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De Verenigde Staten

DE BUITENLANDSE POLITIEK VAN DE ADMINISTRATIE-KEMBDY

Het is aan te nemen, dat de relaties tussen

KENNEDY en ïvIACMILLAN anders van toon zullen zijn dan

die tussen SISENHOWER en ÏvIACMILLAN. Dit betekent niet,

dat zij zoveel slechter moeten worden, maar wel, dat,

gezien het generatieverschil en liet gebrek aan gemeen-

schappelijke ervaringen en de daaraan verbonden gevoe-

lens, de betrekkingen zakelijker en dus waarschijnlijk

ook enigszins koeler zullen worden.

Er zijn geen aanwijzingen, dat de administra-

tie-KENNEDY behoefte zal hebben om te "interveniëren" in

het conflict tussen de Zes en de Zeven. Voor de houding

van de Amerikaanse regering zijn de recente uitlatingen

van DILLON de enige maatstaf, die tot dusver beschikbaar

is. Terwijl de Amerikaanse regering aanvankelijk alle

steun aan de Zes verleende en nauwelijks voelde voor por-

gingen tot overbrugging van de moeilijkheden tussen de

Zes en de Zeven, lijkt bij haar nu wel de neiging te be-

staan om binnen het kader van de OECB aan een oplossing

mede te werken.

De nieuwe administratie ziet waarschijnlijk

vrijwel geen mogelijkheden om op breed terrein met de

Sowj et-Unie tot vredige overeenstemming te komen. Zij

zal daarom haar pogingen concentreren op het gebied waar-

op Oost en Vifest parallelle belangen hebben: d.w.z. oip.

het gebied van de vermindering van de risico's die zijn

verbonden aan de stand der bewapening en aan de voortzet-

ting van nucleaire tests. Er zijn aanwijzingen dat

KEMEDY zich afvraagt of een 100?£ waterdichte controle

en inspectie wel nodig zijn. Zou het niet beter zijn een

overeenkomst met redelijke garanties (met een zekere ri-

sicomarge voor oncontroleerbare ondergrondse en kleinere
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tests) te prefereren boven in het geheel geen overeenkomst?

Hierbij zouden tegen elkaar moeten worden afgewogen het

voordeel van een, zij het niet geheel sluitende, overeen-

komst en het nadeel dat de Sowjet-Unie profijt zou kunnen

hebben van voortgezette en niet-controleerbare tests van

beperkte omvang. Er is een situatie denkbaar, waarin voor-

deel voor het Westen van een dergelijke overeenkomst groter

zou zijn dan het voordeel voor de Sowjets van die voortge-

zette tests op beperkt terrein.

Verklaringen van de nieuwe administratie ten

aanzien van China wijzen er op, dat men klaarblijkelijk de

publieke opinie wil testen en voorbereiden ten aanzien van

opneming van China in de Verenigde Naties. Een beslissing

op korte termijn is echter niet te verwachten. - Overigens

heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken in klein

gezelschap als zijn mening gegeven, dat opneming van Commu-

nistisch China in de Verenigde Naties een aanzienlijke com-

plicatie van de onderhandelingen over bewapeningsvenninde-

ring en stopzetting van nucleaire tests zou betekenen.

Ook de nieuwe administratie schijnt een erkenning van Com-

munistisch China niet te overwegen, omdat niet is in te

zien v/elke voordelen de Verenigde Staten daarvan zouden heb-

ben - m.a.w. welke prijs China bereid zou zijn daarvoor te

betalen. Integendeel, het verlo.pp van de sedert 1958 tussen

de ambassadeurs van de Verenigde Staten en China in Warschau

gevoerde besprekingen duiden aan, dat China niet bereid is

enige prijs te betalen, maar zelf, behalve erkenning, nog

extra concessies uit het vuur zou willen halen.

Eind j anuari 1961.


