijuit te laten reizen waarheen zij willen. Ik ben er zeker van dat zij
langzamerhand wel degelijk in een positie zijn om studenten en reizigers naar het
buitenland te laten vertrekken.

Mij werd in Moskou meegedeeld, dat in 1975 3 500 000 Sovjet-burgers naar andere
landen reisden. Maar laat ik u vragen: gelooft u niet dat westerse landen zich in een
nadelige positie bevinden ten aanzien van Oost-Europa door hun kleine politieke
meerderheid in de meeste gevallen. Joop den Uyl heeft slechts een uiterst geringe
meerderheid in het parlement. Italië is er even wankel aan toe als vóor de verkiezingen
van juni 1976.
Hiervoor dienen wij de sociologische wortels van de meeste landen in Europa

nauwkeurig te bestuderen. Voor mij is het het gemakkelijkste mijn eigen land als
voorbeeld te nemen. Het politieke milieu in Noorwegen is nogal verschillend van
wat het veertig jaar geleden was. De reden hiervoor is, geloof ik, dat er diepe
wijzigingen bij de bevolking zelf hebben plaats gehad.

U bedoelt in het denken?
Neen. In het soort bevolking dat wij tegenwoordig samen zijn. Laat mij dit uiteen

zetten. Mijn eigen partij, de Socialistische partij, heeft sedert het begin van deze
eeuw steeds getracht om de basis van haar invloed te grondvesten op de steun van
de arbeiders. Ik bedoel hier, de boeren en de vissers. Wij zijn hier beter in geslaagd
dan welke andere partij in Europa ook. Wij krijgen werkelijk de steun van het
platteland. Ook na de tweede wereldoorlog zijn wij hiermee door gegaan. In 1950
maakten onze arbeiders, de boeren en vissers, die ik u noemde, nog steeds
vijfenzeventig procent van de bevolking van Noorwegen uit. Twintig jaar later was
dit cijfer gedaald tot veertig procent. Legers van ambtenaren en kantoorpersoneel
zwermden uit. De educatieve explosie vond plaats. De gezondheidszorg, de sociale
verzekeringsorganismen, de verschillende sociale diensten en organisaties bloeiden
op, en ook de militaire dienst nam andere vormen aan. De voormalige traditionele
arbeidersgroepen zijn vandaag aan de dag in een minderheid. Deze wijziging in een
patroon ligt veel van onze huidige problemen ten grondslag. Deze nieuwe groepen
van werknemers reageren uiteraard geheel anders op de samenleving van nu, dan de
traditionele groepen, die men de voormalige arbeidersklasse van Noorwegen zou
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kunnen noemen. Dit is ten dele een uitleg van wat men de huidige generatiekloof in
Noorwegen zou kunnen noemen. Het zijn de nieuwe generaties, de jonge mensen,
die thans een veel ruimere opvoeding genieten, die al deze nieuwe posten in de
administratie van het land bekleden.

Gelooft u, dat de toename van opvoeding en onderwijs, ook de jonge mensen van nu
beïnvloedt, zoals dit in Nederland geschiedt, om druk uit te oefenen de militaire
krachtsinspanning te doen afnemen, of zelfs er op te staan dat uw land de NAVO
verlaat?
Het is waarschijnlijk juist om te stellen, dat centra van anti-NAVO-gevoelens juist

op de universiteiten zijn te vinden, of in andere onderwijsinstituten. Maar in het
politieke milieu in Noorwegen hebben wij hier in het algemeen geen probleem mee,
omdat er in brede lagen een zeer standvastige mening heerst, die de NAVO-politiek
voor Noorwegen steunt, en dit geldt ook voor de socialistische partij.

De steun voor NAVO-politiek binnen de Nederlandse socialistische partij neemt af.
Aurelio Peccei, de voorzitter van de Club van Rome heeft er mij trouwens in een
interview op gewezen, dat doorgaans de politici van onze tijd sterk achter lopen bij
de publieke opinie.
Naar mijn mening en gebaseerd op mijn politieke ervaring is het verre van

noodzakelijk dat een politicus altijd vooraan zou moeten lopen in betrekking tot de
stromingen van het moment. Wanneer men de politieke geschiedenis van Europa
over de afgelopen vijftig jaar beziet, dan mag men God danken dat vele politieke
groeperingen, en onder hen de sociaal-democraten, niet met alle nieuwe ontstane
politieke stromingen hebben meegedaan. Neemt u de geschiedenis van Duitsland en
de sociaal-democraten aldaar. Zij baseerden hun werkelijke toekomst in de vijftiger
jaren voornamelijk op het feit, dat zij juist in de dertiger jaren zich afzijdig hadden
gehouden van de toen heersende politieke stromingen.

En zij bleven een hecht NAVO-partner.
Niet alleen dat, maar zij bleven ook een hechte democratische partij.

U bent zelf journalist geweest. Bent u van mening, dat de media zich voldoende
inspannen om de algemene stemming in Europa te helpen verbeteren?
Dat is een zeer uitgebreid en ingewikkeld vraagstuk. Wanneer men de problemen

van Oost en West en de politiek van Europa afzonderlijk neemt, dan heb ik wat de
informatie hierover betreft niet veel moeite. Maar ook hier is een dieper vraagstuk
bij de vraag betrokken. Het gaat
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erom dat ernstige politieke reportages blijkbaar geen populair materiaal voor de pers
in het algemeen zijn.

Goedkope sensatie is het motto. Dat is wel anders in Oost-Europa.
Ja. Ik vraag mij soms af wat de consequenties hiervan op de lange duur zullen

zijn. Wanneer je een doorsnee dagblad openslaat, en de verslagen en voorpagina's
bestudeert, dan constateert men dat ze vaak op sensatie berusten. De kranten geven
voorrang aan gebeurtenissen, die misschien betrekking hebben op de levens van éen
op de duizend. De meeste mensen in de wereld leiden een gewoon bestaan en zijn
daarom geen ‘nieuws’ voor de bladen. Maar moorden, en geweld van allerlei soort,
ongelukken en rampen, noem maar op...

En de dagelijkse brand op televisie.
Precies. Ik vraag mij met bezorgdheid af wat de consequenties van deze gang van

zaken voor de bevolking in haar geheel op den duur zullen zijn, wanneer generatie
na generatie met zulke irrelevante informatie wordt gevoed.

Het is een vorm van massale vervuiling, de westerse pers in het algemeen.
Mensen ervaren de wereld waarin zij leven op die manier als een plek van geweld

en ruwheid, en dit ondanks het feit dat 99,9 procent van de bevolking normaal en
gewoon hun leven leiden. Ik ben vanmening dat wij hier met een belangrijk vraagstuk
worden geconfronteerd. Ik zou willen dat onze kranten evenveel aandacht aan ernstige
politieke vraagstukken zoudenwijden dan zij momenteel bijvoorbeeld plaats inruimen
voor nieuws over de zogenaamde Baader-Meinhoff-groep in Duitsland.

Desalniettemin vertegenwoordigt de Baader-Meinhoff-groep een deel van de nieuwe
stromingen onder de jeugd waar wij zojuist over spraken. Michel Rocard zei mij,
dat ongeïnformeerdheid tenslotte achterdocht en wantrouwen voeden.
Ik ben er zeker van dat we overal dit verspreiden van onjuistheid tegen komen. Ik

geloof echter niet, dat wanneer men eenmaal maar goed geïnformeerd zou zijn, dat
men dan automatisch onze problemen zou kunnen oplossen. Er zijn nu eenmaal altijd
deze grote stromingen van aan elkaar tegengestelde meningen in alle richtingen
geweest. Neem de vele verschillende meningen in de onderwijssector. Er bestaat
gewoon geen ontwikkeling in éen bepaalde richting. Ik vind bijvoorbeeld, dat in
Noorwegen, dat er een geleidelijke verschuiving waarneembaar is die de rug toe
keert aan de vele tendenties die in de zes-
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tiger jaren plaatsvonden. Er is weer een wat normalere en meer ernstige stroming
aan het ontstaan. Dit is een trend eveneens waarneembaar in de Verenigde Staten.
Ik heb vorig jaar, in 1975, een bezoek gebracht aan Amerika. Ik ben naar enkele
universiteiten gegaan waar men in het verleden zelfs professoren had vermoord.
Tegenwoordig lijkt alles weer rustig en kalm. De studenten nemen hun studie weer
ernstig op. Ik heb vele ontmoetingen gehad en die verliepen gedisciplineerd en
ordelijk. Overal zei men mij, dat er thans weer een geheel andere sfeer heerst. Men
kan deze symptomen ook in Europa waarnemen, met inbegrip van Duitsland.

Bent u van mening dat ondanks dit alles jonge mensen voldoende worden betrokken
bij de politieke besluitvorming?
In mijn partij zijn het de dertig- en veertigjarigen die de basis van onze organisatie

vormen. De jongere mensen hebben niet de invloed in onze partij, die ik zou willen
dat zij bezaten. En zeker nemen zij niet voldoende deel aan de besluitvorming. Maar
het is tevens juist te zeggen, dat dit niet voorkomt uit het feit dat politieke partijen
geen jonge mensen aan de top zouden willen aanvaarden. In mijn jeugd was het
eenvoudig. In het milieu waar ik uit voort ben gekomen sloten wij ons als
vanzelfsprekend bij de jeugdorganisatie van de socialistische partij aan. Dit deden
zowel de jonge boeren als de vissers. Maar vandaag de dagmet al die nieuwe politieke
groeperingen, die dit soort tradities missen, ligt dit anders. Er zijn tegenwoordig
zoveel experimenten onder radicale groepen tot aan de communisten toe, die
afzonderlijke maoisten kennen. Hetzelfde geldt voor rechtse en ultrarechtse
groeperingen. Toch ben ik niet pessimistisch. Ik denk veel over die jonge mensen
van vandaag en vooral over de aanzienlijke tijd die zij nodig zullen hebben om zich
te leren wijden aan ernstig politiek werk. Het zal moeilijker voor hen zijn om dit
doel te bereiken in onze tijd, dan vroeger.

Hoe ontwikkelen zich de handelsrelaties tussen Noorwegen en de landen van
Oost-Europa?
Dat is eveneens een moeilijk probleem. Niet in de grond van de zaak, natuurlijk.

Maar we hebben nu vele gezamenlijke verklaringen tussen Noorwegen en alle
Oosteuropese landen waarbij wordt gesproken over het verder ontwikkelen van
wetenschappelijke en culturele betrekkingen en eveneens over het uitbreiden van
economische banden. We hebben in deze sector economische commissies opgezet.
Maar de werkelijke resultaten van al deze activiteiten zijn slechts beperkt. Onze
handel met Oost-Europa is buitengewoon klein vergeleken met de andere westerse
landen of de hele wereld.
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Neem ik juist waar, dat u min of meer zegt, dat terwijl er vele vrome overeenkomsten
worden getekend en overeengekomenmet betrekking tot Oost-Europa, in werkelijkheid
er geen concrete resultaten zijn.
Er is zeer veel good-will, maar het schijnt moeilijkheden op te leveren deze om

te zetten in een veelbetekenende toename van werkelijke handel. Misschien begeven
wij ons langzamerhand in de goede richting, maar ik meen dat de handel met het
Oosten slechts drie of vier procent van ons totaal omvat.

Er moet nog een lange moeizame weg bewandeld worden.
Maar dit is het algemene vraagstuk in de betrekkingen tussen Oost en West.

Maar kan ik stellen dat u wel een enthousiaste aanhanger bent van de politiek van
détente?
Mijn generatie, met de ervaringen van de dertiger jaren, de terugslag voor Europa

in de dagen van Adolf Hitler, de bezetting, enzovoorts, heeft van ons niet alleen
vurige aanhangers van een hechte defensie gemaakt maar ook aanhangers van de
NAVO. Er is mogelijk enige aarzeling bij jonge mensen, maar even onder de jongeren
in Noorwegen, dit wijzen de publieke opinie-onderzoeken uit die vier maal per jaar
worden genomen, is een grote meerderheid van mensen, die het eens is over een
gemeenschappelijke verdediging en de principes van de NAVO.

Neemt u mij niet kwalijk dat ik enigszins verbaasd ben maar ik sprak niet over
defensie, maar détente. Détente zelfs tussen beide helften van Europa!
O, nu begrijp ik u. Ik ben absoluut een aanhanger van de détentepolitiek.

Er is namelijk geen redelijk alternatief.
Daar ben ik het mee eens. Ik geloof dat het ergste wat Europa zou kunnen

overkomen is dat wij terug zouden keren naar de toestanden van 1912-1913 of van
1938-1939, waardoor Europa totaal verdeeld raakte, versplinterde in kleine staatjes,
ieder met een eigen afzonderlijke buitenlandse politiek, met hun intriges, met hun
bemoeienissen om eigen voordelen na te streven zoals wij hebben gezien in de
perioden die leidden tot twee Europese oorlogen. We moeten nooit meer tot een
dergelijke situatie terugkeren. Dat is uitermate belangrijk. Ik ondersteun de huidige
defensiesystemen zoals die er zijn, tot het moment dat het mogelijk zal blijken te
zijn deze te vervangen met breder opgezette organisaties die de samenwerking en
veiligheid kunnen garanderen niet alleen voor Europa maar voor de wereld in haar
geheel.
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Michel Rocard

Michel Rocard werd op 25 augustus 1930 te Courbevois in Frankrijk
geboren. Hij volgde de École nationale d'administration. In 1958 werd hij
inspecteur des finances. In 1950 voegde hij zich reeds bij de l'Association
des etudiants socialistes (SFIO). Hij werd een der oprichters van de PSU.
In mei 1969 deed hij mee aan de presidentsverkiezingen tegen Georges
Pompidou en verzamelde 800 000 stemmen. In mei 1974 neemt hij deel
aan de presidentscampagne van François Mitterand. In oktober van dat
jaar verlaat hij de PSU en sluit zich aan bij de socialistische partij (PS) van
Frankrijk. Hij is momenteel nationale secretaris van die partij speciaal
belast met de publieke sector.

Gelooft u dat wij genoeg op de hoogte zijn van het Sovjet-systeem? Worden wij
hierover objectief geïnformeerd? In uw boek ‘Questions à l'état socialiste’ heeft u
zojuist opgemerkt, dat onwetendheid tot achterdocht leidt.
Ik ben het met u eens. Wij weten niet genoeg over de Sovjet-Unie. Maar dit is

nauwelijks een vraagstuk wat de Sovjet-Unie alléen zou betreffen. Het duidt eigenlijk
het autoritaire aspect van het mechanisme van de macht aan. Wanneer we juist
geïnformeerd willen zijn over de sociale betekenis van wat er in de Sovjet-Unie
plaatsvindt of in staat willen zijn om toekomstige gebeurtenissen die in dat land gaan
plaatsvinden te analyseren (bijvoorbeeld de vraag waar de invloeden van sociale
klassen in de Sovjet-Unie precies liggen) ja, dan weten we nog veel te weinig.
Wanneer wij ons echter de vraag stellen welke betrekkingen er zijn tussen
partijorganisaties en staatsorganisaties in de Sovjet-Unie, of tussen theorie en praktijk,
tussen hoe men marxisme zou kunnen interpreteren en het soort cultuur dat in het
land aan de mensen wordt gepresenteerd, dan geloof ik, dat wij er zeer veel over
weten. Mijn eigen conclusie is dan ook: er is geen theorie van de macht in socialisme.
Ik zelf ben constant met de theoretische basis bezig om de betrokken elementen van
totalitaire invloeden in socialisme te bestrijden. De communisten weten dit van mij.
Ik heb de indruk dat zij weinig waardering hebben voor mijn werk. Marx pleitte
immers voor progressieve verdwijning van de staat? Hij schreef dikwijls over een
associatieve gemeenschap. Hij zei weinig over politieke partijen. Hij richtte er éen
op, de eerste internationale associatie van arbeiders, maar ontbond haar twaalf jaar
later. Deze partij was namelijk, zo meende Marx zelf, een bureaucratisch apparaat
geworden. Om die reden was hij van mening, dat binnen zo'n organisatie de
arbeidende klasse zich niet vrij zou kunnen ontwikkelen. De partij veranderde
zodoende eerder in een obstakel en hij ontbond haar. U begrijpt, dat dit gebeuren
vooral belangwekkend is tegen de achtergrond van de kolos-
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sale communistische bureaucratieën, zoals wij die thans in Oost-Europa zien. In meer
dan éen opzicht zouden wij eigenlijk de werkelijke Marx moeten herontdekken. Er
zijn nog andere kanten aan deze zaak, maar dat zou een lange uitleg vragen.

Deze tape blijft negentig minuten lopen.
Marx leefde lang. Hij heeft veel geschreven. Hij veranderde dikwijls van inzicht.

Hij maakte steeds vooruitgang in zijn denken. Hij begon zijn loopbaan immers als
filosoof. Zijn eerste gedachten, toen hij zelf nog jong was, betroffen de vraagstukken
rond de vervreemding. Hij nam waar, dat de arbeider door zijn verwevenheid in het
arbeidsproces met zijn eigenlijke arbeid enerzijds, en zijn vergoeding of salaris
anderzijds, nauwelijks meer zichzelf toebehoorde.

Hij was het eigendom van het bedrijf en wat voor soort bedrijf!
De arbeider was absoluut niet de schepper, laat staan de eigenaar van hetgeen hij

vervaardigde. Het was de werkgever die alles besloot. Marx gedachten over deze
vragen begonnen filosofisch. In een tweede fase van zijn werk en volgens mij is dit
zijn voornaamste boodschap, stelde hij een reeks begrippen samen om in staat te zijn
de samenleving te analyseren, of om de geschiedenis te kunnen analyseren. Het was
Marx die voor de eerste maal sinds de oude Grieken in termen van een serie modellen
dacht.

Zonder het hulpmiddel computers.
Inderdaad. Maar zoals bij Aristoteles meende Marx dat een idee, een gedachte

uitermate helder diende te worden geformuleerd en gepresenteerd. Een model is een
resumé van de gemeenschap, dat precies laat uitkomen wat er gebeurt wanneer de
voornaamste variabelen meespelen, en dat dus de minder belangrijke variabelen niet
laat uitkomen. Het model heeft de bedoeling aan te tonen in welke richtingen de
variabelen hun rol spelen, of om het anders te zeggen, welke de aard is van het
evolutionaire proces. Dit moet ongeveer te voorspellen zijn.Wanneermen nauwkeurig
de politiek van dag tot dag moet kunnen uitstippelen, dan dient men allereerst een
model te raadplegen om na te gaan hoe de betrokken variabelen zich in de
werkelijkheid gedragen binnen de gemeenschap in haar totaliteit genomen. Daarna
kunnen wij het functioneren en de onderlinge samenhang bestuderen van de modes
de production in de concrete samenleving, door Marx immers genoemd, de sociale
formatie. De voornaamste variabelen die Marx in dit verband uitkoos hadden een
dubbele functie. Hij sprak over produktieve krachten, waaronder hij verstond arbeid
in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht en anderzijds wetenschap en techniek.
Want
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het zouden wetenschap en techniek immers zijn, die bij zouden dragen tot de
overlevingskansen van de mens via de wijze waarop men de aarde en de bodem voor
de produktie zou aanwenden. De derde produktieve kracht was volgens Marx het
kapitaal, de werktuigen, enzovoorts, inbegrepen de landbouw. In het kapitalistische
systeem speelt de concurrentie de rol die het kapitaal voortdurend noodzaakt om
verder te groeien en verder te groeien. In het kapitalistische systeemmoet het bedrijf
immers steeds maar verder uitbreiden wil het überhaupt blijven bestaan. Kapitalisme
zelf is een produktieve kracht. VolgensMarx geldt de produktieve kracht voor iedere
vorm van produktie of wij nu spreken over het oude Griekenland of Rome, of over
het klassieke Aziatische collectieve dorp, of over feodalisme, een bourgeois
samenleving, of het kapitalisme, zelfs indien wij spreken over socialisme, de
produktieve krachten drukken steeds hun stempel en identiteit op de samenleving.
Wanneer wij stellen, dat een gemeenschap in de grond van de zaak agrarisch is, dan
kwalificeren wij een zekere karaktertrek van de arbeid, van de aard van
kapitaalgebruik, en van de aanwending van wetenschap en techniek. Alle andere
factoren in de gemeenschap scharen zich rond deze bepalende factoren. Maar hoe
zich te organiseren, of hoe de grondstoffen die beschikbaar zijn te gebruiken of hoe
het land te bewerken, zijn niet de enige vraagstukken waar de mensheid zich voor
ziet geplaatst. Waar vooral organisatie bij nodig is betreft de betrekkingen tussen
mannen en vrouwen die binnen een gemeenschap opereren. Het zijn de sociale
betrekkingen die van het hoogste belang zijn. Volgens Marx vormen die sociale
betrekkingen zich op drie niveaus.
Ten eerste: sociale betrekkingen tussen de mensen op economisch niveau. Hier

spreken wij dus niet over arbeid, kwaliteit of kwantiteit, maar over salarissen, slavernij
en over de lage sociale kapitaalsvorming in een gemeenschap. Men zou hiertoe zelfs
de aandelenbeurs kunnen rekenen. Ten tweede: hier worden de machtsrelaties binnen
de gemeenschap bedoeld. Wie geeft de leiding? Hoe voeren de leiders hun macht
uit? En ten derde: de algemene sociale betrekkingen binnen een samenleving of alles
wat men zou kunnen samenvatten onder het woord ideologie. Zoiets als geloof,
godsdienst, de seksuele betrekkingen tussenmensen, de gedragspatronen, de waarden
en de prioriteiten.

Wanneer men dit allemaal heeft vastgesteld, zo meende Marx tenslotte, (hij was
werkelijk een heerlijke verteller en schrijver: u zou zijn historischewerken nauwkeurig
moeten bestuderen) dan zullen twee wetten overblijven. De eerste was, dat sociale
betrekkingen in een gemeenschap een feedback kunnen gaan opleveren ten opzichte
van de produktieve krachten, die hij verdeelde in krachtennet, een basisstructuur
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en een met een superstructuur. Volgens Marx werkten deze krachten in beide
richtingen. Dit aspect wordt door onze hedendaagse marxistische institutionalisten
over het hoofd gezien. Dit is dan de eerste wet. De tweede vertoont een belangrijke
graad van autonomie ten aanzien van wat in werkelijkheid plaatsvindt op ideologisch
of politiek gebied met betrekking tot de infrastructuur van de samenleving. Tenslotte
bepaalt de infrastructuur in laatste instantie de voornaamste karaktertrekken van een
gemeenschap. Men kan er alle politieke zaken uit afleiden. Hier functioneert een
hoge graad van autonomie, zoals bij de werkelijke levensomstandigheden, bij de
betrekkingen tussen de mensen onderling, bij contractuele betrekkingen en zelfs bij
de economische relaties, die in een samenleving werkzaam zijn. Het schijnt alsof
men deze twee belangrijke wetten onder alle organiseerde marxistische krachten,
die het communstische label dragen, is vergeten.

In Oost-Europa?
Niet alleen dáar. Onze Franse communistische partij veronachtzaamt ze ook. Om

tactische redenen heeft men de Franse arbeidende klasse met een marxistisch
vocabulaire opgevoed. Wij zullen hier dus mee moeten werken. Wij zullen het
vraagstuk van de vrijheid, zoals die in het marxistische taalgebruik wordt gebezigd,
aan de orde stellen.Men kanMarx uiteraard interpreteren alsof hij gezegd zou hebben,
dat alle vormen van exploitatie van de arbeiders zouden zijn terug te leiden tot het
privé-bezit van de kapitaalgoederen. Wanneer men maar op het niveau van de
economische betrekkingen tussen de mensen, het collectieve bezit van
kapitaalgoederen zou scheppen, dan zou de uitbuiting vanzelf verdwijnen en dan zou
de macht van het socialisme en de arbeidende klasse vanzelf een werkelijkheid
worden. Ik ben het hier allerminst mee eens. Marx heeft niet de tijd gehad om zelf
een machtstructuur op te bouwen. Zelfs bij een homogene klassestructuur is er tijd
nodig om een machtsstruktuur te ontwikkelen, om het vertrouwen van de mensen te
winnen, om een evenwicht tot stand te brengen bij de drang naar macht. Er is immers
tijd nodig om procedures vast te stellen voor het oplossen van geschillen, om
opvolgingssystemen te vormen, waarbij mensen de macht overdragen, en wat dies
meer zij. Er kan geen werkelijk machtssysteem bestaan, zonder dat men deze
vraagstukken heeft opgelost. Dus om eenvoudig aan te nemen dat wanneer men
eenmaal het privé-bezit van kapitaalgoederen heeft geliquideerd, men vrijwel
onmiddellijk zou worden geconfronteerd met een machtsstructuur waarbij iedere
onderneming of fabriek meteen haar natuurlijke leiders zal hebben gevonden en de
procedures om de leiders te kiezen zal hebben vastgesteld. Hen te vervangen, of
arbitraire conflicten tussen kameraden onderling of tussen bedrijven onderling
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te kunnen oplossen, behoort tot de wensdroom.Het bestaat eenvoudig niet. Enwaarom
bestaat dit niet, omdat men geen werkelijk begin maakte met het opzetten van een
democratisch machtsproces binnen de socialistische krachten, binnen de krachten
van de arbeidende klasse. Er wordt ook niet werkelijk over dit vraagstuk diep
nagedacht. Wat gebeurt er dus nu? Wanneer ten gevolge van een historische
ontwikkeling, meestal van een militaire orde, soms middels een oorlog van buitenaf
en soms als gevolg van een burgeroorlog, een situatie wordt geschapen, waarbij de
vakbonden naar de macht grijpen, welke macht krijgen zij dan in hun vingers? De
bestaande macht! Dit is dus meestal de macht welke de partij gebruikte, die de
burgeroorlog voerde. En zo zien wij het verbureaucratiseren van samenlevingen
ontstaan.

Van klassevraagstukken in landen wordt weinig begrepen.
Wat hebben de marxisten te zeggen over de gebeurtenissen in Ierland? Hoe

verklaren zij de botsingen tussen Fransen en Engelsen in Canada, tussen Vlamingen
en Walen in België, tussen de Israëli's en de Arabieren? Economische belangen en
de klassestructuren spelen bij al deze gebeurtenissen hun rol. En in het algemeen in
veel sterkere mate dan de commentatoren willen toegeven. Het vraagstuk Ierland is
immers een klassevraagstuk, dat bovendien wordt bemoeilijkt door ideologisch
gedrag, door ethnische en taalproblemen, door houdingen en salarissen, precies als
in België. Dit geschiedt in veel sterkere mate dan de marxisten bereid zijn om
doorgaans toe te geven laat staan dat zij iets van deze problemen begrijpen. Dit is
dus een duidelijke vergissing, die zij, die zich marxisten noemen, maken. Het is
allerminst een tekortkoming van Marx zelf, noch van zijn methode. Men constateert
hier echter, dat de beschouwingen over het ontstaan van het machtsapparaat veel
meer terugvallen op de wijze hoe Lenin het marxisme in de praktijk bracht. Maar
men besteedt weinig of geen aandacht aan die aspecten van het beleid van Lenin,
waar hij verzuimde Marx in praktijk te brengen. Daarom ben ik van mening, dat dit
allemaal een reden is om opnieuw een reeks analyses te trekken van het socialisme
in confrontatie met de macht.

Ik krijg de indruk, dat u een socialisme zou willen vestigen waarbij naar een
verschillende grens van de macht wordt gestreefd. Terzelfder tijd heeft u eens
geschreven: ‘'Il n'y a pas de liberté que dans l'obéissance...’
Maar toen sprak ik er juist over, dat dit de manier is waarop de Sovjets juist de

vrijheid interpreteren.

U zou dus een nodige gehoorzaamheid verder willen liberaliseren?
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Nee. Ik schreef de regel die u noemt uitsluitend om uitdrukking te geven aan de
situatie in de Sovjet-Unie. Vrijheid is een eenheid en ondeelbaar. Wij socialisten
aanvaarden allerminst de kapitalistische notie, waarbij men vrijheid in haar geheel
genomen een soort consequentie zou zijn voor een privé-leven en een sociale
organisatie gebouwd rond éen belangrijk vrijheidsprincipe, namelijk, vrijheid voor
de onderneming. Wij gaan hier niet mee akkoord. De vrijheid van ondernemen is
niet anders dan een intellectuele roof van wat vrijheid wordt genoemd. In wezen
betekent vrijheid van ondernemen slechts de vrijheid hebben om anderen te
exploiteren. Wij richten ons op de werkelijke vrijheid voor het individu, voor iedere
man en vrouw in de samenleving.

En om dit doel te bereiken werkt u nauw samen met de Franse communistische partij?
Henry Kissinger waarschuwde reeds tijdens de NAVO-vergadering van december
1975 voor het mogelijke ‘domino-effect’ à la Zuidoost-Azië, in Europa wanneer de
socialisten steeds meer samen zouden gaan met de communisten.
Ik zou soms willen dat Kissinger meer van dergelijke verhalen zou afsteken, want

het maakt hem tot een efficiënte bondgenoot van links Frankrijk.

Maar hoe beziet u dan Enrico Berlinguers benadering van de vraagstukken in Italië
gebaseerd op het zogenaamde ‘historische compromis’?
Het is niet mogelijk om vergelijkingen te gaan trekken tussen Frankrijk en Italië,

omdat de omstandigheden zo geheel anders zijn. We kunnen beide situaties slechts
afzonderlijk beschouwen. Om te beginnen: éen verschil is, dat de socialistische partij
in Italië oud en zwak is. Het heeft misschien twaalf of dertien procent van de stemmen.
Daarnaast is de Italiaanse communistische partij nogal verdeeld, beschikt over een
aantal kranten, die allemaal weer andere variaties op ideologische interpretaties van
de leer geven. De Italiaanse communistische partij heeft de gewoonte aan de kant
gezet om tegenstanders uit de partij te zetten.

Tegenstanders?
Partijleden met afwijkende meningen van de leer. Hun partijcongressen zijn min

of meer democratisch geworden. Het is eenvoudig verwonderlijk om te zien hoe zich
een evenwicht van krachten heeft gevormd tussen de verschillende stromingen binnen
de Italiaanse communistische partij. Men zou kunnen zeggen, dat de Italiaanse
communistische partij een vernieuwde, machtige sociaal-democratische stro-
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ming is geworden.

En in Frankrijk?
Nog eerst iets over Italië. Berlinguer heeft bij verschillende gelegenheden gesteld,

dat de Italiaanse communistische partij de tweede katholieke partij van Italië is. Vele
van hun partijleden werden gedoopt. Zij huwen in de kerk. Zij worden tijdens
kerkelijke plechtigheden begraven. In Frankrijk bestaat een zeer verschillende situatie.
Wij hebben reeds 75 jaar linkse krachten ontwikkeld in een land dat voornamelijk
door katholieken, protestanten, joden (zoals ik) of door militante atheïsten wordt
geregeerd. De linkse krachten zijn steeds in een culturele minderheid geweest.Wortels
van vertrouwen in links hebben eigenlijk nooit bestaan. De laatste tijd bevindt de
katholieke kerk in Frankrijk zich echter in een overgangsperiode. Diepe veranderingen
voltrekken zich. Massaal gaan de katholieken nu naar links over. De Italianen spreken
over een ‘historisch compromis’ omdat zij nu eenmaal geen andere diepgaande
wijzigingen meer tot stand behoeven te brengen. Bij ons zal de linkse vleugel nooit
afdoende georganiseerd zijn, wanneer het niet de links-katholieken omvat, die dus
binnen de christen-democratie opereren. Pas dan zullen ook wij voldoende macht
kunnen opbouwen om via verkiezingen aan het bewind te komen. Berlinguer heeft
natuurlijk volmaakt gelijk, ook wanneer hij stelt dat het eenvoudig niet mogelijk is
een groot land te regeren met een meerderheid van eenenvijftig procent van de
stemmen.

Men krijgt de indruk, dat nu zelfs Giscard d'Estaing met politieke standpunten van
links aan het flirten is.
Ja, dat is een soort slechte grap, die momenteel nogal eens de ronde doet. Ik ben

overigens altijd verbaasd geweest over hoe essayisten, commentatoren en journalisten
in het algemeen een veel te beperkt gezichtsveld schijnen te ontwikkelen, wanneer
zij de vinger willen leggen op wat er al zo in de gemeenschap en het leven gebeurt.
Wat u daar zojuist heeft gezegd, geeft inderdaad weer wat er in de Franse pers
momenteel wordt geschreven. Dit is natuurlijk onnozel. Ons doel is immers, om de
Franse volkskrachten de werktuigen te bieden, die socialistisch en niet bureaucratisch
georiënteerd zijn. Dit programma zal zeker nog twee decennia vergen.

Wat doen de communisten hieraan?
Ik ben van mening, dat de Franse communistische partij niet is afgeweken van

haar leninistische vorm en zeker niet in die mate zoals de Italianen onder Berlinguer
hebben gedaan. Verre van. Maar wat zij zeer goed schijnen te hebben begrepen is,
dat de interne machts-
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verhoudingen bij ons niet zullen kunnen worden gebaseerd op een greep naar de
macht. De communisten hebben dus demiddelen geschapen om hunmacht te vestigen
via verkiezingen en het verkrijgen van stemmen. Ten tweede: de Franse
communistische partij schijnt te hebben begrepen, dat zij rekening dient te houden
met de vraag naar vrijheid, welke vraag in een land als Frankrijk tenslotte enige
traditie bezit in het gebruik ervan. De Franse communisten proberen nu dan ook het
stigma van zich af te schudden, dat zij vóor een dictatuur van het proletariaat zouden
zijn. Zij zijn begonnen om de Sovjet-Unie te bekritiseren over vrije meningsuiting
voor personen in de oppositie. Zij hebben dus in enige mate hun eerder aanvaarde
doctrines gewijzigd. Er kunnen technische redenen voor deze oorsprong van deze
wijzigingen zijn geweest, maar zij raken wel de interne wettigheid van het
communistische leiderschap zoals het is gevormd en opgeleid. Tenslotte krijgt iedere
communist die in het communistische apparaat een leidende positie zal gaan innemen
een straffe opleiding in een kaderschool. De dictatuur van het proletariaat is steeds
de sleutel tot het systeem geweest. Wanneer men de kern raakt, dan raakt men het
ideologische cement van de wettigheid van een partij. Dit veroorzaakt uiteraard
problemen. Vergeleken bij de Italianen, zijn de Franse communisten veel
onbuigzamer.
Gezien van het standpunt van de kiezers zijn de Franse socialisten invloedrijker

dan de communisten. De communisten blijven echter een talrijker, beter
georganiseerde, en vooral een veel financieel rijkere partij. Geld is tenslotte belangrijk.
De communisten zijn eigenaar van een zeventigtal bedrijven in Frankrijk. De winsten
gaan naar de partij. Zij zijn eenvoudig zéer gefortuneerd. Hun jaarlijkse budget omvat
zo ongeveer zes miljard oude franken. Dit cijfer vertegenwoordigt waarschijnlijk
slechts de helft van de werkelijke begroting van de communistische partij. Hun budget
is twintig maal zo groot als het onze. Dit geeft een indruk van de macht die zij hebben.
En toch, ondanks dit alles, bezitten de Franse communisten geen aanvallende strategie,
die aangepast is aan de complexe problemen van een democratische samenleving.
En dit is het geval, omdat van het begin af hun oorspronkelijke doel geheel anders
was gericht. De communisten zijn dag en nacht in de weer om de voorstelling die
men van hun partij heeft en van haar doelstellingen terug te draaien. Zij proberen
daarbij met man en macht de informatie hierover in de hand te houden, zodat zij niet
over de mogelijkheid schijnen te beschikken om werkelijk verandering te brengen
in de inhoud van hun doelstellingen ten opzichte van de gemeenschap zelf. Om die
reden is onze bewegingsvrijheid hier belangrijker dan de hunne.
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Uw bondgenootschap met de communisten heeft tal van belangwekkende aspecten.
Wij zijn van mening, dat de arbeidende klasse, zoals de mensen, die met de handen

werken, maar ook de ambtenaren - men moet oppassen met het woordgebruik -
absoluut een bondgenootschap van links nodig hebben. Wanneer dit namelijk niet
tot stand zou zijn gekomen dan zou de rechtervleugel voor altijd aan de macht blijven.
Wij zijn van mening, dat wanneer deze linkse alliantie niet tot stand zou zijn gebracht,
de arbeidende klasse nooit werkelijk de socialistische krachten zou kunnen
vertrouwen.Wij bevinden ons nu in een stabiel bondgenootschap, een stabiele coalitie
met de communisten. En omdat de democratische socialistische doelstellingen voor
de samenleving duidelijk meer uitgesproken zijn om een vrije en complexe en
ontwikkelde gemeenschap tot stand te brengen, zijn wij in feite aan de winnende
hand. Het gaat langzaam misschien, maar we winnen. Wij zouden niet wensen, dat
de Franse communistische partij te veel moeilijkheden zou gaan ondervinden of dat
zij aan kracht zou gaan inboeten. Het zou een angstaanjagende gevaarlijke situatie
worden, wanneer wij de communisten in een woedende oppositiepartij zouden
veranderen. Dan zouden wij in ons land slechts met stakingen en chaos kunnen
worden geconfronteerd. Wij hebben allemaal de vooruitgang nodig. Dit kan worden
bereikt wanneer men evenwicht in de politieke situatie weet te brengen. Wij zijn van
mening, dat er in Frankrijk geen plaats is voor autoritair gezag. De communisten
weten dit. Daarom bestaat er binnen de socialistische partij van Frankrijk
eenstemmigheid over de verschillende thema's zoals ik u deze beschreef. Wij zijn
tenslotte pas vier jaar oud. Wij zijn nog steeds een ongelijksoortige partij. Zeventig
procent van onze leden sloot zich aan over de afgelopen drie jaren. Hun collectieve
cultuur is dus nog van korte adem. Wij ondervinden moeilijkheden bij het opleiden,
waarbij wij ons vooral richten op het wijziging brengen in de opvattingen op lange
termijn.
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Alexander Yefremov

Alexander Yefremovwerd in 1921 in de Sovjet-Unie geboren. Hij bezocht
eerst het instituut voor vreemde talen in Moskou. Van 1960-1961 maakte
hij deel uit van de redactie van het tijdschrift Za Rubjezom (Over de grens).
Van 1961-1965 bekleedde hij een leidende positie bij een internationale
journalistenorganisatie in de Sovjet-hoofdstad. In 1972 werd hij benoemd
tot secretaris van een hogere opleidingsschool voor functionarissen van
niet-nationale Sovjet-vakbondsorganisaties. Daarna promoveerde hij in
de geschiedenis en nam hij het voorzitterschap op zich van de
voorlichtingsraad van de Sovjet-vredesraad. Hij schreef tal van boeken,
waaronder Achter de schermen van beperkte oorlogen en Europa en het
kernwapen.

Toen wij elkaar in 1973 ontmoetten, had u in het boek Basis for a Lasting Peace in
Europe geschreven dat de Europese Conferentie, de Conferentie van Helsinki, tegen
het midden van dat jaar zou worden gehouden. Nu hebben wij die Conferentie van
Helsinki eindelijk gehad, weliswaar iets later. De inkt was nauwelijks droog, of de
Amerikaanse minister Schlesinger benadrukte, dat er nieuwe fondsen voor de
bewapening moesten komen. En generaal Haigh, de nieuwe opperbevelhebber van
de NAVO, zei enige dagen later in Londen dat Europa in gevaar bleef vanwege de
militaire dreiging van de Sovjet-Unie.
Wij hebben er natuurlijk rekening mee gehouden dat de Conferentie van Helsinki

niet uitsluitend goedkeuringen met zich mee zou brengen van de zijde van brede
lagen in de wereldgemeenschap,maar ook een zeker ongenoegen in een aantal kringen
zou veroorzaken.Wij wisten en voelden dit. Hierin schuilt niets verbazingwekkends.
Ik moet echter constateren dat wij merken dat het verzet tegen de besluiten van
Helsinki zéer groot, zéer ernstig is. Allereerst valt dit op bij de bestudering van de
buitenlandse pers. Om te beginnen werd onze aandacht getrokken door het feit dat
zeer vele kranten helemaal geen melding maakten van Helsinki. In Engeland,
bijvoorbeeld, lazen wij, dat slechts 3 000 exemplaren van een soort witboek werden
uitgegeven, terwijl de grootste kranten niets over dit document hebben bericht. Dit
is natuurlijk spijtig want wij zouden graag willen dat de hele wereld weet wat er in
Helsinki is overeengekomen. Ten tweede trekken die pogingen de aandacht, die
willen aantonen dat er in Helsinki praktisch niets is gebeurd, dat dit een onbelangrijke
gebeurtenis was en gauw vergeten zou worden. In dit opzicht moet ik zeggen, dat in
de Engelse pers, zoals de Daily Telegraph en ook in Amerikaanse kranten zoals de
New York Times artikelen verschenen, waarin werd gezegd dat men de besluiten van
Helsinki eigenlijk met pessimismemoest bezien.Wij delen deze opvatting natuurlijk
niet. Wij zijn van mening dat alles van ons zelf af-
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hangt, en als wij voor de uitvoering van de geest van Helsinki even hardnekkig zullen
vechten als we gevochten hebben om de conferentie te beleggen, dan zullen wij
uiteindelijk de nobele doeleinden bereiken waarnaar wij streefden.

Raymond Aron van de Figaro heeft in een commentaar op Helsinki gezegd, dat nog
nooit een zo groot aantal diplomaten gezamenlijk zo weinig had bereikt.
Wij zijn het hiermee juist niet eens. Ik ken Raymond Aron als een belangrijke

publicist, als een specialist op het gebied van vraagstukken van de internationale
betrekkingen en militaire strategie. Maar in dit opzicht ben ik het niet met hem eens.
Wij moeten Helsinki niet alleen bezien vanuit een standpunt van het verleden of het
heden, maar ook vanuit een standpunt van de toekomst. Vanuit het standpunt van
het verleden en het heden bezien is het reeds op zichzelf een ongehoord feit, dat
drieëndertig staten van Europa, samen met de Verenigde Staten en Canada in staat
waren achter éen tafel te gaan zitten, over gezamenlijke problemen te spreken en dit
document uit te werken. Het was een uniek feit, dat getuigde van ontspanning. Dat
is het eerste. Ik heb onlangs een boek over Europese veiligheid geschreven. Het is
in oktober 1975 in de verkoop gekomen. Ik beschrijf erin dat in 1966, toen de landen
van het Warschau-pact voor het eerst een uitnodiging presenteerden om een
conferentie in Helsinki te beleggen, er van de zijde van bijna alle grote mogendheden
een weigering kwam.Men verklaarde dat zo'n conferentie moeilijk plaats kon vinden
wegens de scherpe tegenstellingen en standpunten tussen de landen van West- en
Oost-Europa. In de jaren vijftig of zelfs in de jaren zestig was zo'n conferentie nog
niet uitvoerbaar. Toch is het gelukt. Dit getuigt reeds van een positieve vooruitgang,
omdat de leiders van de staten uiteindelijk besloten toch rond éen tafel te gaan zitten
en te pogen een gemeenschappelijk programma te vinden. Dit alleen al is een
uitzonderlijk succes van de ontspanning.
Ons standpunt over het feit dat velen zo negatief tegenover Helsinki staan, is het

volgende. De invloed van het militair-industrieel complex is in deze sterk voelbaar.
Men is natuurlijk van plan - zoals wij uit de Amerikaanse pers, zoals de New York
Times, of de NAVO-pers lezen, om een belangrijke vervanging van militair-technisch
materiaal door te voeren. Men wil de vliegtuigen vervangen. U kent deze zaak
waarmee een bedrag van vele miljarden dollars is gemoeid. Blijkbaar gaat men de
uitrusting vervangen van de landstrijdkrachten, van tanks en andere onderdelen van
militaire techniek, zoals deNew York Times heeft bericht. Natuurlijk leidt ontspanning
er ondermeer toe, dat het moeilijk wordt deze militaire uitgaven te financieren. Ik
las
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een artikel van de Amerikaanse minister van Defensie Schlesinger in het tijdschrift
NAVO Review geschreven aan de vooravond van Helsinki. Hij zei van mening te zijn
dat het steeds moeilijker werd fondsen te krijgen voor militaire doeleinden.

Wat voor indruk maakt het op u dat twee Amerikaanse topofficials, Henry Kissinger
en Schlesinger, elkaar eigenlijk voortdurend tegenspreken? Dit wordt ook openlijk
in de Amerikaanse pers toegegeven.
Het is volkomen begrijpelijk dat ook wij de verschillen in bepaalde standpunten

opmerken tussen de heren Schlesinger en Kissinger. Dit weerspiegelt geloof ik twee
politieke gedragslijnen of twee standpunten omtrent de vraag op welke manier de
gebeurtenissen zich zouden moeten ontwikkelen. Schlesinger is van mening dat men
zoals vroeger uitsluitend moet handelen vanuit een standpunt van een politiek van
angst aanjagen, dat wil zeggen, de weg van opeenhoping en vervolmaking van het
militaire wapen. Hij, als vertegenwoordiger van het militair-industriële complex, is
kennelijk bang voor een inkrimping van het militaire apparaat. Aan de andere kant,
voor zover ons bekend, getuigt het optreden van de heer Kissinger van begrip voor
het feit, dat het enige alternatief voor ontspanning een mundiale oorlog is. Dit is voor
ons een meer realistische benadering van het probleem dan de uitspraken van de heer
Schlesinger.

Het is in Washington bekend, dat het erg nuttig is geweest dat de heer Kissinger vrij
dikwijls naar Moskou is geroepen, bijvoorbeeld tijdens de crisis rond Israël in 1973.
Bezoeken aan Moskou hebben een opvoedende waarde. Hier kan ik over meepraten.
Het zou misschien nuttig zijn als de Sovjet-minister van Defensie regelmatiger zijn
Amerikaanse collega naar Moskou zou laten komen.
Met een reeks landen hebben wij reeds dergelijke betrekkingen ontwikkeld, in het

kader waarvan vertegenwoordigers van ons militaire departement, geregeld bezoeken
aan andere landen brengen en op hun beurt bezoek ontvangen van leiders vanmilitaire
departementen. Met name is dit bij ons het geval met Frankrijk, waarmee wij zulke
contacten hebben. Ook met een reeks andere landen. Voor dergelijke ontmoetingen
is goede wil van beide kanten nodig. In dit opzicht zouden we natuurlijk wensen dat
de heer Schlesinger zijn optreden meer realistisch zou benaderen. Met grote
ongerustheid hebben wij bijvoorbeeld kennis genomen van enkele van zijn
standpunten op het gebied van vraagstukken rond de atoomstrategie. Ik heb een ander
boek geschreven,Europa en het kernwapen. Ik heb een reeks werken aan dit vraagstuk
gewijd. Ik was persoonlijk zéer ongerust over enkele nuances in het Amerikaanse
militair-strategische doctrine. Volgens mij bestaan er

Willem Oltmans, Europa. 25 interviews over de toekomst van de Oude Wereld



195

twee zeer gevaarlijke momenten, namelijk wanneer de Amerikanen weer zouden
terugkeren tot het oude idee van beperkte kernoorlogen, een idee dat reeds als zéer
gevaarlijk werd verworpen in de jaren vijftig. Wanneer Schlesinger nu zegt dat men
beperkte atoomslagen kan toebrengen aan militaire objecten, dan lijkt me dit een
levensgevaarlijke politiek, omdat deze kan leiden tot een escalatie van oorlog en wel
tot een mundiale kernoorlog. Het tweede punt is, dat Schlesinger er een voorstander
van schijnt te zijn om desnoods als eerste het kernwapen te gebruiken. Wij vinden
dit eveneens zéer gevaarlijk. Bijvoorbeeld zijn woorden naar aanleiding van de
mogelijkheid om atoomwapens te gebruiken in Europa of Korea. Ik vind dat wij ons
moeten houden aan de geest van het besluit van de generale assemblée van de
Verenigde Naties, dat een resolutie inhield waarin men de toepassing van geweld of
de toepassing van het atoomwapen afwees. Ik geloof dat wij hieraan zouden moeten
vasthouden. Praatjes over beperkte atoomoorlogen zijn uitzonderlijk gevaarlijke
praatjes. Zij bevorderen uiteraard niet het onderling begrip tussen de volken noch de
vriendschap tussen naties. Het is beter om van het gebruik van zulke loze woorden
af te zien.

Welk effect heeft de verklaring van Helsinki volgens u op laten we eerst zeggen de
publieke opinie in het oostblok van Europa, vooral in de Sovjet-Unie gehad?
Ik heb met zeer veel mensen over Helsinki moeten spreken. Mij werd gevraagd

lezingen te houden over de besluiten van Helsinki, niet alleen in Moskou, ook bij
arbeiders van een aantal fabrieken. Gisteren heb ik bijvoorbeeld gesproken in een
fabriek voor automatische communicatiemiddelen. Een week geleden heb ik in Gorki
gesproken op verzoek van plaatselijke arbeiders. Tijdens openhartige gesprekken
met zulke doorsneemensen, die ver van de politiek staan, en in de fabrieken werken,
toonden zij zeer veel belangstelling voor de besluiten van Helsinki. Men was van
mening dat zij de vrede zouden versterken en dat men langs deze weg zou kunnen
komen tot verdere ontspanning, tot ontwapening, en rustige, vriendschappelijke
betrekkingen met andere staten, vooral de landen van Europa. Te midden van onze
bevolking dus, zoals arbeiders en employés, heeft Helsinki sterke weerklank
gevonden, waarbij ik dan nog zwijg over de intelligentsia die zeer aandachtig dit
verdrag heeft bestudeerd en dit een uitstekend programma voor de toekomst vindt.

Ik heb op een aantal scholen op mijn reis door de Sovjet-Unie gesproken. U stelde,
dat in tegenstelling tot de westerse pers Prawda en Izwestia en andere publikaties
de hele tekst van Helsinki hebben
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opgenomen. Op mijn vraag aan uw studenten of zij ook inderdaad de tekst hadden
gelezen was er geen enkele scholier of student die het document echt van A tot Z had
gelezen. Gelooft u niet dat het hoogst urgent is dat iedere docent in de Sovjet-Unie
- en hetzelfde geldt voorWest-Europa - in zijn klas als huiswerk opgeeft het bestuderen
van deze tekst, het bespreken van deze tekst? Ik zou zeggen: het zou even populair
moeten worden als het rode boekje in China?
Nee, dat ben ik niet met u eens. Het comité voor bescherming van de vrede heeft

bij ons het besluit genomen dat het nodig is dat - niet in de loop van éen dag, maar
in de loop van vele weken en maanden - de leden van ons comité zo breed mogelijk
de besluiten van Helsinki liefst zo gedetailleerd mogelijk gaan bespreken. Er wordt
een campagne gevoerd wat betreft dit document. Het is zo uitvoerig en in een
juridische taal geschreven, dat het voor de gewone man uiteraard moeilijk is het
document helemaal te lezen. Er staan een reeks deskundige termen in. De
hoofdprincipes worden echter door de mensen begrepen. Zij horen ze via de radio.
Maar de kneepjes te begrijpen, moet men het natuurlijk gedurende een langere tijd
bestuderen. Het Sovjet-comité voor Europese veiligheid en het Sovjet-comité voor
de vrede, hebben juist besloten in de loop van de komende maanden deze bestudering
zo breed mogelijk te organiseren.

Ik ben toch bezorgd, dat het niet een programmapunt in het onderwijs is. Te beginnen
bij de pioniersschooltjes.
Het lijkt me, dat kinderen niets van dit document zullen begrijpen, omdat het

nauwelijks in kinderlijke taal is geschreven, maar in een taal voor volwassenen.

Ik spreek niet over de taal van het document. Die kan worden aangepast. Ik spreek
over de inhoud. Het gaat mij om de inhoud. Ik heb op een school met een jongen van
16 jaar gediscussieerd. Hij legde mij uit wat historisch optimisme was. Kunnen we
dan Helsinki niet met de kinderen bespreken?
Zestien-jarigen zijn natuurlijk geen kinderen meer. Ik bedoel kinderen van acht,

negen, tien, elf jaar. Met kinderen boven de veertien, vijftien jaar bestudeert de
Komsomol-organisatie de akkoorden van Helsinki in de scholen.

Twee of drie jaar geleden ontmoette ik u voor de bespreking van Grenzen aan de
groei. De NAVO had toentertijd aangeboden haar secretaris-generaal naar Moskou
te zenden. Maar de Sovjet-Unie antwoordde: ‘Wij zijn niet geïnteresseerd.’ U zette
uiteen dat het tijdverlies zou zijn om met Manlio Brosio te praten. Nu zijn we drie
jaar
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verder. Ik geloof dat er nog steeds geen gesprek op gang is.
U weet dat meermalen ons standpunt is bekend gemaakt. De Sovjet-Unie stelde

voor dat als het onbereikbaar zou zijn de NAVO te ontbinden, dat dan tenminste een
geleidelijke ontbinding van deze militaire organisatie bereikt zou moeten worden.
Daarom zijn wij van mening dat hoe eerder dit verwezenlijkt wordt, hoe beter dit
voor de hele wereld zal zijn. Rekening houdendmet de huidige realiteit is het duidelijk
dat het Westen niet gereed is voor de ontbinding van onze wederzijdse militaire
organisaties. Wat blijft er derhalve over? Het alternatief van een confrontatie, óf
geduldige onderhandelingen over beperking van de bewapening en de strijdkrachten,
met name in Midden-Europa. Wij hopen zeer, dat het na Helsinki zal lukken in dit
opzicht een bepaalde vooruitgang te bereiken en te beginnen met een beperking van
de bewapening, want er bestaat nu natuurlijk veel te veel bewapening voor dit
continent. Hoe eerder dat gebeurt, hoe beter het voor ons allen zou zijn.

De Nederlandse socialistische partij, de PvdA, helt over naar beknotting van de
NAVO. Secretaris-generaal Joseph Luns heeft reeds de televisie gebruikt om de
publieke opinie te beïnvloeden om die defensieuitgaven weer verhoogd te krijgen.
We zitten in een vicieuze cirkel.
Het lijkt me dat hier gestreefd moet worden naar onderlinge afspraken. De

hoofdzaak is natuurlijk dat op het ogenblik de atoombewapening beperkt moet
worden, want deze is de gevaarlijkste. Als dit is gebeurd, komt het mij voor dat de
volgende stap gemakkelijker zal zijn, wat betreft de beperking van de vloot,
onderdelen zonder kernwapens enzovoorts. Beperking op dit punt is des te
belangrijker, omdat hierover al gedurende vele jaren concrete onderhandelingen
werden gevoerd. Onze militaire Amerikaanse en Sovjet-specialisten, hebben al min
of meer de vraag opgehelderd welke besluiten er moeten komen om de veiligheid
van de beide partijen niet in gevaar te brengen. Daarna zullen volgens mijn
persoonlijke mening, even gedetailleerd en diep de vraagstukken worden bekeken
die betrekking hebben op de zee en het land.

Nederland heeft zelf geen atoomwapens. Het is dus een kwestie tussen Amerika en
de Sovjet-Unie.
Duidelijk.Wat betreft Nederland en andere landen van Europa: hier zijn natuurlijk

de onderhandelingen in Wenen belangrijk om zo gauw mogelijk een wederzijds
aanvaardbare oplossing te vinden om de veiligheid van alle partijen te bevorderen.
Het lijkt mij erg belangrijk op dit moment te streven naar een beperking van de
strijdkrachten in Europa.Wij letten er uiteraard ook aandachtig op wat er in Nederland

Willem Oltmans, Europa. 25 interviews over de toekomst van de Oude Wereld



198

gebeurt. Ik heb met veel belangstelling het besluit van de PvdA gelezen, dat oproept
tot een beperking van de strijdkrachten. Volgens mij behoort Nederland nu tot de
eerste landen, die door hun voorbeeld tonen, dat men zo gauw mogelijk tot
ontwapeningmoet overgaan. Als het voorbeeld van Nederland zich verder verspreidt,
dan kan dit uiteraard leiden tot een grote beperking van alle strijdkrachten van Oost
en West.

Wat is uw indruk van de ontwikkeling in de vooruitgang van de progressieve krachten
in Frankrijk, Italië, Portugal, misschien een beetje Griekenland? Daarbij spreekt
Cunhal, de Portugese communistische leider, heel anders dan Berlinguer in Italië.
Ik moet om te beginnen zeggen, dat ik geen specialist ben op het gebied van

vraagstukken van de internationale communistische beweging. Mijn hobby, als ik
het woord hobby mag gebruiken, dat zijn militair-politieke vraagstukken, want over
dit thema heb ik, in de loop van de laatste tien jaar, een aantal boeken en artikelen
geschreven. Praktisch bestaat mijn overige werk in het me bezighouden met de
internationale vakbeweging, maar niet de communistische. Dat zijn zéer verschillende
problemen. In grote lijnen wil ik alleen dit zeggen, dat de communistische beweging
momenteel zo'n uitgebreid, gevarieerd karakter heeft gekregen, dat er natuurlijk
allerlei nuances in zijn gekomen. Er zijn verschillende standpunten ten opzichte van
diverse vragen en het spreekt vanzelf, dat naarmate we verder in de tijd gaan, er meer
nuances zullen komen. Het leven is immers gecompliceerd. Het is een natuurlijke
zaak dat iedereen zijn standpunt naar voren brengt en om het onder éen noemer te
brengen: dit is een interne kwestie van alle communistische partijen. Wat Frankrijk
en Italië betreft: daar is door de presidentsverkiezingen duidelijk voelbaar - de
verkiezing van een president in Frankrijk en de gemeentelijke verkiezingen in Italië
- dat daar een enorme verschuiving naar links is en logisch gezien zal dat zo verder
gaan. Uiteraard zal deze verschuiving ook een bepaalde uitwerking hebben op de
buitenlandse politiek. Wij kennen de programma's van de linkse krachten van
Frankrijk en de linkse krachten in Italië. Deze programma's bevatten een heel andere
weg naar ontspanning dan de weg in het programma van de huidige regerende kringen
in die landen. Het is logisch dat zij, als zij aan de macht komen, hun nieuwe ideeën
omtrent dit vraagstuk naar voren zullen brengen.

U bent in de vakbond geïnteresseerd. Als nu zoals u zegt atoombewapening prioriteit
nummer éen is, wat kunnen nou de vakbondsorganisaties concreet doen in het geval
Frankrijk-Sovjet-Unie, Nederland-
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Sovjet-Unie, om regeringen tot die prioriteit te dwingen?
De vakbonden treden momenteel erg actief op bij de beslissingen van een aantal

politieke vraagstukken. Als ze zich vroeger bezig hielden met zuiver economische
problemen, dan besteden de grote vakbondscentra van het Oosten en het Westen, te
oordelen naar hun besluiten, steeds meer aandacht aan deze (politieke) vraagstukken,
met name in Engeland. Neem het laatste Britse congres van de trade-unions, waar
gezegd werd dat er zoveel mogelijk gesproken moest worden, dat er gestreden moest
worden voor kernontwapening. Hetzelfde geldt voor Frankrijk. Dus de vakbonden
zijn op dit terrein momenteel zeer actief in de strijd voor de vrede. Ik was onlangs
bijvoorbeeld op een conferentie in Rostock in de Duitse Democratische Republiek.
Daar was een werkconferentie van vertegenwoordigers van Scandinavische landen,
van West-Duitsland, van de Duitse Democratische Republiek, van Polen en de
Sovjet-Unie. Daar waren Denen, Finnen, Zweden, Noren. Ik moet zeggen dat alle
vakbondsvertegenwoordigers zeer actief bezig zijn voor het scheppen van een
atoomloze zone in het noorden van Europa en aan de orde stellen om druk uit te
oefenen op hun regeringen om een dergelijke zone te bereiken. Zij pleiten duidelijk
voor kernontwapening.

Hoe ziet u de essentie van de toekomstige toenadering tussen de twee helften van
Europa?
Ik ben van mening dat de toenadering juist moet geschieden in de geest van de

besluiten van Helsinki in alle richtingen, die daar zijn bedongen. Het eerste en het
belangrijkste is de militaire ontspanning. Volgens mij moet daarop de voornaamste
aandacht worden gericht: op de onderhandelingen in Wenen over beperking van de
bewapening. Ten tweede moet de ontspanning niet alleen verspreid worden over
Midden-Europa, maar ook over de noordelijke en zuidelijke rayons van Europa. Dit
is het tweede. Ten derde moeten wij volgens mij buiten de militaire vraagstukken
verder gaan met ons bezig te houden met dat, waarmee wij het laatste jaar al actief
bezig zijn, namelijk met de ontwikkeling van economische, wetenschappelijke,
technische samenwerking met als doel een maximaal gebruik van de hulpbronnen
van Europa voor een verhoging van de welvaart van onze volken. Dat wil zeggen de
handel en samenwerking opvoeren. Ten vierde geloof ik dat in de besluiten van
Helsinki ook werd gesproken over uitwisseling van mensen en ideeën. Ook dit zal
het leven maximaal veranderen opdat er een zo groot mogelijke uitwisseling tussen
onze landen komt op het gebied van culturele prestaties, opdat er een wederzijdse
kennismaking komt. De hoofdzaak is dat dit alles plaatsvindt in een goedwillende
op wederzijds begrip berustende geest, in een geest van toe-
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nadering tussen de volken. Dit is de richting. Dit is geen snel proces, het zal een
langzaam proces zijn als resultaat van het feit dat sommige krachten bang zijn voor
een dergelijke ontspanning. Toch denken wij dat Europa op weg is naar het betere,
naar een rustiger leven opdat er geen militaire catastrofe komt. Het moet gebeuren
in een geest van een ontwikkeling van het continent tot een continent van vrede en
rust. Dus in deze drie richtingen.

Is men bang voor deze ontspanning? Juist omdat misschien de krachten van het
communisme steeds belangrijker en sterker worden? Dit is éen kant van de bangheid.
Aan de andere kant vindt men in het Westen de beperkingen op het reizen van de
Sovjet-Unie naar kapitalistische landen een voorbeeld van bangheid van Sovjet-zijde.
Zijn we allebei nog niet wat te aarzelend?
Eigenlijk gezegd is het lastig hier over bangheid te spreken of het woord bangheid

te gebruiken. Er bestaat bij ons een zekere ongerustheid over het feit, dat de
bewapeningswedloop verder blijft gaan. De militaire uitgaven zijn bij ons stabiel.
Zij worden niet hoger. Maar in het Westen groeien zij steeds en breiden zij zich uit.
Men verricht zeer gevaarlijke werkzaamheden op het gebied van militair onderzoek.
U weet dat wij bij de organisatie van de Verenigde Naties een speciaal voorstel
hebben ingediend tot het verbod van ontwikkeling van wapens voor massale
vernietiging. Wij willen dus alleen maar dat er sneller een zekere beperking van de
strijdkrachten zal komen. Er heerst bij ons grote ongerustheid omdat er in dit probleem
erg weinig beweging zit. Wat uw vraag betreft dat er nog te veel beperking is op
onze burgers om naar het buitenland te gaan, zou u bij een interview van onze
voorzitter van Intoerist blijken, dat wel steeds meer mensen naar het buitenland gaan
als toeristen, als wetenschapsmensen, enzovoorts. Veel problemen zijn hier natuurlijk
nog verbonden aan de buitenlandse valuta, want naar mij is verteld, heeft de inflatie
in het Westen een sterke groei van de prijzen veroorzaakt. Wij moeten compensatie
vinden, geld vinden om deze zaken te kunnen betalen. Op dit gebied hebben veel
van zulke problemen een zuiver technische aard. Het lijkt mij dat deze moeilijkheden
in de komende tijd overwonnen zullen worden. In zijn geheel genomen staan wij er
achter dat ook onze burgers zoveel mogelijk naar het buitenland reizen en dat -
omgekeerd - hierheen meer mensen uit andere landen komen.

We komen nu tot de kern van het wantrouwen aan beide kanten, geloof ik, wanneer
u zegt: Wij geven niet méer uit aan de bewapening. Wij zijn stabiel in onze kosten
voor de bewapening. Bij ons worden juist voortdurend cijfers gepubliceerd dat de
Sovjet-Unie 38% van
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het nationale inkomen aan de bewapening spendeert. Wat zouden we kunnen doen
dat men echt elkaar gelooft? Dat is de essentie.
Ik geloof in de officiële gegevens, die door onze staat worden meegedeeld. Dat is

volkomen begrijpelijk. Daarom kan ik hier niets toevoegen aan hetgeen bij die
officiële uitgaven is vermeld. Zij worden bevestigd door de opperste-Sovjet van de
Sovjet-Unie. Zij worden bekeken door de commissie voor bewapening van de
opperste-Sovjet van de Sovjet-Unie. Ik kan naar aanleiding hiervan geen twijfel
uitdrukken. Ik persoonlijk geloof in de juistheid van deze cijfers.

U en ik zijn bereid dit te geloven, maar ik wil naar de kern van het probleem. Ik kan
u verzekeren dat als ik in mijn krant zet dat de opperste-Sovjet bekend maakt dat het
zoveel is en dat de militaire uitgaven niet hoger zijn, dat ik of uitgescholden word
dat ik communist ben geworden. Of er wordt gewoon gezegd: hij zuigt het uit zijn
duim. Hij kletst maar wat. Hij fantaseert. Hoe moeten we dat bestrijden? Dat is de
kern.
Weet u, DrewMiddleton over wie u sprak, heeft een boek geschreven of Amerika

een volgende oorlog te boven zal komen. Ik heb dit boek gelezen. Ik heb omtrent dit
punt ook Sebastian Haffner gelezen, uit West-Duitsland, de bekende publicist, die
u natuurlijk uitstekend kent en die in geen geval een pro-communist is, maar een
vertegenwoordiger van de officiëleWestduitse politiek en deze tot uitdrukking brengt.
Hij schrijft ronduit dat dergelijke uitspraken waarover het gaat, erop gericht zijn om
hetWesten zijn militaire inspanning te doen vergroten. Ik geloof dat de voortdurende
praatjes over het feit dat de Sovjet-Unie Europa wil aanvallen, ons weer terugbrengen
tot het militair-industriële complex. Zij zijn erop gericht dat er meer geld besteed
wordt voor militaire uitgaven. Het is hier moeilijk te zeggen hoe we kunnen
voorkomen dat u niet van communismewordt beschuldigd, zoals u zei. Ik kan u geen
enkele raad geven. Ik ben van mening dat we altijd alleen maar objectief moeten
zijn, ons eigen standpunt tot uitdrukking moeten brengen. U brengt uw standpunt tot
uitdrukking en ik het mijne. Maar wat het Westen betreft, herinner ik me de jaren
vijftig) toen men ook zei dat elke dag een oorlog te verwachten was, dat de
Sovjet-legers het grondgebied van West-Europa zouden betreden. Ik herinner me
generaal Norstadt die zei: ‘Ik weet niet in welke maand - ik meen van het jaar 1953
- de oorlog zal beginnen.’ Daarna begon de atoombewapening van Europa. Men
begon nieuwe Westduitse divisies te stichten. Wat bleek was dat dit alles natuurlijk
onzin was. Nu schrijven de Amerikaanse staatslieden zelf, George Kennan en andere,
dat de Sovjet-Unie na de oorlog nooit van plan was aan te vallen. De huidige praatjes
dat de Sovjet-Unie weer van plan is West-Europa aan
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te vallen zijn van hetzelfde type. Ze zijn er kennelijk op gericht om te bereiken dat
er meer geld wordt uitgegeven voor strijdkrachten, voor militaire uitgaven. Dat is
wat ik erover kan zeggen.

Is de wijze waarop de Sovjet-Unie de EEG-landen beschouwt, is dat van een punt van
eenheid of is dat van een punt van verdeeldheid? Hoe ziet de Sovjet-Unie de
EEG-landen om bijvoorbeeld de handel te vergroten? Wat interessant is, is dat China
- om de Sovjet-Unie dwars te zitten - een ambassadeur in Brussel heeft benoemd.
Zou het niet nodig zijn om de Europese economische samenwerking te vergroten
wanneer de Sovjet-Unie en de EEG ambassadeurs uitwisselden?
Ja, ongetwijfeld, dat denk ik ook. Ik denk dat het er ook van zal komen. Maar het

is belangrijk dat meteen bij de onderhandelingen met de gemeenschappelijke markt
de discriminerende punten opgeheven worden, die eens zijn ingesteld en tot nu toe
nog hinderen bij de ontwikkeling van de handel. Ik denk dat het zo ver zal komen
dat in een niet erg verre toekomst ook wij zo'n uitwisseling van ambassadeurs zullen
hebben. Ik ben tenminste van mening dat dit zal gebeuren. Ik geloof dat op het
ogenblik alleen maar meer aandacht is besteed aan het vraagstuk van de militaire
ontspanning, terwijl nu ook economische vraagstukken aan de orde zullen komen.
Het is kennelijk moeilijk al die vraagstukken tegelijk op te lossen.

Wanneer beginnen wij met de menselijke betrekkingen?
Volgens mij hebben er nu reeds meer contacten plaats. U en ik hebben drie jaar

geleden reeds menselijke contacten gelegd en volgens mij duren ze voort. Ik denk
dat zij er steeds zijn geweest en zich zullen blijven ontwikkelen. Welke contacten
moeten er nog meer zijn? Als er buitenlanders bij ons komen krijgen we geen ruzie
met hen en andersom. Wanneer onze mensen bij u komen verloopt alles ook heel
rustig. De contacten ontwikkelen zich steeds verder. Hoe meer het vertrouwen zal
worden versterkt, hoe meer zij zich zullen ontwikkelen en op hun beurt bevorderen
de contacten het vertrouwen, dat spreekt vanzelf. U bent hier geweest. Was er soms
iemand die u niet wilde ontmoeten van hen met wie u wilde spreken? Ik geloof dat
wij graag openhartig spreken over onze standpunten, al bent u het er misschien niet
helemaal mee eens met wat ik of een ander zegt. Maar uiteindelijk zoeken wij allen
samen een of andere gemeenschappelijke taal. Een gemeenschappelijke taal vinden,
dat is de hoofdzaak. Iedere willekeurige taal is beter dan de verschrikkelijkste zelfs
kleine oorlog.
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Stephan Doernberg

Professor Doernberg werd in 1924 in Berlijn geboren. Hij studeerde
geschiedenis aan de universiteit van Moskou. In Berlijn behaalde hij zijn
doctorstitel in de filosofie. Hij is thans directielid van het onafhankelijke
Instituut voor internationale politiek en economie in Oost-Berlijn. Hij heeft
een boek geschreven over de geschiedenis van de Duitse Democratische
Republiek, dat vier drukken beleefde en ook in andere talen is verschenen.
Naast een aantal artikelen publiceerde hij werken over internationale
betrekkingen, over de Europese veiligheidmet als titelWohin geht Europa?
dat in 1970 verscheen en over de nieuwe wereldgeschiedenis, bestemd
voor schoolgbruik. Hij werkte mee aan een collectieve uitgave in acht
banden over de geschiedenis van de Duitse arbeidersbeweging, en aan een
uitgave in meerdere delen over de Duitse geschiedenis als geheel, vanaf
de oude Germanen tot nu.

Het is mijn bedoeling een boek samen te stellen, met als thema dat de beide delen
van Europa meer en meer moeten samenwerken. Men kan verschillende ideologieën
hebben, die men niet moet proberen te veranderen. Laat elk zijn eigen overtuiging.
Toch moeten we gaan samenwerken en nauwe banden aangaan. Mijn eerste vraag
betreft de politieke deling van Duitsland als geheel. De London Observer is nog
steeds van mening dat de politieke deling van Duitsland een potentiële bron van
onverwachte explosies in de toekomst vormt. Er wordt zelfs gezegd dat een eventuele
Duitse burgeroorlog heel Europa zal meeslepen. Acht u een conflict tussen Oost- en
West-Duitsland eigenlijk nog wel mogelijk?
Volgens mij staan de belangrijke positieve veranderingen die vandaag de dag in

Europa plaatshebben en die tot uitdrukking zijn gekomen in de Slot-akte van Helsinki,
in verband met het feit dat alle deelnemende staten aan de conferentie over veiligheid
en samenwerking in Europa uitgaan van de bestaande realiteit. Zij hebben zich
verplicht de betrekkingen tussen de Europese staten te handhaven, geen geweld te
gebruiken binnen het kader van de internationale betrekkingen, de gelijkheid van
alle staten te eerbiedigen evenals de onschendbaarheid van de grenzen, en zich niet
te mengen in andermans aangelegenheden. Wanneer dit door alle staten zonder
uitzondering zou worden nageleefd, is daarmee de vraag beantwoord dat er geen
gevaar bestaat voor militaire conflicten van welke aard ook tussen twee staten, die
mogelijk niet slechts een gevaar betekenen voor zichzelf, maar ook voor heel Europa.
Dit geldt ook voor de beide Duitse staten, de Duitse Democratische Republiek en de
Bondsrepubliek Duitsland. Een van de aspecten van de koude oorlog was, dat door
de Bondsrepubliek Duitsland en ook door haar partners in de NAVO het bestaan van
de Duitse
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Democratische Republiek als staat niet erkend werd waardoor steeds de mogelijkheid
van een conflict open gehouden werd, dus van een burgeroorlog zoals u zei. Ik geloof
echter dat deze vragen op het ogenblik niet meer relevant zijn en dat het probleem
van een zogenaamde Duitse kwestie nu niet meer bestaat gezien de verdragen die de
Bondsrepubliek in de jaren 1970 tot 1973 heeft gesloten met de Sovjet-Unie, met
Polen, met de DDR en met Tsjechoslowakije. Ook de Slot-akte van de Conferentie
van Helsinki draagt hiertoe bij. Het is echter bekend dat er in de Bondsrepubliek, en
niet alleen daar, stemmen opgaan die verkondigen dat er toch nog een duidelijke
Duitse kwestie bestaat, waarmee natuurlijk in feite de overeenkomsten van Helsinki
worden ondergraven. Het probleem van de betrekkingen tussen de beide Duitse staten
is een zaak van henzelf. Natuurlijk is het ook een Europees probleem zoals de
betrekkingen tussen alle staten. Het heeft eenvoudig geen zin de loop der geschiedenis
proberen terug te draaien. De ontwikkeling na 1945 zouden een andere wending
hebben kunnen nemen. Er was de overeenkomst van Potsdam. Er waren veel ideeën
zoals voor een Duitse vredesregeling met de mogelijkheid van een Duitse
eenheidsstaat. Het zou nu te ver voeren om uit te leggen waarom het niet is
doorgegaan. We leven nu echter in het jaar 1976 en niet meer in 1945. Het zou ook
te gevaarlijk zijn voor de wereldvrede om in dit verband de geschiedenis op de een
of andere wijze terug te zetten. De werkelijkheid is, dat er een begin van verandering
is. Nog lang niet genoeg, maar toch zodanig dat betrekkingen verbeteren, ook tussen
de beide Duitslanden. Zij worden niet alleen genormaliseerd, maar krijgen ook een
zakelijk karakter waarbij ervan wordt uitgegaan, dat er niet alleen sprake is van twee
verschillende staten, maar ook van een verschillende orde, zowel economisch als
politiek.

U noemde het woord zakelijk. Denkt u dat de handel een sleutel kan zijn voor
ontspanning?
Ja, ik geloof dat zeker de ontwikkeling van de handel enmeer nog van economische

samenwerking, een nieuwe vorm van coöperatie dus, zeer belangrijk voor de
ontspanning kan zijn. Ik vind het dan ook van het grootste belang dat de besluiten
van Helsinki een concrete vorm krijgen door overeenkomsten op het gebied van de
energie, het milieu en het verkeerswezen. Hoewel er natuurlijk nog meer kan
gebeuren, zijn dit drie terreinen waarvan het tegenwoordig duidelijk is dat zij alleen
op Europees niveau en zelfs mondiaal niveau opgelost kunnen worden. Hoe nauwer
de economische betrekkingen tussen de staten van Europa worden, hoe kleiner de
kans op conflicten wordt. Hier komt bij dat deze economische ontwikkeling
noodzakelijk is omdat wij het ons in het kader van de internationale arbeidsverdeling
niet meer
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kunnen veroorloven als het ware economisch onafhankelijke systemen naast elkaar
te laten bestaan. In dit verband kan ik misschien nog een derde aspect noemen.
Er bestaan in Europa twee grote integratiesystemen; de Europese Gemeenschap

van de negen en de Raad voor wederzijdse economische bijstand, de Comecon zoals
u haar noemt. Daarnaast bestaan er in Europa natuurlijk nog andere staten die van
geen van beide lid zijn. Ik geloof dat er naar vele vormen gezocht moet worden,
zowel naar betrekkingen tussen de beide genoemde economische systemen, als naar
een verdere ontwikkeling van bilaterale handelsovereenkomsten waaraan iedere staat
kan deelnemen of hij nu lid is van genoemde systeemen of niet. Ik ga ook hier van
de realiteit uit dat de mogelijkheden van economische samenwerking tussen landen
die hetzelfde socialistische en economische systeem hebben groter is dan tussen
socialistische en kapitalistische landen onderling. De economische banden tussen
Nederland en Frankrijk of Groot-Brittannië, zullen natuurlijk sterker zijn dan die
tussen Nederland en Oost-Duitsland. Dat is normaal. Maar beide vormen van
samenwerking kunnen veel meer door elkaar gaan lopen. Er zijn interessante cijfers
die aantonen dat de economische betrekkingen tussen de beide systemen de afgelopen
vijf jaar aanzienlijk zijn verbeterd. In verschillende landen is dit zelfs vier tot vijf
maal het geval. Als u de handelsbetrekkingen tussen de Bondsrepubliek en de
Sovjet-Unie van 1970 tot 1975 nagaat, zult u zien dat er een stijging van vijf maal
is bereikt. Er zijn nog meer voorbeelden, maar het is nog niet genoeg.

Het is niet eenvoudig te begrijpen hoe het mogelijk was dat de Duitse Democratische
Republiek met zeventien miljoen inwoners de negende industriestaat ter wereld is
geworden. In uw land is de levensstandaard de hoogste van de socialistische landen.
Hoe is Oost-Duitsland erin geslaagd om binnen het socialistische systeem een enorme
industriële macht te worden?
Als ik dit kort moet beantwoorden, zou ik zeggen dat historische oorzaken tezamen

met de duidelijke voordelen van de socialistische planning dit hebben mogelijk
gemaakt. Ik wil beide voorwaarden wat verduidelijken. Het is bekend dat Duitsland
ook vóor 1945 tot de hoogst geïndustrialiseerde landen behoorde, zodat van de
voordelen waarop wij na 1945 konden terugvallen niet slechts een goed ontwikkelde
infrastructuur deel uitmaakte, maar vooral het bestaan van een hoog gekwalificeerde
arbeidersklasse. Er bestond dus een groot aantal hoog gekwalificeerde arbeiders en
natuurlijk ook ingenieurs enzovoorts. Hoewel de DDR onder zeer moeilijke
omstandigheden aan de wederopbouw begon - er was veel vernield na de tweede
wereld-
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oorlog, daarbij kwamen de gevolgen van de deling van Duitsland, bovendien was er
sprake van wanverhoudingen doordat een deel van de industrie zich in het oosten
van Duitsland bevond en een deel in het westen en wij beschikten over weinig
grondstoffen, en wat dies meer zij was het toch mogelijk dankzij het samengaan van
de voordelen van een socialistische planning en de voordelen van morele factoren
die het socialisme bezit - zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het extra
beloningselement voor meer en betere prestaties slaagden wij er in toch een hoog
ontwikkelingstempo te bereiken. Nu behoort de DDR tot de tien hoogst
geïndustrialiseerde landen. De berekeningen verschillen weleens. Sommigen zeggen
dat wij de achtste plaats hebben. Anderen de negende of de tiende. Dit hangt
waarschijnlijk van de statistieken af. Vergelijkingen is wat lastig met landen zoals
misschien Canada of India of andere grote staten. Berekeningen zijn niet eenvoudig.
Als we vooral de laatste jaren bekijken, is het zeer opvallend hoe Oost-Duitsland de
afgelopen vijf jaar een voortdurende ontwikkeling heeft doorgemaakt. We noemen
het de meest succesvolle jaren van onze economische ontwikkeling. We hebben
bereikt dat in deze vijf jaar de produktie per jaar gemiddeld vijf of zes procent kon
stijgen. En dat in een tijd waarin de economie van bijvoorbeeld de West-europese
landen door schommelingen wordt gekenmerkt. In het begin van de jaren zeventig
bereikten wij een steeds snellere groei van de conjunctuur, daarna een terugval door
verscheidene crisisverschijnselen, nu weer een zekere opleving. Wij weten dat de
mogelijkheden die de DDR bezit sterk afhankelijk zijn van ons lidmaatschap van de
Raad voor wederzijdse economische hulp (Comecon). De Duitse Democratische
Republiek krijgt zestig tot vijfennegentig procent van haar grondstoffen uit de andere
socialistische landen, uit de Sovjet-Unie, Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije. We
hebben een groot aantal samenwerkingsverdragen en meer dan tweederde van de
handel van de DDR vindt plaats met de andere socialistische landen. We willen graag
de handel en economische betrekkingen met juist de Europese landen, waaronder
natuurlijk ook Nederland, verder ontwikkelen.Wij zouden echter onze ontwikkeling
zonder de huidige economische banden met de Sovjet-Unie, Polen en
Tsjechoslowakije niet kunnen volhouden, omdat wijzelf geen grondstoffen hebben
zoals ijzererts, steenkool en aardolie. Bovendien is Oost-Duitsland een relatief klein
land en we kunnen niet alles produceren. Een probleem dat momenteel voor ons
centraal staat, is dat we de produktie een bepaalde richting uit moeten sturen. Als
we bijvoorbeeld voor een warenhuis willen produceren, moeten we bijna alles zelf
maken, maar in zulke kleine hoeveelheden en zo duur dat we noch onze eigen
behoeften kunnen bevredigen noch concurrerend kunnen opereren op dewereldmarkt.
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Ik geloof dat de toekenning van de levensstandaard in de DDR vooral het gevolg is
van algehele economische ontwikkeling. We gaan ervan uit dat de levensstandaard
in alle socialistische landen gezamenlijk moet verbeteren. Dus ook de economie moet
omhoog. Deze verbetering mag niet ten koste gaan van éen bepaald land. In landen
met weinig industrie zal meer gedaanmoetenworden om te industrialiseren. Hetzelfde
probleem speelt ook op nationaal niveau, zoals bijvoorbeeld in Tsjechoslowakije.
De afgelopen jaren is er veel gedaan om het oostelijke deel, Slowakije, te
industrialiseren. Hetzelfde speelt ook bij ons. Er is een groot verschil tussen het
noorden, het vroegere Mecklenburg, en het zuiden, Saksen. In zekere zin bestaat het
verschil nu nog, maar het is niet meer zo groot. Er is veel aan gedaan; er zijn
industrieën in Mecklenburg gevestigd en de infrastructuur is verbeterd om overal de
levensstandaard, het levensniveau, te verhogen. Ik wil er nogmaals de nadruk op
leggen dat voor dit alles natuurlijk vrede en internationale veiligheid van het
allergrootste belang zijn.

Zonder dat zou u inderdaad niet door kunnen gaan met werken en bouwen. In Le
Monde schreef hoofdredacteur André Fontaine, dat er in West-Duitsland steeds meer
rijke mensen komen en dat men zich zorgen maakt over het feit dat er een tendens
kan ontstaan naar rechts, dus een conservatieve en reactionaire politiek in plaats
van de ‘Ostpolitik’ van Brandt en Schmidt. Bestaat deze vrees in uw land? LeMonde
schreef dat deze politiek dan gevaar gaat lopen, dat er rechtse krachten kunnen
loskomen die zich gaan keren tegen de progressieve politiek van het socialisme.
Vreest uw land een dergelijke opkomst van rechts?
Dat is een heel ander probleem. In de Bondsrepubliek bestaat evenals in andere

Westeuropese staten het gevaar dat zij reactionair zullen worden. Als ik voor mezelf
spreek, en ik denk dat de meeste mensen hier er zo over denken, moet ik zeggen dat
wij een tendens naar rechts vanzelfsprekend niet zullen toejuichen, of het nu in de
Bondsrepubliek, in Frankrijk, in Italië of in Nederland is. Wat wij wel toejuichen is,
dat in al die landen de krachten die streven naar vreedzame samenwerking, aan
invloed winnen. In dit verband is de Bondsrepubliek voor ons een staat als alle andere.
Natuurlijk is het een buurland en daarom is het voor ons van belang welke politiek
er gedreven wordt, maar verder neemt de Bondsrepubliek voor ons geen
uitzonderingspositie in. Er is geen sprake van een rechtstreekse invloed op onze
politiek.Wij houden vast aan onze koers. Het is duidelijk dat dit voor ons een vereiste
is.

Zijn er in de Duitse Democratische Republiek ook jonge mensen, die
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we in ons deel van de wereld de sceptische en pessimistische generatie noemen? Dus
jonge mensen, die merken dat je veel geld kunt verdienen, maar dat je met dat geld,
zoals bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie, weinig of niets kunt doen?
Ik zou drie begrippenwillen onderscheiden: scepticisme, pessimisme en het kritisch

zijn. Van deze drie begrippen kies ik voor onze jeugd, onze jonge generatie het
kritisch zijn en dat is goed. Een jonge generatie moet kritisch zijn want zij krijgt met
nieuwe problemen te maken. Als men niet kritisch is en als men stil blijft staan na
de bereikte resultaten van de eigen generatie, is er geen ontwikkeling meer. Daarnaast
bestaat er een gezonde en een niet gezonde vorm van scepsis. Jonge mensen kunnen
twijfelen of een bepaalde ontwikkeling wel de juiste is. Vaak komen zij door ervaring
tot een resultaat dat de geschiedenis al eens bereikt heeft. Zij zien dan in dat het niet
nodig is een tweede en derde maal het stuur om te gooien. Pessimisme komt bij ons
niet voor. Ik geloof dat dit ook geldt voor de jeugd van alle andere socialistische
landen. Wij spannen ons voortdurend in de materiële en culturele behoeften van de
mensen te bevredigen. Dit is niet een statische arbeid. De behoeften blijven niet
stilstaan. Zij ontwikkelen zich.Wij vinden het volkomen begrijpelijk als jongemensen
mooie kleren willen hebben, als ze reizen willen maken, als zij aan sport willen doen
of als zij hun vrije tijd op een interessante manier willen besteden. Omdat deze
behoeften steeds groeien, is er tevens sprake van een stimulans voor de industrie en
de landbouw. We hebben in de DDR wél te maken met het feit dat men zich niet alles
kan permitteren wat men graag zou willen hebben. Dat is in de eerste plaats een
drijfveer om meer te werken, maar vaak is het ook zo dat men wel het geld heeft om
iets te kopen, maar dat het artikel niet is te krijgen. Dat is inderdaad zo bij ons. Maar
wat ik heel belangrijk vind, is dat onze jeugd is opgegroeid in de vanzelfsprekendheid
dat men zich niet op de een of andere manier met geld verrijkt, dus om alléen kapitaal
te vergaren.

Een geheel andere mentaliteit. Die heb ik ook in de Sovjet-Unie opgemerkt.
Deze andere mentaliteit is een feit. Ik zal een voorbeeld geven. Wie in ons land

tegenwoordig een auto wil kopen, moet zo'n vier, vijf of zes jaar wachten. Dat is
lang en we willen daar verandering in brengen. Er zijn veel mensen die een auto
hebben en er zijn ook velen die een nieuwe willen kopen, zich daarvoor hebben
opgegeven en tijdens het wachten op de nieuwe nog zolang in de oude rijden. Maar
dit is natuurlijk geen hoofdprobleem. Waar het om gaat is dat we heel veel doen, en
ook de jeugd juist veel doet aan eigen vorming, aan culturele
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zaken. De laatste jaren is er een sterke bloei van zangkoren bij ons. Ik kan dat
onbevooroordeeld zeggen, omdat ik niet kan zingen; ook al luister ik er graag naar.
Mijn bekwaamheden zijn op dit gebied gering. Helaas geldt dit voor mijn hele familie.
Ik heb een kleinzoon die pas is geboren. Misschien dat hij beter gaat zingen dan ik.
Wat ik wil zeggen, is dat we hier een interessante ontwikkeling zien. Vooral bij jonge
mensen in de fabrieken, op de scholen en universiteiten. Het betreft veel gebieden,
vooral de sport. De successen van ons land op sportgebied zijn het resultaat van de
omstandigheid dat de jeugd, vanaf de kinderjaren gelegenheid heeft sport te beoefenen
en dat er een buitengewoon grote belangstelling voor de sport bestaat. Daar komt bij
dat door vakbonden, jeugdorganisaties en rijksscholen de sport serieuswordt genomen.
De mensen hier zijn er natuurlijk erg trots op dat een betrekkelijk klein land als de
DDR op vele terreinen zoveel internationale sportsuccessen heeft geboekt.

Volgt u ook de Sovjet-methode om jonge mensen het historisch optimisme, de filosofie
en het marxisme bij te brengen? Wat in de Sovjet-Unie indruk op mij maakte, was
het optimisme van de jongeren.
Ja, vooral bij het vormingswerk wordt in dit verband veel gedaan. Het gebeurt ook

duidelijk gericht. Ik bedoel dat het niet iets is dat men spontaan in zich opneemt. Het
is stof, die vereist wordt door de hele levenswijze binnen het socialisme waar we de
verschillende lagen van de bevolking en klassen bij elkaar willen brengen, zoals
bijvoorbeeld de mensen uit de steden en van het platteland. Dit wordt mede bevorderd
door wat de pers schrijft, door de televisie en oude films. Niet altijd op de juiste
manier. Ik ben de laatste die zal beweren dat alles goed is wat wij doen. Er zijn veel
problemen.Waarwordt geëxperimenteerd, begaatmen fouten, ontstaanmoeilijkheden.
Maar het gaat inderdaad om dit historische optimisme en de zekerheid dat de wereld
positief verandert, door het bewust handelen van de mensen natuurlijk.

De afgelopen tien jaar zijn er ongeveer vijfenveertig miljoen analfabeten bijgekomen.
Volgens de Club van Rome en het rapport ‘Grenzen aan de groei’ is de toekomst
problematisch voor wat betreft voedsel, energie, vervuiling en overbevolking. Hoe
kunt u zo optimistisch zijn?
Ik vind dat een interessante vraag. Ik behoor niet tot de mensen, die denken dat

er aanleiding is voor een vanzelfsprekend optimisme. We hebben nog heel veel te
doen, naast ook de vele problemen van het eigen land. U hoeft alleen maar langs de
straten te lopen om te zien dat er behalve veel welvaart ook nog veel armoede bestaat,
of dat nu in Amsterdam, in Parijs of waar dan ook is. Ook in landen met een
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hoge levensstandaard bestaan zeker nog grote problemen. Neem maar de gevolgen
van het kolonialisme in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Ik kom nu terug op het
grote probleem dat eigenlijk de grondslag van dit betoog vormt: de ontwikkeling van
de vreedzame samenwerking tussen de naties, vooral tussen de landen met een groot
aandeel in de industriële produktie van de wereld, met een groot aandeel in demilitaire
uitgaven van de wereld. De staten die aan de Conferentie in Helsinki deelnamen,
vertegenwoordigen zo'n vijfentachtig tot negentig procent van de militaire uitgaven
en het militaire potentieel in de wereld. Ik doel dus op samenwerking ook met die
landen, die in het verleden met koloniale mogendheden oorlog hebben gevoerd. Als
deze vreedzame samenwerking tot stand komt, is dat niet slechts van belang voor de
vreedzame toekomst van die landen, maar ook van onze verantwoordelijke plichten
tegenover de ontwikkelingslanden. Dat geld in het bijzonder voor de ontwapening.
Als er nu driehonderd miljard dollar per jaar voor militaire doeleinden wordt besteed,
betekent dit dat na ontwapening bijvoorbeeld met slechts een deel van dat bedrag
het grote probleem van het analfabetisme kan worden bestreden. Of dat de
economische zwakte kan worden opgeheven waardoor voorkomenwordt dat nieuwe
conflicthaarden ontstaan. Alles hangt af van een terugdringen van deze zéer
gevaarlijke ontwikkeling die nog steeds bestaat.
Ik zou in dit verband nog een aspect willen noemen. De opvatting bestaat dat de

vrede zou kunnen berusten op een militair evenwicht. Velen zeggen dat dertig jaren
vrede in Europa daarvoor het bewijs vormen. Dit is echter een riskante en onstabiele
vrede geweest. Ik geloof dat het nu zaak is om gerekend vanaf dit niveau van
strategisch evenwicht de militaire factor te gaan drukken, evenals de uitgaven, door
effectieve stappen te ondernemen tot proportionele en gelijksoortige ontwapening
in het belang van de veiligheid van alle landen. Vooral moet verhinderd worden dat
er een nieuwe cyclus in de bewapening op gang komt. We hebben nu atoomwapens.
Volgens een rapport van de Verenigde Naties beschikt de wereld over zoveel
atoomwapens dat de mensheid vijftig tot zestig maal kan worden vernietigd. Eénmaal
zou waarschijnlijk ook al voldoende zijn. Maar er worden steeds pogingen
ondernomen nieuwe wapensystemen te ontwikkelen, wat erg veel geld kost en
absoluut niet meer veiligheid brengt. Het is duidelijk dat daarmee de
bewapeningswedloopwordt gestimuleerd. Vandaar dat ik vind dat het nog belangrijker
is dat iedereen zijn best doet de onderhandelingen in Wenen, de onderhandelingen
in Genève en de Salt-onderhandelingen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten
te bespoedigen. Men mag een positief resultaat niet steeds laten afhangen van, laten
we zeggen, ondergeschik-
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te zaken zoals verkiezingen in de Verenigde Staten.

In mijn ogen is het misdadig, dat de heer Ford enkele weken geleden weigerde te
tekenen, omdat hij met verkiezingen opgescheept zat - dat is krankzinnig. Als of de
prioriteit niet bij ontwapening zou liggen.
Inderdaad. Daarom is het van belang dat het probleem van de ontwapening veel

meer aandacht krijgt terwille van de vrede. Daarom ben ik zo uitvoerig op al deze
zaken ingegaan.

U bent de eerste in deze reeks die op deze problemen zo uitvoerig ingaat.
Daar ben ik dan niet trots op. Ik vind het jammer dat anderen dat niet hebben

gedaan.

Willy Brandt heeft gezegd dat er volgens hem over twintig, dertig jaar geen westerse
democratieën zullen bestaan, dat ze een verschijnsel van voorbijgaande aard vormen.
Heeft Willy Brandt dit gezegd? Dat wist ik niet!

Hij heeft in een interview in Newsweek gezegd dat er over twintig, dertig jaar geen
vorm van westerse democratie meer zal bestaan en dat er een regeringsvorm komt
die veel dichter staat bij die van de socialistische landen van nu. Dit leek ook mij
een interessante stelling.
Ik zou me niet willen vastleggen op een aantal jaren. Volgens mij leven we in een

zeer interessante tijd van internationale en wereldomvattende verandering. Er zullen
ongetwijfeld nog vele nieuwe en thans nog onbekende vormen van sociale verandering
optreden, want in geen twee landen zijn de omstandigheden aan de basis van de
veranderingen gelijk. De maatschappelijke orde van kapitalisme is de laatste vorm
van een systeem waarbinnen de mensen in klassen zijn verdeeld. Dit moet worden
opgevolgd door een socialistische orde. Wat Marx en Engels een honderdtwintig,
honderdveertig jaar geleden geschreven hebben, wordt vandaag de dag bevestigd
door het bestaan van de socialistische staten in Europa, door de tendens naar een
socialistische oriëntatie in vele landen in Afrika, Latijns-Amerika en in Azië, die alle
nogal van elkaar verschillen. Het wordt natuurlijk ook bevestigd door de groei van
bepaalde politieke krachten in Westeuropese landen. En als u zegt dat dit de mening
is van Willy Brandt, dan zou ik hieraan nog iets willen toevoegen: de sociale
ontwikkeling in een land kan en moet de beslissing zijn van het volk van dat land.
Van buitenaf kan men niet de vorm en inhoud van die beslissing manipuleren. Dat
zou in strijd zijn met de grondbeginselen van, laten we zeggen, het wetenschappelijke
socialisme, met de beginselen van vele verklaringen die in
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alle oprechtheid uitgegeven zijn door de communistische partij, onze partij en andere
communistische partijen. Natuurlijk is er sprake van belangrijke, internationale
ervaringsfeiten. De volken leren van elkaar als zij horen welke nieuwe en
internationale inzichten er zijn ontstaan. Het is duidelijk dat er op deze wijze een
grote invloed van het socialisme uitgaat op andere landen.Maar de beslissing hierover
moet genomen worden door de bevolking zelf. Wanneer dit zal gebeuren, is nu niet
te zeggen. Wanneer het tegenwoordige socialisme invloed in deze richting heeft
uitgeoefend, als het nieuwe normen en wetten op internationaal niveau heeft kunnen
invoeren, zoals bijvoorbeeld het principe van de vreedzame coëxistentie, dan is
daarmee iets unieks in de geschiedenis gebeurd. U weet net zo goed als ik dat dertig,
veertig, vijftig jaar geleden oorlog voeren een volkomen wettelijk middel was in de
wereldpolitiek. Er zijn altijd mensen geweest die tegen oorlog waren. Maar men zei
toch dat het erbij hoorde, dat de geschiedenis bestond uit oorlog en vrede en dat men
dus naar wens oorlog kon gaan voeren. Nu er tegenwoordig een veelvoud aan
verdragen en overeenkomsten bestaat betreffende het niet aanwenden van geweld,
de erkenning van bestaande grenzen en niet-inmenging, dus al die dingen die vroeger
door de Westeuropese staten en de Verenigde Staten werden afgewezen, zijn wij er
natuurlijk trots op dat dit mede bereikt is dankzij de socialistische staten. Het
historische decreet voor de vrede van Lenin uit 1917 heeft daar ook een begin van
gevormd. We weten dat het niet iets is wat alleen de socialistische landen ten goede
komt, maar dat het wel degelijk iets is waarmee de gehele mensheid is gediend. In
dit verband mag men de invloed van het socialisme ook niet onderschatten. Maar ik
wil nog eens stellen dat een verandering, naar inhoud en vorm, een aangelegenheid
is van ieder volk zelf.

Dan zitten we nog met de kern van de zaak: hoe moeten we het wantrouwen te lijf
gaan? Als het wantrouwen verdwenen is, zou dat het einde van de bewapening kunnen
betekenen?
Ik weet daarvoor geen kant-en-klare oplossing. Ik geloof echter, dat men iedere

dag zijn best moet doen dit wantrouwen weg te nemen en het internationale
vertrouwen te versterken. Wat is hiertoe nodig? Dat men niet de positieve
ontwikkelingen die ingeluid zijn, in twijfel gaat trekken, maar deze daarentegen gaat
versterken. Daar is ook voor nodig dat men niet probeert zijn eigen ideeën als de
enig juiste door te drukken, maar zich houdt aan de normen vastgelegd in ideologische
discussies, zoals bijvoorbeeld over de niet-inmenging in andermans aangelegenheden.
Als ik nu de ontwikkelingen van na Helsinki beschouw, kunnen we vaststellen dat
niet weinig kranten een fellere campagne zijn begonnen om de politieke bedoelingen,
de politieke doeleinden, de
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politieke posities eerst te bagatelliseren en om daarna de politieke doeleinden van
bijvoorbeeld de socialistische landen, in twijfel te gaan trekken. We weten dat er op
momenten als er in het parlement gediscussieerd wordt over goedkeuring van
begrotingen voor militaire objecten, er vanzelfsprekend vele en nieuwe interpretaties
aan te geven zouden zijn. Drie dagen later zegt dan iemand: nee, dat klopt niet, dat
is helemaal niet waar. Voorlopig is echter aan het doel voldaan. We hebben hier te
maken met het feit dat regeringen of de politiek verantwoordelijken in de partijen
niet de mogelijkheid bezitten de pers als het ware te censureren, bij te sturen. Daar
gaat het hier niet om. Ze kunnen wel hun invloed en kracht in het werk stellen om
een gunstig klimaat te scheppen. We weten dat er veel kranten en journalisten zijn,
die zich beijveren om dit klimaat van wederzijds vertrouwen te helpen bereiken en
die inzien dat de regeringen en politieke partijen dienen te worden gesteund. Ik vind
dit een zéer belangrijke zaak. In de tweede plaats gaat het natuurlijk niet slechts om
propagandistische verklaringen en morele eisen die misschien op zichzelf belangrijk
zijn, maar het gaat om de praktijk. Ik zou nu nog éen keer willen terugkomen op de
voorstellen van de zijde van de socialistische landen over de samenwerking op het
gebied van de energie of de milieubescherming gedaan. Volgens mij zou het
bevorderlijk zijn voor het wederzijds vertrouwen, wanneer deze voorstellen zouden
worden aangegrepen om oplossingen te zoeken, waarvan beide partijen baat zouden
kunnen ondervinden. Waarschijnlijk is dit niet van vandaag op morgen mogelijk.
Maar het proces van ontspanning moet men - misschien is dit geen goed voorbeeld
- voortdurend aan de gang houden. Men moet steeds weer met nieuwe intiatieven,
nieuwe gedachten komen. Door deze materialisering van de ontspanning wordt ook
het vertrouwen groter. Hierbij behoort een intensievere culturele uitwisseling. Hierbij
horen economische betrekkingen, het elkaar beter leren kennen en natuurlijk vooral
het wederzijds constructief zoeken naar mogelijkheden voor ontwapening. Ik weet
dat het niet eenvoudig is, door de vele militairtechnische problemen en dat er veel
gerekend en gediscussieerd zal moeten worden. Ik wil in elk geval enkele voorbeelden
noemen vanmogelijkheden voor een eerste stap: inWenen zoumen kunnen afspreken
dat alle staten in Midden-Europa hun huidige troepensterkte niet verder verhogen,
dat dus de bewapening bevroren wordt. Dat zou een eerste symbolische daad zijn,
die echter op zichzelf al van groot belang is. Men zou ook een overeenkomst kunnen
aangaan betreffende de stopzetting van een verdere verhoging van militaire uitgaven
en van de handhaving van het huidige peil. Dat is dan weliswaar nog geen echte
ontwapening, maar het betekent toch een stap in die richting, een eerste begin. Ik wil
maar zeggen dat er vele mogelijkheden zijn om te
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beginnen, waarna men verder kan uitbouwen. Als men op een bepaald gebied de
slotverklaring van Helsinki gaat verwerkelijken, leidt dat tot een klimaat van
versterking van wederzijds vertrouwen. Er bestaan nog altijd vele bijverschijnselen
van de koude oorlog. Het is niet eenvoudig het wantrouwen weg te nemen, dat is
begrijpelijk. Maar er kan in die richting iets gebeuren. Ik zie hier ook een grote taak
voor de openbaarheid. Het betekent niet alléen werk voor de regering, maar ook voor
de massamedia, werkgroepen, parlementariërs, samenwerking van verschillende
partijen. Ik heb zojuist deelgenomen aan een internationaal seminarium in Portugal.
Daarvóor woonde ik verscheidene andere conferenties bij. Er is vaak sprake van heel
verschillende opvattingen tussen communisten, sociaal-democraten, christelijke
politici en liberalen, die het op veel terreinen helemaal niet met elkaar eens zijn, maar
die op éen punt toch een gemeenschappelijke opvatting bleken te hebben: de vrede
moet versterkt worden en het proces van ontspanning moet voortgaan. Als hieraan
prioriteit wordt verleend en als hier gezamenlijk wordt opgetreden, ontstaat er een
klimaat waarin geen enkele regering die tegen ontspanning is, nog een verkeerde
stap zou kunnen zetten. Daarmee wordt bereikt - we hebben er al eerder over
gesproken - dat een internationale overeenkomst niet door overwegingen van
binnenlandse politieke aard twee of drie weken wordt verschoven, maar dat men
zegt: ondertekening is zo belangrijk dat het zo snel mogelijk moet gebeuren.
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Willy Brandt

Willy Brandt werd op 18 december 1912 in Lübeck geboren. Bij het aan
demacht komen van de nazi's vluchtte hij in 1933 naar Noorwegen. Tijdens
de oorlog leerde hij Bruno Kreisky in Stockholm kennen en vormde hij
samen met Alva en Gunnar Myrdal de Kleine Internationale. In 1946
keerde hij als journalist voor Scandinavische bladen naar Duitsland terug.
In 1948 vinden wij Brandt in functies bij de SPD in Berlijn terug. Van
1958-1963 is hij voorzitter van de Berlijnse SPD. In 1966 heeft hij het tot
burgemeester van West-Berlijn gebracht. Terzelfder tijd is hij benoemd
tot minister van Buitenlandse Zaken. In 1969 wordt hij gekozen tot
Bondskanselier. In 1971 ontvangt hij de Nobelprijs voor de Vrede in Oslo.
In 1974 treed hij af als bondskanselier in verband met een spionageaffaire
waarbij de Duitse Democratische Republiek is betrokken. In 1975 wordt
hij in Mannheim herkozen als voorzitter van de SPD.

Bent u tevreden over de ontwikkelingen in het kader van de ‘Ost-Politik’? Ik stel
deze vraag vooral om van u te horen wat u vindt van de Sovjet aanpak.
Het antwoord op de vraag kan geen volmondig ja en geen ontkennend nee zijn.

Niemand verwachtte dat de Ost-Politik de communistische regeringen omver zou
werpen of dat het de problemen die er in de loop der jaren tussen Oost en West zijn
gerezen, even uit de weg zou ruimen. Wel is het zo, dat de Ost-Politik een belangrijk
aandeel heeft gehad in vermindering van de spanningen in Europa. Het resultaat is
een zekere mate van normalisatie en dat betreft niet alleen Berlijn. Samenwerking
is verbeterd, vooral op economisch gebied. Daar ben ik tevreden mee. Er blijven nog
serieuze problemen bestaan waarmee minder voortgang is geboekt dan noodzakelijk
was, vooral op militair gebied. Daar kan ik me niet bij neerleggen. Ik heb echter
nooit tot de mensen behoord die de moeilijkheden hebben onderschat. Ost-Politik
was de Duitse bijdrage aan een internationaal proces en maakte deel uit van de
ondernomen stappen naar een wenselijke duurzame ontspanning. Gesteld dat het
binnen tien jaar mogelijk zal zijn om de enorme hoeveelheid wapens in
Midden-Europa te verminderen, dan is dát er het bewijs van dat we op de goede weg
zijn om te proberen Europa vreedzamer en minder gevaarlijk te maken.

Een Sovjet-commentator zei mij dat conservatieve Sovjet schrijvers vervangenmoesten
worden omdat zij bij hun analyses van de betrekkingen met West-Europa ervan
uitgaan dat die overschaduwd worden door Duits revanchisme, wat in tegenspraak
was met de bestaande werkelijkheid. Geven juist een aantal westerse media niet nog
altijd negatieve beschouwingen over de Sovjet buitenlandse politiek zonder
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dat iemand hier iets aan kan veranderen?
Ik geloof dat het niet goed is de pers als geheel een verwijt te maken. We moeten

goed begrijpen dat de confrontatie tussen Oost en West die enkele tientallen jaren
heeft geduurd niet zonder invloed is gebleven op de psychologische omstandigheden
die in aanzienlijke mate meningen en houdingen in zowel Rusland als het Westen
hebben bepaald. Het is heel belangrijk om geen gevangene van het verleden te worden
en om tegelijkertijd geen illusies te koesteren.

Veel kranten van het Westen blijven herhalen dat ze teleurgesteld zijn over de
resultaten en de follow-up van de conferentie in Helsinki.
In de eerste plaats verwijs ik naar wat ik zojuist heb gezegd. Na tientallen jaren

van confrontatie moeten we niet meteen na een topconferentie ongeduldig worden.
Maar wel moeten we doorgaan met druk uit te oefenen om de overeenkomsten van
Helsinki geleidelijk aan gerealiseerd te krijgen in alle landen die ze ondertekend
hebben. Ten tweede: in 1977 vindt er in Belgrado een conferentie plaats waar
deskundigen zullen nagaan wat er tot dan bereikt is.

Alléen na afloop van deze conferentie zullen wij kunnen beoordelen waartoe de tekst
van Helsinki kan leiden. Tijdens een gesprek, dat ik in Helsinki met president
Kekkonen voerde, heb ik hem gevraagd hoe hij erin is geslaagd ommet de Sovjet-Unie
een verhouding van werkelijk vertrouwen op te bouwen. U hebt zelf langdurig met
Sovjet-leiders van gedachten gewisseld, vooral met partijleider Leonid Brezjnev.
Premier Kosygin was mijn partner toen we in augustus 1970 het verdrag van

Moskou tekenden. We hebben toen ernstig, open en vruchtbaar gesproken. Het is
waar dat ik later vele uren lang ook interessante en vriendschappelijke gesprekken
heb gevoerd met Leonid Brezjnev. Ik heb veel geleerd van zijn manier van denken
en van zijn interpretatie van de wijze waarop de vrede verzekerd kan worden en
waarop de samenwerking tussen Oost en West vergroot kan worden. Ik geloof ook
dat hij aandachtig luisterde naar mijn uiteenzettingen. Op die manier ontstond er een
sfeer van persoonlijk vertrouwen ondanks van elkaar verschillende standpunten
betreffende belangrijke onderwerpen. Ik denk dat dit wederzijds begrip in
internationale kwesties heel belangrijk is.

François Xavier Ortoli meent dat 1976 het jaar wordt van de grote discussie over
de toekomst van Europa. Hij stelt voor dat de sleutelwoorden voor dit gesprek worden
gekenmerkt door een globale aanpak, unanieme besluitvorming en souplesse. Bent
u nog steeds gematigd optimistisch (zoals in Newsweek van 24 maart 1975) over dit
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belangrijke Europese gesprek en welke richting zou het volgens u uit moeten gaan?
In de eerste plaats ben ik het eens met degenen die hopen op een meer duurzaam

en organisch proces van Europese eenwording. Het waren zowel economische
ontwikkelingen als politieke gebeurtenissen die er in enkele lidstaten toe leidden dat
ons gezamenlijke werk geen vorderingen maakte. Grote gezamenlijke inspanning
zal nodig zijn om in meer of mindere mate die conclusies uit het rapport-Tindemans
waar te maken, of er moet een nieuwe, degelijke analyse worden verricht over wat
mogelijk is en wat niet. Het zou een heel belangrijke stap betekenen als de eerste
verkiezingen voor het Europese parlement in 1978 kunnen plaatsvinden. Ik ben niet
optimistisch wat dit betreft. Maar ik hoop dat er een nieuwe impuls komt voor dit
‘grote Europese debat’, zoals u het noemt, zelfs als de resultaten ervan pas in 1977
merkbaar zullen zijn. Het is mijn vaste overtuiging dat de verschillende volkeren
willen dat Europa éen wordt. Het is de plicht van de regeringen hen de wegen en
middelen te wijzen. Het zou de regeringen aan het verstand moeten worden gebracht
dat hun mensen lege en voze formules beu zijn.

Denkt u aan een toekomstig Europa dat zich uitstrekt van Lissabon tot de Oeral met
geleidelijk minder invloed van het Amerikaanse continent (de Verenigde Staten en
Canada) of verwacht u dat het Atlantische bondgenootschap bestand zal zijn tegen
alle getijstromen van de geschiedenis die een tegengestelde beweging zouden
veroorzaken?
Uw vraag betreft Europa in tweeërlei opzicht: de Westeuropese integratie en de

Oost-Westsamenwerking. Dit impliceert beschouwingen op de halflange en zelfs de
lange termijn. Maar zelfs in de verre toekomst geloof ik niet en wil ik niet dat Europa
geïsoleerd raakt van de Verenigde Staten en Canada. Isolering zal geen antwoord
zijn op een toekomstige wereldpolitiek. De ‘getijstromen van de geschiedenis’
waarover u het hebt zullen niet zeer spoedig hun loop veranderen.West-Europa heeft
behoefte aan veiligheidsovereenkomsten binnen de Atlantische gemeenschap, Europa
als geheel heeft behoefte aan goede samenwerking.

Uw vriend en collega Olof Palme (Zweden heeft na de Verenigde Staten, de
Sovjet-Unie en Israël het hoogste defensiebudget ter wereld) heeft over de absolute
noodzaak van een krachtig defensieapparaat gesproken. De jonge generaties schijnen
zich sterker te keren tegen militaire discipline en militaire instellingen (ook in
Amerika). Wat is uw standpunt in deze?
Sommige mensen menen misschien dat de politiek van vermindering
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van spanningen de militaire maatregelen minder belangrijk maken dan vroeger. Maar
dat geldt misschien voor de verre toekomst. Op dit moment is dat niet het geval. Om
misverstanden te voorkomen zouden we éen ding duidelijk moeten stellen: de politiek
die gericht is op ontspanning zou niet mogelijk zijn geweest als zij niet vergezeld
was gegaan van en gebaseerd was op militaire veiligheid. Een bepaald evenwicht
van de macht is (onder de gegeven omstandigheden) een onmisbare voorwaarde voor
afspraken die de vrede moeten handhaven. Mijn vriend Olof Palme zou het hier mee
eens zijn. Hij heeft bovendien te maken met het probleem van actieve neutraliteit.

Niet zo lang geleden waarschuwde André Malraux opnieuw: ‘Er bestaat niet zoiets
als Europa, het heeft nooit bestaan. Het is de laatste van de grote mythen...’
Het is waar dat Europa een unieke geschiedenis heeft die dit werelddeel een

onvergelijkelijk en zeer individueel profiel heeft verleend. Maar Europa moet meer
zijn dan ‘de laatste van de grote mythen’. Europamoet gestalte geven aan een nieuwe,
gezamenlijke identiteit - niet als een smeltkroes, zoals de Verenigde Staten, maar als
een familie van staten die hun eigen nationale culturele waarden behouden. Als
Europa een belangrijke rol in de wereld wil spelen, moeten de bewoners van Europa
zich bewust worden van hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheden.
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Christopher Soames

Sir Christopher Soames werd op 12 oktober 1920 in Engeland geboren.
Hij studeerde aan Eton en het Royal Military College te Sandhurst. In
1939 trad hij in dienst en diende bij de ColdstreamGuards. Hij is getrouwd
met Mary, de jongste dochter van Sir Winston Churchill. Van 1950-1966
was hij lid van het Britse parlement voor de Conservatieve partij. Van
1958 tot 1960 was hij staatssecretaris van Defensie. In 1958 trad hij toe
tot de Privy Council. Van 1960 tot 1964 was Sir Christopher minister van
Landbouw, Visserij en Voedsel. In 1968 werd hij benoemd tot ambassadeur
te Parijs. In 1972 werd hij geridderd. Op 6 januari 1973 werd Churchills
schoonzoon vice-president van de Commissie voor de Europese
gemeenschap te Brussel met bijzondere verantwoordelijkheid voor de
buitenlandse betrekkingen van de EEG.

De Chinese Volksrepubliek is vóor een sterk Europa. Hoe ziet u thans, terugblikkend
op uw bezoek aan Peking en uw ontmoeting met wijlen Tsjoe En-lai, uw eigen
waarnemingen tijdens uw bezoek en uw ontmoeting met Tsjoe. Wat is uw persoonlijke
mening over de toekomstige betrekkingen tussen China en Europa?
Toen ik in mei 1975 naar China vertrok als gast van het Chinese Volksinstituut

voor buitenlandse betrekkingen wist ik niet zeker of het alleen maar de bedoeling
was van mijn Chinese gastheren zichzelf nog meer inzicht te verschaffen over de
Europese Gemeenschap - een taak waarmee de Chinese ambassade in Brussel al
enige tijd bezig was - of dat zij belangrijke kwesties wilden bespreken. Ik merkte al
spoedig dat het laatste het geval was.
Ik zou in werkelijkheid niet alleen de heer Tsjoe En-lai en de vice-premier Li

Sièn-nièn ontmoeten, maar ook een onderhoud van acht uur hebben met de minister
van Buitenlandse Zaken Tsjiau Kwan-Hua, en een aantal gesprekken voeren met de
minister voor Handel met het Buitenland Li Tsjiang en zijn plaatsvervanger. Ik heb
het met hen over een uitgebreid aantal onderwerpen gehad betreffende de betrekkingen
van de Europese Gemeenschap met de wereld en de loop die de gebeurtenissen op
internationaal economisch gebied gaan nemen.
Tot de duidelijke resultaten van mijn bezoek reken ik de verklaring van de minister

van Buitenlandse Zaken, dat de Chinese regering besloten had een speciale
ambassadeur te benoemen bij de Gemeenschap, wat in september 1975 ook inderdaad
is gebeurd. De Chinese ministers deelden mij tevens mede dat zij serieus ons voorstel
zouden overwegen om een handelsovereenkomst te sluiten met de Gemeenschap ter
vervanging van de verlopen handelsovereenkomsten tussen China en een aantal
lidstaten. Gesprekken hierover zijn nu reeds enige tijd aan de gang tussen de
Commissie en de Chinese Vertegenwoordiging in Brus-
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sel. We hopen dat ze resultaten zullen afwerpen. Dit zou een onschatbaar bouwplan
kunnen vormen voor toekomstige Chinese handelsbetrekkingenmet deGemeenschap.
In het bijzonder voor geregelde contacten tussen vertegenwoordigers van China en
de Gemeenschap waarbij we door middel van vriendschappelijke discussies de
verschillende problemen zouden kunnen oplossen die in de loop van het drijven van
handel zouden kunnen ontstaan.
Wat de indrukken van mijn bezoek betreft, moet ik allereerst opmerken dat ik zeer

werd getroffen door het brede standpunt dat de Chinezen innemen ten opzichte van
de ontwikkelingen in de wereld. Zij zijn het tegenovergestelde van bekrompen,
getuige hun houding tegenover de Gemeenschap. Hun sympathie en de steun zouden
juist nu van groot belang voor ons kunnen zijn, nu wij zo in beslag worden genomen
door interne debatten. De Chinezen zien de wereld geopolitiek, als een strijdtoneel
tussen supermachten die uit zijn op hegemomie. Zij geloven dat wij, Europeanen,
kunnen helpen de gevolgen van deze machtsstrijd te neutraliseren door ons streven
naar politieke en economische eenheid te versterken. Zij geloven dat Europa als
Gemeenschap waarschijnlijk minder snel een potentieel slagveld zou worden.
Bovendien zal Europa in staat zijn op het wereldtoneel een beter evenwicht tot stand
te brengen als eenheid. Zij hopen dat de verdere ontwikkeling van de Europese
eenheid ons in staat zal stellen met de Verenigde Staten voordeliger betrekkingen
op te bouwen dan voor elk van onze landen afzonderlijk mogelijk zou zijn. Maar
tegelijk begrijpen zij de behoefte aan het bestaan van de NAVO en aan onze bijzondere
relatie met de Verenigde Staten op het gebied van defensie.
De Chinezen houden ook rekeningmet het feit dat de Gemeenschap een belangrijke

rol dient te spelen in de wereld in het algemeen, en bij de relaties tussen
ontwikkelings- en geïndustrialiseerde landen in het bijzonder. Wij zijn hier nogal
uitvoerig op ingegaan, met name wat betreft problemen van energie, grondstoffen
en voedsel. Net als wij gaan de Chinezen uit van het standpunt dat internationale
economische discussies in de toekomst behoren te worden gevoerd in de sfeer van
een dialoog en niet als confrontatie. Zij beschouwen de Lomé-associatie van de
Gemeenschap met zesenveertig ontwikkelingslanden als een soort blauwdruk voor
toekomstige akkoorden op dit gebied.

Wat is de grond van de chronische koelheid tussen de COMECON en de EEG?
Ik weet niet of koelheid het juiste woord is. Het is echter een feit, dat zich tussen

de Gemeenschap en de COMECON-landen niet dezelfde normale relaties hebben
ontwikkeld als tussen de Gemeenschap en andere delen van de wereld. Dit mag niet
worden verweten aan voor-
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oordelen van onze kant. Al erkennen wij dat er diepgaande verschillen bestaan tussen
onze economische en politieke stelsels, die zeer speciale problemen opwerpen bij
de relaties met die landen. Het standpunt van de Gemeenschap is - en wij hebben dat
vele malen reeds duidelijk naar voren gebracht - dat wij normale betrekkingenwensen
te onderhouden met de lidstaten van de COMECON, op dezelfde manier als dat reeds
met andere landen geschiedt. Wat betreft de COMECON als organisatie zijn wij bereid
tot discussie en samenwerking op de terreinen waar onze beide organisaties een
eendere invloed en functie hebben.
De Oosteuropese landen hebben echter blijk gegeven van onwil om de realiteit

van de Gemeenschap te erkennen en normaal met ons te onderhandelen. Dit steekt
opvallend af tegen de houding van alle andere landen in de wereld. Toch is hierin
de laatste jaren wat beweging gekomen. Ik wil hierbij het bezoek noemen van een
delegatie van de Commissie aan het secretariaat van de CMEA in Moskou, onze
verschillende besprekingen met de Roemeense regering, en mijn eigen bezoek aan
Boekarest. Nu is er dan het voorstel van de COMECON om een overeenkomst te sluiten
met de Gemeenschap. Toch heb ik de indruk dat er nog steeds een zekere onwil
bestaat om ons te aanvaarden zoals we zijn, en te accepteren dat de lidstaten van de
Gemeenschap het recht hebben zich te verenigen, instituten in het leven te roepen
die hun collectieve wil en belangen vertegenwoordigen, en wetten en maatregelen
te aanvaarden die regelrecht bindend zijn voor onze nationale regeringen. Deze
situatie verschilt heel sterk van de situatie bij de COMECON. Dat maakt het geven van
een antwoord op het voorstel van de COMECON tot een gecompliceerde zaak. Maar
ik hoop en vertrouw dat de dialoog waarmee nu een begin is gemaakt, en die zal
worden voortgezet zowelmet deOosteuropeanen alsmet de COMECON zelf, geleidelijk
aan zal leiden tot wederzijds beter begrip.

Houdt u rekening met de mogelijkheid, of acht u het wenselijk, dat Oost-Europa en
de Negen in Brussel permanente vertegenwoordigingen uitwisselen, zoals Peking
een bureau heeft geïnstalleerd op het hoofdkwartier van de EEG?
Zoals ik reeds heb gezegd, wenst de Gemeenschap normale betrekkingen met de

Oosteuropese landen. De vraag of dit moet worden uitgedrukt door het accrediteren
van vertegenwoordigingen, is geheel en al van praktische aard. Als een land meent
dat zijn transacties met de Gemeenschap frequent en belangrijk genoeg zijn om de
vestiging van een vertegenwoordiging te rechtvaardigen, dient het hiertoe een verzoek
in, zoals reeds tientallen landen gedaan hebben. Dit moet in de eerste plaats door het
betreffende land zelf worden beslist. Het is zeer wel mogelijk dat zeker enkele
Oosteuropese landen te zijner tijd bij de
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Gemeenschap een vertegenwoordiging zullen afvaardigen.

U hebt kort geleden een bezoek gebracht aan Boekarest. Hoe ziet u dit bezoek tegen
de achtergrond van integrale relaties tussen de Negen en Oost-Europa?
Ik werd door de Roemeense Associatie voor internationaal recht en internationale

betrekkingen uitgenodigd voor een bezoek aan Roemenië van 8 tot 10 januari 1976.
Dit was vanuit diverse oogpunten een belangrijk bezoek. Het was het eerste bezoek
dat een lid van de Commissie die verantwoordelijk is voor buitenlandse betrekkingen
bracht aan een lidstaat van de COMECON. Ik heb lange openhartige gesprekken kunnen
voeren met president Ceausescu, met Patan, de vice-premier die verantwoordelijk is
voor de handel met het buitenland, en met de minister van Buitenlandse Zaken
Macovescu. Dit gaf mij de gelegenheid te ontdekken dat de Roemeense opvattingen
over de problemen rond economische en handelsrelaties vaak heel dicht bij de onze
liggen. In het bijzonder vinden zij evenals wij dat de ontwikkeling van relaties tussen
de Gemeenschap en de COMECON niet de ontwikkeling van relaties tussen de
Gemeenschap en Roemenië of andere Oosteuropese landen mogen storen, maar er
ook niet door mogen worden belemmerd.
Verder verschafte dit bezoekmij de gelegenheid een breed scala van gebeurtenissen

op mondiaal niveau te bespreken met de Roemeense leiders, en voor een publiek van
Roemeense prominenten de ideeën uiteen te zetten van de Gemeenschap over
Oost-Westbetrekkingen in het algemeen en over de betrekkingen met Roemenië in
het bijzonder. Ik verklaarde dat er volgens mij pas een bevredigende oplossing kan
worden gevonden voor de problemen die voortkomen uit de verschillen tussen onze
systemen, wanneer er behoorlijke normale betrekkingen worden geschapen tussen
de Gemeenschap en de Oosteuropese landen, zo nodig officieel bekrachtigd door
overeenkomsten. De Roemenen delen dit standpunt en hebben duidelijk zowel in het
openbaar als privé binnen het kader van de COMECON aangedrongen op hun recht
om dergelijke betrekkingen te onderhouden en zelf overeenkomsten te sluiten. Op
het ogenblik hangt de vraag of er een algemeen Roemeens handelsakkoord kan
worden gesloten met de COMECON af van de resultaten van ons onderzoek van het
voorstel van de COMECON en de daarop aansluitende besprekingen. Inmiddels zijn
er met Roemenië al onderhandelingen gaande over haar textielexport.

George F. Kennan heeft gesproken van ‘Europa's zelfvernietigende verdeeldheid’.
Kunt u zeggen wat uw mening is over de problematiek rond de vraag of de Negen
gemeenschappelijk front moeten maken in hun buitenlandse politiek? Wat kan er
worden gedaan of bereikt om de
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situatie te verbeteren? Gelooft u dat er een nieuwe schoktherapie nodig is - zoals de
oliecrisis van 1973 - om te maken dat Europa de juiste kant opgaat?
Ik geloof dat de woorden van George Kennan die u citeert beslist overdreven zijn.
Europa wordt door twee drijfveren bewogen, een interne en een externe. Intern

gezien geloof ik dat we al zo ver zijn voortgeschreden op de weg van Europese
integratie dat er geen terugkeer mogelijk is. Geen van onze landen kan zich nu nog
terugtrekken uit de gemeenschappelijke Europese economie die zich in de afgelopen
dertig jaar heeft ontwikkeld, zonder zichzelf onverantwoordelijke schade toe te
brengen.
Onze regeringen en de instituten van de Gemeenschap staan feitelijk voor de keus

tussen het opzetten van een levensvatbaar en duurzaam bouwplan voor het scheppen
van economische en sociale veranderingen, of het proces van verandering gewoon
zijn loop laten nemen zonder het voordeel van een bewuste politieke controle of
leiding. Hoe groot de inertie of de macht van de gevestigde belangen ook is, altijd
zal de onontkoombare logica van Europese integratie het winnen, al was het alleen
maar omdat ze gedoemd is te winnen.
Ook de externe drijfveren dwingen ons in dezelfde richting. U hoeft alleen maar

te kijken naar de loop van de gebeurtenissen in de wereld buiten Europa om te zien
dat op ons de zware plicht rust om vorm en inhoud te geven aan het internationale
image van de Gemeenschap. Wij kunnen ons niet aan deze plicht onttrekken. Ze
wortelt in de twee voornaamste factoren van onze moderne wereldpolitiek: in de
voortdurende geschillen tussen Oost en West, tussen het internationale systeem dat
op Rusland is ingesteld en dat van de zogenaamde ‘kapitalistische wereld’; en ten
tweede in de groeiende dialoog tussen Noord en Zuid, tussen de rijke industriële
landen en de arme landen uit de ontwikkelingswereld. Europa kan zich net zomin
terugtrekken uit de feiten van haar internationale milieu, als haar lidmaten zich terug
kunnen trekken uit de interne logica van economische integratie.
Wat betreft de ontwikkeling van een gemeenschappelijke buitenlandse politiek

voor de Negen, ligt het basisprobleem in de afwezigheid van een orgaan met
voldoende politiek gezag binnen de Gemeenschap. We bevinden ons nog steeds in
een ontwikkelingsfase waarin politiek gezag alleen kan worden uitgeoefend door de
regeringen van de lidstaten. Daarom juich ik de ontwikkeling toe van een Europese
raad van ministers, en het opheffen van de oude scheiding tussen zaken van de
Gemeenschap en zaken van politieke samenwerking. Er komt langzamerhand een
institutionele structuur te voorschijn die zeer wel past bij het huidige stadium van de
Europese integratie. Nu hebben wij
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behoefte aan een psychologische verandering, de ontwikkeling van een Europese
mentaliteit bij de lidstaten.
Zij dienen te begrijpen dat het Europese belang alleen kan zegevieren wanneer

zijzelf ook bereid zijn zich bij hun politiek beleid niet alleen af te vragen waar het
nationale belang ligt, maar ook waar het Europees belang ligt.
Ze moeten beseffen, dat de Gemeenschap als geheel groter moet en kan zijn dan

de som van haar delen. Dit geldt bij uitstek voor onze buitenlandse betrekkingen. De
lidstaten behoeven geen offers te brengen op het altaar van de Europese eenheid.
Wij verlangen alleen, dat zij inzien dat alles wat zij bijdragen om de Gemeenschap
te versterken tegelijk hun eigen veiligheid en welvaart als lid van de Gemeenschap
verhoogt, en dat een geslaagde behartiging van het Europese belang samengaat met
het hoogste nationale belang van elk van de leden afzonderlijk.
Elk van onze landen heeft zijn eigen traditie op het gebied van buitenlandse politiek,

een traditie die ligt uitgedrukt in zijn vaderlandse geschiedenis en cultuur, en in de
tol die het nationale belang voortdurend heeft geheven in de stroom der
wereldgebeurtenissen. De buitenlandse politiek van een verenigd Europa zal ook
geleidelijk vorm krijgen in een eigen traditie. Maar hoewel die politiek zal steunen
op dezelfde overwegingen die onze nationale politiek hebben gevormd, zal er een
nieuwe synthese moeten ontstaan. Ja, zelfs meer dan een synthese; er zal iets geheel
nieuwsmoeten komen, iets geheel anders, waarin zich een geheel nieuwewereldfactor
gaat afspiegelen, de factor Europa.
Kunnen wij deze nieuwe mentaliteit, deze psychologische verandering, alleen

maar teweegbrengen door middel van een drastische en gevaarlijke schoktherapie?
Ik geloof van niet. Schoktherapieën spelen een belangrijke rol in de psychotherapie.
Een schok kan iemand uit zichzelf halen en hem in staat stellen zijn situatie te zien
zoals ze werkelijk is, in plaats van hoe ze volgens hem zou moeten zijn. Maar ik
geloof dat onze groeiende eenheid binnen de gemeenschap een geleidelijk
waardevermeerderend proces moet zijn. Wij moeten leren met elkaar samen te leven
in een gemeenschap die steeds inniger wordt. Dit is meer een zaak van dagelijkse
onmerkbare aanpassingen en verschuivingen, dan een zaak van schoksgewijze
verrassingen.

Wanneer de westerse media spreken over de eenwording van Europa, hebben zij het
meestal over de Negen. Maar sommige waarnemers zijn van mening dat we eigenlijk
zouden moeten spreken van een toekomstig Europa van Lissabon tot aan het
Oeralgebergte. De Londense Times schreef in een hoofdartikel (29 juni 1974): ‘De
twee delen van
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Europa hebben elkaar nodig (..) zij hebben de kruisbevruchting nodig die altijd een
onderdeel is geweest van de Europese cultuur. Zowel Oost als West zullen in hun
ontwikkeling worden gestuit als dit contact wordt geweigerd.’
Ik geloof dat Europa inderdaad in zekere zin een eenheid is ‘van Lissabon tot aan

de Oeral’. Oost- en West-Europa zijn in de loop van hun lange geschiedenis nauw
met elkaar verbonden geweest. Zij hebben een gemeenschappelijke culturele erfenis
en vele gemeenschappelijke problemen en gemeenschappelijke idealen. Het is éen
van de tragische aspecten van de verdeling van Europa na de tweede wereldoorlog,
dat de kruisbestuiving waar het citaat in de Times op doelt, er door wordt belemmerd.
De twee delen van Europa hebben elkaar nodig. Niet alléen cultureel en

maatschappelijk, maar ook in economisch opzicht. Er ligt een geweldig potentieel
voor de handel en samenwerking tussen de twee delen van Europa dat nog lang niet
is uitgebuit vanwege de verschillen tussen beide sociale politieke systemen. Het is
een open vraag of dit belang mag gaan overheersen of dat de verschillen de
bevordering ervan zullen blijven verhinderen.
Maar wanneer we praten over de Europese eenwording binnen de Gemeenschap,

spreken we over een proces dat kwalitatief in een veel verder gevorderd stadium
verkeert dan het streven om de verschillen tussen Oost- enWest-Europa op te heffen.
De Gemeenschap drukt het besluit uit van een aantal Europese landen om alle
onderlinge barrières te slechten en een gemeenschappelijk beleid uit te stippelen
waarbij rekening zal worden gehouden met de belangen van allen. Een dergelijke
innige en diepgaande integratie omvat zowel plichten als rechten, en veronderstelt
gelijkgeaarde politieke en economische stelsels. Evenzo impliceert het lidmaatschap
van de COMECON trouw aan een bepaalde politieke filosofie en een bepaald
economisch systeem.
De Gemeenschap is een open organisatie. Zij is al groter geworden en zal dit

ongetwijfeld voortgaan. Maar door het feit dat er in het andere deel van Europa een
volkomen ander politiek en economisch systeem heerst, is het niet duidelijk hoe we
onder die omstandigheden de hechte integratie die er binnen de Gemeenschap groeit,
uit zouden kunnen breiden tot landen zonder vrije economie. We moeten natuurlijk
iedere poging in het werk stellen om te komen tot samenwerking en een groeiend
begrip voor elkaar maar daarnaast moeten we wel degelijk rekening houden met de
bestaande realiteiten.

Tijdens een gesprek dat ik had met president Kekkonen van Finland, werd
onderstreept dat westerse staatslieden en politieke leiders iets zouden moeten doen
aan hun vooroordelen en wantrouwen jegens de
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Sovjet-Unie en haar leiders dat te vaak is gebaseerd op onbekendheid met de
realiteiten en bedoelingen van de Sovjet-Unie.
Misschien heersen er in het Westen wantrouwen en vooroordelen tegen de

Sovjet-Unie die niet gerechtvaardigd zijn. Maar in onze westerse landen is er
tenminste ruimte voor een zeer brede scala van opvattingen over dit onderwerp, en
voor een discussie waarbij men tracht zo objectief en geïnformeerd mogelijk te zijn.
Deze discussie wordt bemoeilijkt door het ontbreken van betrouwbare informatie
over Sovjet-realiteiten op velerlei gebied, en onze Sovjet-experts maken geen
aanspraak op een bevoorrecht inzicht in een voorbeschikte toekomst.
Maar voor mijn gevoel ligt er een groter gevaar in de vooroordelen en het

wantrouwen, dat in de Sovjet-Unie wordt gekoesterd ten aanzien van het Westen,
en waarvan het oude wantrouwen van de Sovjet-Unie ten opzichte van de
Gemeenschap slechts éen voorbeeld is. Dit wantrouwen is op zijn beurt gebaseerd
op onbekendheid met de westerse realiteit, een onbekendheid die de Sovjet-burger
door zijn eigen regeerders wordt opgelegd. De situatie kan slechts worden verbeterd
via vrijere toegang tot informatie over het Westen, of het nu is in de vorm van het
geschreven woord of via de andere media, dan wel via persoonlijke contacten met
de westerse realiteit door bezoeken in beide richtingen.
Ik ben het er dus mee eens dat er een grotere mate van uitwisseling tussen de twee

helften van Europa nodig is, als hiermee de vrije uitwisseling van informatie wordt
bedoeld. De Slot-akte van Helsinki wijst duidelijk op het voordeel van dergelijke
uitwisselingen en geeft vele speciale terreinen aan waarop ze zouden kunnen worden
bevorderd en aangemoedigd. Het ten uitvoer brengen van de beloften en goede
bedoelingen zoals die werden neergelegd in de Slot-akte, zou van enorm belang zijn
voor de bevordering van de Europese samenwerking.

Ziet u vooruitgang in de contacten tussen Oost- en West-Europa sinds in 1975 te
Helsinki de Slot-akte werd ondertekend?
In beide delen van Europa werden en worden pogingen ondernomen om bepaalde

ideeën van de Slot-akte van de Conferentie van Helsinki ten uitvoer te brengen. Maar
er is tot nog toe, op zijn zachtst gezegd, slechts beperkte vooruitgang geboekt. Het
is nog te vroeg om de balans op te maken van de toepassing van de Slot-akte in haar
geheel.
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Nawoord

Zoals ook bij het afnemen van interviews ben ik van mening, dat bij het samenstellen
van een boek als dit eigen opinies zoveel mogelijk dienen te worden vermeden. De
critici hebben hier echter bezwaar bij aangetekend. Men schreef bij de twee delen
gesprekken over Grenzen aan de groei in 1973 en 1974 eveneens bij Bruna
verschenen, een nawoord te hebben gemist. Blijkbaar wordt enige waarde gehecht
aan sommige indrukken of conclusies van de auteur zelf. Deze keer wil ik dus enige
kanttekeningen plaatsen.
Het was allereerst opmerkelijk om te constateren hoe bitter weinig de

geïnterviewden de problemen van de jeugd in de discussie over de Europese
problematiek betrokken. Laat staan, dat men in de verste verte voldoende het oor te
luisteren zou leggen bij wat de jongeren in Europa beroert. Tijdens mijn reizen voor
deze interviews is mij dan ook voortdurend gebleken - ook in Oost-Europa - dat
jonge mensen de heren die in 1975 in Helsinki bijeen waren om over hun toekomst
te spreken, niet alleen als weinig representatief, maar ook met achterdocht, soms met
minachting bezagen.
Belangwekkend is, dat Roemenië zou overwegen, mede om aan deze twijfels bij

de jeugd tegemoet te komen, om in 1977 in Boekarest een pan-Europese
studentenconferentie bijeen te roepen. Organisaties uit 33 Europese landen, plus de
Verenigde Staten en Canada, zouden gezamenlijk een manifest op moeten stellen
om de meningen en wensen ten aanzien van de toekomst van Europa vast te leggen.
Bij het ter perse gaan van dit boek zal ik voor Aktua van de TROS een gesprek met
president Nicolae Ceausescu hebben en deze kwestie in mijn vraagstelling opnemen.
De eerste opmerking betreft dan ook het feit, dat de jeugd bij de lotsbepaling voor

Europa voor het jaar 2000 en daarna er nog altijd niet of anders nauwelijks aan te
pas komt. Niet in Moskou. Niet in Brussel. Nergens. Mijns inziens zou deze situatie
gecorrigeerd dienen te worden en zou men bij de discussies veel en veel meer jonge
mensen moeten betrekken. Het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd tot 18 jaar
alléen biedt nauwelijks een antwoord.
Een tweede observatie moet zijn, dat weinig geïnterviewden - meestal zelf in de

vijftig of zestig - zich intensief bleken bezig te houden met de problemen van de
komende eeuw. Vele persoonlijkheden aan of in de onmiddellijke nabijheid van de
Europese top bleken dermate in beslag genomen door actuele en dringende
vraagstukken, dat er blijkbaar geen tijd overschoot om zich in de toekomstmodellen
- zoals bij herhaling ook door de Club van Rome gepresenteerd - te verdiepen. Men
komt er eenvoudig niet aan toe. Om van de politici niet te spreken, die nolens volens
met de volgende verkiezing bezig zijn.
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Een derde punt is voor mij de totale afwezigheid van begrip voor onze positie in deze
wereldmet een ‘bird's eye’ bezien. Europa is niet meer dan een deel van een gigantisch
continent, dat begint bij Portugal en eindigt bij het schiereiland Kamchatka aan de
zee van Ochotsk ten noorden van Japan.
Het dagelijkse weerkaartje van het NOS-journaal vanuit een kunstmaan

gepresenteerd, zou wellicht kunnen gaan bijdragen tot een realistischer besef van
wie we zijn, wat we zijn en waar we zijn, in relatie tot de planeet. Een dagelijkse
herhaling van deze nieuwe werkelijkheid via het elektronisch medium naar de
huiskamers zou ons brein, ons denken en ons gedrag op den duur misschien toch
gunstig kunnen gaan beïnvloeden om voor goed af te kunnen stappen van het eens
glorieuze Europese verleden en de mythologie van zelfoverschatting en verwelkte
machtsinvloed. In 1976 zijn wij duidelijk niet anders meer, dan een opeengedreven
welvaartskudde op een smalle landtong aan de uiterste rand van de grootste kluit
aarde. Europa heeft immers al lang opgehouden het driftige zenuwcentrum van de
wereld te zijn.
Inderdaad bevoeren de kustbewoners van West-Europa eeuwenlang de oceanen

van de wereld. Zij stichtten uitgestrekte overzeese rijken. Zij bereikten dikwijls
ongekende voorspoed en rijkdom ten koste van weerloze of technisch achtergebleven
volkeren. In Hongarije wordt men er als Nederlander dan ook aan herinnerd, dat de
achterstand in welvaart in delen van Oost-Europa (onder de nietzeevaarders) deels
gezocht moet worden in het achterwege blijven van het voormalige bezit van koloniën.
Kanttekening drie betreft dus de valse voorstelling van onze Europese

belangrijkheid in een wereld van ná 1945, waarbij de explosie van nationalisme en
de restauratie van de menselijke waardigheid in de zogenaamde Derde Wereld een
geheel nieuw perspectief zou gaan verlenen aan de lilliputterige plek op aarde die
wij Europeanen bewonen. Door onszelf in vogelvlucht te bezien zoudenwij misschien
iets kunnen gaan verliezen van de vastgeroeste Europa-centrische levensbeschouwing,
als zou de wereld nog altijd om Londen, Wenen of Parijs zijn blijven draaien.
Een vierde opmerking geldt de geografische plaatsbepaling van waar Europa ligt,

tot hoever het wel reikt. Onze klein-Hollandse media zullen in 1976 gemoedereerd
blijven melden: ‘Europa telt thans 257 758 000 zielen.’ Dit is natuurlijk onzin. Wat
misschien wordt bedoeld is, dat de Negen van Brussel nu 257 758 000 inwoners
hebben. Maar zijn de Negen Europa? Europa is waarlijk meer dan de EEG-landen
alléen! Het was de Franse tankgeneraal, Charles de Gaulle, die sprak van éen Europa,
van Lissabon tot de Oeral. Hier ligt de historische, culturele en geografische
verbondenheid van Europa, zoals
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bij de Conferentie van Helsinki andermaal werd bevestigd. Spartak Beglov (pagina
73) herinnerdemij aanDeGaulles bezoek aan het Kremlin in 1966, waarbij in principe
eenstemmigheid werd bereikt over de moderne pan-Europese opvatting, thans dan
bekrachtigd in de zogenaamde Akkoorden van Helsinki. Zelf deel ik volkomen de
uitspraak van Jean Schwoebel, de diplomatieke correspondent van LeMonde (pagina
51), dat de grondbeginselen op 1 augustus 1975 in Helsinki overeengekomen
betreffende een toekomstig Europa het enige alternatief bieden voor de
overlevingskansen van deze uithoek van het Euro-Aziatische continent. Om die reden
ook bezocht ik de gastheer van die historische bijeenkomst, president Urho K.
Kekkonen, en heb gemeend hem de ereplaats in deze serie gesprekken te moeten
geven. Kekkonen is een belangrijk Europees staatsman in onze tijd. Men zou veel
meer naar hemmoeten luisteren dan wordt gedaan gezien zijn rijke en zeer langdurige
ervaring in het bouwen van constructieve contacten met de Sovjet-Unie. Paasiviki
enKekkonenwisten een belangrijkemate van vertrouwenmet het Kremlin te vestigen.
Wanneer de staatshoofden van West-Europa bijeen zijn zouden zij Kekkonen in hun
middenmoeten nemen om te leren van de ervaring van de Finnenmet de Sovjet-Unie.
Misschien zal er dan ook minder smalend worden gesproken over die zogenaamde
finlandisatie van Europa, waar men in het westen zo bevreesd voor schijnt te zijn en
weinig van begrijpt.
In aansluiting op de vertroebelde wijze waarop het begrip ‘Europa’ hier wordt

gehanteerd - in Moskou zal men dan ook over klein-Europa spreken wanneer het
over ons in het westen gaat (zie Yuri Zukov, pagina 152) - is een vijfde kanttekening
op zijn plaats betreffende de in hoge mate vervuilde aanduiding van de Sovjet-Unie.
Waarom zou het zijn, dat wanneer men nummer 451300 in Den Haag draait de
receptionist antwoordt: ‘U spreekt met de Sovjet-ambassade?’ De 253 miljoen
inwoners van de Sovjet-Unie bestaan slechts voor ongeveer de helft uit Russen. De
andere bewoners van dit grootste land ter wereld vertegenwoordigen een grote variëteit
van volkeren. Daarom is het ter zake doende niet meer over Rusland of Russen maar
de Sovjet-Unie en Sovjets te spreken. Ook in dit opzicht schijnt men nog nauwelijks
ontwaakt in de westerse wereld. Zelfs de nomenclatuur die wordt gebruikt is onjuist.
België bestaat uit Walen en Vlamingen. Waarom spreken wij over Belgen?
Hoeveel jaren zijn er niet voorbij gegaan voor de westerse wereld leerde spreken

over de Volks Republiek China? Pas nadat Richard Nixon in 1972 naar Peking was
gereisd lieten westerse media en persbureaus geleidelijk aan de term ‘rood’ China
vallen. Daarentegen wordt nog steeds gesproken over het ‘rode’ vliegkampschip, de
Kiev. In Montreal nemen ‘rode’ atleten deel aan de Olympische spelen. In
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Zuidoost-Azië opereerde de ‘rode’ Vietcong, en waren huurlingen van Amerika en
de CIA een decennium lang de helden en vrijheidsstrijders. Tot ook dáar de
geschiedenis het misbruik en de vervalsing der feiten corrigeerde. Omgekeerd worden
burgerlijke en kapitalistische persoonlijkheden als bankier David Rockefeller of
mijnheer Joop den Uyl uiteraard van ‘passende adjectieven’ voorzien in de
socialistische pers. Dit soort etikettering dient voornamelijk om de koude oorlog
stereotypen bij de zich van geen kwaad bewuste publieke opinie overeind te houden.
Maar dit soort geschrijf is in flagrante strijd met de letter en de geest van Helsinki.
Soms vraag ik mij af, en dit mag een zesde opmerking zijn, of het niet mogelijk ware
tot de oprichting te komen van een Europees persbureau. Hierin zouden dan ‘rode’
en ‘witte’ of ‘linkse’ en ‘rechtse’ journalisten moeten samen werken. Is het een
utopie, dat redacteuren van Tass, Reuter, AFP, DPA, Tanjug, Belga, ANP etcetera eens
een voor alle partijen aanvaardbare, niet-vervuilde taal zouden vinden om het nieuws
aan alle Europeanen gezamenlijk te presenteren?

Détente - in het Russisch razryadka naprya z-hennosti - is eveneens een veel
misbruikt woord, dat in verschillende delen van de wereld een andere betekenis
ontvangt. Gerald Ford stopte het voor de duur van de verkiezingscampagne in 1976
voorlopig in de ijskast, om de rabiaat antirode voormalige filmster Ronald Reagan
niet nodeloos in de kaart te spelen. Ook Henry Kissinger zwakte de inhoud af door
te spreken over de politiek, ‘die bekendheid verkreeg onder de naam détente’.
Ongetwijfeld zal de ontspanningspolitiek in de toekomst toch een rol van
doorslaggevende betekenis in het wereldgebeuren blijven spelen. In Oost-Europa
zet men op vele niveaus alle zeilen in deze richting bij. Nog onlangs werd mij in
Boedapest verzocht van de zijde der georganiseerde journalisten dáar om aan de NVJ
over te brengen, dat men een symposium wenste te organiseren tussen Hongaarse
en Nederlandse schrijvers.
De invloed welke demedia - en vooral de televisie - zouden kunnen hebben worden

mijns inziens nog altijd schromelijk onderschat. Kanttekening nummer zeven. In de
Verenigde Staten wijzen publieke opinieonderzoeken uit, dat eenenzeventig procent
van de burgers het beleid van ontspanning onderschrijft en juist acht. Dit betekent
dus, dat de Amerikaanse media gezamenlijk erin zijn geslaagd de voor Amerika en
de Sovjet-Unie acceptabele verhoudingen voor de komende decennia der twintigste
eeuw over een breed front ingang te doen vinden. Ik betwijfel of het in West-Europa
is gelukt een even betekenisvolle vooruitgang in dit opzicht te boeken. De indruk
bestaat, dat de geobsedeerde antirode stoorzenders vooralsnog in vele sectoren de
overhand hebben. Zij worden hierin door een aantal gezaghebbende politici en
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journalisten effectief gesteund.
Een parlementaire delegatie, die tien dagen door de Sovjet-Unie heeft gereisd en

in het vaderland terugkeert heeft niets dan misère te melden. Wanneer het kamerlid
A. Ploeg van mening is, dat de menselijke waardigheid in de Sovjet-Unie van geen
belang zou zijn (een negatieve mededeling gretig door An Salomonson over de lengte
van éen pagina in NRC-Handelsblad opgetekend en verspreid), dan kan ik uit eigen
ervaring constateren, dat hier de werkelijke toestand in de Sovjet-Unie onjuist en
verdraaid wordt weergegeven. Ik heb zelf ook door de Sovjet-Unie gereisd, niet tien
dagenmaar 150 dagen, en ik ben tot geheel andere conclusies gekomen dan demeeste
ééndagsvliegen, die menen voor koningin en vaderland een partijtje in de discussie
te moeten meeblazen. Mijn reisindrukken liggen vast in USSR: 1976-1990, (In den
Toren, Baarn, 1976.) Wanneer men namelijk tienduizend kilometer door de
Sovjet-Unie reist om uitsluitend schokkende en zeer afkeurende ervaringen op te
doen, zelfs al is men dan parlementariër, dan verlaagt men zich zonder meer tot een
betreurenswaardige misleiding van de burger en toehoorder. In de Verenigde Staten
waar de media over de hele linie een veel positievere houding vis à vis Oost-Europa
aannemen zijn de resultaten er dan ook naar.
Opmerking acht. De Akkoorden van Helsinki werden door de van boven geleide

Sovjet-pers, zoals Yuri Zukov benadrukte (pagina 152) via Pravda en Izvestia in
meer dan twintig miljoen exemplaren onder het publiek verspreid. De grootste
Sovjet-dagbladen drukten de tekst namelijk integraal over tientallen pagina's af. Dit
in schrille tegenstelling tot het vrije leiderschap van Westeuropese hoofdredacties,
die weinig of geen aandacht aan de feitelijke tekst besteedden.
Bob Groen memoreerde in De Volkskrant, dat de hoofd-redacteur van Neues

Deutschland (DDR) op een conferentie in Polen terecht had opgemerkt, dat
bijvoorbeeld deFrankfurter Algemeine in de periode van de pan-Europese conferentie
in de Finse hoofdstad wel ruimte had gevonden om een tiental pagina's tekst van de
memoires van ex-Nazi minister Albert Speer de lezers te presenteren, terwijl de
inhoud van deAkkoorden vanHelsinki in dit blad nauwelijks ter sprake was gekomen.
Hier wil ik als aantekening nummer negen onmiddellijk op laten volgen, dat ik

betwijfel of de hoofdredacteur van Neues Deutschland even snel zou zijn geweest
wanneer men hem een vraag had gesteld naar de huidige stand rond de vervloekte
Berlijnse muur. Begin augustus 1976, dus éen jaar ná de Europese vredesconferentie
van Helsinki, werd nog eens een man bij de muur vermoord, ditmaal een Italiaanse
vrachtwagenchauffeur, die zelf lid was van de communistische partij. Dat Erich
Honecker de Akkoorden van Helsinki heeft getekend en tegelijkertijd die walgelijke
muur kan laten staan behoort tot
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de beschamende absurditeiten van het moderne Europa. Niemand hier schijnt zich
bovendien af te vragen hoe de rest van de wereld over deze in wezen onvolwassen
en misdadige Europese aberratie moet denken.
In de informatieindustrie - opmerking nummer tien - heeft men bovendien te maken

met de nog altijd tekortschietende voorbereiding en opleiding van hen, die dit
gevaarlijke vak beoefenen. Televisie beschouwt de neuro-fysioloog, professor José
M.R. Delgado van de universiteit Autonoma in Madrid zelfs gevaarlijker dan de
H-bom. De dagelijkse stroom van informatie dringt langs akoestische en optische
wegen tot de hersenen door. Volgens het jongste neuro-fysiologische onderzoek
ondergaan ervaringen, ideeën en informatie via het zenuwstelsel een transformatie,
die wijzigingen aanbrengt in de stereo-chemische structuur der neuronen, zodat
geheel nieuwe referentiekaders in de hersenen ontstaan, zonder dat de televisiekijker
zich dit in welk opzicht ook bewust is. Pepper, Canon, Starsky en Hutch - om slechts
éen aspect van televisie te noemen - wat richten zij in werkelijkheid aan?
De ravages, die de schrijvende pers nog altijd veroorzaakt door de verontrustende

onkundigheid der betrokken verslaggevers is al evenzeer onrustbarend. Dikwijls
wordt met een ernstig gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel jegens de lezer, het
land, of de wereld er op los gehakt, ten eigen bate, ten bate van de kas, en van de
sensatie. Wanneer een aankomende verslaggever over het officiële bezoek van Max
van der Stoel aan zijn Hongaarse collega, Frigyes Puja, geheel ten onrechte bericht,
dat de flinke Max zo boos werd, dat hij op de tafel zou hebben geslagen, dan heeft
hij misschien een saillant detail aan zijn weekbladreportage toegevoegd, maar heeft
zich terzelfder tijd bezondigd aan het verspreiden van een onwaarheid. Zo'n inlas
veroorzaakt bovendien op diplomatiek niveau een stroom van narigheid en
complicaties. Het NRC-Handelsblad wist genoemde ontmoeting zelfs in het licht
van een milde conflictsituatie te presenteren, dit omdat de betrokken verslaggeefster
zich sedert jaren schijnt te beijveren in het opblazen of aanwakkeren van lang
verjaarde koude-oorlogsentimenten. In feite zou men geheel andere en ook positieve
informatie over deHongaars-Nederlandse pourparlers vanmaart 1976 hebben kunnen
melden, mits men zich ook tijdig van welingelichte Hongaarse zijde had laten
voorlichten. Ik vraag me af, hoe lang men er in West-Europa nog over zal doen om
de Amerikanen bij hun snel gewijzigde politieke beleid ten aanzien van Oost-Europa
te volgen. Ook in de media. Ook op de televisie. Wie weet bereikt Europa dan ook
het percentage van de Verenigde Staten, eenenzeventig procent vóor ontspanning.
Punt elf. André Malraux herinnerde zich, dat toen hij nog een kleine jongen was,

de Verenigde Staten in het wereldgebeuren een even on-
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betekenende rol speelden als het Japan uit die dagen. Ook het oude Rusland stelde
niets voor. In 1917, bij het uitbreken van de opstand tegen de heersende klasse, telde
dit land 163 miljoen inwoners, van wie 123 miljoen mensen niet konden lezen of
schrijven. In 1976 zijn Amerika en de Sovjet-Unie inmiddels de onbetwiste
supermachten geworden.
Meer dan ooit isWest-Europa op zichzelf aangewezen. Dit is een dwingend aspect

van onze situatie, dat nog voor velen onduidelijk is gebleven (ondanks de
waarschuwingen van de Club van Rome). Ook al heeft de oliecrisis van 1973 een
eerste tip van de sluier opgelicht, de gevaren komen nog altijd te weinig uit de verf
in de publiciteitsmedia. Er is in de verste verte nog geen begin gemaakt met het
verzetten van de bakens. Er zal eerst nog veel meer ellende moeten komen om de
steeds dringender noodzakelijke wijzigingen in ons gedrag, onze leefwijze, onze
verhouding tot de andere mensen in de wereld, of in onze wensen en
toekomstverwachtingen aan te brengen. Daarbij is van doorslaggevend belang, dat
wij in het kleine Europa onze betrekkingen tot de andere helft van het Europese
gebiedsdeel op alle niveaus drastisch en ingrijpend herzien. Mede opdat wij hierbij
niet nog verder op de Amerikanen of andere landen zullen gaan achterlopen.
Het is mij uit persoonlijke ervaring bekend, dat in 1971 onze nationale gigant in

Eindhoven, Philips - dit in tegenstelling overigens tot DAF - weigerde professor
JermenM. Gvishiani, vice-voorzitter van de commissie voor wetenschap en techniek
van de Sovjet-raad van ministers voor een werkbezoek te ontvangen. Niet alleen is
de heer Gvishiani de schoonzoon van premier Aleksei N. Kosygin, maar zijn
commissie licht alle buitenlandse contracten door alvorens de premier zijn
handtekening plaatst. Ir. Frits Philips verklaarde later simpeltjes in een
NCRV-televisieprogramma, dat hij immers ook geen zaken had willen doen met de
Nazi's. Maar Philips c.s. loopt de deur plat bij generaal Franco, generaal Pinochet,
maarschalk Tito en last but no least, generaal Suharto. Uiteraard wendde de
Sovjet-Unie zich tot andere bedrijven en sloot gigantische contracten onder andere
met Grundig, IBM en de Japanse Sony. Philips werd het eerst benaderd en verloor
haar kansen.
Een ander subliem voorbeeld van hoe Nederland in perfecte samenwerking tussen

Max van der Stoel en de Shell de boot miste vond in 1974 Plaats. Toen bezocht Max
het Kremlin. Ik was hier bij. Premier Kosygin stelde voor om onderhandelingen te
openen over het gezamenlijk naar olie en gas zoeken in de Zwarte Zee, de Kaspische
Zee en de Baltische Zee. De minister verwees deze voorstellen tegen de dringende
suggestie van Kosygin in toch naar de gemengde Nederland-Sovjetcommissie. Bij
thuiskomst in Den Haag lichtte de minister zelfs
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de Shell niet in. Thans eten natuurlijk tal van buitenlandse oliemaatschappijen
Nederland hierbij de kaas van het brood en sluiten zij contracten voor dit werk die
in de miljarden lopen. De vakbonden bij Philips en de Shell zijn in diepe slaap
gedompeld, evenals de betrokken politici, waarvan er enkelen aanvankelijk even
sputterden, maar sedertdien verder geen vin verroerden. Deze zaken vinden welhaast
ongemerkt plaats. Met uitzondering van HanHansen (Volkskrant) en Igor Cornelissen
(Vrij Nederland), die er beiden éenmaal over schreven, is de pers er eveneens
doorheen geslapen. En de boer hij ploegde voort! Het totaal verouderde, beschimmelde
denken ten aanzien van Oost-Europa blijft degenen die vooralsnog de diensten
uitmaken fatale parten spelen.
Ik geloof - observatie nummer twaalf - dat nu pas geleidelijk aan de historische

betekenis van het jaar 1945 steeds duidelijker wordt.
In 1945 werden de Verenigde-Naties opgericht. Volk na volk verkondigde de

nationale onafhankelijkheid. Vlag na vlag werd gehesen. Men ontdekte landen en
namen waarvan men het bestaan nauwelijks kende. Tijdens mijn lezingen in de
zeventiger jaren op Amerikaanse universiteiten wisten studenten maar al te dikwijls
niet waar Indonesië lag, terwijl men de bevolking bijvoorbeeld schatte à la Costa-Rica
op 3 miljoen. (Indonesië is het op vier na grootste land ter wereld met 135 miljoen
inwoners.)
In West-Europa sprak Winston Churchill in 1945 over een Verenigd-Europa. Paul

van Zeeland richtte de Europese Bond op. Coudenhove-Kalergi propageerde een
Verenigde Staten van Europa. Jean Monnet zou de drijfveer worden achter de
Europese Kolen- en Staal-Gemeenschap. Er kwam een EEG. Eerst van Zes, later van
Negen. Griekenland, Spanje en Portugal staan reeds voorgesorteerd. Nu spreekt men
over een Europese Grondwet, rechtstreekse verkiezingen voor een Europees
parlement, zelfs een Europees paspoort is in het geding. Niemand schijnt te merken,
dat men over eenWesteuropese Grondwet, eenWesteuropees parlement en een
Westeuropees paspoort behoort te spreken! Overigens herinnerde Cees Berkhouwer
mij eraan (pagina 109), dat men nu alléen nog hakketakt over de kleur, de kaft en
het soort papier, dat voor dit eerste authentieke Westeuropese legitimatiebewijs zal
worden gebruikt.
1945 werd een planetair keerpunt in de menselijke geschiedenis. Tussen 1945 en

1975 steeg het aantal volkeren in de UNO van 45 tot 145 (en meer.) De
aardverschuiving inmenselijke betrekkingen, die de tweedewereldoorlog in beweging
zette had verstrekkende consequenties voor West-Europa. Misschien bleven vele
handelshuizen daterend uit de tijd van de Heren Zeventien, vooralsnog enigszins
aangepast aan de nieuwe situatie, bestaan, en ook al bleven banken en multinatio-
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nals hun florerende zaken meestal voortzetten, de invloed en concurrentie vanuit
Wall Street, Moskou, Tokio, Teheran, Rio de Janeiro, ja, zelfs vanuit Abu Dhabi
deden West-Europa haar eens onbetwiste wereld-centrische kracht en macht van
vóor 1945 voorgoed verliezen.
Een meerderheid van Westeuropeanen - kanttekening dertien - is mijns inziens

ondanks de niet meer terug te draaien en gewijzigde wereldverhoudingen de toekomst
vanuit een anachronistisch en misplaatst beeld over eigen importantie blijven bezien.
Met alle nadelige en vroeg of laat ontgoochelend gevolgen van dien.
Zeker. Men erkent hier, dat de geschiedenis van het moderne China op 1 oktober

1949 begint. Men erkent dat India, Egypte, Algerije, Mexico en andere landen nu
eindelijk het recht hebben volmondig mee te spreken en mee te besluiten bij de
lotsbepaling voor alle mensen. In 1976 getroost een Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken zich de moeite pendeldiplomatie te bedrijven ten behoeve van
vechtende partijen in het Nabije Oosten, of naar hij meedeelt, ten behoeve van de
bevrijding van de krottenwijken van Soweto op de zuidelijkste punt van het Afrikaanse
continent. Sovjetingenieurs bouwen een staalfabriek in India en een stuwdam aan
de Nijl. Ook de jeugd uit het westen vliegt thans uit om de helpende hand te bieden
in Bangla-Desh of om bodemonderzoek te verrichten bij de rijstbouw in Namibië.
Waar Multatuli dominee Wawelaar liet uitroepen, dat God een God van liefde was,
dat Nederlanders de grote wateren bevoeren om beschaving en christendom te brengen
aan den verdoolden Javaan, zo keerden de twintigste eeuwse pioniers naar de
ontwikkelingslanden terug, niet met Bijbels of bajonetten in de hand, maar met
camera's en vakliteratuur. Inmiddels doorbreekt de verdoolde Javaan nu zelf de
geluidsbarrière in zijn MIG23.
Sedert 1945 werden grenzen opnieuw afgebakend. Gebieden, vele eeuwen

grotendeels onbekend gebleven, werden voor het eerst in sociaal-politieke kaart
gebracht. Westerse televisieploegen bereisden Mauritius en richtten hun lenzen op
de toppen van de Andes. Via de huiskamer kreeg de Westeuropeaan de kans iets te
verliezen van zijn vastgeroeste overerfde, zich zelf dikwijls overschattende
levensbeschouwing. Men maakte een begin zijn medemensen met andere ogen te
zien. Er werd ná de val van Berlijn een kiem geplant tot een nieuwe planetaire
solidariteit. Bevolkingsexplosies, afnemende grondstoffenvoorraden, toenemende
voedseltekorten, het stijgen van het analfabetisme, groeiende vervuiling van het
milieu, onheilspellende ziekten, zelfs de sensaties van de ruimtevaartontdekkingen
zouden invloed gaan uitoefenen op een toenemend saamhorigheidsgevoel.
Toch - en dit is observatie nummer veertien - ondanks alle goede bedoelingen en

betrekkelijke vooruitgang in bijvoorbeeld de bereidwillig-
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heid om tot éen procent van het BNP af te staan als ontwikkelingshulp, ondanks het
lovende gouden olifantje van Prins Bernhard voor president Julius Nyerere, geloof
ik dat veel van de gapende kloof van vóor 1945 tussen de Derde-Wereldlanden en
West-Europa is blijven bestaan. Hier verbetering in brengen kan bijvoorbeeld mede
tot stand worden gebracht, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag
reeds heeft voorgesteld, door voor alle EEG-landen een gezamenlijk beleid jegens de
ontwikkelingslanden uit te stippelen. Helaas zal het nog aanzienlijk veel te vroeg
zijn voor het moderne Europa om hierbij niet alleen in termen van de beroemde
Negen te denken om dus een werkelijke Europese verstandhouding tot de Derde
Wereld uit te dokteren en tot stand te brengen. Men zou natuurlijk een beleid moeten
kunnen voeren, dat door Oost- en West-Europa in concordantie jegens de materieel
arme landen zou worden vastgesteld.
De voorlaatste opmerking geldt het ‘verdachte’ Nederlande Comité voor Europese

Veiligheid en Samenwerking (secretariaat: Groetstraat 209, Amsterdam-Nieuwendam).
Enkele ontmoetingen onder auspiciën van deze organisatie, zoals met delegaties uit
de Sovjet-Unie en de DDR, heb ik bijgewoond. Met droefheid constateert men dan,
dat er nagenoeg geen belangstelling bestaat voor gesprekken met gezaghebbende
afgevaardigden uit Oost-Europa. Niet in de politiek. Niet bij de pers. Zeker, een
handje vol kamerleden veinst belangstelling en komt opdagen. Anderen zeggen de
bijeenkomsten af. Onder hen die wel verschijnen zijn meestal de figuren, die de
problematiek kennen en begrijpen. Hetzelfde ziet men bij de vergaderingen van het
Indonesië-comité. Ook daar ontmoet men alléen degenen, diè er diep van zijn
doordrongen, dat het huidige Indonesische regime uit verraders, handlangers en
huurlingen van de monopolistische kapitaalsbelangen uit de Verenigde Staten, Japan
en andere ‘rijke’ landen bestaat. Zoveel is er niet veranderd sinds de dagen van de
regent van Lebak. Max Havelaar werd door het establishment verdacht, omdat hij
menselijkheid en begrip wilde injecteren jegens de andere partij. De geschiedenis
herhaalt zich slechts. Zij, die openingen zoeken naar Oost-Europa, die aan een andere
verhouding met mensen in ons eigen gebiedsdeel willen werken, zijn voor de
achterblijvers en domoren automatisch ‘verdacht’.
Een belangrijke vijf man tellende Sovjet-delegatie, onder wie bijvoorbeeld professor

Vladimir Truchanowsky en de vooraanstaande televisie commentator Spartak Beglov,
stelde zich ondanks beschikbaar voor een discussie in Nieuwspoort het hart van het
Nederlandse journalistendom. Er verschenen een beleefde verslaggever van het ANP
en ikzelf. Maar wanneer Joop op vrijdagavond strijk en zet ‘wereld-nieuws’ komt
maken, dan loopt de kudde papperazzi elkaar verdringend uit. Ik heb deze
schertsvertoning éen maal bijgewoond, omdat ik een vraag
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had te stellen over het voorgenomen bezoek van koningin en prins aan de Verenigde
Staten in de herfst van 1976. Men sprak eerst tien volle minuten over de stand van
de aardappels. Toen een ongeduldige collega over wilde stappen op de mogelijke
werkeloosheid bij de scheepsbouw corrigeerde de directeur van de Rijks Voorlichtings
Dienst, Gijs van der Wiel hem door hem toe te roepen, ‘Sorry, heren, eerst de
aardappels’. Levendig herinnerde ik mij mijn schooljaren op het NOIB te Breukelen,
toen den Uyl genoodzaakt was te vermanen: ‘Niet allemaal tegelijk heren!’ Maar als
een paar uur eerder op een andere etage een Poolse delegatie van deskundigen had
gezeten zou men bij het Nederlandse Comité voor Europese Veiligheid en
Samenwerking blij hebben mogen zijn als twee of drie van deze
Nieuwspoort-kaderleden waren komen opdagen.
De veronachtzaming van Oosteuropese delegaties door de betweters hier is zeker

niet te wijten aan de noeste arbeid van vice-voorzitter van het genoemde comite,
Miklos Racz. Het weerspiegelt slechts de treurige situatie, van het prioriteiten stellen
in dit late uur voor Europa door politici en journalisten om het even. Het zegt ook
veel over de opstelling en algemene oriëntatie van hen, die het volk van Nederland
menen te moeten informeren. Voor mij zegt het eigenlijk alles over de voortdurende
primitieve situatie rond het zogenaamde vrije voorlichtingsapparaat in de laatste
jaren van de twintigste eeuw.
Als zestiende en laatste kanttekening zou ik de hoop willen uitspreken, dat de

gesprekken in dit boek enigszins zullen bijdragen tot de begripsvergroting en
verbroedering tussen Oost- en West-Europa, ondanks de verschillen in sociale en
politieke organisatie van de samenleving. Wij, in het westelijk deel van Europa, zijn
het misschien totaal oneens met het systeem der socialistische landen. Omgekeerd
is men dezelfde mening toegedaan. Beide systemen zijn in voortdurende beweging.
Een zekere aanvaarding in het Kremlin van de ontwikkeling van Euro-communisme
is onmiskenbaar. Veel tijd en veel geduld zullen nodig zijn om de accenten aan beide
zijden van de Berlijnse muur te verleggen van het bestendigen van elkaars veiligheid
naar het uitbreiden van de gemeenschappelijke samenwerking.
Europa is door de eeuwen heen de brandhaard van de wereld geweest. Keer op

keer verschroeide de Europese aarde. In de Sovjet-Unie alleen vielen gedurende de
tweede wereldoorlog twintig miljoen doden. Er is thans geen andere oplossing meer,
dan elkaar ontmoeten - ook in Nieuwspoort - elkaar nader leren kennen, elkaar
beluisteren en elkaar proberen te begrijpen. Hongarije telt 10,2 miljoen inwoners.
Het land heeft 750 000 partijleden, die de dienst uitmaken. Waar het westen van
Europa bezwaar tegen aantekent is, dat wanneer een Hongaarse delegatie naar Den
Haag komt, de meningen van de grote meer-
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derheid van 9 550 000 Hongaren schitteren door afwezigheid. Vandaar de westelijke
insistentie op de uitvoering vanHelsinki's DerdeMand, de uitwisseling van informatie
en het vrijere verkeer tussen alle mensen in Oost- en West-Europa. Voor mij ligt het
begin van alles toch bij de totale tekst van de Akkoorden van Helsinki, waarvan alle
drie manden veel meer bekendheid zouden moeten verkrijgen. Een briefkaart naar
het ministerie van Buitenlandse Zaken is voldoende om het boekje opgezonden te
krijgen. Collega Jean Schwoebel van Le Monde (pagina 51) noemde wat
overeengekomen werd in Finland de belangrijkste diplomatieke en politieke
gebeurtenis van deze eeuw in Europa. Hier ben ik het hartgrondig mee eens. Het was
een eerste begin. Een eerste stap in de positieve richting. Het eigenlijke werk moet
echter nog worden gedaan. Hiervoor zou eerst iedere Europese burger in oost en
west kennis moeten nemen van wat werd overeengekomen. De landen in het oosten
zijn ons in dit opzicht reeds enigermate voorgegaan. De basis werd gelegd om op
voort te bouwen, vooral ten behoeve van hen die ná ons zullen leven.
Willem L. Oltmans
herfst 1976
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