
NEMZETKÖZI ÉLET 

Az önállóság jegyében 

Időnként nem árt bizonyos kérdéseket, álláspontokat, véleményeket — s te-
gyük hozzá —, beidegződöttségeket, kötöttségeket és előítéleteket elemezni, fölül-
vizsgálni, s ha szükséges, átrendezni, kijavítani vagy éppen ú j tar talommal fel-
tölteni. Így vagyunk a külpolitikával is. 

Valaha a külpolitika magát a nagypolitikát jelentette, azaz a nagyhatalmak 
politikáját. A kisállamoknak nem sok beleszólásuk volt a világ sorsának intézé-
sébe. De a nagy országok jelentős része is kirekedt az „igazi" nagyok közül, mi 
több, volt idő, amikor egész földrészek csak passzív alanyai, jobbára szenvedői 
voltak a nagyvilág porondján vívott küzdelemnek; Ázsia vagy Afr ika népeit — 
bármily nagyok voltak is — hosszú századokon át kirekesztették a tárgyalóter-
mekből, elzavarták őket a zöldasztaltól éppen úgy, mint a zsákmányosztozástól — 
az élet ura Európa volt. De ezen belül is szűkült a kör: egy időben úgyszólván 
mindent a „császárvárosok" döntöttek el, vagy a híres négyszög — London—Ber-
lin—Párizs—Bécs — pólusai közt határozták meg a népek jelenét és jövőjét. 

V o l t . . . De hol van már a tavalyi hó? — kérdezhetnők elégtétellel. 
Csakhogy épp itt a b ö k k e n ő . . . A kérdés ugyanis nem olyan egyszerű. Ma 

is akadnak szép számmal politológusok és történészek, neves újságírók és gya-
korló diplomaták, akik úgy vélekednek, hogy lényegében véve a szuperhatalmak 
kezében van az emberiség sorsa, az ő magatartásukon múlik majdnem minden. 

Nem ringat juk magunkat illúziókban, a tényekkel, a történelem valóságaival, 
a gazdasági, társadalmi, katonai, politikai körülményekkel igenis számolunk, azon-
ban fatal izmusra sem haj lunk, nem tekintünk „örökérvényű" vastörvényeknek vál-
tozó viszonyokat, nem látunk végzetességet az alkalmiságban, s ami a fő, nem 
becsüljük le saját erőnket, képességeinket, lehetőségeinket. És messzemenően szá-
molunk a nemzetközi téren kialakuló ú j föltételekkel, a változásra utaló kezdeti 
vagy fejlődő csírákkal, mindennel, ami arra enged következtetni, hogy a népek, 
kis és nagy államok, európaiak és ázsiaiak, amerikaiak és afr ikaiak egyre inkább 
beleszólnak a nagypolitika dolgaiba, mind nyomatékosabb, súlyosabb a véleményük. 

Valamely nép függetlensége, országának önállósága bonyolult, sokágú kérdés, 
összegezés, amely több tényezőből illeszkedik egybe. Mondhatni úgy is, hogy fo-
lyamat, amelynek lépcsői, szakaszai vannak. A függetlenséget Románia több mint 
száz éve már kivívta, de utána következett a belső berendezkedés, megszilárdulás 
kora éppúgy, mint az állami elismertetésért vívott külső diplomáciai küzdelem. 
Es ismeretes, hogy a függetlenség hányszor forgott veszélyben, hány alkalommal 
derült ki, hogy gazdasági, társadalmi vagy katonai tekintetben megerősítésre, ko-
molyabb alapozásra szorul? Az elmúlt évszázad annak is a történelme, hogy mi-
ként szilárdította meg az ország függetlenségét, s elmondhatjuk, hogy gazdasági-
társadalmi téren ezt valójában csak a fölszabadulás utáni évtizedekben, a szocia-
lista építés során valósítottuk meg. 

Az önállóság fontos vonatkozása az önálló külpolitika. 
Erre pedig — minden ellenkező állítással szemben — lehetősége nyílik ma 

egy kis ál lamnak is. A gyarmatbirodalmak föloszlásának, a nemzeti-felszabadító 
harcok sikerének egyik következménye épp a kis államok számának nagyarányú 
növekedése, sok, egykor elnyomott kis nép államalkotó nemzetté válása, önálló 
országalapítása. Ezeknek a népeknek a szava pedig egyre erősebben hangzik, gaz-
dasági, politikai, sőt katonai szerepük is nő. És ez nemcsak az ENSZ-ben leadott 
szavazatok, a Biztonsági Tanácsban kialakuló álláspontok változásán mérhető le, 
hanem sokkal fontosabb tényezőkön is. Ismeretes például, hogy a világ kőolajkin-
csének nagy része olyan kisállamok tula jdonában van, mint az arab emirátusok, 
Szaúd-Arábia, Kuwait, Líbia, Norvégia, Venezuela. S ennek megfelelően óriási 
arany- és dollárkészletek fölött is rendelkeznek. Hogy pedig mennyire önállóan 
lépnek fel, hogy milyen szavuk van a nagypolitikában, azt jól t ud juk a kőolaj ter-
melő államok nemzetközi szervezete, az OPEC vonalvitelének ismerete alapján. 



A mi független, egyedi külpolit ikánknak sajátos megalapozása van. Szocia-
lista rendünk haladó volta, szilárd jellege, iparfejlesztésünk külföldön is ismert 
eredményei mind-mind olyan tényező, amely lehetővé teszi nemzetközi kapcso-
lataink kiterjesztését, s növeli külpolitikai lépéseink hatékonyságát. E tekintetben 
érdemes rámutatni néhány vonatkozásra. Mi nem rendelkezünk ugyan mesés olaj-
tartalékokkal, kimeríthetetlen földgázvagyonnal, foszfáttelepekkel, mint egyes ál-
lamok, de a szocialista iparosítás évtizedei során szorgalommal és kitartással si-
került olyan ipart kiépítenünk, olyan nagyüzemi szocialista mezőgazdaságot létre-
hoznunk, olyan tudományos-műszaki gárdát kinevelnünk, amely Irántól Algériáig 
és Angolától Indiáig országok egész sorában épít vegyi üzemet és duzzasztógátat, 
végez földtani kutatásokat, és nyit bányákat. Ugyanakkor azonban szállítunk a 
fejlett ipari államokba is gyógyszert éppúgy, mint gépeket, tehát az ismert for-
mula, a „kölcsönös előnyök" mögött ez az anyagi tény áll. De segítünk a nélkü-
lözőknek, és támogatást nyúj tunk a fejlődő államoknak mérnöki ka ruk nevelésé-
ben vagy oktatási hálózatuk létrehozásában. 

A Román Kommunista Pár t behatóan foglalkozik a külpolitika s ál talában 
a nemzetközi élet legjelentősebb, legégetőbb kérdésével: a leszereléssel. Erről ta-
núskodik a Központi Bizottság május 13-án közzétett határozata is, amely — azóta 
már tudjuk — mind itthon, mind határainkon túl széles körű visszhangot kel-
tett. Pár tunk s egész népünk legfontosabb célkitűzéséből, a magasrendű civilizáció 
megteremtésére irányuló törekvésünkből kiindulva, a határozat hangoztatja, hogy 
alapvető szükségletünk a béke: az építéshez nyugalom és háborítat lanság kell. 
Ugyanakkor a határozat leszögezi a szocialista humanizmus szellemében, hogy 
minden embernek, valamennyi népnek joga van az élethez, minthogy pedig nap-
jainkban ezt csak a béke szavatolhatja, mindannyiunk elidegeníthetetlen joga 
maga a béke is. Ebben a szellemben tesz a határozat a körülményeket messzeme-
nően figyelembe vevő, konkrét reális javaslatokat a katonai kiadások csökkenté-
sére, a fegyverkezés befagyasztására, a konfrontációs hajsza megfékezésére. Úgy 
véljük, az a javaslat, mely szerint az 1978-as szinten „megállást" parancsoljunk a 
fegyvergyártásnak, s 1985-ig 10-15 százalékkal csökkentsük az eddig felhalmozott 
készleteket, és a fölszabaduló alapokat a békés fejlesztésre fordítsuk, figyelemre 
méltó, és kiindulópontja lehet az érdemleges leszerelési tárgyalásoknak. 

Az ál lamrend szilárdsága vagy az erős ipar, az élelmiszerexport vagy a ha-
gyomány azonban mind-mind olyan tényező, amelynek hasznosításához, kellő al-
kalmazásához, megfelelő gyümölcsöztetéséhez megfelelő ember is szükséges. Pár-
tunk főtitkára, köztársaságunk elnöke, Nicolae Ceauşescu elvtárs az az államférfi, 
aki rendelkezik mindazokkal a képeségekkel, amelyek az önálló, eredményes kül-
politika folytatásához nélkülözhetetlenek. 

Ebben a tekintetben mindenekelőtt átfogó, széles körű koncepciója emelendő 
ki. Az a koncepció, amely szűkkeblűségtől mentesen hirdeti, hogy minden népnek 
helye van a nap alatt, minden ország — nagyságától függetlenül — maga határoz 
jelenéről és jövőjéről, minden nemzetközi egyezménynek, szerződésnek a kölcsö-
nös előnyökre és segítségnyújtásra, az egymás belügyeibe való be nem avatko-
zásra, az alkotó együttműködésre kell épülnie, s egyetlen hatalomnak sincs joga 
erőszakhoz folyamodni vagy azzal fenyegetőzni. Ez a koncepció az egyes országok 
érdekeinek érvényesítésén túl messzemenően törekszik a nagyobb, tágabb jellegű 
elgondolások alkalmazására, magasabb rendű eszmék érvényesítésére, az egész 
emberiség haladása szolgálatában. Ilyen értelemben tegyük szóvá az új, igazságo-
sabb, korszerűbb gazdasági-társadalmi, politikai világrendet, amelynek egyik kez-
deményezője és nemzetközileg elismert harcosa épp a mi államfőnk. 

Mutassunk rá ugyanakkor egyéb tulajdonságaira, a politikában olyannyira 
szükséges következetességére, kitartására. Az a fáradhatatlanság, amellyel egyik 
hónapban Amerikába, a másikban Kínába utazik, hogy majd nemsokára Angliába 
látogasson, imponáló emberi vonásokat emel ki; azt, hogy erőit nem kímélve küzd, 
jószolgálati követként tárgyal, egyeztet, távoli országok, nemzetek, nagyon is ellen-
tétes elgondolások, magatartások, szempontok és nézetek egybehangolását, kibékí-
tését, bonyolult helyzetek, viszonyok, tényállások tisztázását segíti elő bölcsességgel, 
taktikai érzékkel, jó diplomáciai képességgel. Abban a szellemben, amelyet egyik 
amerikai nyilatkozata során ez év áprilisában így fogalmazott meg: „A lényeg az, 
hogy a mai világban, ahol különböző társadalmi rendszerű országok léteznek, min-
dent el kell követnünk azért, hogy minden nemzet — függetlenül nagyságától — 
szabadon fejlődjék, szabadon rendelkezzék sorsával. Éppen ebben a szellemben 
fejlődnek Románia kapcsolatai az Egyesült Államokkal — a jogegyenlőség, a füg-
getlenség és szuverenitás tiszteletben tartása, továbbá minden nemzet azon joga 
alapján, hogy önállóan válassza meg fejlődésének irányát." 

K O R U N K 


