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Ex. no. -3_

HET STANDPUNT VAN DE PSP TEN AANZIEN VAN DE TWEE DUITSLANDEN
Er van uitgaande dat de oplossing van de "Duitse kwestie"
van het grootste belang is voor de Europese veiligheid,meent de
PSP, dat als eerste stap naar de regeling van dit vraagstuk, de
Duitse Bondsrepubliek de DDR als zelfstandige staat zou moeten erkennen en bovendien de huidige grenzen van Polen, Tsjechoslowakije
en de Sovjet-Unie

rechtens

zou moeten aanvaarden. Aan deze er-

kenningen zouden geen voorwaarden mogen worden verbonden.
De Nederlandse bijdrage tot de oplossing van het vraagstuk
zou dan moeten zijn: de erkenning van de DDR de jure en de erkenning
van de Oder-Neissegrens. Bovendien zou Nederland de toekenning van
medezeggenschap aan de Bondsrepubliek over nucleaire wapens krachtig moeten tegengaan. Het is zonder meer duidelijk dat dit precies
in het straatje van de Oostduitse machthebbers past en een zekere interesse van die zijde voor de PSP ligt dan ook voor de hand.
De vraag, in hoeverre de PSP zich in haar beleid op dit punt
door de DDR laat beïnvloeder,is uiteraard moeilijk te beantwoorden.
Toch zijn er wel enkele punten die in dit verband van belang geacht
moeten worden:
1_.

De DDR is het enige Oosteuropese land - naast Joegoslavië waarmede de PSP bijzonder goede en "officiële" betrekkingen onhoudt, Zo is in april van dit jaar nog een PSP-delegatie op uitnodiging van de "Nationalrat der Nationalen Front1' (een verle.ngstuk van de SED) naar de DDR geweest en daar bijzonder hartelijk
ontvangen.

2.

In het kader van haar agitatie tegen Von Kielmansegg, bleek de
PSP gebruik te maken van door de DDR verstrekte gegevens. De DDR
had daar natuurlijk ook zelf belang bij.

^.

De secretaris van de, in dit verband belangrijke PSP-commissie
Buitenlands Beleid, is reeds verschillende malen in de DDR geweest. Naar verluidt, is het in oktober j.l. gepubliceerde PSPvredesplan, waarin eveneens op erkenning van de DDR en de OderNeissegrens wordt aangedrongen, van zijn hand. Bovendien was hij
zelf een der schrijvers van de brochure "Von Kielmansegg - van
Nazigeneraal tot NAVO-generaal".
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