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A.SALOMONSON 

De SowJ'et-Unie: crisis ofverval? 

Begin van dit jaar lekte in Bonn een toekomsta
nalyse van de Oost-West-betrekkingen uit, die 
was opgesteld door de planningsafdeling van het 
departement van buitenlandse zaken. Een passa
ge daaruit trok internationale aandacht, nl. die 
waarin een van de hoofd problemen waarmee het 
westen zich in de komende jaren geconfronteerd 
zou zien, werd omschreven als: 'To manage the 
decline of the Soviet em pire'. 

Heeft de bewuste slagzin enige realiteitswaarde 
ofis de wens hier de vader van de gedachte? Zijn 
de desintegratieverschijnselen in het communisti
sche blok al zo su bstan tieel, dat ze de posi tie van 
de Sowjet-Unie als supermacht zouden beginnen 
aan te tasten en het verval als factor in de Oost
West-betrekkingen voor de jaren tachtig moet 
worden ingecalculeerd, zoals het bewuste stuk 
min of meer suggereert? 

Laten we onszelf niet voor de gek houden. Ze
ker, de Sowjet-Unie staat voor grote economische 
en politieke problemen. De innerlijke tegen
spraak tussen haar verstarde centralistische plan
economie enerzijds en de eis tot dynàmiek en 
flexibiliteit, die een modern industrieapparaat 
stelt, anderzijds, tussen haar neiging tot expansie 
aan de ene kant en de groeiende panningen bin
nen haar eigen koloniale systeem aan de andere 
kant - die tegenspraak zal zij niet kunnen oplos
sen. Bij de vervanging van de oude garde van 
Sowjet-leiders door een jongere generatie zullen 

deze problemen zonder twijfel tot zware crises lei
den. 

Dat neemt niet weg dat de Sowjet-U nie op het 
ogenblik op het hoogtepunt van haar macht is, 
zowel mili tair als economisch en politiek. Zij is er 
in de afgelopen periode in geslaagd haar strijd
krachten zodanig uit te bouwen dat de oorspron
kelijke achterstand op de Verenigde Staten, zo
wel nucleair als conventioneel, geheel is ingelo
pen. Zij heeft daarnaast de levensstandaard van 
de Sowjet-burgers van jaar tot jaar voelbaar kun
nen verhogen (al is die naar onze maatstaven nog 
uitgesproken armoedig en al had die verhoging 
met een andere economische structuur heel wat 
makkelijker en sneller kunnen worden bereikt). 
En zij heeft het verlies van China en Joegoslavië 
uit het ideologische kamp althans ten dele kun
nen compenseren met nieuwe invloedsgebieden 
in Latijns-Amerika, Zuid-Oost-Azië, het Mid
den-Oosten en op diverse strategische punten aan 
de Afrikaanse kusten. 

Met deze indrukwekkende prestaties op de 
achtergrond word t tegelijkertijd evenwel de 
steeds sterkere stagnatie in de Sowjet-samenle
ving duidelijk zichtbaar. Er is geen kracht meer 
tot innerlijke hervorming. De leiders van dit reu
zenrijk zitten vastgeketend aan een ideologie, die 
nergens in de bevolking nog enige weerklank 
vindt. Hoewel het falen van de centralistische 
planeconomie ook in de hogere partij regionen 

evident is 
rationalis( 

bureaucrG 
staat haa 
kracht op 

De ven 
tiegoeden 
achter eH 
omdat h( 

vroeger, 
deugt, on 
transporti 
kwaliteit 
slecht en 
vraag, w, 
den zich 
andere g 
huidige e, 
sinds het 

Deze a 
goed dra 
een bittel 
is het rij 
grondget 
Verenigd 
De Sowje 
de energ: 
kostbare 

Exploita· 
hebbers i 
nomisch( 

ter bescl 
voor die 
De chaol 
de Siberi 
de hoogs 
lijke iUw 
cratie is 



ei-

et 
is, 
er 
d-
11-

o

IO-

in 

111-

og 
ng 
lat 

t) . 
lië 
n

en 
d-
an 

de 
de 
le-
:er 
u

jic 

nk 
he 
en 

idee'66 ( De Sowjet-Unie: crisis of verval? (blz. 39 

evident is, loopt elke poging tot vernieuwing en 
rationalisering te pletter tegen de onverzettelijke 

bureaucratie. Steeds minder is de Sowjet-Unie in 
staat haar econom ische problemen op eigen 
kracht op te lossen. 

De verzorging van de bevolking met consump
tiegoederen vertoont levensgrote hiaten. Jaren 
achter elkaar zijn de graanoogsten mislukt, niet 
omdat het weer tegenwoordig slechter is dan 
vroeger, maar omdat de infrastructuur niet 
deugt, omdat er te weinig machines, opslag- en 
transportmogelijkheden beschikbaar zijn. De 
kwaliteit van de industriële produktie is ronduit 
slecht en het aanbod is niet afgestemd op de 
vraag, waardoor in sommige sectoren de voorra
den zich tot in de hemel opstapelen terwijl aan 
andere goederen een schrijnend gebrek is. De 
huidige economische groei van 3,4% is de laagste 
sinds het eind van de oorlog. 

Deze achterlijkheid, dit onvermogen om een 
goed draaiende economie op poten te zetten, is 
een bittere pil voor de Sowjet-leiders. Hun land 
is het rijkste ter wereld aan grondstoffen . Het 
grondgebied beslaat 23 miljoen km 2 tegenover de 
Verenigde Staten 8 miljoen en China 9 miljoen. 
De Sowjet-Unie beschikt over meer dan 60% van 
de energiedragers van de wereld. Siberië zit vol 
kostbare mineralen. 

Alternatieven 

Exploitatie van die rijkdommen zien de macht
hebbers in het Kremlin a ls redmiddel om de eco
nomische stagnatie het hoofd te bieden. De thans 
ter beschikking staande middelen zijn evenwel 
voor die exploitatie ten ene male ontoereikend. 
D chaotische gang van zaken bij de aanleg van 
de Siberische gasp ijpleiding, een project dat toch 
de hoogste prioriteit geniet, is daarvan een duide
lijke illustratie. De logge, zwaarti ll ende bureau
cratie is niet in staat zo'n bouwwerk ordelijk te 

plannen. Verspilling van grondstoffen, machines, 
arbeid en tijd is daarvan het fatale gevolg. 

Om uit deze impasse te raken zijn er voor de 
Sowjet-leiders twee alternatieven . Het ee rste is 
een drastische sanering van het economische sy
steem in de vorm van decentralisatie en li berali
sering. Dat is voor Moskou evenwel absoluut uit
gesloten. Geen economische liberalisering is haal
baar zonder politieke liberalisering. Zo'n politie
ke liberalisering evenwel zou uiteindelijk het pri
maat van de communistische partij in gevaar 
brengen, omdat zij controle en kritiek vanuit an
dere gezichtshoeken dan de orthodox-ideologi
sche impliceert. Zij zou bovendien koren op de 
molen zijn van de diverse niet-Russische minder
heden in de Sowjet-Unie, die door hun hoge ge
boortecijfer nu a l met elkaar geen minderheid 
meer vormen maar ruim 50% van de bevolking 
uitmaken. De daardoor ontketende centrifugale 
krachten zouden een directe aantasting van de 
nationale eenheid gaan betekenen. 

Het huidige systeem moet tot elke prijs worden 
gehandhaafd, dat staat voor de leider als een 
paal boven water. Er is geen kwestie van dat 
nieuwe,jongere generaties, zodra die aan bod ko
men, er anders over zouden denken. Wie in de 
partij carrière wil maken, moet in het apparaat 
met huid en haar zijn vergroeid. Met verlichte 
technocratische opvattingen of moder!1e wetcn
schappelijke theorieën kan men als ambitieus 
partijlid in het Sowjet-establishment niets begin
nen. Het apparaat zal nooit en te nimmer iemand 
op de troon hevelen die er liberale ideeën op na
houdt. Daarmee zou het immers zijn eigen 
machtspositie in gevaar brengen. Laten we ons 
geen illusies maken: achter de vergrijsde Russi
sche leiders staan' a llang andere - oudere - ap
paratsjiki klaar, die evenzeer als Bresnjew en con
sorten maar één ding voor ogen hebben: handha
ving van hun macht, als het niet a nders kan met 
repressie en geweld. 
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Het andere alternatief om uit de economische 
impasse te raken is economische samenwerking 

met het westen om zodoende aan de technische 
know-how en de kred~eten te komen, nodig om 
de gaten in de produktie op te vullen en de rijk
dommen van Siberië te ontginnen. Contact met 
en toenadering tot het westen zijn de prijs, die het 
Sowjet-regime zich genoodzaakt ziet te betalen 
om de economische stagnatie te overwinnen. Om 
zich als supermacht te handhaven. Om de wa
penrace vol te houden. Om de stijgende kosten te 
kunnen betalen die het consolideren van de in
vloedssfeer in Oost-Europa en overzee met zich 
brengt. En last but not least: om de eigen bevol
king niet al te zeer te frustreren. 

Want ook aan het incasseringsvermogen van 
het Ru si sc he volk zou ooit een einde kunnen ko
men, al heeft di t volk in zijn tragische ge chiede
nis een uitzonderlijk vermogen tot lijden ontwik
keld. Na ruim 35 jaar voor de naoorlogse weder
opbouwen het welzijn van steeds weer een nieuw 
nageslacht te hebben gezwoegd, willen de Russen 
zelflangzamerhand ook wel eens wat. De geleide
lijke, zij het zeer langzame verbetering in de le
vensomstandigheden heeft hoop aan de horizon 
doen gloren. Dat maakt de bevolking onrustig, ze 
wordt zelfbewuster, gaat eisen stellen. De onvre
de met het starre, bureaucratische systeem word t 
groter. Drankzucht, criminaliteit, apathie en 
corruptie als uiting daarvan zijn de laatste jaren 
nationale gesels geworden. Er is daarnaast een 
groeiende belangstelling voor godsdienst en voor 
de culturele schatten van vóór de revolutie, wat 
evenzeer als een stil protest en 'escàpisme' kan 

worden uitgelegd. 
Vandaar de noodzaak om uit het westen fun

damentele zaken als voedsel - elk jaar bijv. tien
tallen miljoenen ton graan - te kopen, hoewel de 
Russische deviezen- en goudvoorraden snel 
teruglopen. Vandaar ook de haast die Moskou, 
met het oog op de daaraan verbonden deviezen-

inkomsten, met de contracten voor aardgasleve
ranties aan het westen maakt, zeker nu zijn olie

export terugloopt (maar ook bij de exploitatie 
van dat aardgas is het weer op westerse technolo
gie aangewezen). En vandaar het grote belang 
voor de Sowjet-leiders om de détente te redden en 
het internationale politieke klimaat zo min mo
gelijk te verzieken. Anders hadden ze heus niet 
geaarzeld om door middel van een militaire actie 
van het Warschau Pact een einde te maken aan 
de Poolse liberalisering onder Solidariteit. 

Kwetsbare grenzen 

De krachtsinspanning om het militaire apparaat 
na de oorlog uit te bouwen mag dan indrukwek
kend zijn geweest, toch koesteren de leiders in het 
Kremlin geen directe agressieve bedoelingen je
gens het westen. De Sowjet-Unie wil geen oorlog, 
niet met Europa of Amerika en niet met China. 
Het trauma van de tweede wereldoorlog, toen 
40% van het nationale vermogen verloren ging 
en op zijn minst 20 miljoen Sowjet-burgers het le
ven verloren (waarvan alleen in Leningrad 
900000 zijn verhongerd ) zit in de Russische ziel 
gebrand. Bovendien beseft de Sowjet-leiding 
maar al te goed dat haar positie in de Oosteuro
pese satellietlanden zo is aangeslagen dat deze in 
geval van een militair conOict allerminst be
trouwbare bondgenoten, maar een extra risico
factor zouden vormen. 

Russen zijn evenwel van nature grenzeloos 
wantrouwend en zitten vol minderwaardigheids
gevoelens. Een onzekere politieke situatie aan de 
andere kant van hun grenzen werkt in hoge mate 
irriterend op de leiders. Iedere onverwachte ont
wikkeling in de buurlanden brengt ze in paniek. 
Voor dit kwetsbare reuzenrijk vormen grenzen 
van nature een risicofactor, temeer omdat juist 
aan de grenzen enige van de meest rebelse min
derheden wonen: de Oekraïners bijv. en de isla-
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mitsche volken in de Centraal-Aziatische deelre
publieken. Een van de argumenten voor de inval 

van het Rode Leger in Afghanistan was dan ook 
de zorg dat de vonk van het islamitisch funda
mentalisme anders vanuit Iran via Afghanistan 
naar het eigen, 0 zo labiele Oesbekistan zou kun
nen overwaaien. 

Ook de militaire activiteiten aan de grens met 
China - een kwetsbare grens, 7000 km lang in 
woest onoverzichtelijk gebied - zijn geen voor
bereiding voor een agressieve opstelling maar 
dienen als waarschuwing aan het adres van Pe
king. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat de 
Sowjet-Unie bij de minste aanleiding klaar staat 
om terug te slaan. China is en blijft als ideolo
gisch afvallige een gevaarlijke rivaal in het inter
nationale krachtenveld. De groeiende politieke 
en economische betekenis van China, de vaak on
doorzichtige ontwikkeling binnen de Chinese top 
en de betrekkingen tus en China en Amerika 
wekken in Moskou angst en wantrouwen. De 
anti-Russische campagne van Peking in het wes
ten werkt deze gevoelens alleen nog maar verder 
in de hand. 

Met China in het oosten en Afghanistan in het 
zuiden is een stabiele si tuatie aan de westflank, in 
de satellietlanden dus, een hoge prioriteit. De 
verhouding tussen de betreITende volken en de 
Russen is ronduit slecht en is dat altijd geweest, 
waarbij de Bulgaren uit historische redenen - ze 
werden ooit door de Russen van het Turkse juk 
bevrijd - welli ht de enige uitzondering vormen. 
Het Poolse experiment heeft onder de Russen 
wrok en woede gezaaid, omdat zij de prijs kon
den betalen (in Ig8 [ moest Moskou met 500 à 
600 miljoen dollar in deviezen plus gigantische 
materiële hul pzendingen bijspringen ). 'Zij sta
ken, wij hongeren' was een van de gemelijke slag
zinnen die vorig jaar in de Russische steden te ho
ren was. 

Omgekeerd zijn de Russen in Oost-Europa al-

gemeen gehaat. De Polen, Tsjechen, Roemenen, 
Hongaren verafschuwen de Sowjet-broeders, ze 
zijn bang voor ze en zien tegelijkertijd op hen 
neer als een achterlijke, barbaarse, niet-Europese 
natie. De vaste overtuiging dat de Polen op een 
Russische invasie met een guerrilla-oorlog zou

den hebben geantwoord, moet als een van de be
weegreden worden beschouwd om een Pool, i.C. 
generaal jaruzelski, de militaire coup te laten 
plegen, al was het in werkelijkheid een Pools
Russisch optreden. Als j aruzelski er evenwel niet 
in slaagt het land te normaliseren, zal Moskou er 
beslist niet voor terugdeinzen alsnog militair in te 

grijpen. * 

Finlandisering 

Consolidatie, niet agressie, is dus het leidende be
ginsel van de Sowjet-Russische buitenlandse poli
tiek. Daarnaast blijft expansie van het machts
gebied het uiteindelijke doel, niet alleen omdat 
de Sowjet-Unie een supermacht is, maar ook om
dat zij als hoedster van de communistische heils
leer denkt en handelt vanuit de theorie van de 
permanente revolutie . Zij laat daaraan, getuige 
de publikaties in partijbladen en de redevoerin
gen van haar leiders, geen enkele twijfel bestaan. 

Die expansie willen zij in het geval van Europa 
bewerkstelligen door Finlandi ering. West-Euro
pa moet uit het Navo-bondgenootschap worden 
losgeweekt en in een staat van zwevende neutrali
teit worden gebracht, waardoor het in zijn be
sluitvorming meer en meer afhankelijk wordt van 
en aangewezen is op Moskou. De pacifistische 
tendenzen en de golf van anti-Amerikanisme in 
West-Europa vallen de Sowjet-leiders daarbij in 
de schoot als een geschenk van de hemel. 

Daartegenover staat dat het ideologische ima
ge van de Sowjet-Unie in het westen zwaar is 
aangeslagen. Het marxisme heeft er iedere aan
trekkingskracht verloren. Dat geldt in het bijzon-

* Dit artikel is medio maart geschreven. 
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der voor de twee landen waar het traditioneel in 
sterke communistische partijen kon wortelen: 

Frankrijk en Italië. Hoewel de breuk tussen Mos
kou en de Italiaanse communistische partij nog 
niet definitief is, krijgt deze scheuring langzamer
hand toch de dimensie van bijv. het conflict met 
Tito. In Frankrijk heeft de partij rond de helft 
van haar mandaten verloren - een duidelijke fail
lissementspolitiek. De partijleiding blijft trouw 
aan Moskou, maar de basis keert zich steeds ster
ker tegen de koers van Marchais. De beste intel
lectuelen lopen uit de partij weg. 

Het gevolg is dat de Sowjet-leiders steeds meer 
oog krijgen voor de publieke opinie in het westen 
en hoe hun systeem daarin overkomt. Ze willen 
hun image van vredelievendheid tot elke prijs be
waren. Westerse publikaties over het bloedige op
treden van het rode leger in Afghanistan, over 
schending van mensenrechten in de Sowjet-Unie 
of over repressie in Polen - waar ze vroeger hun 
schouders over zouden hebben opgehaald - tref
fen hen nu op een kwetsbare plek. De veroorde
ling in herfst) g80 in de vN-Assemblée door een 
overgrote meerderheid van de lidstaten, ook van 
die uit de derde wereld, was een even grote tegen
slag voor Moskou als het optreden van de wester
se en neutrale landen in februari jl. op de toet
singsconferentie in Madrid. Iedere Polen-actie, 
iedere anti-Russische manifestatie krijgt op het 
ogenblik hun volle aandacht. 

Druk 

Hoe moet het westen op deze toestand van per
manente crisis reageren? Moet het werkeloos toe
kijken bij het bankroet van dit centralistische 
dwangsysteem en zodoende een mogelijke neer
gang van het Sowjet-imperium in de hand wer
ken? Of moet men doorgaan met het verlenen 
van kredieten en technische know-how en dus 
helpen zijn crises te bezweren? Zijn economische 

sancties een wapen om de communistische 
machthebbers tot rede te brengen en hen te laten 

afzien van nieuwe schendingen van internationa
le gedragsregels? 

Welnu, ten eerste trekt het westen zelf in hoge 
mate profijt van sterkere handelsbetrekkingen 
met het Oostblok. De Sowjet-Unie vormt een gi
gantische potentiële markt voor westerse indus
trieprodukten, waardoor de economische bedrij
vigheid en de werkgelegenheid in de kapitalisti
sche landen voelbaar kunnen worden gestimu
leerd. 

Ten tweede zou door stopzetting van die 
samenwerking heel Oost-Europa in laatste in
stantie in een chaos verzeild raken. De bevolking 
zou er worden teruggeworpen in de duisternis 
van armoe, achterlijkheid en isolationisme. Voor 
de vrede zou dat in onze interdependen te wereld
gemeenschap een direct gevaar betekenen. Een 
supermacht, die voor zijn overleven vecht, kan 
tot gevaarlijke en onberekenbare noodsprongen 
in staat zijn. Uit puur eigenbelang zal het westen 
dan ook zijn grote Russische tegenspeler niet al
leen voor verval moeten behoeden, maar sterker 
nog: hem moeten helpen zijn economie te sane
ren. 

Dat wil niet zeggen dat Russische huzarenstuk
jes als de bezetting van Afghanistan of de militai
re coup iri Polen verder klakkeloos moeten wor
den geaccepteerd. Door een harde en principiële 
houding moet het westen de Sowjet-leiders over
tuigen van de noodzaak zich verantwoordelijk te 
gedragen en op een redelijke, volwassen manier 
politiek te bedrijven. Als we even afzien van mili
taire pressie, wat als een onrealistisch alternatief 
van de hand moet worden gewezen, staan er drie 
handvatten ter beschikking om Moskou onder 
druk te zetten. Dat zijn: selectieve economische 
sancties, politieke druk en het opschorten van het 
wapen beheersingsoverleg . 

De laatste optie moet worden uitgesloten. De 
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onderhandelingen over de middellange afstands
raketten (INF) en de strategische wapens (START) 

zijn van zo fundamenteel belang dat ze onder alle 
omstandigheden moeten worden voortgezet. Het 
westen zou niet minder de dupe zijn van stopzet
ting ervan dan het Oostblok. 

Wat economische sancties als in- en export
beperkingen betreft, moet worden vooropgesteld 
dat deze nooit effectief kunnen zijn tenzij wereld
wijd toegepast en dat is niet haalbaar. Dergelijke 
sancties zullen worden ontdoken en kosten dan 
alleen maar prestige. Zij kunnen op zijn hoogst 
tijdelijk, als waarschuwingssignaal, worden toe
gepast. 

Zware sancties als het stopzetten van leningen 
en van technologische bijstand betekenen een 
grote bedreiging en dienen dus met uiterste be
hoedzaamheid te worden gehanteerd. Het wes
ten moet de Sowjets duidelijk maken dat het eco
nomische samenwerking van groot belang vindt, 
maar dat om die voort te zetten bepaalde gren
zen niet mogen worden overschreden. Men moet 
hen duidelijk maken dat een coöperatieve hou
ding ten aanzien van liberaliseringstendenzen in 
de satellietlanden een voorwaarde is, maar te
gelijkertijd het irrationele Russische omsinge
lingscom plex proberen af te breken. Alle bruggen 
die de dialoog kunnen verbreden, moeten zorg
vuldig intact worden gehouden. 

Die dialoog en de economische samenwerking 
moeten evenwel vergezeld gaan van de nodige 
politieke druk, daarbij inhakend op de Russische 
gevoeligheid voor de wereldopinie. De discrepan
tie tussen de ideologie die de Sowjet-Unie in het 
vaandel heeft geschreven en haar daden moet 
aan de kaak worden gesteld. Bij bilaterale en 
internationale ontmoetingen moeten de westerse 
landen blijven hameren op naleving van de slot
akte van Helsinki. Zij moeten niet bang zijn 
steeds opnieuw Afghanistan en Polen te kritise
ren. 

Cruciaal daarbij is een hechte eensgezindheid 
binnen het westerse kamp. Meningsverschillen 

tussen de Navo-bondgenoten onderling worden 
ginds niet als bewijs van democratische kracht 
maar als teken van zwakte opgevat. Een scheu
ring tussen West-Europa en Amerika zou van de 
westerse geloofwaardigheid in Russische ogen een 
lachertje maken. Zelf hebben de Sowjets de tac
tiek van onverzettelijkheid zo lang kunnen toe
passen omdat ze weten hoe effectief die is. Als het 
westen zich tot eenzelfde onverzettelijkheid zou 
kunnen opwerken, zullen de Russen toegeven als 
er vitale belangen mee zijn gemoeid. 

Een van hun meest vitale belangen is zonder 
twijfel om in de wapenbeheersingsonderhande
lingen tot resultaten te komen. In Moskou wordt 
de nieuwe Pershing-rr raket als een dodelijke be
dreiging ervaren omdat hij slechts 4 à 6 minuten 
nodig heeft om zijn doel te bereiken. Men wil 
daarom de modernisering in het westen tot elke 
prijs voorkomen. Zwaarder nog weegt voor hen 
de hervatting van de START-onderhandelingen 
over de strategische wapens. Een nieuwe ronde in 
de kernwapen wedloop zou al voor de Verenigde 
Staten nagenoeg onbetaalbaar zijn. Hoeveel te 
meer geldt dat voor de zieltogende Sowjet-econo
mie! 

Toekomstverwachting 

Het is best mogelijk dat de aaneenschakeling van 
crises binnen het Sowjet-imperium - en alleen al 
de opvolging van partijleider Bresnjew zal voor 
jarenlange instabiliteit en (dientengevolge) poli
tieke onbewegelijkheid zorgen - op den duur de 
neergang van dat imperium zal inluiden. Dat is 
evenwel een kwestie van decennia, niet van jaren. 
De volwassenen van nu zullen dat niet meer mee
maken. 

Wat men bij iedere prognose voor ogen moet 
houden, is de levensinstelling ginds, die haaks 
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staat op de pragmatische aanpak van de wester

ling. De Russische mens leeft vanuit een toekom
stige heilsverwachting. Zijn denken is een escha
tologisch denken, typisch voor het Russisch-or
thodoxe christendom, dat tot op vandaag het zie

leleven van dit volk heeft gestempeld. Voor de 
Russische kerk is de aardse werkelijkheid slechts 
een versluierde weerschijn van het komende ko

ninkrijk der hemelen. De communistische leer 
heeft dit geloof proberen te vervangen door haar 
toekomstvisie van de bevrijde mens, de nieuwe 

mens in een klassen loze maatschappij. 
Het Russische volk houd t zich in de misère van 

zijn dagelijkse leven staande door de verwachting 

van een verre, maar betere toekomst. Zijn tijds
begrip is voor ons onnavoelbaar. Minister Gro-

myko heeft eens tegenover een (geschokte) Ne

derlandse diplomaat opgemerkt dat de MBFR

onderhandelingen over troepen red uctie 'voor 
onze kleinkinderen misschien iets' zouden opleve
ren . Dat was in [97 [, toen die onderhandelingen 
nog niet eens waren begonnen. 

Met hetzelfde relativisme zullen de Russen de 
beproevingen, die nu op hen afkomen, onder
gaan en verdragen. De realiteit van vandaag is 
voor hen slechts een afgeleide reali tei t. Een volk 

met een dergelijke gelatenheid zal zólang met 
zijn crises kunnen leven, dat het van kortzichtig

heid zou getuigen het werkelijke verval van het 
Sowjet-imperium als een factor in onze politieke 
toekomstverwachtingen te betrekken. 
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