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Stem geven aan 
de rechten van 
kleine volken 

Wie geett stem aan de belangen en rech
ten van kleine volken? De internationale 
verhoudingen worden maar al te zeer be
paald door het recht van de sterkste. Oat 
he eft al vele slachtoffers gevraagd. Chris
ten-democratisch beleid houdt rekening 
met de harde realiteit, maar wil zich er niet 
bij neerleggen. Cynisch realisme past het 
CDA niet. Toch zijn er voorbeelden te over 
van min of meer stilzwijgend accepteren 
van onrecht, omdat andere belangen ken
nelijk zwaarder wegen. 

'Wij hebben Litouwen nodig, desnoods 
zonder de Litouwers', aldus de vroegere 
Sowjet-ideoloog Soeslow in 1949. Er is 
vee! geschreven over de nieuwe koers van 
Sowjet-president Gorbatsjow. Maar het 
ziet er naar uit dat hij ten aanzien van de 
Baltische republieken de traditionele Rus
sisch-imperiale lijn voortzet. In augustus 
1939 kwamen de Ouitse en de Russische 
ministers van Buitenlandse Zaken Von Rib
bentrop en Molotow overeen dat de onaf
hankelijke Oostzee-republieken Estland, 
Letland en Litouwen onder Russische in
vloedssfeer zouden vallen. Een jaar later 
werden ze ingelijfd in de Unie van Socialis
tische Sowjetrepublieken. Stalins dictatuur 
werd razendsnel ingevoerd. Sindsdien zijn 
de mensen daar tegen hun wil onderwor
pen geweest aan de ellende die de volken 
van de Sowjet Unie hebben moeten onder
gaan onder het reeel bestaande socialis-
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me. Het jaar 1989 stond in het teken van 
de bevrijding van de Middeneuropese val
ken. Zij hebben zich weten los te maken uit 
de verstikkende greep van Moskou. De 
democratisering is ook in Estland, Letland 
en Litouwen op gang gekomen. Vrije ver
kiezingen leverden enorme overwinningen 
op voor politieke bewegingen die uit zijn 
op onafhankelijkheid van de Sowjet Unie. 
Zij beroepen zich daarbij op de grondwet 
van de Sowjet Unie die de deelrepublieken 
het recht geeft zich af te scheiden. 

Het Kremlin heeft echter andere opvat
tingen over openheid en democratisering. 
Het had zichzelf en de wereld wijsgemaakt 
dat de verschillende volken zouden op
gaan in soort van socialistische broeder
schap. Nu dat niet zo blijkt te zijn worden 
aan de democratisch gekozen regering 
van Estland, Letland en Litouwen de duim
schroeven steeds strakker aangedraaid. 
De klassieke salami-tactiek uit de donkere 
jaren veertig wordt nu opnieuw toegepast. 
Compleet met inzet van het Rode Leger en 
de KGB, met leugens en valse voorwend
sels. Afscheiding van de Sowjet Unie, voor 
de Balten bevrijding van het koloniale juk, 
is wat Moskou betreft onbespreekbaar. Ze 
hebben Litouwen nodig, desnoods zonder 
de Litouwers. Wat de Balten willen is niet 
wezenlijk anders dan de duizenden Joden 
die uit de Sowjet Unie emigreren het bar
baarse systeem verlaten. De Joden heb-
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ben hun eigen staat in Israel; de Balten be
schikken over niets anders dan hun drie 
kleine landjes die nu nog aan de Sowjet 
Unie vastgeklonken zitten. 

Dilemma 
De vrije wereld staat voor een dilemma. 
Een dilemma tussen het opkomen voor de
mocratie en mensenrechten, waar het zelf
beschikkingsrecht van de Baltische volken 
een onderdeel van is, en de voortzetting 
van de ontspanning in de verhoudingen 
met de regering van Gorbatsjow. Neder
land volgt die benadering. Het komt er op 
neer dat werd gegokt op de goede bedoe
lingen van Gorbatsjow en op het welsla
gen van zijn onderneming. Oat was wei 
een riskante keuze, zoals de laatste weken 
hebben aangetoond. Het is in ieder geval 
een partijdige opstelling in de politieke 
verhoudingen in de Sowjet Unie. Een oude 
vraag Wie zijn je vrienden in Oost Europa? 
Moet je bepaalde krachten steunen die 
een koers varen, die jou het best bevalt'? 
Of moet je in het doel van democratisering 
en mensenrechten vooropstellen, en van 
daaruit komen tot steun aan diegenen die 
het proces in die richting willen bevorde
ren'? Oat komt neer op een grotere afstand 
ten opzichte van de verschillende partijen, 
dus ook ten opzichte van de persoon van 
Michail Gorbatsjow. 

Oat vraagt enig aanpassingsvermogen. 
De afgelopen jaren is immers onverwacht 
veel tot stand gekomen aan democratise
ring, naleving van mensenrechten en wa
penvermindering. Oat is mede aan Gor
batsjow te danken. Maar is het wei zeker 
dat hij tot degenen gerekend moet worden 
die de democratie en de naleving van de 
mensenrechten bevorderen'? Zeker als 
Gorbatsjow meer en meer de kant kiest 
van groot-Russische conservatieven, fas
cistolde 'zwarte kolonels', de KGB en het 
Ieger. Het is in dat verband wonderlijk dat 
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de grate actie van december vorig Jaar de 
titel had 'Help de Russen de winter door'. 
Alsof onze solidariteit vooral daar zou 
moeten liggen En niet bij 'Help de Balten 
de winter door'. Het is overigens te hopen, 
dat voor de binnengekomen gelden beste
dingen gevonden zijn voor de winter voor
bij is. Het Sowjet-imperium is gevormd met 
geweld en onderdrukking. Het moet nu bij 
elkaar gehouden worden met geweld en 
onderdrukking. Als democratie en nale
ving van mensenrechten de belangrijkste 
doelen zijn, dan zou de keuze nu mis
schien veel meer moeten uitvallen ten gun
ste van groeperingen die zich inzetten 
voor meer democratie, voor bevrijding van 
deelrepublieken, en voor degenen die zich 
afzetten tegen de KGB en pleiten voor her
vorming van het Rode Leger. 

Een wonderlijk politiek-psychologisch 
verschijnsel komt om de hoek kijken. 
Waarom is een relatief klein volk als het 
Nederlandse meer ge1nteresseerd in het 
welzijn van grate en machtige volken'? Zo
als het Russische streven het Sowjet-lm
perium bijeen te houden. Of het Duitse het 
Duitse streven naar eenwording werd door 
vrijwel iedereen geaccepteerd. Het geeft 
ondertussen te denken dat Duitsland de 
EG intoomt in haar optreden, gezien ziJn 
nieuw verworven speciale relatie met de 
Sowjet Unie. Kunnen de lotgevallen van de 
Balten, de Roemenen in Moldavie, de Ar
meniers, de Georgiers op onze solidariteit 
rekenen'? Wie geeft stem aan de belangen 
en rechten van kleine volken'? Het mag 
toch niet zo zijn, dat de grootte en de mili
taire en economische macht van een volk 
aileen de doorslag geven. 
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