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Behoudens voorafgaande toestemming van het Hoofd
van de Afdeling Inlichtingen en Veiligheid van
de Luchtmachtetaf mag de inhoud niet
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Joegoslavië en de blokvrijheld.
1*

- ' 'J

In december j » l, is Maarschalk Josip Broz Tito

van Joegoslavië t. g1. v, de viering van het 35- jarig bestaan
van de Joegoëlsvische strijdkrachten de graad van doctor in
de militaire wetenschappen verleend. Bij dié gelegenheid
is Tito als opperbevelhebber van het leger uitvoerig ingegaan op de rol van het nationale bevrijdingsleger in de Tweede
Wereldoorlog. Met name bestreed hij de voorstelling als zouden
de Joegoslavische legers destijds slechts instaat zijn geweest tot het voeren van een partizanenstri jd. Tito pakte in
zijn rede flink uit

tegen m. n. Bulgaarse pogingen om de Joe-

goslavische bevrijdingsoorlog tot een verzetsbeweging te reduceren. Tito wijst er daarentegen op, dat de .gewapende strij.d
in Joegoslavië nimmer gevaar liep tot het niveau van guerillaoorlogvoering of tot het nivieau van een verzetsbeweging af te
zakken. Georganiseerd door de CP en onder voortdurende uitwerking van principiële vraagstukken van strategie en taktiek
had de gewapende s t r i j d , aldus Tito, reeds in het jaar 1941
het karakter aangenomen van een bevrijdingsoorlog.
2.

^oor de nadruk te leggen op de gebeurtenissen aan het

einde van de Tweede Wereldoorlog tracht men nochtans (van
Sowjetzijde en in Bulgarije)

de bijdrage van individuele landen

aan de strijd tegen het fascisme nog steeds te verdoezelen.
Tito onderstreept, dat toen in juli 1944 de operaties voor de
bevrijding van Servië begonnen en het Rode Leger aan de oostgrens van Joegoslavië gearriveerd was, reeds tweederde deel
van het Servische grondgebied door het nationale bevrijdingsleger van Joegoslavië bevrijd was. Zorgvuldig zet Tito uiteen,
dat na h f t akkoord dat hij

in september 1944 te Moskou bereikte

eenheden van het Je Oekraïnse Front en van het nationale bevrij
dingsleger van Joegoslavië het ooste/lijk deel van Servië
k bevrijdden. Het aandeel van de Bulgaarse troepen die
(onder commando van het Je Oekraïnse Front) eveneens op Joegosla
visch grondgebied tegen de Duitsers vochten was volgens Tito
evenwel nauwelijks van belang» In hun deelname had hij

slechts

bewilligd om te voldoen aan een Bulgaars verzoek om dit land
een kans tot rehabilitatie te geven. Bulgaarse beweringen: als
zou Joegoslavië zelfs in de eindfase van de o-peraties geen
strijdkrachten hebben gehad noemt Tito "buitengewoon stompzinnig". Over politieke kwesties' van . wederzijds "belang werden wij
het destijds, zo voegt hij toe, gemakkelijker eens dan tegenwoordig. Aangaande de rol van het Rode Leger stelt Tito dat
niet ontkend kan worden dat het Kode Leger samen met het nationale bevrijdingsleger van Joegoslavië een gewichtige rol speelde
bij de bevrijding-srsn .Belgrado en van Oostelijk

Servië, maar

dat "wij vanaf 1941 ook het Rode Leger hielpen door met onze
strijd vele vijandelijke divisies te bedwingen".

3.

De huidige defensie-inspanningen van Zuid'slavië, welke

in de eerstkomende jaren nog sterker op uitrusting van het leger
met de modernste wapens gericht zullen zijn en op de verdere door
voering van het principe van de "algemene volksverdediging",
plaatst Tito geheel in het kader van de politiek van niet-gebondenheid van zijn land. De niet-gebonden landen noemt hij de
voornaamste kampioenen van "gelijke betrekkingen, vrij van discriminatie en inmenging in de interne aangelegenheden van anderer
In weerwil van de lessen uit de Tweede Wereldoorlog is machtspolitiek, op blokverdeling gebaseerd, een veelvoorkomend verschiji
sel in de internationale betrekkingen gebleven, aldus Tito.
Uiteraard wenst Joegoslavië niet slachtoffer of object van die
machtspolitiek (van Oost en West) te worden. Vrede en veiligheid
in het Middellandse Zeegebied en de Balkan maken deel uit van
de vrede en veiligheid in Europa en van de wereldvrede. Joegoslavië zal daarom, zoals voorheen, al het mogelijke doen om
op grondslag van de politiek van niet-gebondenheid vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking met alle landen te ontwikke
in het bijzonder met aangrenzende landen, en wel .op basis van
de principes van onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoria
integriteit. Daarmee worden, aldus Tito, op de konkreetst mogelijke wijze de letter en de geest van Helsinki geïmplementeerd
Uit Tito 1 s betoog blijkt dat, ook de vooral

op staatsniveau

verbeterde betrekkingen met de SU,althans in Joegoslavische oger

geen andere "betekenis hebben dan uit een oogpunt van versterking van de Jogoslavische veiligheid. Uitingen vs,n Westerse
bezorgdheid over de Joegoslavische veiligheid worden aan Joegoslavische zijde al gauw naar hun machtspolitieke betekenis beoordeeld en als uitingen van "onheilsprofeten" afgewezen. Door
Moskou lijken zij te wordea.verwelk.omd om eraan te kunnen herrinneiKn, dat de zaak van de Sowjet-Joegoslavische vriendschap
"verdedigd" moet worden. Zoals uit Dito's verdediging van de
blofcvrijheid van zijn land tegen wat hij noemt de machtspolitiel
de blokken blijkt, waarschuwt hij in feite dat de onafhankelijk*
heid van..Joegoslavië

niet alleen vanuit het Oosten, maar ook

vanuit het Westen zou kunnen worden bedreigd. Tito's onafhankelijke opstelling jegens Moskou impliceert geenszins , zoals wel'
eens te gemakkelijk wordt vermoed, dat Joegoslavië nauwere banden met het Westen wenst. Als toegewijde marxisten porcipiëren
tal van Joegoslavische politieke leiders op lange termijn een
zeer reële economische en politieke dreiging uit het "kapitalistische en imperialistische" Westen. Waarschuwingen en "strij
zowel tegen anarcho-liberalen als

•eominformistén, tegen Wester

liberale tendenzen zowel als neo-staliflstische gaan dienovereenkomstig samen. Inzake vraagstukken van internationale politiek is de overeenstemming tussen Joegoslavië en de SU, m.n.
in de Midden-Qosten-kwestfe, bovendien vaa,k aanzienlijk groter
dan met het Westen. Voor wat voor Joegoslavië een nationaal
veiligheidsbelang is - een blokvrij Europa, (regionale) ontwapeningsmaatregelen

- maakt ook Moskou, zij het slechts ver-

baal en in propagandistische zin, campagne.
4.

Zoals bij het bezoek van partijleider Breznjew aan Jo<

goslavië in september 1971 het. geval was, is ook tijdenshet joi
vrieridschapsbezoek van Breznjew aan Belgrado (november

1976)

Joegoslavië's recht'op de "eigen weg naar hst socialisme" erkei
en met nadruk de Verklaring van Belgrado (1955) opnieuw onderschreven. In 1971 gelukte het de SU bovendien het principe van
het "socialistische internationalisme"

(de plicht de socialis-

tische verworvenheden te verdedigen) ook door Tito uitdrukkelijk
onderschreven te zien. Daarmee werd tot op zekere hoogte de in
gewekt, dat het blokvrij e Zuidslavië zijn eigen weg naar het

naar het SQCÏÉ

naar het socialisme kon volg-en, zolang men althans niet aan de
zaak zelf (het "sociaïsme"} verzaakte en het land niet zou. worden prijsgegeven aan.de "contrarevolutie" .".Als communisten en man
u
isten f zo verklaarde Breznjew destijds, "weten wij heel goed dat t.
bepaalde gemeenschappelijke wetten bestaan bij de socialistische opbouw en gemeenschappelijke fundamentele trekken en socialistische criteria, zonder welke het socialisme eenvoudig niet
kan bestaan". In 1-971, naar eerst later bleek, heeft Moskou niet
een 'kwakte" van Joegoslavië uitgebuit, maar was het juist Tito,
bevreesd voor een afbraak van het communisme in eigen land, die
met Moskou naar een modus vivendi streefde. Na de zgn. Eurotop
van communistische parijen in Oost-Berlijn, waar ook Joegoslavië
was vertegenwoordigd, lijkt men de term "socialistisch

interna-

tionalisme" nog bij uitstek voor de ontwikkeling van de onderlinge
betrekkingen tussen de Oostbloklanden (WP) te bezigen. De uitdrukking kont in het nieuwe Joegoslavisch^-Russische communiqué
niet voor. Nu wordt gezegd:"De uitbreiding en verdieping van de
internationalistische, kameraadschappelijke en vrijwillige samenwerking en solidariteit tussen communistische

en arbeiderspar-

tijen moet plaatsvinden met inachtneming van de gelijkberechtiging van alle partijen, de soevereiniteit van iedere individuele
partij en niet-inmenging in de interne aangelegenheden". Uverigens is de term "internationalistische/proletarische

solidariteit

niet nieuw, de term' lig k t echter wat minder erfelijk belast dan
het sleutelbegrip "socialistisch internationalisme", waarmee
nu eenmaal in veel1 sterker mate de idee van een leidinggevende
partij of richting;,gevend centrum (Moskou) en de "Breznjew-doctrir
worden geassocieerd. Op het XXVe Congres van,de GPSU - derhalve
nog voordat de•topconferentie van Europese communistische partijen plaatsvond - had Breznjew niettemin al duidelijk laten
weten ..da-fc de SU/CPSU onverminderd belang blijft hechten aan he-t
beginsel van "proletarisch internationalisme". Waar de 20.geheten
klassenvijartd (het Westen) "zijn anti-communistische akties aktiej
op internationaal niveau coördineert" mag volgens Breznjew de
communistische beweging niet achterblijven en mag van het "machtige en beproefde wapen van bet proletarisch internationalisme"
niet worden afgezien. De akkomodatie-tendenzen waaraan Moskou zoals bekend op de Communistische Euro'top (juni 1976)

toegaf

betekenen niet

betekenen niet - zoals de Russische pati.jleider bij voorbaat
al op het congres van de CPSU waarschuwde - dat de poorten nu
open zouden zijn voor allerlei "komprornis-en in. principiële aangelegenheden" (van het marxisme-leninisme) of koncessies aan
"tijdelijk opportunisme". Al met. al blijkt evenwel de strijd
over welke begripsinhoud moet worden gegeven aan het beginsel
van "proletarisch internationalisme" beslist te zijn ten gunste
van de voorstanders van "solidarteit in diversiteit". Op de.
Surotop werden de verschillen tussen nationale communistische
partijen als. liet .wamgelegaliseerd. In de politieke paktijk
echter zal de CPSU (als primus inter pares) haar leidinggevende, rol, b.v. als initiatiefnemer of trendzetter van politieke ontwikkelingen, nauwelijke aan betekenis laten* inboeten.
Alleen al de verschijning van Tito op de conferentie in OostBerlijn moet het Kremlin als een politiek sukses hebben beschouwd.

Bijeenkomst van het politiek consultatief comité (PCC)
5.

De .korte bijeenkomst van het Politiek

Consultatief

comité van de WP-landen in Roemenië (Boekarest) op 25/26 november
j.l. stond in het teken van voortzetting van de koers van ontspanning, versterking van veiligheid en samenwerking in Europa.
Op de conferentie hebben de staatshoofden en partijleiders het
streven van het WP naar voortzetting van de CEVS-politiek kenbaar gemaakt, nieuwe "ontwapeningsvoorstellen" gepropageerd en
en tot de verdere institutionele uitbouw van de politieke samenwerking in WP-verband besloten. Beduidende nieuwe politieke initiativen werden niet genomen: de conferentieresultaten wijzen
op het streven van de SU aan haar Europa-politiek continuïteit
te verlenen. Dit verklaart waarom het PCC geen ontspanningspessimisme kent en erop hoo-pt dat op de toetsingsconferentie van
Belgrado in 1977 een uitwisseling van "positieve" ervaringen op
het gebied van de Europese samenwerking zal plaatshebben.

6»

Be "ontwapeningsvoorstellen11 van het PCC bevatten wel-

iswaar nieuwe en ook konkrete elementen, maar vertegenwoordigen
een oogpunt van het streven naar .veiligheidswaarborging a l Iaën di
Russische variant, zodat zij ook geen aanknopingspunten bieden
voor serieuse

voor serieuze onderhandeling. Ook de SU zelf heeft bovendien ziel
altijd op het standpunt gesteld, dat in dit soort zaken in
gelijke mate rekening moet worden gehouden met de veiligheidsbelangen van de betrokkenen en niemand mag uitgaan van eenzijdige
voordelen, Yan de twee voorstellen in het slotcommuniqué van
Boekarest (1. intentieverklaring over het afzien van.het eerste
gebruik van atoomwapens; 2. bevriezing van nieuwe toetredingen
tot de respectieve bondgenootschappen) is het eerste voorstel,
omdat verwezen wordt naar de Helsinki-akkoorden, waarschijnlijk
op de agenda van de óonferentie van Belgrado geprojecteerd. Het
voorstel is ongetwijfeld ontworpen om,ai het.dan geen aktieve steui
dan toch tenminste eon welwillende reaktie van neutrale en nietgebonden landen te.wekken. Stellig

mikt het Oostblok hiermee evi

op het in het defensief drijven van de NAVO-landen om hen te
noodzaken hun eigen strategische konceptie "vast te leggen", wellicht in de hoop afbreuk te doen aan hun onderlinge, saamfcorighei<
7»

Hit militair oogpunt zou een verklaring over het afzien

van het eerste gebruik van atoomwapens, zoals voorgesteld aan
alle CEVS-staten, de taak van de NAVO om het militaire evenwicht in Europa te handhaven enorm verzwaren. De zelfbeperking
zou d'e ondertekenaars van Hélsinjci ook in andere wereldelen voor
verreikende konsekwenties plaatsen. Gevoegd bij eveneens gedane
voorstellen tot opheffing van buitenlandse militaire bases en te
trekking vari in Europa gestationeerde troepen zou aanvaarding va
nieuwe verdragsontwerp, gelet vooral op geopolitieke factoren
en op de konventi.onele overmacht van de WP-strijdkrachten, de
militaire positie van-V/est-Europa dusdanig verzwakken, dat daarmee inderdaad een heel." belangrijke stap zou zijn gezet op weg
naar een Europees veiligheidsstelsel

naar SQWjet-koncept. Wat

betreft het tweede voorstel van het PCC (niet-uitbreiding van
allianties) kan worden betoogd, dat het juist op een ogenblik
wordt gelanceerd waarop het WP zich zelf institutioneel versterk
Het voorstel lijkt er overigens op te wijzen, dat het WP in tege
stelling tot de NAVO (Spanje) in de eerstkomende jaren niet op
nieuwe lidstaten kan rekenen.

8»

De oprichting in WT-verband van een Comité van Ministers

van Buitenlandse Zaken en van een daaronder ressorterend Verenigc
Sekretariaat (ter vervanging van een uitsluitend ^owjet-Sekretar:
heeft vooral betekenis

in het kader van Moskou's Europa-politiel

Tegenstrijdig zijn vooralsnog de opvattingen die hier en daar
worden gehuldigd omtrent de Roemeense aanpassing aan deze ontwik'
keling van verdere WP-integratie. Het beeld van de eeuwige taktikus, partijleider Ceausescu van Roemenië, een beeld dat reeds
lange tijd in zwang is, cxertuigt wellicht niet in alle opzichten
meer. Het heeft er alle schijn van, dat ook niet zozeer de Roemenen alswel de Sowjets, getuige nu weer de oprichting van een
multilateraal sekretariaat, hun attitude in WP-verband (vooral
op het terrein van procedures) in de loop der jaren wat hebben
gewijzigd.

ivia

de inval in Tsjechoslowakije zijn de procedures in

W-verband (sedert 1969) in die zin versoepeld dat het aksent op
politiek dirigisme optisch althans wat meer in de richting van
politieke coördinatie is verschoven, zodat in principe elke lidstaat een stem in het kapittel kreeg. Het politieke mechanisme v
deze militaire organisatie trad eerst vrij laat in multilaterale
zin in werking* Het is deze versterking van het multilateraal ka
rakter geweest die tot wat meer differentiatie en zelfs tot eni£
vrijheid van "dissidentie" (Roemenië) aanleiding gaf, maar andei
zijds Moskou de gelegenheid verschaft om het WP meer dan voorhee
als belangrijkste coördinatiecentrum van de buitenlandse politie
van de lidstaten te presenteren. Na 1969 is de WP-organisatie' de
de SU intensiever gebruikt voor raadpleging en crisisbeheersing,
aan de regel van consensus ü,ikt meergewicht

te zijn toegekomen. In c

nadruk die. wordt gelegd op "coördinatie" van de buitenlandse pol:
van de lidstaten is de tendens waarneembaar om het V/P tevens al
instrument ter bevordering van de politieke integratie van de O
bloklanden aan betekenis te doen winnen. De nieuwere procedures
getuigen van een meer flexibele aanpak om de Sowjet-suprematie
Oost-Europa te bestendigen en het traditionele ideaal van hecht
•Sa-neengeslotenheid domineren! te houden. De opwaardering van de .
politieke rol van het WP vloeide niet alleen uit pakt-interne o
wegingen voort maar had eveneens plaats uit hoofde van Breznjew
detente-politiek van "normalisering" van de Europese situatie.
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