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Voorwoord

De navolgende twee stukken zijn bedoeld ter discussie. Vandaar dat we ze
voor deze facultaire reeks ter beschikking stellen. Alhoewel we - ieder
vanuit zijn eigen invalshoek - de ontwikkelingen in Oost-Europa vooral
proberen te interpreteren, nemen we ook politiek stelling, zij het overwe-
gend slechts impliciet. We doen dat vanuit een sterke betrokkenheid bij de
dramatische ontwikkelingen op ons kontinent. Maar ook omdat we vinden dat

sociale wetenschappers in de ruimste zin van het woord bij deze ontwikke-

lingen betrokken zouden moeten zijn.

We hebben niet bewust ernaar gestreefd om overlappingen te vermijden. Toch
zijn ze van beperkte omvang. Bij Bartalits domineert de politicologisch-

historische inslag, terwijl Glombowskis verhaal meer politiek-economisch

van aard is. Uiteraard hebben we elkaars bijdragen wederzijds van kommen-
taar voorzien. Pieter Piket (FEW-KUB) was zo vriendelijk beide artikelen
inhoudelijk te bekritiseren en bovendien stilistische verbeteringen te

suggereren. Het artikel van Glombowski werd ook door Joop de Kort (RUG)
kritisch gelezen. Lenie Spoor (vakgroep Sociale Economie 2, FEW) heeft ons

het typewerk uit handen genomen en - stilzwijgend - het Nederlands der

gastarbeiders gekorrigeerd, waarvoor onze dank.

Gezien de snelle gang der gebeurtenissen vermelden we hier dat de bijdrage

van Glombowski berust op een manuskript van een op 13 februari j.l. voor

een door VITE~ISEI georganiseerde studiedag gehouden voordracht. Latere

veranderingen zijn slechts van redaktionele aard. Het artikel van

Bartalits is eind februari afgesloten.

Laszlo Bartalits

Jórg Glombowski

Tilburg, 16 maart 199U
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OOST-EUROPA TUSSEN PARTIJDICTATUUR EN DEMOCRATIE

Laszlo Bartalits

Sinds de "Lente der Volkeren" in 1848 hebben er nooit politieke en sociale

ontwikkelingen in zo'n snel tempo als in 1989 plaatsgevonden. Naar alle

waarschijnlijkheid een door de Russen aangemoedigde golf van veranderingen

over een half continent met adembenemende ontwikkelingen in Oost-Europa.

Achter de door Michail Sergejevitsj Gorbatsjov's veelvuldig gebruikte term

"gemeenschappelijk Europees huis", ging de drang schuil een eind te maken

aan de onnatuurlijke deling van het continent en vruchtbare samenwerkings-

verbanden tussen Oost en West te scheppen, al zijn de ontwikkelingen in

Oost-Europa wellicht sneller gegaan dan ook Gorbatsjov had verwacht. Het

"leninistisch socialisme", dat in het bijzonder onder Stalin miljoenen

slachtoffers had geëist, bleek op los zand gebouwd. Het systeem dat in de

Sovjet-Unie ruim 72 jaar en in Oost-Europa meer dan veertig jaar aan de

macht is gebleven met alle denkbare pressie-middelen, bleek uiteindelijk

niet meer te zijn dan een conglomeraat van aanspraken die niet konden

worden waargemaakt, van dogma's waar niemand meer in geloofde en van

structuren die bezweken toen het volk in actie kwam. M.S. Gorbatsjov heeft

de volksbewegingen op gang gebracht. Hij was de man die de communistische

landvoogden weigerde te hulp te komen tegen de wensen van hun eigen volke-

ren in. Zonder president Gorbatsjov zouden de veranderingen zich ook heb-

ben voltrokken - maar veel later en zeker met veel meer geweld van de kant

der machthebbers van de oude regimes in hun doodsnood.

Indamingstheorie

Een van de optimisten, die reeds in 1947 de zekere ondergang van het Sov-

jet-blok voorspelde, is George F. Kennan. Hij is de auteur van het intus-

sen klassiek geworden "Mr. X artikel" in Foreign Affairs. In dit artikel

lanceerde Kennan - inmiddels hooggeschat historicus - zijn contaínment-

policy. "Wees niet bevreesd voor het bolsjewisme", concludeerde hij in

1947 als relatief jong diplomaat, "en overweeg ook geen preventieve oorlog

tegen de Sovjet-Unie. Het communisme is een onmenselijke ideologie en

draagt in zich de kiemen voor zijn eigen ondergang". Het is een grote
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voldoening voor de liberale politieke denker Kennan, eerst door zijn rabi-
aat anti-communistische- en later door zijn neo-conservatieve tegenstan-
ders bij herhaling crypto-communist, resp. Kremlin-agent genoemd, nog te
beleven hoe de feiten hem in het gelijk stellen.
De atoombom, die door zijn afschrikwekkende werking oorlog had voorkomen,
droeg in belangrijke mate bij tot het gelijk dat George F. Kennan na ruim
42 jaar uiteindelijk gekregen heeft. Maar de Oosteuropese volken hebben de
prijs betaald daar een interventie van de westerse mogendheden tot een
nucleair conflict zou kunnen hebben geleid. De atoombom heeft de casus
belli overgenomen, aldus Hans van Mierlo. In zekere zin heeft de atoombom

oorlog ouderwets gemaakt. Het Westen heeft de opstand in Oost-Duitsland
(1953) en de revolutie in Hongarije (in 1956) laten lopen. Dit vanwege de
preventieve werking van de atoombom. Ook het Marshall-plan heeft er in
belangrijke mate toe bijgedragen dat de indammingspolitiek een succes is
geworden. Dit beleid werd in het Amerikaanse Congres niet in de eerste
plaats gezien als instrument van economische samenwerking, maar als ant-
woord op een veiligheidsprobleem, namelijk de indamming van de Sovjet-
macht in Europa. Zoals bekend is die Marshall-hulp aan Oost-Europa voor-
bijgegaan. De Westeuropese landen, die aan die hulp onder meer hun weder-

opbouw en de restauratie van hun voor-oorlogse politieke systemen te dan-
ken hebben, zouden nu een vergelijkbaar verantwoordelijkheidsbesef moeten
tonen als de Verenigde Staten destijds.

Desintegratieproces van het Sovjet-blok

Het uiteenvallen van het Sovjet-blok, die zich in het afgelopen jaar met

zo'n verbijsterende snelheid voltrok, volgde op de toenemende invloed van
hervormings- en protestbewegingen. De succesvolle Westeuropese integratie

oefende ook een grote aantrekkingskracht uit op de Oosteuropese revolutio-
nairen.

De golf van hervormingen van 1956 kan nog aangeduid worden - zoals Leopold
Labedz dat deed met zijn gelijknamige boek - als revisionisme. Hervorming

van het leninistisch-marxisme en een daarmee gepaard gaande revisie van de

dogmatisch-stalinistische, resp. bureaucratische maatschappelijke en poli-

tieke orde. In 1968 was het doel waarnaar de Tjechoslowaakse hervormers

van het communisme streefden duidelijk: een "socialisme met een menselijk
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gezicht". Dit ideaal is echter vernietigd door de militaire bezetting van
Tsjechoslowakije in augustus 1968, die het "reëel bestaande socialisme"
heeft meegenomen in zijn graf.
Bij de volgende hervormingsgolf, die zich in 1980 in Polen ontwikkelde,
was al geen sprake meer van welke versie van het marxisme dan ook. Toen al
erkenden Oosteuropese oppositiegroepen dat het niet meer ging om hervor-

ming van het socialisme, maar om de volledige ineenstorting ervan. Ideolo-
gisch werd door Solidariteit teruggegrepen op de theorieën van Proudhon,

die door Karl Marx scherp werden veroordeeld, en die het primaat van de
samenleving boven dat van de staat hadden gesteld. Dat had veel te maken

met de realiteitszin van Solidariteit, dat - althans in 1981 - noch de
strategische belangen van de Sovjet-Unie, noch het daaraan gekoppelde
monopolie van de Poolse Communistische Partij wilde aantasten bij de maat-

schappelijke hervormingen. Het begin van het einde van de communistische

heerschappij in Centraal- en Oost-Europa dateert van juni 1979. Dit keer-
punt is de eerste grote pauselijke bedevaart naar Polen geweest. Toen zag

men voor het eerst die vreedzame en beheerste uiting van sociale een-
dracht, de ingetogen massa tegen de partijstaat, die in 1989 in elk land,

met uitzondering van Roemenië, zowel het kenmerk, als de beslissende bin-
nenlandse katalysator van de verandering is geweest. Het bezoek van

Johannes-Paulus II werd ruim een jaar later gevolgd door het ontstaan van

Solidariteit. Het voorbeeld van Solidariteit viel in vruchtbare aarde. Het

gaf de aanzet tot een nieuw soort politiek in die landen: een politiek van
sociale zelforganisatie gericht op de overgang naar een niet-communistisch

systeem. De acteurs, vormen en thema's van 1980-81 in Polen verschillen

fundamenteel van alles wat Oost-Europa te zien had gegeven in de periode

tussen 1949-1979: in tal van opzichten waren ze een voorbode van wat er in

heel Centraal- en Oost-Europa te zien is geweest in het jaar 1989.

De revolutie die zich vorig jaar in alle Sovjetblok-landen afspeelde was

een bij uitstek burgerlijke revolutie. "Burgerlijk" in de zin van "cito-

yen", staatsburger, niet van "bourgeois". Het gaat om het bereiken van een

staatkundige orde waarin de mensen kunnen genieten van de traditionele

burgerlijke vrijheden, die hun onder de communistische heerschappij waren

ontzegd. Van een poging om de nieuwe orde in Roemenië te organiseren in

termen van socialisme is inmiddels geen sprake meer. Hieruit blijkt duide-
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lijk dat met de ondergang van het communisme ook de gedachte aan socialis-

tische maatschappijvernieuwing, zij het tijdelijk, in discrediet is ge-

raakt. Het democratisch socialisme hoeft bij de verschrompeling van het

communisme niet helemaal van de baan te zijn.

Réveil van burgerlijke uaatschappij

De burgerlijke maatschappij beleeft nu een réveil in de voormalige Sovjet-

blok-landen. De grote ideologische strijd die sinds de machtsovername van

de communisten in Petrograd, zowel in de binnenlandse als ook in de inter-

nationale politiek, is gevoerd over de inrichting van de samenleving is

praktisch voorbij. (De Sovjet-Unie is in de ruim zeventig jaar van haar

bestaan bij elkaar gehouden door twee dingen: de leninistisch-stalinis-

tische communistische leer, die boven nationalistische en culturele ver-

schillen stond, en het roepingsbesef van de Russen - Moskou het derde Rome

van de oosterse orthodoxie - leiding te moeten geven.) Gorbatsjov is be-

reid afstand te doen van het machtsmonopolie der Communistische Partij van

de Sovjet-Unie. Hij wil tevens het roepingsbesef van de Russen versterken,

het Russische Imperium stabiliseren en het gezag van Moskou in de repu-

blieken herstellen.

De opdracht die neo-conservatieven in Amerika en West-Europa de "policy-

makers" aan het begin van de jaren tachtig voorhielden, namelijk "managing

the decline of the Sovjet empire" is in werkelijkheid de niet geringe taak

waarvoor M.S. Gorbatsjov zich ziet geplaatst. Hij is er een meester in

elke nederlaag om te zetten tot een nieuwe strategie. Daarom zijn we van

mening dat diens politiek van modernisering en democratisering zal lukken.

Er is immers geen acceptabel alternatief. Wie wil er terug naar stilstand

en stagnatie, naar het grote zwijgen7 Weer de zweep erover, terug naar

repressie?

De reconstructie zal een langdurig proces zijn, op de lengte heeft

Gorbatsjov zich naar onze mening waarschijnlijk verkeken. Het is op het

moment "opinion chique" om sceptisch te zijn over Gorbatsjov's kans van

slagen. Sommigen in Rusland en het Westen wíllen zelfs niet dat hij succes

heeft. In ieder geval is het comfortabeler om te beweren dat alles moge-

lijk is. Maar het "Russische Imperium" heeft wel voor hetere vuren ge-

staan.
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De vallende douino's

In 1989 gebeurde er in Europa méér dan in de daaraan voorafgaande veertig
jaar. Het is het jaar van de vallende domino's geworden. Het is het jaar
geworden van de Oosteuropeanen. Een vreedzame revolutie, geen bijltjesdag
en geen wraak, vernietigde in Centraal- en Oost-Europa verkalkte structu-
ren en luidde voor miljoenen de "dageraad der volksbevrijding" in. Op de
onverbeterlijke Ceausescu na heeft men veel geleerd aan beide kanten, men
heeft geleerd dat bloedvergieten geen problemen oplost.
Het einde van de dictatuur ging alleen in Roemenié met geweld gepaard.

Honderden weerloze mensen werden in Temesvar en Boekarest het slachtoffer

van de laatste stuiptrekkingen van Ceausescu's terreurregime.

Het was begrijpelijk dat de sensationele gebeurtenissen in de DDR de mees-

te aandacht kregen. Zelfs de grootste fantasten in Duitsland en daarbuiten

hadden maanden eerder nooit kunnen dromen hoe geruisloos de communistische

dictatuur van Erich Honecker van het toneel zou verdwijnen. Bezoeken van

westduitse politici aan de DDR, de afspraken die bondskanselier Kohl in

Dresden en Bonn met minister-president Modrow maakte, hebben een nieuw

tijdperk ingeluid, niet alleen voor bijna tachtig miljoen Duitsers maar

evenzeer voor honderden miljoenen andere Europeanen. Dat maakt het herstel

van een evenwicht in Europa nu moeilijker dan het in 1815 was. Wat dat

betreft had de Amerikaanse historicus Gordon Craig, groot kenner van de

Duitse en Europese geschiedenis, gelijk toen hij zei het verontrustend te

vinden dat niet regeringen maar de mensen op straat de drijvende kracht

waren geworden. "Dat maakt de ontwikkeling onberekenbaar". Met andere

woorden de geschiedenis is weer in handen van het volk. Natuurlijk is het

een goede zaak. Maar we moeten niet blind zijn. Tot voor kort kenden we

democratie in het Westen en relatieve stabiliteit in Oost-Europa. Van nu

af aan zullen we waarschijnlijk meer democratie in Oost-Europa en in de

Sovjet-Unie hebben maar ook meer instabiliteit. We kunnen voor allerlei

verassingen komen te staan. Maar het is onmogelijk de aard of de omvang

ervan te bepalen uit voorbeelden in de geschiedenis.

Zonder iets te willen afdoen aan het belang van de omwenteling in de DDR,
en de verstrekkende consequenties daarvan in de naaste toekomst, moet
echter worden gezegd dat de ware dimensies van wat er in Tsjechoslowakije
is gebeurd toch enigszins onderbelicht zijn gebleven. In de eerste plaats
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de snelheid waarmee een ruim veertig jaar oude partijdictatuur een beentje
werd gelicht. Waar de Polen bijna tien jaar, de Hongaren nagenoeg twee
jaar voor nodig hadden, lukten de Tsjechoslowaakse intellectuelen en men-
sen op straat in Praag in twee dagen. Dissidenten die enkele weken eerder
nog als staatsvijanden in gevangenissen zaten of als maatschappelijke
paria's hun brood als nachtwakers en rioolarbeiders moesten verdienen,

werden tot minister en zelfs vice-premier benoemd. (Naar schatting een
half miljoen mannen en vrouwen werden in de periode van het Husak-regime,
van 1969 t~m 1989, slachtoffers van de grootste politieke zuivering die

sedert Stalin in Europa werd uitgevoerd. Terwijl dissidente Oostduitse
schrijvers hun boeken ongestoord bij Westduitse uitgeverijen konden laten

verschijnen, werden hun Tsjechoslowaakse collega's in de gevangenis ge-
gooid of tot emigratie gedwongen. Het schrikbewind van de stalinistische
minderheid in Praag kreeg de afinetingen van een culturele revolutie.)

Symbolisch voor de radicale ommezwaai was de carrière van de schrijver
Václav Havel van regimetegenstander nummer een tot president van de repu-

bliek in het Hradcany-Paleis.

Gorbatsjov's nieuwe politieke denken

In 1984, Gorbatsjov was toen nog geen secretaris generaal der Communisti-

sche Partij van de Sovjet-Unie, begon Gorbatsjov zijn denkbeelden uiteen

te zetten. Op 18 december van hetzelfde jaar sprak hij Britse parlements-

leden toe. Bij deze gelegenheid bepleitte M.S. Gorbatsjov voor de eerste

maal een "nieuw politiek denken" omdat de mensheid door kernwapens met
ondergang bedreigd werd. Die visie bleef een van de belangrijkste constan-

ten van zijn plannen. In 1986 omschreef hij in een rede in de Siberische

stad Chabarovsk onder anderen de veranderingen die hij in de Sovjet-Unie

wilde ontketenen. Ze betroffen niet alleen de economie, maar alle onderde-

len van het maatschappelijk leven. Te weten: de sociale verhoudingen, de

stijl en de werkwijze van de Communistische Partij, het geestelijk leven,

maar dit alles binnen het kader van het "reëel bestaande socialisme". Een

revolutionaire verandering in de Sovjet-politiek! Inmiddels hebben

Gorbatsjov en zijn adviseurs begrepen dat hun land zijn status van "mili-

taire supermogendheid" zou verliezen als niet snel politieke en econo-

miSChe hervormingen zouden worden ingevoerd. Nadat de perestrojka in 1986



7

was afgekondigd, stuitte Gorbatsjov echter op felle tegenstand van conser-
vatieve bureaucraten. Hij was genoodzaakt steun te zoeken bij radicale
hervormers die het vaak oneens waren met het beperkte karakter van de
hervormingen. De perestrojka was in hun ogen niets anders dan een opper-
vlakkig hervormingsprogramma. Het resultaat was dat M.S. Gorbatsjov in
1987 weer een belangrijke stap verder deed. Hij zei dat perestrojka bete-
kende aanmoediging van zelfstandige activiteit, het handhaven van orde en
discipline, grotere openheid en doorzichtigheid (glasnost). Vervolgens het
versterken van de handhaving van eerbied voor de waarde en waardigheid van
de mens. Op de negentiende conferentie van de Communistische Partij van de
Sovjet-Unie noemde Gorbatsjov als doel van de partij de vorming van een
socialistische rechtsstaat, waarin het individu belangrijker was dan de

klasse. Hij legde steeds meer nadruk op de betekenis van de individuele
mens.

Parallel met zijn interne hervormingspogingen overrompelde M.S. Gorbatsjov
de wereld met het ene vredesvoorstel na het andere. Het INF verdrag met de

Verenigde Staten spreekt misschien het meest tot de verbeelding, maar het
opzienbarendst was toch de aankondiging bij de Verenigde Naties te New

York in november 1988 dat de Sovjet-Unie over zou gaan tot een eenzijdige
ontwapening. Voor het eerst in de geschiedenis gaf een Kremlinleider toe
een gigantisch overwicht in conventionele wapens te hebben en trok daaruit
bovendien de conclusie er iets aan te moeten veranderen. In dezelfde toe-
spraak hield Gorbatsjov de wereld voor, dat kernwapens dwongen tot meer
internationale samenwerking en tot democratisering van de binnenlandse

politieke verhoudingen ín de Sovjet-Unie.

Gorbatsjov's bezoek aan Bonn

In juni 1989 overspoelde een golf van emotionele "gorbymania" de Bondsre-
publiek en werd M.S. Gorbatsjov's bezoek aan Bonn op 13 juni afgesloten
met een lange gemeenschappelijke verklaring. Geen politiek document, maar
een plechtige geloofsbelijdenis met verheven voornemens. "De mens, zijn
waardigheid en zijn rechten ... moeten in het middelpunt van de politiek
staan". "Iedere oorlog moet worden verhinderd en alle volken en staten
hebben het recht over hun eigen lot te beschikken". Duits en Groot-Rus-
sisch idealisme vielen elkaar, met tranen in de ogen, in de armen. De
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Russische "conservatieven" konden hun ogen nauwelijks geloven, maar mensen

elders in de wereld - en vooral de hervormers in de DDR en in Tsjechoslo-

wakije - noteerden die geluiden als sensationeel nieuws.

Na Gorbatsjov's zeer geslaagde bezoek aan de Bondsrepubliek werd in het

Kremlin besloten de nog overgebleven communistische regimes in de."broe-

der-landen" niet te helpen bij het neerslaan van demonstraties voor meer

vrijheid en democratie en van opstanden tegen de regimes. M.S. Gorbatsjov

heeft de anders-denkenden, Oosteuropese dissidenten en demonstranten juist

aangemoedigd in hun verzet tegen de bureaucratische machtsbolwerken. Bij

de herdenking van het veertig-jarig bestaan van de DDR, begin oktober

1989, ondergroef Gorbatsjov de valse gerustheid der zeventig-jarigen in

het SED-politbureau met de opmerking dat de pogingen van Erich Honecker om

met behulp van Peking en Praag een front tegen de perestrojka te vormen,

gedoemd waren te mislukken: "Die manoeuvres gaan uit van de veronderstel-

ling dat ik in Moskou ten val wordt gebracht. Kameraden, het is verstandi-

ger ervan uit te gaan dat deze man niet ten val komt", aldus M.S.

Gorbatsjov in Oost-Berlijn.

Spanningen in de EG

De Verenigde Staten lijkt niet in topconditie om een tweede Marshall-plan

te lanceren. Als gevolg van het, door president Reagan nagelaten, beta-

lingsbalanstekort is hun buitenlandse investeringscapaciteit enigszins

gelimiteerd. Bovendien, de bipolaire wereldpolitiek - die eigenlijk al

werd beëindigd door Nixon en Kissinger - wordt nu waarschijnlijk defini-

tief opgegeven door Washington. Paul Kennedy's concept over de gevaarvolle

"over-extension" (The Rise and F'all of the Great Powers) heeft kennelijk

veel indruk gemaakt. Van de EG-partners maakt de Bondsrepubliek de beste

kans als koploper in de economische samenleving met Oost-Europa. Hierdoor

krijgt Duitsland, mettertijd ook een meer internationaal en geopolitiek

profiel. Dit kan binnen de Europese Gemeenschappen voor de nodige spannin-

gen zorgen. De afbrokkeling van Amerika's hegemonie en de "comeback" van

de in 1871 tot stand gekomen "continentale supermacht" is een geopolitieke

verschuiving die veel creativiteit, takt en wijsheid van de EG-partners,

en niet op de laatste plaats van het "Kussische Imperium" en de Verenigde

Staten, zal vergen.
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Sinatra-doctrine

De omwentelingen in Centraal-Europa vonden plaats onder het goedkeurend

oog van de Russische "policy makers". Tal van uitlatingen duiden er op dat

Moskou de Oosteuropese landen en de DDR in veel opzichten vrij heeft gela-

ten over de eigen ontwikkeling te beslissen. In oktober 1989 introduceerde

regeringswoordvoerder Gennady Gerasimov in een interview met een Ameri-

kaans televisiestation een nieuwe politieke doctrine. Refererend aan het

bekende "My way" van Frank Sinatra zei Gerasimov: Sinatra had een lied "I

did it my way". Laat ieder land zelf vaststellen welke weg het wil in-

slaan. Deze doctrine moest de nog overgebleven conservatieve communis-

tische leiders in Oost-Europa koude rillingen bezorgen. Inmiddels hebben

Hongarije, Polen, de DDR en Tsjechoslowakije het hun opgelegde Sovjet-

communisme min of ineer opgedoekt. De Bulgaren en Roemenen zijn er nog mee

bezig. Maar of het hun allemaal definitief lukt, hangt, ondanks de volks-

revoluties, nog steeds af van Moskou. Het is hoogst onwaarschijnlijk,

hoewel toch niet geheel uitgesloten, dat een "reactionair" bewind in het

Kremlin aan de macht komt om de vijf bovengenoemde landen weer in het

gareel te brengen. Niemand zal dan de Sovjet-soldaten, van wie er alleen

al in de DDR nog altijd zo'n 380.000 zijn gestationeerd, kunnen tegenhou-

den. Zulke sombere voorspellingen lijken echter niet op hun plaats. Er is

te veel veranderd in de communistische wereld. De Oosteuropese landen zijn

een voorbeeld geworden voor de Sovjet-Unie. Tot nu toe heeft de Sovjet-

Unie positief gereageerd op de gebeurtenissen. Moskou had er geen moeite

mee, toen in Polen de communisten de regeringsmacht moesten delen met

Solidariteit. Het openen van de Berlijnse Muur, op 8 november 1989, noemde

men in het Kremlin "een wijs besluit". En de val van Ceausescu werd in het

Congres van Volksafgevaardigden met luid applaus begroet.

De strategie van Gorbatsjov om de vernieuwingen in de Oosteuropese landen

aan te moedigen vloeit voort uit zijn opvatting dat "socialisme met een

menselijk gezicht" alleen in vrijheid kan bestaan. (Overigens is hij van

mening dat de tweedeling van Europa, door middel van Sovjetisering van

Centraal- en Oost-Europa, een van de grootste fouten van de naoorlogse

internationale politiek van de Sovjet-Unie is geweest.) Maar volgens men-

sen uit zijn omgeving speelt zijn wil de hervormingen in eigen land veilig
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te stellen ook een rol. Als de perestrojka in de andere Oosteuropese sta-

ten wortel heeft geschoten, zullen Gorbatsjov's conservatieve tegenstan-

ders onderkennen dat de consequentie van een terugval in de Sovjet-Unie

een algehele restauratie in Oost-Europa moet zijn. Een gewelddadige inter-

ventie zou niet kunnen uitblijven. Deze keer een militaire operatie zonder

bondgenoten tegen alle bondgenoten. Naar onze mening is dit een onhaalbare

kaart. Concluderend kan worden opgemerkt dat de democratisering van de

belangrijkste "broederlanden" op die manier als hefboom kan werken om ook

de trage kolos Sovjet-Unie sneller in die richting te manoeuvreren. Want

op eigen kracht, dat heeft M.S. Gorbatsjov goed door, kunnen de Russen

noch de technologische, noch de economische, noch de politieke aansluiting

met West-Europa tot stand brengen. Daarbij moeten Boedapest, Praag, War-

schau en eventueel Berlijn de Russen helpen. En het verenigde Duitsland

kan als locomotief dienen om de Sojvet-Unie uit het economische moeras te

trekken. De kentering in Oost-Europa geeft voor de derde maal in deze eeuw

aan Duitsland de kans om te proberen een hegemoniale rol te spelen in een

zone die men al sinds de dertiende eeuw als haar invloedzone ziet. Duits-

land is van oudsher gericht op het Oosten. Het is een feit waar Europa

niet omheen kan. Duitsland is geostrategisch te beklemd om overheersend te

worden, maar komt wel op de Oost-West wip te zitten op een wijze die voor

de Benelux-landen, Engeland en Frankrijk hinderlijk kan worden. Zo'n

Duitsland ondergeschikt maken aan de Gemeenschappelijke Markt lijkt ons in

diplomatiek en politiek opzicht een illusie.

Uitzichten

De ontwikkelingen in Oost-Europa, maar vooral in de Sovjet-Unie, zijn in

toenemende mate onvoorspelbaar geweest omdat steeds meer de mensen op

straat - en niet de regeringen, politieke partijen en actie-groepen - de

drijvende kracht zijn geworden. Daarbij komt dat wat er daar gebeurt, maar

in geringe mate door de westerse landen kan worden beinvloed. Verder kan

geen mens voorzien wat voor soort samenlevingen op langere termijn tevoor-

schijn zullen komen. Wel is meer dan waarschijnlijk dat een, de slavische

kernlanden (Oekraine, Rusland en Wit-Rusland) omvattende, federatief Rus-

sisch Imperium met meer dan twee honderd miljoen inwoners zich tot een

democratie, al dan niet naar Westers voorbeeld, zal ontwikkelen. In
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Moskou, waar de DDR nog altijd over de grootste van alle ambassades be-
schikt - zestig geaccrediteerde diplomaten, met een aparte samenwerking
tussen de KGB en de Oostduitse geheime dienst -, verklaarde de DDR-ambas-
sadeur Kónig in een interview "Ik twijfel er niet aan dat er heel gauw in

de Sovjet-Unie verschillende partijen zullen zijn, dat de eigendomsverhou-
dingen worden genormaliseerd en dat alle groeperingen aan een ronde tafel
gaan zitten".
Men mag veronderstellen dat ook de Baltische landen erin zullen slagen
zich nog meer van het centrale gezag in Moskou te verwijderen en dat bin-
nen niet al te lange termijn een of twee van deze landen er ook in zullen
slagen om hun staatkundige onafhankelijkheid geheel te herstellen. Het is
wel duidelijk dat men ook in het Kremlin Paul Kennedy's reeds genoemde
boek goed heeft bestudeerd en de, meestal fatale, gevolgen van "over-
extension" voor een grote mogendheid stellig niet over het hoofd heeft

gezien. Mede daarom zijn de Russen thans in snel tempo bezig hun politieke
greep op de Oosteuropese landen losser te maken. Dit betekent echter niet

dat de Russen het door Stalin in de jaren 1945-1948 gebouwde "Zwischen-

europa" op korte termijn militair geheel zullen ontruimen.

Hoe adembenemend en indrukwekkend die ineenstorting van het "Kommando

sozialismus" in Oost-Europa en in de DDR ook was, toch moet men weten dat

de beslissingen in het Kremlin en wellicht nog meer op het Smolenskaja-
plein (Ministerie van Buitenlandse Zaken van de SU) zijn gevallen. Het

grondpatroon van de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie is hetzelfde als die

van de andere Oosteuropese landen. Ook in dit land probeert de Communisti-

sche Partij in verbeten achterhoede-gevechten haar monopolie, en in ieder

geval een stuk macht, in handen te houden. In Roemenië is dat gelukt,

althans tot op heden, in Polen en Hongarije is dat feitelijk al mislukt,

in Praag schijnt het pleit beslecht en in Oost-Berlijn, waar de reform-

communisten van de PDS een relatief grote invloed hebben, is het politiek

gevecht nog gaande tot 18 maart.

De ineenstorting van het buresucratisch-socialisme geeft weinig reden tot
gejuich. Eerder is het zo dat het probleem, waarvoor de marxisten, en
later de leninistisch-marxisten, een oplossing beloofden te bieden, nog
steeds onopgelost op de agenda van de westerse samenlevingen staat; name-
lijk hoe de interne dynamiek van de industriële produktiewijze normatief
getemd en aan banden gelegd zou kunnen worden. President Vàclav Havel
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schreef onlangs: "Men krijgt de indruk dat de Westerse democratieën geen
fundamentele oppositie kunnen bieden aan het automatisme van de technolo-
gische beschaving". Ondanks pessimistische geluiden zijn we echter van
mening dat de bevrijding uit de onderdrukkende structuren van het bureau-
cratische staatssocialisme veel energie vrij zal maken voor ingrijpende
maatschappelijke veranderingen.
Met de revolutionaire veranderingen in Oost-Europa is het Warschaupact als
effectief militair bondgenootschap de facto uiteengevallen. Want de her-
vormingen staan immers niet stil bij de binnenlandse politiek. De Sovjet-
Unie is als militaire bedreiging van West-Europa vrijwel uitgeteld. De
vroegere partners van de Sovjet-Unie zijn ook absoluut onbetrouwbaar ge-
worden. Vandaar dat M.S. Gorbatsjov haast wil maken met het organiseren
van de vervolgconferentie over Europese Samenwerking en Veiligheid. Hij
wil de vijfendertig lidstaten hiervan nog dit jaar bijeenbrengen om een
nieuwe status quo te creëren in Europa. Met de nieuwe Helsinki-akte in de
hand kan president Gorbatsjov zijn top-militairen er wellicht van overtui-
gen dat de Sovjet troepenmachten gestationeerd buiten de Sovjetgrenzen
sterk kunnen worden verminderd. Belangrijk is natuurlijk ook de Duitse
kwestie. Het Kremlin is teruggekomen van zijn oorspronkelijke opzet om
Duitsland hereniging aan te bieden in ruil voor neutraliteit. Dat aanbod
stamt nog uit de tijd van Stalin. Beducht voor de economische, politieke
en culturele uitstraling naar Oost-Europa en Rusland van een machtig "Mit-
telreich" als Duitsland, zoekt men in het Smolenskaja-plein naar bevredi-
gende oplossingen voor de Duitse kwestie. In dit verband zijn de belang-
rijkste problemen van bondskanselier Kohl: ten eerste leiding geven aan de
belangrijkste historische en politieke gebeurtenis in zijn land sinds mei
1945; ten tweede: daarbij de stabiliteit handhaven en ten derde: zich niet
teveel laten leiden door de publieke opinie in een debat als over de gren-
zen. Helmut Kohl heeft helemaal geen zin om de Oder-Neisse-grens ter dis-
cussie te stellen, ( Als Westduitser erken ik de grens met Polen, maar ik
kan niet uit naam van heel Duítsland spreken en de geschiedenis heeft haar
eigen dynamiek, aldus Kohl.) maar hij loopt wel het risico dat het een
belangrijk onderwerp wordt in de verkiezingen van dit jaar. Kortom, bonds-
kanselier Kohl kampt met de problemen van Duitsland. En dan komt de verde-
re uitbouw van de Europese Gemeenschappen op de tweede plaats.
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Ook andere vragen dreigen weer de kop op te steken. Glasnost en perestroj-
ka hebben een golf van nationalistische krachten losgemaakt. Men is er ook
in "conservatieve" partijkringen achtergekomen dat de Unie van Sovjet-
republieken niet is gebaseerd op "vriendschap tussen de volkeren" en ande-
re door Gorbatsjov's voorgangers bedachte slogans. De onvrede in de repu-
blieken over het centrale gezag in Moskou heeft kunnen uitgroeien tot de
crisis waarin we nu zitten. In Moldavië, het stukje Roemenië dat sinds het
einde van de Tweede Wereldoorlog bij de Sovjet-Unie hoort, is de val van
conducator Ceausescu in Boekarest met instemming begroet. Sindsdien worden
in de Moldavische hoofdstad Kisnijov regelmatig demonstraties gehouden,

waarbij openlijk aansluiting bij Roemenië wordt geëist. Ook een aantal
andere landen zullen in de nabije toekomst met Moskou over de correctie
van de bestaande grenzen willen spreken. Finland, Polen, Hongarije en
zelfs Duitsland zijn belangrijke gebieden kwijtgeraakt aan Stalin.
Binnen de grenzen van de Sovjet-Unie bevinden zich een aantal volkeren die
eruit willen. De Balten, voorop de Litouwers - maar ook Letland en Estland
- streven naar onafhankelijkheid. Het onafhankelijkheidsstreven in de
Baltische republieken en de etnische tegenstellingen in het zuiden stellen
de Kremlinleiders voor grote problemen. Moskou kan zich wel terugtrekken
uit de randgebieden van het Imperium zonder zijn status als wereldmacht te

verliezen. Maar nu staat er een kolossaal nieuw gevaar voor zijn deur, die
de eenheid van het "Historisch Rusland" - met zijn enorme bijdrage aan de

Europese cultuur en politiek - wel eens zou kunnen bedreigen; onrust in de
Oekraïne. De eerste massademonstraties zijn er al geweest: de Oekraine
moet onafhankelijk worden. De nieuwe nationalistische golf in de OekraYne

(ruim 60 miljoen inwoners), het grootste graanreservoir van de Sovjet-Unie

en een van de meest dynamische industriegebieden, gaat beslissen over de
toekomst van de Sovjet-Unie.

Ook in Joegoslavië zijn de etnische problemen aan de dag getreden. Con-
flicten tussen Albanezen en de Servische minderheid in de provincie Kosovo
hebben geresulteerd in tientallen doden. De welvarende republiek Slovenië
stelt zich steeds autonomer op en sommige waarnemers voorspellen een con-
flict à la Libanon in het land. Terwijl West-Europa langzaam de nationale
grenzen overwint, staat in Oost-Europa en de Sovjet-Unie de ontdekking van
nationale identiteit op het programma. (De Russen, die zich over het hele
Imperium verspreid hebben en hun taal tot de officiële handels-, bestuurs-
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en wetenschapstaal van de Sovjet-Unie hebben gemaakt worden van voortrek-
kers tot ongewenste kolonisatoren. Moskou is het centrum geworden van een
neo-kolonialistisch rijk waarin de Russen te veel touwtjes in handen heb-
ben.) Terwijl gesproken wordt over de Duitse hereniging, valt Joegoslavië,
en op den duur waarschijnlijk ook de Sovjet-Unie, uit elkaar.
In Joegoslavië en de Sovjet-Unie gaat het nog om gigantische problemen
binnen één land. Een nog veel ernstiger toestand kan ontstaan als etnische
groepen zich over nationale grenzen heen gaan roeren. Dat geldt bijvoor-
beeld voor de Hongaren. Ongeveer vijfentwintig procent van de mensen die
Hongaars spreken, woont als minderheid in de buurlanden van Hongarije:
Joegoslavië, Roemenië, de Sovjet-Unie en Tsjechoslowakije. Ook Polen heeft
met etnische problemen te maken. Deze hangen samen met het feit dat de
grenzen van Polen na de Tweede Wereldoorlog naar het Westen verschoven
zijn. Men legt in Warschau steeds meer belangstelling aan de dag voor het
lot van de circa 1,2 miljoen Polen die nu in de Oekraine en Wit-Rusland
leven. De regering in Warschau heeft sinds juli 1989 bij herhaling met de
bondsregering de degens gekruist naar aanleiding van een etnische Duitse
minderheid van ruim een miljoen zielen in Silezië. Verder naar het Zuiden
beleefde Bulgarije in de afgelopen zomer een crisis over het thema van de
etnische Turken die ruim een tiende van zijn bevolking uitmaken. Meer dan

300.000 vluchtten er naar Turkije om te ontkomen aan wat zij een gedwongen
assimilatiecampagne in Bulgarije noemden. De val van partijleider Todor
Zhivkov, die medio november 1989 al zijn politieke functies verloor, werd
ingeluid door deze etnische kwestie.

Op 10 maart j.l. was het vijf jaar geleden dat M.S. Gorbatsjov aan de
macht kwam in de Sovjet-Unie. Dankzij president Gorbatsjov en zijn binnen-

en buitenlandse politiek is het panorama van de wereld drastisch veran-
derd. We zijn het al bijna vergeten maar nog niet zo lang geleden sprak

president Reagan over de Sovjet-Unie als het "Rijk van het Kwaad" en ver-

geleek bondskanselier Kohl Gorbatsjov met Hitler's propaganda-minister
Goebbels. Inmiddels heeft Gorbatsjov een buitengewoon grote bijdrage gele-

verd aan het beëindigen van de Koude Oorlog en aan het tot stand komen van

de grondslagen voor een evenwichtiger en vreedzamer Europa, aldus George

F. Kennan op 17 januari j.l. in de Senaatscommissie voor buitenlandse

betrekkingen te Washington. De omwentelingen in de DDR en in Oost-Europa
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waren mogelijk doordat president Gorbatsjov de zgn. Brezjnev-doctrine van

beperkte souvereiniteit van de Warschaupact-landen afschafte.

De DDR en de Oosteuropese landen, met uitzondering van Roemenië, worden

vanaf november 1989 bestuurd door regeringen van nationale eenheid en

ronde-tafel-conferenties. Economische wederopbouw en de vorming van demo-

cratische instituties nopen tot een dergelíjk monsterverbond. Het is nog

een open vraag welke politieke stromingen en meerderheden de dienst zullen

uitmaken na de verkiezingen. Uitgewerkte programma's zijn thans niet voor-

handen. Immers, niet alleen de oude communistische machthebbers in Oost-

Europa zijn radeloos, ook de nieuwe tasten in het duister.

Tenslotte mag worden geconcludeerd dat de toekomst van de Oosteuropese

landen en het "Russische Imperium" niet in een langdurig experiment met

een Derde Weg-politiek ligt, maar in een mogelijk snelle aanpassing en

uiteindelijke integratie in een door de Europese Gemeenschappen, Japan en

de Verenigde Staten gedomineerde wereldeconomie en wereldpolitiek. De

naoorlogse status quo ligt in duigen en daarmee de ontspanningspolitiek

tussen Oost en West die deze verhoudingen trachtte te codificeren. De

mogelijkheden en risico's van de, door volksopstanden gecreëerde, nieuwe

politieke realiteiten bij onze Oosteuropese buren gaan veel verder dan

alle voorstellingen van de "Sonnenfeldt-doctrine", de Finlandiserings-

diplomaten, Derde-Weg-denkers en anti-ideologen. De dramatische ineenstor-

ting van het reëel existerende socialisme in het oosten van ons continent

vraagt om een fundamenteel debat over de grondslagen van de Europese poli-

tiek.
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POLITIEKE EN ECONOMISCHE VERANDERINGEN IN OOST-EUROPA EN HUN
CONSEQUENTIES VOOR DE RELATIES MET WEST-EUROPA

Jórg Glombowski

1. Inleiding

We beginnen met een beschrijving van de recente politieke veranderingen in
Oost-Europa. Er wordt de stelling geponeerd dat de Oosteuropese landen
afstevenen op dezelfde partijenstructuur als we die ín West-Europa kennen.
Net als in West-Europa zullen er echter verschillen blijven bestaan in de
politieke krachtsverhoudingen van de politieke stromingen binnen de afzon-

derlijke landen.

Konsekwentie van de politieke ontwikkelingen is dat de Uosteuropese landen
hun economische structuren aan de Westeuropese zullen pogen aan te passen.

Wat dit in concreto behelst wordt aan de hand van een aantal elementen van
de noodzakelijke hervormingen geillustreerd.

De formulering van de economische doelstellingen houdt nog niet in dat

deze te verwezenlijken vallen. We laten een aantal complicerende omstan-
digheden de rewe passeren.

Tenslotte gaan we in op de interactie tussen Oost- en West-Europa en vra-

gen ons af in hoeverre er een paralleliteit van belangen bestaat en wat

men van het Westen in termen van ondersteuning mag verwachten.

2. Politieke veraideringen in Oost-Europa

Alhoewel we sinds een aantal maanden met informaties over de economische
en politieke veranderingen in Oost-Europa overspoeld worden, lijkt het me
zinvol om even bij de kern van deze veranderingen stil te staan.

De politieke veranderingen zijn niet alleen spectaculairder en sneller, ze

zijn tenminste in de hoofdlijnen ook duidelijker dan de economische. On-
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danks alle verschillen tussen de afzonderlijke landen is er een gemeen-
schappelijke noemer: Het politieke monopolie van de communistische par-
tijen is reeds opgeheven (Polen, DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije) of het
proces in die richting is gaande (Bulgarije, Roemenië, Sowjet-Unie, Yoego-
slavië). Dit vindt zijn juridische neerslag in de overal op handen zijnde
veranderingen van de grondwetten, d.w.z. in de opheffing van paragrafen
die de dominante rol van de communistische partijen veilig moesten stel-
len. In tegenstelling tot veel mooie beloftes in de Oost-Europese grond-
wetten waren het juist de desbetreffende paragrafen die het nauwkeurigst
nageleefd werden. Sommigen zeggen dat het tegelijk de enige waren.

De verkiezingen die ons de volgende maanden te wachten staan - parlements-
verkiezingen in maart in de DDR en Hongarije; in juni in Tsjechoslowakije
en Bulgarije locale~regionale verkiezingen in maart in Polen en in de
Sovjet-Unie - zullen terecht grote aandacht trekken, want voor het eerst
in decennia zullen we te weten komen wat de ware politieke voorkeuren van
de mensen in Oost-Europa zijn. De tijd waarin de nieuwe politieke partijen
zich kunnen profileren en de omstandigheden (structuur van de media, be-
schikbaarheid van organisatorische faciliteiten) waaronder zij dat moeten
doen, kunnen weliswaar nog voor enige vertekeningen van het beeld zorgen,
die pas in latere verkiezingen gecorrigeerd kunnen worden. Toch mag je
ervan uitgaan dat hier heel belangrijke lijnen voor de toekomstige verhou-
dingen uitgezet zullen worden.

Opmerkelijk is dat de politieke overgangsprocessen naar de verkiezingen
toe, hoe langer hoe meer, hetzelfde stramien gaan vertonen. Enerzijds
schuiven de communistische partijen in richting sociaal-democratie op en
documenteren dat met naamsveranderingen en nieuwe programma's; anderzijds
nemen de nieuwe en oude oppositiepartijen daarmee geen genoegen, ze dwin-
gen via massademonstraties "ronde tafel"-gesprekken af en nemen zelfs
zitting in overgangsregeringen. Vaak staat de kritiek op de voormalige
almachtige repressie-apparaten centraal in de opstelling van de oppositie.

Gezien het doorgaans onverwachte karakter van de dramatische veranderingen
is het wellicht een speculatieve onderneming om reeds nu iets over de
uitslagen van die verkiezingen te zeggen. Omdat echter de toekomstige
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economische ontwikkelingen en de verhoudingen met West-Europa daardoor in
belangrijke mate mede bepaald worden, moet ik me wel aan een voorspelling
wagen.

Mijn stellíng ís dat de Oost-Europeanen in hun polítíeke voorkeuren in
princípe níet van de West-Europeanen zullen afwíjken. Dit is geen origine-
le gedachte. We vinden hem bijvoorbeeld in Hans Magnus Enzensbergers boek
"Ach Europa", dat reeds in 1987 verscheen. De auteur beschrijft een uiter-
mate levendige discussie tijdens een feest in de Poolse stad Lodz, die
door zijn destijds nog heel speculatieve vraag naar de uitslagen van moge-
lijke vrije verkiezingen in Polen uitgelokt werd. Ik citeer:

"Nach einem langen, erbitterten Streit einigt sich die Tafelrunde auf
folgendes Ergebnis: Sozialdemokraten 32X, Christlich-Soziale 36X, Bauern-
partei 7X, Nationaldemokraten 9X, Rechtsradikale SX, Kommunisten 11X.
'Aber das ist ja sensationell!' schrie ich. 'WiBt ihr, was das heiBt?
Erstens, 40 Jahre Parteipropaganda waren fur die Katz. Zweitens, Polen
ist, politisch gesehen, ein ganz normales europëisches Land. Genau wie
Frankreich oder Italien!"' (Enzensberger 1987, 6. Aufl. 1988, p. 377f)

Mijns inziens is deze gevolgtrekking juist, ook al heeft in Polen in eer-
ste ínstantie met Solidarnosc de politieke arm van een vakbeweging gezege-
vierd, die in politiek opzicht een nogal breed spectrum vertegenwoordigt.
Veralgemeniseerd luidt mijn stelling: We zullen hetzelfde spectrum van

politíeke partijen te zien kríjgen dat zich ín West-Europa historisch
uítgekristalliseerd heeft, te weten communisten, klein-línks, sociaal-

democraten, groenen, liberalen, christendemocraten, conservatieven en
nationalísten, met daarnaast nog wat partíjen op etnische grondslag. Bij-
zonder duidelijk wordt deze zich aftekenende partijenstructuur aan de hand
van de DDR (SED~PDS; SPD; CDU-DSU-Demokratischer Aufbruch; LDP-FDP-Demo-
kratische Forum Partij; Groene Partij; Neues Forum-Demokratie Jetzt-Initi-

ative Friede und Menschenrechte. De laatst genoemde bondgenootschap komt

dicht bij "klein-linkse" posities.). Enerzijds oriënteren zich inmiddels
de meeste nieuwe partijen op Westduitse voorbeelden. Anderzijds zijn de

Westduitse partijen druk bezig hun potentiële partners te identificeren,

tot lijstverbindingen aan te zetten en op veelvuldige manier te steunen.
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Onlangs heeft de SPD van de DDR nog mogen profiteren van de conferentie
van de sociaal-democratische partijen van de EG in Berlijn. Soortgelijke
verbindingslijnen zijn ook uitgelegd naar andere landen; zie bijvoorbeeld
de oprichting van de Alfred Mozer-Stichting door de PvdA of de visites van
ex-minister Ruding aan Hongarije en Polen.

Ik wil niet ontkennen dat enige nuancering van mijn stelling op zijn
plaats is:

(a) Men kan terecht naar belangrijke verschillen in de (partij-)politieke

structuren tussen Westeuropese landen verwijzen en ik wil die geenszins
ontkennen. Maar zelfs met betrekking tot dit spectrum lijkt het mij op een

déja vu neer te komen: De DDR spiegelt de BRD, de strijd tussen Vlamingen

en Walen vindt zijn evenknie in Yoegoslavië (en straks Tsjechoslowakije?),

het politieke katholicisme in Polen wordt even sterk als dat in Italië
enz. Gedeeltelijk hangen deze verschillen ook van het economisch ontwikke-

lingsniveau af: zelfstandige boerenpartijen die in West-Europa al van het
politieke toneel verdwenen zijn, zullen wellicht nog kans maken in landen

met een omvangrijke agrarische sector als Polen, Bulgarije en Roemenië.

(b) Een probleem apart is, in hoeverre de voormalige communistische par-
tijen die een nieuwe, democratisch-socialistische, koers gaan varen, erin
zullen slagen enige geloofwaardigheid voor hun nieuwe positie te creéren.
Uiteindelijk maakt het echter voor het waarheidsgehalte van de geponeerde
stelling niets uit of een hervormde communistische partij of een nieuw
opgerichte partij de sociaaldemocratische positie in het spectrum gaat
innemen. (Wellicht zou men kunnen stellen, dat de acceptatie en honorering
van een koerswisseling door de bevolking een zekere continuiteit in plaats
van een scherpe breuk met het verleden inhoudt.)

(c) In sommige landen bestaat de oppositie niet slechts uit politieke
partijen, maar ook uit burgerbewegingen (DDR: Neues Forum, Hongarije:
Democratisch Forum, Tsjechoslowakije: Burgerforum) of groepen die een
breed spectrum van politieke opvattingen vertegenwoordigen (Polen: Soli-
darnosc). Volgens mij zijn deze breed samengestelde groepen overgangsver-
schijnselen, die mogelijk wel bij de eerste vrije verkiezingen zullen
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slagen, maar op den duur via splitsingen, afslanking en fusie aan gewicht

zullen verliezen c.q. verdwijnen. Voorzover zij nu nog succes boeken ten

koste van hun concurrenten vertegenwoordigen zij geen principieel andere

posities dan deze.

Een interessante vraag is in dit verband, of de balans der politieke

krachten in het geheel van Oost-Europa in kwantitatief opzicht een ander

beeld te zien zal geven dan die in het Westen. Een sterker gewicht van

progressieve of conservatieve stromingen in Oost-Europa vergeleken bij het

Westen zou immers consequenties voor Europa als geheel hebben. Mijn ver-

wachting is dat de sociaal-democraten er uiteindelijk meer profijt van de

nieuwe openingen zullen trekken dan de andere groeperingen. (Men spreekt

b.v. over een stemaandeel voor de SPD in de DDR van 54X; in ieder geval

zal de kwantitatieve verhouding tot de door de CDU gesteunde partijengroep

voor de sociaal-democraten in de DDR er beter uitzien dan in de BRD.) Een

tweetal momenten wijzen in die richting. Ten eerste: Men is een sterke

staat, die vrijwel alles regelt, gewend. De sociaal-democraten zullen

hierin minder verandering aanbrengen. Ten tweede: Men realiseert zich dat

de economische overgangsprocessen grote materiële offers zullen vergen.

Van sociaal-democraten kan men nog het meest verwachten dat zij de pijn

voor de vermoedelijke slachtoffers wat meer zullen pogen te verzachten.

Tegelijkertijd ben ik echter van oordeel dat de verschillen per saldo niet

groot zullen blijken te zijn. In het bijzonder verwacht ik dat de commu-

nistische partijen, net als in West-Europa, qua omvang bescheiden uit de

bus zullen komen (met uitzondering wellicht van de Sovjet-Unie) en vrijwel

overal van regeringsdeelname uitgesloten zullen worden.

Indien democratisch-links het beter zou doen dan in West-Europa, dan zou
wellicht over een aantal jaren geconstateerd kunnen worden, dat die omwen-
telingen niet het "gelijk van rechts" hebben aangetoond - zoals tegenwoor-
dig nogal vaak gesuggereerd wordt - maar dat van (democratisch) links. Of
moet je in dit geval toepasselijker van het gelijk van democratisch-links
én rechts spreken?
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3. Econouische doelstellingen en eleuenten van hervoruingen

Met deze hypothetische politieke richtingsbepaling is ook in grote lijnen

aangegeven in welke richting de Oost-Europese landen hun economieën zullen

trachten te ontwikkelen. Mijn desbetreffende stellíng luídt dat de níe[-

communístische meerderheden zullen proberen de Westeuropese economische

modellen te copiëren en we1 zo snel mogelijk. Men zou wellicht tegen kun-

nen werpen, dat sociaal-democraten en andere "groen-links-alternatieve"

groeperingen daar waar ze sterk zullen komen te staan, als voorstanders

van een "Derde Weg" tussen kapitalisme en socialisme zouden kunnen optre-

den. Ik ben echter van mening dat de animo voor dergelijke experimenten

gezien de economische situatie in de Oosteuropese landen gering zal zijn

en dan vooral beperkt tot intellectuelen. De economische problemen zijn te

nijpend, de zuigkracht van het Westen te groot en de consequenties in

termen van discriminatie door de Westerse kapitaalverschaffers wellicht te

zwaarwegend om andere dan de "beproefde" wegen te bewandelen. Voor Polen

en Hongarije, waar de voormalige dominante communistische partijen zich

inmiddels hebben bekeerd, is de onverkorte oriëntatie op het Westerse

kapitalisme nu reeds duidelijk. In de DDR en in Tsjechoslowakije stribbelt

men nog een beetje tegen - vergelijke de discussie binnen Neues Forum -

maar mijns inziens zonder veel uitzicht om de zich aftekenende koers op

het Westen om te kunnen buigen. Het "inzicht in de noodzakelijkheid" zal

in de overige landen, en zeker in de Sovjet-Unie, nog wat langer duren,

omdat de politieke ontwikkelingen thans nog achter lopen.

De overname van (het) Westerse economische model(len) wordt vooral nage-
streefd, om zo snel mogelijk soortgelijke niveau's van arbeidsproduktivi-
teit en consumptiestandaards te bereiken, gekoppeld aan politieke en eco-
nomische vrijheden. De verschillen tussen de West- en Oosteuropese econo-
mische systemen zijn vooralsnog groot - ondanks alle convergentiehypothe-
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sen die in het verleden geopperd zijn.l) Dit betekent dat er op vele fron-
ten aanpassingen ter hand moeten worden genomen. De volgorde, het tempo en
de intensiteit waarmee dat zou moeten of kunnen gebeuren is een hoofdstuk
apart. Zelfs de uiteindelijke doelstellingen zullen binnen bepaalde marges

verschillen. Dit is niet verbazingwekkend, want ook de Westeuropese landen
verschillen onderling nogal van elkaar (vgl. bijvoorbeeld Engeland en

Zweden) en op hun beurt wederom van de VS en Japan. Indien ik hier sommige
van de thans bediscussieerde veranderingen de revue laat passeren, is de
volgorde van die opsomming meer vanuit een economisch-theoretische in-

valshoek gekozen dan vanuit het oogpunt van implementatie.

Als er een transformatie van de Oosteuropese economieën naar een Westerse
markteconomie beoogd wordt, dan staat de introductie van de volgende sys-
teemelementen op de agenda:

(a) Marktoriëntatie en -coórdinatie. Dit houdt in dat de afzonderlijke

ondernemingen zelfstandige beslissingen omtrent produktie en verkoop kun-

nen nemen en dat ze voor de economische resultaten (winsten en verliezen)

zelf verantwoordelijk zijn. Dat geldt met name voor de vaststelling van

prijzen, produktiepakketten en -technieken, het aannemen en ontslaan van

werknemers en managers, voor investeringen, de vormen van financiering en

de vestigingsplaatskeuze. Negatief bepaald betekent het de ontmanteling

van de centrale planning, die in principe de hele economie vanuit één

centrum moest runnen en de hele economie zodoende tot één firma wilde

maken. Het principe van marktoriëntatie houdt in, dat ook de handel en

commerciële banken onafhankelijk van de staat gaan opereren.

(b) Versterkte integratie in de wereldeconomie. Dit houdt een sterkere
opening van de Oosteuropese economieën in, die tot nog toe verhoudingsge-

1) Ik wil hiermee niet beweren, dat er op dit moment geen sprake is van
een bepaalde vorm van convergentie. De hamvraag in deze is echter waarom
deze beweging optreedt. Ze laat zich mijns inziens het beste met de theo-
rie van Douglass C. North beantwoorden en heeft weinig van doen met de
convergentietheorie à la Tinbergen en Van den Doel, die zich op de neo-
klassieke welvaartstheorie baseren; vgl. North, D.C., Structure and Change
in Economic History, New York~Londen 1981.
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wijs lage export- en importquotes kennen vergeleken bij Westeuropese lan-
den van dezelfde grootte. Daarbij hoort enerzijds een actief optreden op
de wereldmarkt om de relatieve concurrentievoordelen (lage lonen) in gro-
tere exporten om te zetten, maar anderzijds de opening van de binnenlandse
markt voor de buitenlandse concurrentie. Een staatsmonopolie voor de bui-
tenlandse handel en niet-convertibele binnen-valuta's, beide elementen van
het oude systeem, passen daar niet bij. Zij dienen opgeheven te worden ten
gunste van een zelfstandig opereren van de binnenlandse ondernemingen op
de wereldmarkt inclusief de vrije beschikking over inverdiende buitenland-
se valuta's, dit met betrekking van zowel de aankoop als de verkoop van
produkten en factoren. Een effect van een dergelijke verandering is de
verzwakking van de monopoliepositie van de grote staatscombinaten, zo die
niet al via opsplitsing tot stand komt. Bij de liberalisering van de han-
del hoort ook een zekere mate van liberalisering van het kapitaalverkeer,
d.w.z. de toelating van buitenlandse investeringen en het opnemen van
kredieten in het buitenland, waar dat voordelig lijkt te zijn.

(c) Verandering van de vormen van sociaal beleid. Als de prijsvorming niet

meer als instrument van sociaal beleid gehanteerd kan worden (subsidies op
basisbehoeften, vervoer, gezondheidszorg, huisvesting), maar aan de markt
overgelaten wordt, dan moet het sociaal beleid gebruik maken van andere
instrumenten. Hier valt te denken aan progressieve belastingstarieven,

transfers en uitkeringen ter bescherming van zwakke maatschappelijke groe-
pen. Als de bedrijven zelfstandig over hun personeelsbestand mogen beslis-
sen, dan kan geen werkgelegenheidsgarantie gegeven worden. Dan dienen
verschillende vormen van werkgelegenheidsbeleid, gecombineerd met een

stelsel van uitkeringen, in de plaats van administratieve tewerkstelling
van overtollige arbeidskrachten te treden. (De reëel bestaande socialis-

tische landen kenden tot voor kort geen werkloosheidsuitkeringen, want er
was geen (open) werkloosheid. De DDR heeft pas afgelopen week een uitke-

ring voor "werkzoekenden" geintroduceerd!)

(d) Verminderde staatsbemoeienis. Staatseigendom aan produktiemiddelen
hoeft niet uitgesloten te zijn maar staat ten principale ter discussie.
Het systeem van politieke benoemingen (nomenklatoera) verdwijnt uit de
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economie, evenals de communistische partij uit de bedrijven. De vaststel-
ling van de arbeidsvoorwaarden wordt een zaak van de bedrijfsleiding c.q.
de werkgeversorganisatie en van vakbonden die van de staat en de telkens
heersende partijen onafhankelijk zijn. Uiteraard blijft de staat voor een

hele hoop zaken verantwoordelijk, b.v. voor onderwijs, verkeer, veilig-
heid, gezondheidszorg, het monetaire stelsel enz.

Er zullen ongetwijfeld politieke en maatschappelijke krachten (blijven)

bestaan die problemen met deze systeemelementen hebben oftewel deze essen-
tials abstract goedkeuren maar via een hele reeks toevoegingen of kwalifi-

caties cruciale punten bewust of onbewust proberen te ontkrachten. Ik geef

er enkele voorbeelden van soortgelijke formuleringen uit de mond van Oost-

europese politici uit de afgelopen weken: "We willen een sociale markteco-

nomie, maar het staatseigendom moet dominant blijven." "Het recht op ar-

beid moet overeind blijven." "Er mogen slechts sociaal bewogen managers
aangesteld worden." "Er mag geen uitverkoop aan het buitenland plaatsvin-

den." "We will.en niet gekoloniseerd worden." "Een overhaaste ontmanteling

van de centrale planning is alleen maar schadelijk." "De communistische

partij biedt de beste garanties voor een geleidelijke overgang naar een
democratisch socialisme." Zoals boven reeds uitgevoerd ga ik er echter van

uit dat deze argumenten in de loop der tijd aan aantrekkingskracht verlie-

zen of tenminste geen politieke meerderheden vinden.

4. Probleuen van realisatie

Met de politieke acceptatie van de boven genoemde Westerse systeemelemen-
ten en de wil om hun te introduceren is echter het succes van een derge-
lijke operatie nog geenszins verzekerd. Ik laat in het vervolg een aantal
van de optredende problemen de revue passeren:

(a) Het identificeren van de systeemelementen stelt nog geen strategie
voor, dat wil zeggen een plan voor de fasering van de verschillende nood-
zakelijke stappen. Gezien de geweldige omvang van de taak is echter
slechts een volgtijdelijke realisatie mogelijk. Maar er heerst ook onder
economen - in Oost én West - de grootst mogelijke verwarring over de opti-
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male volgorde van de realisatie. (Voorbeeld: Moet je eerst via het plan-
ningsmechanisme evenwicht op de markten tot stand brengen voor je tot

vrije prijsvorming overgaat of volgt het evenwicht juist uit het loslaten
van de prijsplanning? Moet je convertibiliteit pas introduceren als de

betalingsbalans enigszins in evenwicht is, of is de introductie van con-

vertibiliteit juist een vereiste om het evenwicht te kunnen bereiken?)

Bovendien hangen de mogelijkheden voor de introductie van het nieuwe sys-
teem af van de uitgangssituatie. De hoogte van de interne staatsschuld en

de omvang van de buitenlandse schuld is bijvoorbeeld relevant voor de
kwestie of convertibiliteit zonder ernstige nadelen te realiseren is en in

welke mate negatieve sociale consequenties van de veranderingen verzacht
kunnen worden.

(b) Het identificeren van de systeemelementen is ook onvoldoende, omdat
daarmee nog niets over het economische en sociale beleid gezegd is dat ook
bij ongewijzigde economische orde gevoerd zou moeten worden ("Prozebpoli-
tik") en dat met gelijktijdige drastische veranderingen ("Ordnungspoli-
tik") alleen maar ingewikkelder wordt.

(c) De economische veranderingsprocessen vergen veel meer tijd dan de

politieke. Mochten positieve economische resultaten te lang op zich laten

wachten, dan zou het geduld van belangrijke maatschappelijke, politieke of

etnische groeperingen wel eens op kunnen raken en de nodige politieke en
economische instabiliteiten tot gevolg hebben. Het is zeker niet nodig om

een politieke meerderheid achter zich te hebben om een groot storingspo-

tentieel te mobiliseren. Men kan bijvoorbeeld niet uitsluiten, dat vakbon-

den samen met voorstanders van het oude systeem negatieve sociale gevolgen
van de veranderingsprocessen aangrijpen om ze af te remmen, te blokkeren

of zelfs om te keren.

(d) Economische hulp wordt zeker door de meeste landen in Oost-Europa
verwelkomd. Maar daar zou een prijskaartje aan vast kunnen zitten in ter-
men van ongewenste politieke en culturele invloed van de "hulpverleners".
In landen die zich net van de Sovjet-Unie hebben geëmancipeerd, ligt het
voor de hand dat er relevante maatschappelijke groeperingen bestaan die
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ook terwille van economische voordelen niet geneigd zijn om opnieuw sterke
afhankelijkheden te laten ontstaan.

Deze overwegingen zijn aanleiding voor een nieuwe stelling: Gezien de

verschillen in feitelijke uitgangsposities, mogelijke overgangsstrategieën

en sociale en politieke constellaties zullen de transformatieprocessen en

-resultaten in Oost-Europa een geschakeerd beeld te zien geven. De mate

van economisch succes zal positief gecorreleerd zijn met de geografische

nabíjheid van de EG. De geografische afstand is daarbij geen causale fac-

tor. Hier spelen veeleer de uitgangssituaties (b.v. buitenlandse schuld,

technisch en opleidingsniveau), de te verwachten buitenlandse hulp, de

economische expertise en de culturele tradities in de desbetreffende lan-

den de doorslaggevende rol. A1 deze factoren tezamen brengen mij tot de

boven genoemde stelling. Ik kan hier echter niet per land in details tre-

den.

In een verslag van het World Economic Forum te Davos van een week geleden

schrijft W. Woltz in NRC: "In de restaurants werden frivole weddenschappen

afgesloten welk Oosteuropees land de beste kansen heeft om economisch

gered te worden. De lijst ziet er ongeveer als volgt uit: 1. Oost-Duits-

land, het meest vervuilde land ter wereld, maar het is Duits; 2. Tsjecho-

slowakije en ex equo Hongarije; 3. Roemenië; 4. op afstand Bulgarije, maar

daar weet niemand veel van; 5. op afstand Sovjet-Unie, en ten slotte op

nog groter afstand Polen, een sympathiek en cultureel maar betrekkelijk

reddeloos land". (NRC van S februari, p. 9) Het moge duidelijk zijn dat ik

van deze inschatting niet al te veel afwijk, op een uitzondering na: Polen

moet m.i. vóór Bulgarije, Roemenië en de Sovjet-Unie geplaatst worden.

5. De positie van het Westen en de sauenverking

Het is overduidelijk dat de ontwikkelingen in Oost-Europa een behoorlijke

impact zullen hebben op West-Europa. En dit geldt uiteraard niet alleen op

de terreinen van economie en politiek. Omgekeerd kunnen de reacties van

Westerse kant van invloed zijn op de snelheid van de veranderingsproces-

sen, op hun uitkomsten en de stabiliteit van het overgangsproces. Mijn

stelling in deze luidt: Westerse landen zullen vooral op basis van hun
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tegenstrijdig te zijn met de belangen van de zích hervormende Oosteuropese

landen. Waar de belangen elkaar overlappen of een uítruil van interesses

mogelíjk ís, zal de ínteractie een positíef karakter aannemen.

Waar is er spake van paralleliteit van belangen? In eerste instantie be-

staat die tussen politieke partijen van dezelfde kleur. Als bijvoorbeeld

sociaal-democraten in het Westen hun politieke vrienden in het Oosten bij

de aanstaande verkiezingen adviseren en materiële en personele hulp verle-

nen, dan dient dat ook hun eigen belangen of die van de Socialistische

Internationale. Men zou ook kunnen zeggen dat de introductie van soortge-

lijke politieke stelsels een grotere garantie voor ontspanning en duurzame

vrede schept en derhalve door de Westerse democratieën bevorderd zal wor-

den. Hun eigen positie binnen de internationale gemeenschap van staten

wordt daardoor alleen maar sterker.

Buitenlandse investeringen zijn in de Westerse landen over het algemeen

welkom, vooral vanwege hun effecten voor de werkgelegenheid en de vaak

ermee gepaard gaande overdracht van technische en management kennis. Nega-

tieve aspecten, zoals het afvloeien van winsten naar het buitenland of het

binnen dringen van andere types arbeidsverhoudingen, neemt men vaak op de

koop toe. Veelal is er zelfs sprake van een wedloop tussen landen, regio's

of steden om nieuwe ondernemingen of vestigingen binnen te halen. Deze

algemene houding ten opzichte van particuliere buitenlandse investeringen

zal zich, na aanvankelijke aarzelingen, ook in de Oosteuropese landen baan

breken. De meeste landen hebben reeds wettelijke maatregelen genomen (of

zijn ze aan het voorbereiden) om dergelijke investeringen - van joint

ventures tot volledige overname of oprichting van buitenlandse vestigingen

- mogelijk te maken. Gezien de economische malaise van de Oosteuropese

landen lijken mij de potentiële voordelen van particuliere buitenlandse

investeringen hier nog groter dan in het geval van Westerse landen onder-

ling. De buitenlandse ondernemingen kunnen een grote bijdrage leveren bij

de scholing van managers en arbeiders alsmede bij de modernisering van

produktieprocessen, i.h.b. ook waar het om de vermindering van milieu-

schaadstoffen gaat. (Een zekere waakzaamheid is echter geboden, waar het

milieubelastende processen betreft of waar de rechten van werknemers in
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het geding zijn.) De Oosteuropese landen zouden er goed aan doen de voor-
waarden voor vestiging, winsttransfer, belastingen, arbeidsbescherming

enz. met elkaar af te stemmen en zodoende een competitie via verwatering

van restricties of loonverlaging zoveel mogelijk te vermijden. Het valt

trouwens te verwachten dat dergelijke investeringen zich in eerste instan-
tie op de meer ontwikkelde Oosteuropese landen zullen richten, te weten de

DDR, Tsjechoslowakije en Hongarije. Daarbij zouden de zwakkere Westeurope-

se (Griekenland, Portugal, Ierland) landen wel eens de dupe kunnen worden.

Alhoewel een versterkte oriëntatie van de Oosteuropese economieën op de

wereldmarkt en de Westeuropese markten wenselijk is, is hier wel sprake

van een stevige concurrentie van binnen en buiten de EG. Men kan moeilijk

verwachten dat de Westeuropese overheden extra inspanningen doen om hun

eigen industrie- en marktaandelen kwijt te laten raken. Het enthousiasme

van de EG om de Oosteuropese landen te integreren laat dan ook te wensen

over. Tot nog toe worden zij bij wijze van spreken behandeld zoals

Turkije, dat niet bepaald een Europees land is. Wel is men bereid over

specifieke associatieverdragen per land te spreken en de DDR wellicht vóór

1992 als lid toe te laten. De voor Oost-Europa fnuikende COCOM-lijst, die

alle produkten bevat, die niet aan communistische landen geleverd mogen

worden, is nog steeds aan een flinke afslanking toe, ook al zijn het voor-

al de Amerikanen die een snelle herziening tegenhouden. Tot dat gebeurd

is, is de export van dringend benodigde geavanceerde computers en communi-

catietechnologie verboden.

Voor de kansen op het slagen van de hele hervormingsoperatie zijn ook de

omvang van kredieten en van overige financiële hulp alsmede de voorwaarden

waaronder zij gegeven worden relevant. De particuliere banken in het Wes-

ten hebben in het verleden slechte ervaringen met sommige Oosteuropese

landen opgedaan (b.v. Polen) en zijn ook nog de verliezen van hun krediet-

verlening aan ontwikkelingslanden aan het verwerken. Hun bereidheid om

opnieuw in grote omvang kredieten aan overheden of staatsbedrijven te

verstrekken, zal vooralsnog beperkt blijven. Het grootste engagement van

commerciële Westerse banken is daar te verwachten, waar Westerse bedrijven

bij gemeenschappelijke projecten betrokken zijn of kapitaal voor eigen
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ondernemingen in Oosteuropa vragen. Een rol zal daarbij ook de ondubbel-

zinnige bereidheid van ontvangende landen om Westerse systemen te copiëren

spelen.

Voor zover de Westerse overheden, de EG, de Wereldbank, het IMF of de

nieuw op te richten bank voor Oosteuropa in beeld komen, mag men blijkbaar

niet al te veel verwachten. De bedragen, die in de kredietsfeer genoemd

worden (15 mrd. gulden bij de bank van Oosteuropa, S mrd. dollars bij de

Wereldbank) steken schril af bij de sommen die opgemaakt worden voor een

sanering van de Oosteuropese economieën. Alleen voor de kleine DDR gaan de

schattingen voor de eerst volgende tien jaar boven de honderd miljard

gulden uit. Houdt men daar tegenover dat alleen al de Bondsrepubliek te-

genwoordig een nettokapitaalexport van 100 mrd. DM per jaar heeft, dan

blijkt dat flinke injecties mogelijk zijn en dat ze vooral van de particu-

liere kapitaalverschaffers moeten komen. De overheden of internationale

instellingen kunnen en zullen alleen maar bijdragen in infrastructuurpro-

jecten en andere ondernemingen die ook in het Westen door de staat ter

hand worden genomen. Dat deze bijdragen beperkt zullen blijven, daarvoor

zorgt mijns inziens ook de oppositie binnen de EG, zij het van de

industrieel minder ontwikkelde landen, sectoren of regio's, zij het van

achtergestelde groepen in "rijkere" EG-landen, die van mening zijn dat hun

noden zwaarder dienen te wegen.

De argumenten met betrekking tot de Westerse invloed op het Oosteuropese

ontwikkelingsproces overziende, lijkt me dat het Westen dit proces zal

stimuleren zonder echter te voorkomen dat er belangrijke verschillen tus-

sen de langzame en de snelle hervormers gaan en~of blijven bestaan. De

grote rol die de private kapitaalverschaffers in dit proces gaan spelen,

zal ervoor zorgen dat de resultaten de behoeften van de geldschieters niet

negeren. Velen in de Oosteuropese landen zal daarmee direct dan wel indi-

rect geholpen zijn. Laten we hopen dat het lot van de verliezers van die

hervormingen, en daarmee bedoel ik de niet-actieven, de weinig gekwalifi-

ceerden en de eerlijke bureaucraten niet onopgemerkt achter de succesver-

halen verdwijnt. Een nieuw sociaal vangnet op te spannen voor het oude als

onderdeel van de dramatische hervormingssalto opgeruimd wordt, ware wense-

lijk. Of van Oosteuropese kant hierop de nodige aandacht gevestigd zal
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worden, valt nog te bezien en zal mede van de verkiezingsuitslagen afhan-

gen. De Poolse vorm van het Thatcherisme - nota bene geinitieerd onder een

vakbondspartij - stemt mij niet erg optimistisch. Hier zou een taak wegge-

legd zijn voor de progressievere Westeuropese landen of voor de EG. Gezien

de trage voortgang van het "sociaal handvest" voor West-Europa is echter

ook hier niet al te veel te verwachten. De EG zou - bij wijze van spreken

- het tweede hoofdstuk van dit sociale handvest moeten schrijven voor het

eerste af is.

Essentieel voor een sociaal aanvaardbare ontwikkeling lijkt me het ont-
staan van krachtige vrije vakbonden. Die horen bij de Westeuropese model-
len en hebben een belangrijke bijdrage geleverd, om het kapitalisme - in
de vorm van welvaartsstaten - ook voor de zwakken acceptabel te maken. Nu
de orthodox-communistische manier om voor de arbeidersklasse op te komen,
minder succesvol is gebleken, zou men o.a. op de recepten van de andere
stromingen van de arbeidersbeweging moeten leunen.
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