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17 -.DE INTERNE POLITIEKE SITUATIE VAN ROEMENIE

1 <•

In wat enn van de meest ingrijpende reorganiaatj.es van

Roemeense partijleiding sedert jaren lijkt te aijri heeft een vol
tallige zitting van het CC op 18 april 19?2 ean groot aantal wij
gingen gebracht in het centrale partij- en regeringsapparaat. Ds
schuivingen die een vervolg zijn op de reeds langere tijd plaata
vindende mutaties in het Secretariaat van het CC en in hoofdzaa
politiek-ideologische en veiligheidssectoren gelden, laten voors!
de economische sector min of meer ongemoeid, ook al lijken de hu
spanningen juist door de economische situatie te worden veroorza;
In tegenstelling tot het Executief Comité waarin in hoofdzaak ba:
problemen van het politiek, economisch en maatschappelijk leven i
de orde komen behandelt het Secretariaat urgente uitstaande kwes'
Urgentie is ers Eet CC heeft zelfs besloten voor de tweede helft
juli (19 - 21 juli) een nationale partijconferentie te beleggen,
welke in betekenis aan een buitengewoon partijcongres galijk konr
gewijd zal zijn aan wat in de versluierende ideologische voertaa!
heet de "verbetering van de leiding en planning van de sociaaleconomische activiteiten en de ontwikkeling van de socialistisch*
democratie". Zoals Ceausescu op de voltallige zitting van het CC
aangeduid» zal de conferentie verdere partij-organisatorische vré

stukken behandelen, waarbij nog meer personeelsmutaties iri de to]

verwachten zijns parti j - activisten . - aldus Ceausascu - zouden \k
kleden. Daar alle Oosteuropese partijen slechts in zeer beperkte
informatie over interne parti j-ontwikkelingen verschaffen en Roen

in dit opzicht nog restrictiever pleegt te zijn, zal men ter ver-

krijging van althans enig- inzicht in deze materie enkole grote ij
van de interne Roemeense situatie moeten aangeven „
2o

De wijzigingen in de Roemeense leiding zijn immer a voox

nog voor meerdere uitleg vatbaar en geven nog weinig uitsluitsel
de vraag wat er eigenlijk gaande is en waarom. Ma zijn terugkeer
Peking (juli 1971) was Csauseacu begonnen aan een grootscheepse
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ideologische campagnes, zijn mini~"Cultvirel® revolutie" voor rechi
orde @n discipline. Tijdens de plenaire zitting van het CC in
november 1971 werd duidelijk dat de reden voor dit aanzetten van
d« duimschroeven te zoeken was in de ^Q£noadjich8^jajuajti.j8 van
het land en de politieke implicaties van dien. Ceauaesou sprak
terloops van sociale tegenstellingen die .tot conflictsituaties
zouden kunnen leiden als niet tijdig wgrd ingegrepen. De kern van
de zaak was dat de leiding in een moeilijke economische situatie
wederom industrialisatie pousseerde ten koste van de consumptie i
het nieuwe vijfjarenplan (1971-1975) stelde voortzetting van een
suinig bestaan in het vooruitzicht en het industrialisatietempo
werd nog opgevoerd , in strijd met wat Ceausesou in 1968 had beloofd, n.l. een gelijk groeitempo voor sware en lichte industrie,
Over deze prioriteitenkwestie aijn d@ laatste jaren nogal eens
menl..ngg]r@r£ohi.j.j.ejR in de top gesignaleerd* Eind 1970 boekten de
voorstanders van krachtige industrialisatie een grote overwinning
en later kondigde Geausescu aan dat de oorspronkelijk beoogde
plandoeleinden geheel veranderd zouden worden. Kort daarna ondervond Roemenië' de weerslag- van de arbeidsrsopstand in Polen ®n gaf
het bewind in Boekarest wat toe» maar later in het voorjaar 1971
viel de beslissing en bleken Ceauseacu c. a. niet op een vergaande
hervorming met alle risico's van dien aan te sturen, maar - preoii
zoals in de SU - wél op versterking van het partij toezicht. Aohte:
de ideologische campagne stonden de mogelijkheden van een groaiani
l

.,*

ontevredenheid van de massa van de bevolking» die nu zelfs als
ontvankelijk voor "kleinburgerlijke invloeden" uit het "decadente
Westen" werd voorgesteld, en dat alles gecombineerd

met menings-

verschillen in de top» Ceausescu had de moed om op de zwakke
punten van de industrialisatie en de import-export relatie t©
wijzen en de plv. premier Yerdet klaagde over de slechte kwaliteivan de indus trieprodukten. Het ontslag van de Minister van Woning-

bouwf Traian Ispas en van de plv» Burgemeester van Boekarest w©g©i
"misbruiken" toonde dat corruptie en nalatigheid
waren doorgedrongen .
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tot in de top

3o

Als in navolging van de SU zet het Roemeense bewind sic

tussen de fundamentele tegenstelling dat het enerzijds een moderï
economie wil opbouwen en anderzijds het partijtoezicht en het eer
lisme vers r, erken 0 Ka de instelling van een nieuw administratief s
sel (196?) Qiag men twijfelen aan de geschiktheid ervan. Belangrij
besluitvorming is toegewezen aan de eerste partijsecretarissen in
39 provincies, maar de bureaucratische vernieuwingen - door die
bureaucratie toch al niet verwelkomd - hebben meer dan ooit verwa
geschapen over de competentieverdelingen» Er is een centrale rege
van veertig leden, maar de uiteindelijke beslissingen worden geno
door de partij-officials op provinciaal en centraal niveau. Daarboven staat een Economische Raad die rechtstreeks onder de Staats
raad ressorteert. Ijverig worden zondebokken gezocht in de elkaar
beconcurrerende instanties, zonder dat daardoor de arbeiders nieu
impulsen krijgen of de bedrijven meer bewegingsvrijheid. Men heef
wel beweerd dat het Roemeense type van "collectief werk en persao
lijke verantwoordelijkheid" in de praktijk betekent dat zowel led
een als niemand verantwoordelijk
4«

is voor fouten en vergissingen.

In kx-/antitatieve termen mag - zo schreef "The Times" (4

1972) - de industriè'le ontwikkeling van Roemenie indrukwekkend ha
Het jaarlijks groeitempo bedroeg in de periode 1966-1970 gemiddeli
11,8$, terwijl de buitenlandse handel met 75% toenam. Snelle industrialisatie is echter zonder ernstige sociale, economische en

politieke repercussies ondenkbaar. Bijna éénderde van het national
inkomen werd de laatste vijf jaar besteed aan kapitaalaccumulatie

Dit betekent, aldus "The Times", karig betaalde arbeiders en consi
ten die niet aan hun trekken komen. Het betekent voorts dat er zo

min mogelijk geïmporteerd wordt en allerlei goederen die de binnet
landse markt behoeft voor de export worden bestemd„ De deviezen

dienen uitsluitend voor het kopen van nog meer hoog ontwikkelde ws
terse kapitaalgoederen» Slechts verhoging van de export naar het
V/esten met de daaruit resulterende

toeneming in de deviezeninkomsl

kan Roemenië in staat stellen het proces van westerse kredietver-

lening te continueren aonder in af lossingsmoeili jkheden t® g-er aker
Het lopende vijfjarenplan 1971-1975 handhaaft, zoals göaegd, een

hoger groeitempo voor de zware industrie dan voor de consumenten-
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sector. Voor kapitaalaccuamlatie bestemt het 31 k '52% van h-1 rati
naai inkomen (de Bondsrepubliek Plm0 23/0. IB de ideologische camp
ne dze vorige zomer in Roemenië Tftn start ging al geduid als een c. eesaie aan .le Russen,

een

navolging van het Chinese voorbeeld

*en

hernieuwing van traditionele Roemeense waarden of als een poging v
Ceausescu om zijn land te beschermen tegen de verderfelijke invloe,
van de westerse jeugdcultuursZskerniet in laatste instantie ds

z^

,

uitvloeisel van de industriële revolutie. Het doel is handhaving v,
de politieke controle. Het doel van het herscholingsprogranuna dat het najaar van 1971 van start ging en waaraan bijna alle werknemer,
mosten deelnemen is enerzijds de beroepsbekwaamheden te verbeteren
anderzijds ^JOoofJmgj^n^^
te ^^
en de ideologische ruggegraat van de Roemeense natie te versterken
Het land heeft grote behoefte aan de inbreng van de jongere generai
(ook in die zin wordt voor de reoente verschuivingen naar een verklaring gezocht), maar men vreest de bedreiging die zij vormt voor
macht van de partij. Binnen de algehele verscherping van Ceauaeecu'
binnenlands beleid sinds de zomer van 1971 golden de opvallendste
maatregelen dan ook cultuur en onderwijs en het tegengaan van traaé
held en indifferentisme in partij en bureauoratie.

5*

Hoewel ook kopstukken op provinciaal niveau bij de huidig

personele mutaties betrokken zijn vinden de belangrijkste wijziginé
toch in het centrum van de macht, in het Secretariaat van het CC,
plaata. Het is juist het Secretariaat dat zich in verband met de'id
logische campgane in de afgelopen periode aan forse kritiek en zeli
kritiek heeft moeten blootstellen. De mutaties waren volgens Ceauac
nodig wegens de afwijkingen die sommigen zich hadden veroorloofd, J
overigens in dit kader van deviationisme en ambtsmisbruik, maar in
kader van doorstroming en roulatie geldt de belangrijkste mutatie l
Niculescu-Misil, die verantwoordelijk was voor de betrekkingen mat
zusterpartijen en wiens functie nu is overgenomen door Stefan Andre
In zekere

zin

kreeg het heenzenden van Mizil de vorm van 9en eervol

ontslag.- zijn overplaatsing naar de post van plv.voorzitter (ovarig
êên van de 3es) van de ministerraad werd officieel met de raden omk
dat Miail ds werkzaamheid van de ministerraad móest versterken.
Gezien de wsrka] i-i
cm^^JMHS.^-T-B^-a^.
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Saaien de werkelijke rol die Mizil jarenlang als een van de nauw
medewerkers van Ceausescu en als apostel van de Roemeense onafha
lijkheidspolitiek tegenover de bondgenoten en de satellietpartij
gespeeld heeft moet deze motivering vairlg bevredigend worden ge:
Mizils verschijning naast Ceausescu bij het bezoek van Fidel Gas
aan Roemenië en bij andere evenementen maakt echter speculaties
zijn eventuele oppositie tegen Ceausescu ongegrond» Mogelijk zal
de opvolger van premier Maurer worden.
60

Welke overwegingen aan de verschuivingen in het Secret

het uitrusten ervan met nieuwe krachten wier aanzien en aanhang
partij minder groot zijn dan van de afgetreden secretarissen, te
grondslag liggen is moeilijk te bepalen. Algemeen kan natuurlijk
steld worden dat, hoewel er geen aanwijzingen zijn dat Mizil, Tien andere onlangs als partijsecretaris afgedankte functionariase.
verzet kwamen tegen de partijleider, deze prominente persoonlijk
in een betere positie verkeerden om met Ceausescu van inzicht te
schillen dan de nieuwbenoemde, jongere, minder invloedrijke secr
rissen. Bij de nieuwkomers, die geen persoonlijke aanhang in de
hebben en die hun bevordering en hun gezag vrijwel uitsluitend a
Geauseacu hebben te danken, kan uiteraard ook minder de geneigdh
tot dwarsliggen worden verondersteld. Een tweede mogelijkheid is
Ceauaescu 'bepaalde leden van het Secretariaat als potentiële riv
voor de post van partijleider wilde uitschakelen. Al stonden Tro
Niculescu - Mizil of de andere gewipte CC-secretarissen niet als
ponenten van Ceausescu te boek, het betekent niet dat er in de p
en in het ambtenarenapparaat

geen meningsverschillen, gesohilpun

grieven voorkomen die naar spreekbuizen
?*

zoeken op het hoogste ni

Afgezien daarvan behoeven de motiveringen die officiee]

gegeven niet per se als van alle geldigheid ontbloot te worden ve
klaard. In zijn redevoering voor de zitting van het CC stelde Ca
dat de mutaties als een ZSS^tering^jmn^^

binnen

partijleiding waren bedoeld, als een betere krachtenverdeling om

-L V o

dringende problemen aan te pakken. Het doel van de personeelswiss.
lingen sou In dit geval aijn O m ervaren krachten op belangriiks n
partijpcsten te plaatsen en het doorvoeren van Ceausescu's plan o,
leiding-ge, end personeel

SOwel

ervaring in partij» als regeringen

bij te brengen. Het is vanzelfsprekend dat wil de partij haar dom
narende rol blijven spelen in een economisch en sociaal systeem di
steeds gecompliceerder wordt de leiders bedrevenheid moeten bezit
in het beheren van staatszaken en in running van de economie. Dit
thema was door Ceausescu reeds met de meeste nadruk aan de orde
steld in

zijn

gs

rede voor het CC op 10 februari 1971. Om partij-act;

ten beter berekend te doen wezen, beter uit te rusten voor de taal
om op complexe en snel veranderende ontwikkelingen alert te reage.
drong hij er op aans dat zij periodiek zouden moeten worden bijgeschoold, niet door hen passief op schoolbanken te laten plaatsnam*
maar door hen steeds weer voor enige tijd aan het produktieprocea
te laten deelnemen om daar op technologisch gebied bekwaamheid op
doen. Tegen deze achtergrond bezien kunnen de personeelswisseling*
inderdaad verband houden met de bewust nagestreefde overbrugging ,
de kloof tussen bureaucraten en technocraten en Ceausescu's niet
overal even best ontvangen rouleringsplan, dat door de tacticus
Ceausescu in incidentele gevallen uiteraard ook als camouflage kar
worden gebruikt. Dit proces van scholing van üartijls^^ op

loka

niveau en in niet-partij instellingen kwam in februari 1971O p gar
toen Virgil Trofin uit het partijsecretariaat werd verwijderd 8n a
het hoofd van de vakbondsorganisatie werd geplaatst. Maar La nu jv
van Trofin bekend dat hij Ceausescu's leiderschap bijna openlijk
critiaeerde, onvrede had met ontwikkelingen op hst ideologisch® f,
en over de wijsheid van Ceausescu's onafhankelijke

politiek bedenk

koesterde, dan wordt ook duidelijk dat men de officiële uitleg var
verschuivingen niet kritiekloos mag aanvaarden. Bij de aanvang var
ideologische campagne in juli 1971 verloren vervolgens partijsecre
taris Iliescu (agitprop) en het hoofd van de Afdeling Propaganda,
Ilie Radulescu, hun functies. Het was Popeseu, reeds ala 'partijsec
taris belast met educatieve en culturele zaken, dia na hun ontslag
m juli 1971

ook

"agitatie en propaganda" voor zijn i^kening nam e

de voornaamste verantwoordelijkheid ging dragen voor de uitvosring
van Ceausescu's cultureel-ideologisch» campagne. Ook gijn
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thans tanende, mogelijk doordat Ceaus.ecu het vertrouwen in hem v6
loor wegens de weerstand die de «culturele revolutie" vooral in
schrijverskringen en bij de culturele elite in het algemeen heeft
opgeroepen. Je passieve weerstand heeft hier het karakter van een
meer actieve oppositie aangenomen, terwijl ook onder de technocrat
door Ceausescu's nieuwe program weining begeestering werd gewekt.
11 mei j,l, maakte het partijblad "Scinteia" bekend dat Popesou de
partij-supervisie over de Roemeense radio en T.V. overdroeg. Ben d
van zijn taken gaat vermoedelijk naar Burtica (jeugd, informatie •
propaganda).

8.

Een nog curieuzer geval van "roulatie" betrof de afaettin

op 16 februari 19?2 van de partijsecretaris voor staatsveiligheid,
Patilinet, die Minister van Bosbouw en Bouwmaterialen werd en aan'
wiens verwijdering uit het partijsecretariaat de geruchtmakend*
affaire Serb, voormalig commandant van het Boekarester garnizoen,
vreemd schijnt te zijn geweest. Op de november-zitting (1971) ^
CC had Patilinet (thans vervangen door Ion Dinca) i.v.m. tekortkom
• in het politiek-ideologisch werk in de instellingen onder zijn sup,
sie zelfkritiek geoefend. Sommige Roemenië-specialisten hebben in ,
verband bouwstenen aangedragen voor de theorie dat in de zomer van
1971 zelfs een samenzwering van legerofficieren tegen Ceausescu we:
beraamd tijdens één van zijn buitenlandse reizen. Opmerkelijk is d;
mei j.i. berichten circuleerden dat onenigheden in de RoemeenBe to
naar voren waren gekomen op de zitting van het Executief Comité
(22 mei) en dat in Boekarest geruchten de ronde deden dat Ceausesco 0 a s over zijn buitenlandse reizen (waaronder die naar acht AfroAziatische landen) forse kritiek van zijn partij-collega's had moe
verduren. Ceausescu's besluit om zijn reis naa-r Japan ( 2 - 8 juni)
te schrappen alsook sijn reis naar Bonn (26 - 29 juni) niet te Ut,
doorgaan duidt erop dat Geausescu inderdaad door interne problemen
wordt beziggehouden. Intussen is niet gebleken dat de grote tactici
van de buitenlandse politiek niet ook de interne situatie meeeter :
gebleven» Zouden de verschuivingen al op een persoonlijke machtestrijd duiden, met de vier nieuwe secretarissen (Burtica, Banc,
Dinca, Andrei) heeft Ceauseacu zich het touwtrekken nog eerder vsr.
gemakkelijkto
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9.

Het waren interne en niet verre Chinese factoren die

V0c

het inroepen van de «culturele revolutie» in Roemenië doorslaggeve
waren geweest, met name Ceausescu's ontgoocheling over de passieve
.weerstand tegen zijn programma's op administratief terrein. Het
lijdt geen twijfel dat de nieuwe maatregel niet alleen geen probae
middel is geweest tegen die passieve weerstand, maar dat hij oP zj
beurt tegenkanting heeft opgeroepen. De vaak herhaalde oproep de
leidende rol van de partij te versterken en de nadruk op het feit
dat alle partijleden zonder uitzondering actief moeten zijn bij hè
doorvoeren van de partijlijn was vermoedelijk een poging van Ceaus
diegenen verlies van hun positie voor te houden, die zijn directie
niet voor honderd percent volg(d)en0 De moeilijkheid is nu om uit
maken wat als roulatie en doorstroming, wat als zuivering bestempe
moet worden. Welk ontslag geschiedt in het kader van Ceausescu's
• program of onder het mom daarvan ? Welk ontslag heeft plaats in hè
kader van de frustratie over de onvolkomen uitvoering van dat plas
welk in het kader van de cultureel-ideologische campagne, welke in
het kader van de weerstand daartegen? In het licht van zovele vrag
kan het beleggen van een nationale partijconferentie, van een buit
gewoon partijcongres, inderdaad niet verbazen. Het prediken
verscherping van het politiek-ideologische

van

toezicht, van quasi-

maoïstisch élan, gekoppeld aan het pleidooi voor verbetering van d
beroepsbekwaamheden kan technocraten en managers alleen maar vervreemden, niet winnen. Zolang evenwel van factievorming

in de paï

geen sprake is wordt ook Ceausescu'a positie niet bedreigd. De op£
sitie die er is, is ±n hoofdzaak van bureaucratische aard, amorf e
zonder aanvoerders een oppositie zonder opposanten. Maar denkt mer
aan de Poolse gevolgen van het gebrek aan consideratie voor da bir
landse consument, dan zou nog weieens

kunnen blijken dat Ceausesc

zijn mini-"culturele revolutie" zal moeten terugdraaien

en de opar

Gxerek-stijl zal moeten gaan hanteren, dan echter niet zonder
wegende implicaties voor de Roemeense politiek jegens Moskou»
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