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Nog is Polen niet verloren • • • 
ARJEN BOUTER/FRITS HERMAN DE GROOT* 

Polen neemt tussen de landen van Oost-Europa 
een unieke positie in. Een interessant element 
daarin wordt gevormd door de Poolse landbouw, 
die voor 80% in particuliere handen is. 
De landbouw vormt daardoor, in de huidige fase 
van de economische hervormingen, een reëel 
aanknopingspunt voor wijzigingen in de 
economische structuur in Polen. 
Een tweede belangrijke factor is de plaats en de rol 
van de rooms-katholieke kerk in de Poolse 
samenleving, welke rol overigens niet steeds 
eenduidig is. Daarbij moet worden bedacht dat de 
kerk in Polen tegelijk een platform van oppositie 
is èn een bolwerk van conservatisme. Het is 
daarmee wel een kerk van het volk, want dat is in 
Polen eveneens uitgesproken conservatief te 
noemen. 

Twee andere wezenlijke kenmerken die Polen onder
scheiden van andere Oosteuropese landen kunnen 
worden beschouwd als een erfenis van het optreden 
van Solidarnosc en de daarop volgende gebeurtenis
sen vanaf december 1981 . Dat is in de eerste plaats de 
mate van functioneren van de publieke opinie in Polen, 
onder meer via de RK-kerk. Er zijn zo'n 700 onder
grondse bladen, erworden doorde oppositie tientallen 
boeken gepubliceerd. Die oppositie is daardoor in 
Polen niet geïsoleerd, zoals bijvoorbeeld Charta '77 in 
Tsjechoslowakije of de dissidenten in de Sovjet-Unie. 
'In Polen is Jaruzelski de dissident', zoals een opposi
tiewoordvoerder het verwoordde. Ondanks de ge
beurtenissen van en na december 1981 is men er in 
geslaagd de partij ervan te overtuigen dat de oppositie 
blijvend is. De reactie van de machthebbers daarop 
kan echter redelijk effectief worden genoemd. Jaru
zelski lijkterin geslaagd te zijn om een scheiding aan te 
brengen tussen twee 'circuits'. Er is vrij veel ruimte voor 
het publieke debat, waarbij van weinig censuur sprake 
is, maar dat staat volledig buiten het werkelijke proces 
van besluitvorming. Dit vertaalt zich in het gegeven dat 
individuele personen min of meer vrijelijk ieder onder
werp kunnen aansnijden en dat ook kleine groepen
die immers controleerbaar zijn - nog wel worden 
getolereerd, maar aaneensluiting in groter verband 
met kracht wordt bestreden. 

De tweede erfenis van '81 is de rol die het leger in het 
staatsbestel speelt. Die rol is eigenlijk zeer on-socialis
tisch.ln de socialistische leer is het legerde dienaar van 
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de arbeidersklasse en de rol van het leger in de 
regering is daarom naar de leer een beperkte. In Polen 
echter worden op dit moment vele sleutelposities bezet 
door militairen, niet alleen in de regering, maar ook in 
de planbureaus, de staatsbedrijven en zelfs in de partij. 
Hoe deze rol van het leger moet worden ingeschat, is 
overigens niet geheel duidelijk. In elk geval kan wor
den gesteld dat het leger in feite de externe factor 
vertegenwoordigt, namelijk de Sovjet-Unie. De rich
ting waarin de invloed van het leger in Polen zal 
werken, lijkt daarom vooral afhankelijk van de loop 
der ontwikkelingen in de Sovjet-Unie. Zolang die loop 
nog tamelijk onzeker blijft, zal ook het leger in Polen 
voorlopig - naar verwachting - noch een positieve 
kracht voor hervorming, noch een obstructieve factor 
zqn. 

De noodzaak van economische en politieke 
hervormingen 

De economische en politieke situatie in Polen is weinig 
rooskleurig en, wat erger is, weinig hoopvol. Het land 
heeft een buitenlandse schuld van meer dan 40 miljard 
dollar en weinig perspectief op herstel van het econo
misch evenwicht zonder structurele hervormingen van 
de economie. Men begint nu aan wat wordt genoemd 
detweedefasevan economische hervormingen, terwijl 
de eerste fase goeddeels als mislukt moet worden 
beschouwd. 

Cruciale elementen in de eerste hervormingsfase zijn 
niet of niet consequent doorgevoerd, zoals decentrali
satie van besluitvorming en verantwoordelijkheid van 
de centrale overheid naar individuele ondernemingen. 
Het voortbestaan van subsidies en andere faciliteiten 
van de centrale overheid, de te gemakkelijke toegan
kelijkheid daarvan en de beperkingen die zijn blijven 
gelden voor de mate van onafhankelijkheid van onder
nemingen hebben ertoe geleid dat efficiënt werkende 
ondernemingen niet de vruchten kunnen plukken van 
hun efficiency, terwijl anderzijds geen sanctie op mis
management isgesteld. Datheeftertoegeleid dat bij de 
ondernemingen de overtuiging voortbestaat dat niet 
het eigen werk doorslaggevend is voor het functione
ren van het bedrijf, maar nog altijd de beslissingen 'van 
bovenaf'. Daar komt bovendien bij dat de zware indus
trie- nog altijd de belangrijkste industriële sector in het 
Poolse economische systeem - via haar sterke lobby in 
de Poolse machtsstructuur tot nu toe in staat is geweest 
buiten de hervormingen te blijven. 

Gesprekken, onlangs gevoerd tijdens een bezoek 
aan Polen, wijzen globaal steeds in dezelfde richting 
ten aanzien van de hervormingen die in de Poolse 
economie noodzakelijk zijn. Hetgaatdan om werkelij
ke decentralisatie van (bedrijfs-)beslissingen naar on-
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dernemingen, onafhankelijkheid en eigen verant
woordelijkheid, ook financieel, van ondernemingen en 
- onvermijdelijk daarmee verbonden - de introductie 
van markt-economische principes. Echter, willen deze 
hervormingen kans van slagen hebben, dan zijn ook 
nieuwe mensen nodig, zowel in de industrie als in de 
regering en hier ligt een enorm probleem. Niet alleen 
zal het moeilijk zijn om die mensen, die bereid en in 
staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen, te 
vi nden, maar bovendien gaat de noodzaak om mensen 
te vervangen rechtstreeks in tegen de gevestigde be
langen van het (midden)kader dat de machtsbasis 
vormt van de huidige machthebbers, de Poolse Ver
enigde Arbeiderspartij. 

Op dit punt komt de onlosmakelijke band tussen de 
econom ische vereisten en de pol itieke verhoud i ngen in 
Polen in beeld. Willen de hervormingen kans van 
slagen hebben, dan is daarvoor tevens noodzakelijk 
dat de bevolking in die hervormingen gelooft. Zonder 
dat is iedere poging tot hervorming tot mislukken 
gedoemd, zelfs als die op zichzelf op een goede basis 
zou berusten. Op dit moment, ook al op grond van de 
ervaringen van de eerste fase, gelooft men in Polen niet 
in het succes van de hervormingen. In een recent 
gehouden officiële opiniepeiling zei slechts 7% te 
geloven in economische hervorming, wat betekent dat 
zelfs van de partijleden maar 1 op de 2 daarin gelooft. 
Van de ondervraagden sprak 70% de verwachting uit 
dat de situatie nog zou verergeren. 

De noodzakelijke hervormingen (schrappen van 
subsidies, sluiten van inefficiënte en onrendabele fa
brieken) zullen hard aankomen bij de bevolking. Ver
dere prijsstijgingen en werkloosheid zullen· daarbij 
onvermijdelijk zijn . Voor grote aantallen Polen zal een 

moeilijke tijd aanbreken. De prijs, die van de Poolse 
bevolking voor het economisch herstel gevraagd 
wordt, is hoog. Om die prijs te kunnen vragen heeft de 
Poolse regering eerst en vooral het vertrouwen van de 
bevolking nodig. Dat vertrouwen ontbreekt op dit 
moment. Het is gemakkelijk om te zeggen dat vrije 
verkiezingen hiervoor de oplossing zouden bieden. 
Dat staat echter buiten de Poolse werkelijkheid. Wat 
wél zou kunnen, is datde regering tewerk gaatop basis 
van een 'sociaal contract', een maatschappelijke over
eenstemming, maar dat is op zichzelf niet voldoende. 
Uit de eerdergenoemde gesprekken met personen uit 
verschillende oppositie-kringen kwam naar voren dat 
men daarnaast een maatschappelijk controle-mecha
nisme noodzakelijk acht, dat effectief is zonder dat 
overigens sprake is van, of zelfs maar gevraagd wordt 
om enige vorm van deelname aan de regering. Hiertoe 
is wel een vereiste dat onafhankelijke organisaties 
wordt toegestaan te functioneren om op die manier de 
bevolking vertrouwen te geven in de gang van zaken. 
Hetgaatdaarbij nietalleenom Solidarnosc, hoewel het 
wel één van die onafhankelijke organisaties is. Men is 
zich ervan bewust dat het voor de regering moeilijk is 
om een openlijk functionerend Solidarnosc te accepte
ren . Om gezichtsverlies van de regering te voorkomen 
wordt een formule bepleit waarin sprake is van een 
representatieve commissie waarin de samenleving als 
geheel is vertegenwoordigd. Deze commissie zou, om 
te kunnen functioneren, toegang moeten hebben tot 
alle relevante gegevens enerzijds en tot de media 
anderzijds. 

In zo'n formule hoeft het dus niet te komen tot een 
regelrechte erkenning van Solidarnosc en zou derhal
ve de regering een uitweg worden geboden. Wel wordt 
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vanuit de oppositie de instelling van een dergelijke 
commissie niet gezien als het eind van een proces van 
nationale verzoening, maar als het begin daarvan. 
Immers, zo zegt men, de leden van de commissie 
moeten in staat worden gesteld om hun mandaat te 
hernieuwen en daarmee zou een vorm van democrati
sering tot stand worden gebracht. Een garantie dat 
deze commissie aan haar doelstelling zal kunnen be
antwoorden, kunnen de pleitbezorgers ervan niet ge
ven, maar zij zien haar wel als de beste kans voor Polen. 
Van doorslaggevend belang hiervoor zou wel eens het 
lot van Gorbatsjov's politiek van glasnost in de Sovjet
Unie kunnen zijn. 

Komende jaar cruciaal voor Polen 

Zozou hetdus kunnen, maarals hetgaatom de vraag of 
het zo ook zal gebeuren en of Polen in staat zal zijn 
zichzelf uit het moeras te trekken, vechten bij de Poolse 
gesprekspartners de scepsis, het geloof tegen beter 
weten in en de moed derwanhoop om voorrang. Vanuit 
Solidarnosc wordt de filosofie van compromis van de 
organisatie beklemtoond, maar daarvoor zijn er twee 
nodig en hier komt opnieuw het dilemma van de 
machtsbasis van de regering (en de partij) naar voren. 
De eisen van Solidarnosc zijn bescheiden te noemen. 
De organisatie ziet zichzelf als een pressiegroep en is 
er niet op uit om de macht over te nemen. Er wordt 
gehoopt op moed en visie aan de kant van de regering. 
Zo niet, dan stevent Polen af op een ramp. 

Onder de oppervlakte van ogenschijnlijke maat
schappelijke rust nemen de spanningen toe, zo wordt 
van verschillende zijden benadrukt. De prijsstijgingen 
spelen daarin een belangrijke rol. De laatste prijsstij
ging ontmoette nog een vrij milde reactie onder de 
bevolking, omdat deze voor de belangrijkste groepen 
is gecompenseerd door loonstijging, waardoor het 
effect ervan voor de economische hervorming volledig 
tenietwerd gedaan. De komende herfst, wanneer weer 
nieuwe prijsstijgingen op het programma staan, zal 
een dergelijke compensatie niet meer mogelijk zijn. De 
maatschappelijke energie, die nu is gericht op het 
verkrijgen van meer geld, zal dan een andere uitlaat 
zoeken waardoorgrote maatschappelijke spanningen 
en een zeer volatile situatie kunnen ontstaan. In zo'n 
situatie kan gemakkelijk onrust ontstaan die misschien 
moeilijk te beheersen en te kanaliseren zal zijn, ook 
voor een organisatie als Solidarnosc. Het gevaar dat in 
een dergelijk klimaat onrealistische eisen worden ge
steld, waardoor de zaak escaleert, is levensgroot aan
wezig.ln de woorden van één Poolse gesprekspartner: 
kleinschalige onrust is misschien goed voor de partij, 
die dan kan laten zien wie de baas is, onrust op 
middelgrote schaal is misschien goed voor de opposi
tie, die daarval) gebruik kan maken als instrument voor 
verandering, maar onrust op grote schaal is slecht voor 
iedereen. 

Vast staat - daarover is iedereen het eens - dat dit 
jaar cruciaal zal zijn voor Polen. Ten aanzien van de 
buitenlandse schuldpositie heeft het land van de zgn. 
Club van Parijs van de westerse krediteurenlanden 
even tijd gekregen om lucht te happen . Van die adem
pauze zou de Poolse regering gebruik moeten maken 
om haar eigen hervormingsmaatregelen met kracht 
voort te zetten . Of de regering daartoe in staat zal zijn 

en daarin zal slagen, hangt weer af van een aantal 
verschillende factoren. 

Binnen de regering is sprake van concurrerende 
groepen, waarbij verworven machtsposities en geves
tigde belangen een belangrijke rol spelen. In zo'n 
constellatie is het niet genoeg, en zeker geen garantie, 
dat de verantwoordelijkheid voor de hervormingen in 
handen is gelegd van iemand die zelf inderdaad als 
hervormingsgezind te boek staat, te weten vice-pre
mier Szadowski . Ook bij de oppositie geniet Sza
dowski een zeker krediet. Hij wordt gezien als een man 
die het voor elkaar zou kunnen krijgen, maar de goede 
wil van een man alsSzadowski alleen is nietgenoeg . Hij 
is er vandaag, maar kan morgen verdwenen zijn. 
Naarmate echter zijn positie sterker is, neemt ook zijn 
kans op succes toe. De tekenen zijn wat dat betreft 
hoopgevend . Eind maart werd aangekondigd dat de 
vice-premier bijzondere volmachten krijgt op het ter
rein van de hervormingen. Als zij ook uitvoerende 
bevoegdheden omvatten, zou de positie van Sza
dowski inderdaad zijn verstevigd, hetgeen derhalve 
van grote betekenis zou zijn. De praktijk zal dit moeten 
uitwijzen. 

Van allesoverheersend belang voor het welslagen 
van het hervormingsproces in Polen zal echter het lot 
zijn van Gorbatsjov en zijn beleid in de Sovjet-Unie. 
Regering en oppositie in Polen zijn het daarover volle
dig eens. Slaagt Gorbatsjov er in de weerstand in het 
partij-apparaat van het kader, dat niets heeft behalve 
zijn machtspositie en dat zich derhalve met alle midde
len zal verzetten tegen een structuur waarin voor hem 
geen plaats meer is, te breken, dan nemen de kansen 
dat het in Polen ook zal lukken navenant toe. AI te veel 
hoop kan uit deze overweging echter ook niet worden 
geput. Werkelijke resultaten van het beleid van Gor
batsjov zullen pas op een termijn van 5 à 10 jaar 
zichtbGlar kunnen worden en het is de vraag of Polen zo 
lang nog wel heeft. Een termijn van één jaar wordt door 
Poolse gesprekspartners genoemd als de termijn 
waarbinnen althans in één sector succes van het her
vormingsbeleid van de regering zichtbaar moet zijn. 
Hoewel dus van grate invloed, zal een eventueel succes 
van Gorbatsjov in de Sovjet-Unie voor Polen wellichtte 
laat komen. 

Rol van het Westen 

Welke rol' zou het Westen nu kunnen spelen ter bevor
dering van het proces van hervormingen in Polen? 

Over hoe het in ieder geval niet moet, bestond onder 
de Poolse gesprekspartners, ook bij die van regerings
zijde, een belangrijke mate van overeenstemming : het 
zonder voorwaarden verlenen van kredieten op grote 
schaal zal alleen maar contra-produktief werken en 
het hervormingsproces juist belemmerel1 in plaats van 
bevorderen. Dat bijvoorbeeld door het IMF en de 
Wereldbank strenge eisen aan nieuwe kredietverle
ning worden gekoppeld, vindt men vanzelfsprekend en 
verstandig . Men waarschuwt dan ook om vooral niet 
opnieuw dezelfdefoutte maken als in de jaren '70, toen 
de ruim aanwezige kredieten een substituut voor her
vorming werden. AI te ruime kredietverlening op dit 
moment zou ook nu hetzelfde effect hebben en de 
noodzaak van hervorming van het economisch systeem 
in Polen aan de waarneming onttrekken . 



Ook de oppositie in Polen is geen voorstandster van 
hetvolledig in de ban doen van de Poolse regering door 
het Westen. Het beleid van het Westen moet er daarom 
niet op zijn gericht de regering in Polen te boycotten of 
zelfs om het hele regime weg te krijgen. Het mog echter 
ook niet omgekeerd leiden tot of misbruikt kunnen 
worden voor legitimering van het huidige bewind te
genover de eigen bevolking. 

Een optimaal westers beleid zou tenminste moeten 
trachten bij te dragen tot het aanzetten van de Poolse 
machthebbers om hun legitimatietezoeken bij de eigen 
bevolking. Dat kan mede door aan nieuwe groot
scheepse kredietverlening de voorwaarde te verbin
den van een hervorming van het economische systeem 
die is gebaseerd op een politiek-maatschappelijke 
consensus, die overigens toch al een ontbindende 
voorwaarde is voor de verwezenlijking van de doel
stelling van een efficiënter functioneren van de Poolse 
economie, die weer nodig is om Polen uit het moeras te 
helpen. 

Het is in een dergelijk beleid dus zeer wel mogelijk 
om zaken te doen met de Poolse regering. Er is niet per 
se sprake van een keuze tussen regering enerzijds en 
de Poolse bevolking of de oppositie anderzijds. Wel 
moet voortdurend worden bezien of bepaalde zaken 
vooral ten goedezullen komen van de regering ofvoor 
beide partijen gunstig zullen zijn. Het is in elk geval niet 
zo, zoals ook vanuit de oppositie wordt benadrukt, dat 
als de oppositie wint, de regering verliest: het is geen 
'zero-sum game'. 

Aan kredietverlening op grote schaal moeten dus 
hardevoorwaarden worden gekoppeld. Datwil echter 
niet zeggen dat op korte termijn niet enig krediet zou 
kunnen worden verleend om de economie draaiende te 
houden. Daarvoor zijn verschillende redenen . Wan
neer economische hervormingen worden doorge
voerd, zal het effect daarvan niet van de ene dag op de 
andere merkbaar zijn. Het zal bijvoorbeeld enige tijd 
duren voordat van werkelijke concurrentie sprake zal 
kunnen zijn. In de tussentijd is enig krediet nodig voor 
de import. Een beperkte kredietverlening ter stabili
sering voor een beperkte periode kan fungeren als een 
soort smeerolie voor het hervormingsproces en tegelijk 
als 'kussen' om de zwaarste klap voor de bevolking op 
te vangen. Overigens moet ook voor zulke kredietver
lening de voorwaarde van economische hervorming 
worden gesteld. Gerichte kredietverlening kan boven
dien worden ingezet als stimulans, als prikkel voor 
goede plannen en ideeën. Echte hervorming zou op die 
manier als het ware moeten worden beloond. Op deze 
manier zou tevens kunnen worden bijgedragen aan de 
versterking van de positie van een figuur als vice
premier Szadowski . Ook vanuit de oppositie in Polen 
wordt de mening geuit dat een externe prikkel voor de 
doorbraak zou kunnen zorgen, mits die gedoseerd 
wordt toegediend: een klein beetje voor een kleine 
stap, méér a Is er verder wordt gegaan. Dat zou derha 1-
ve het uitgangspunt moeten zijn van het beleid datopdit 
gebied in EG-verband en door Nederland moet wor
den gevoerd. Voor Nederland betekent dit in elk geval 
dat serieus moet worden overwogen om export-kre
dietverzekering voor Polen weer mogelijk te maken. 
Voorts zou de Poolse economie en de hervorming 
daarvan zijn gebaat bij bredere mogelijkheden voor 
joint-ventures en de introductie van westers manage-

ment en westerse marketing know-how. Vooral op het 
gebied van de landbouw ligt intensivering van de 
samenwerking tussen Nederland en Polen voor de 
hand. Echter, daarbij moetwel de kanttekening worden 
gemaakt dat hiervoor de medewerking van de Poolse 
regering nodig is en daar ligt een probleem, aangezien 
adequate investeringsbescherming tot nu toe door 
gebrek aan medewerking van Poolse zijde ontbreekt. 
Een andere belangrijke beperking bij de intensivering 
van de economische betrekkingen is het Poolse beleid 
waarin de groei van de import in Polen wordt begrensd 
door de omvang van de Poolse export, uiteraard ten 
gevolgevandegroteschuldvan Polen in het buitenland. 

Tenslotte 

Hoewel in het voorgaande het accent op het economi
sche aspect is gelegd, is tevens aangegeven dat econo
mische hervormingen gepaard zullen moeten gaan met 
aanpassingen op politiek gebied (de maatschappelij
ke consensus). Dit zou kunnen leiden tot politieke 
verhoudingen in Polen die in westerse ogen een voor
uitgang zouden betekenen. Zou kunnen. Ofdieverhou
dingen ook werkelijk kunnen worden gerealiseerd, is 
- de realiteit gebiedt het te erkennen - hoogst onzeker. 
Het Poolse volkslied is getiteld 'Nog is Polen niet 
verloren'. Dat is een verwijzing naar de vele ontberin
gen en vreemde overheersingen die het Poolse volk in 
de loop van haar geschiedenis heeft moeten onder
gaan en steeds opnieuw ook heeft doorstaan. Dit 
volkslied vormtvoorde Polen -op een manier die ons in 
Nederland eigenlijk vreemd is - een symbool van 
nationale identiteit en bewustzijn als natie, waaruit zij 
steeds opnieuw kracht putten. Of dit ook deze keer 
weer voldoende zal zijn om de huidige crisis, die niet 
alleen een economische, maar evenzeer een maat
schappelijke cricis is, te boven te komen, kan op dit 
moment niet worden voorspeld. 

De maatschappelijke crisis die leidde tot de gebeur
tenissen van '80-'81, waaruit een gevoel van 
doelgerichtheid sprak, is na het trauma van de machts
overname in december 1981 uiteraard niet verdwenen, 
maar toont nu de andere zijde van dezelfde medaille, 
die apathie heet. Zolang die apathie van de bevolking 
niet wordt doorbroken door concrete maatregelen, die 
het resultaatzijn van een begin van een vertrouwensre
latie tussen regering en maatschappelijke krachten, is 
de strijd voor Polen nog niet gewonnen. 

Dit artikel is gebaseerd op gesprekken en indrukken 
gehouden en gekregen in de laatste week van maart. 
Alhoewel wij ons duidelijk bewust waren van de grote 
problemen en spanningen in het land hadden wij de 
huidige/recente ontwikkelingen niet eerder dan in het 
komende najaar verwacht. Of deze ontwikkelingen 
een consequentie waren van spontane onrust of het 
gevolg van doelgerichte actie van de oppositie tenein
de het hervormingsproces te activeren, dan wel een 
combinatievan beide is nietduidelijk. Wel kan men zich 
afvragen ofhetop dit moment van de oppositieverstan
dig is een beroep te doen op Gorbatsjov. Een dergelijk 
beroep kan hij alleen maar afwijzen, terwijl hetverzoek 
als zodanig alleen al koren op de molen van de 
conservatieve krachten in de USSR is, die het kunnen 
gebruiken ter stigmatisering van het beleid van Gor
batsjovals een gevaar voor orde en veiligheid. 
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