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EUROOPA LIIKillJISE KESK- JA IDA-EUROOPA KOMISJON 

Euroopa Liikumise Kesk- ja Ida-Euroopa komitee loodi 1948.a. peale Haagi 
kongressi 1 millest juba arvukad vabadusse pääsenud Ida-Euroopa poliitikud osa võt
sid. Selle komisjoni ülesandeks oli representeerida seda 100 miljonit ~aas-euroop
last, kes Euroopa ühinemise, koostöö ja oma ühise tuleviku kujundamise tööst ~araku 
pidid kÕrval seisma. European Movement, mis Euroopa liikumise mõtet kÕik need aas
tad on kannud ja propageerinud, mis dünaamilise ja suunava jÕuna on seisnud amet
like Ministrite Komitee ja Konsultatiivse NÕukogu loomise ja jätkuva tegevuse taga, 
on algusest peale asunud seisukohale, et ühise, tervikliku ja jagamatu Euroopa idee 
tuleb lakkamatult elavana hoida ja et vähemalt vabadusse pääsenud Ida-Euroopa polii
tilisele juhtkonnale tuleb võimaldada aktiivne ja täisÕiguslik kaasatöötamine 
Euroopa Liikumise raames. Ja nii ongi viimase kolme aasta kestel Kesk- ja Ida-Euroo
pa Komisjon Euroopa kontinendil kujunenud peamiseks ja kÕige representatiivsemaks 
Vahe-Euroopa vööndi rahvaid esindavaks poliitiliseks organiks, nii nagu seda USA-.s 
on Committee for a Free Europe. 

Komitee loomisest peale juhtis selle tööd tuntud Briti poliitik _Hon.Harald 
NiacMillan. Nüüd, kus ta kutsuti Churchilli val it sus e liikmel<;: s on komi sj on i tööd 
juhtima asunud senine pearapportöör inglane Major E.Beddington-Behrens. Komitee ase
presiden"tideks on praegu: Balti riigid: min. A.Rei ja Charge d'Affaires S.Backis, 
Poola: krahv Ed.Raczynski, G.Zdziechowski, Tsehho-Slovakkia: min. S.Osusky, prof. 
A.Prochazka, Ungari: min. M.Paul Auer, min. M.G.Bakach-Bessenyey, Jugoslaavia: 
prof. S.Yovanovitch, dr. J.Krnjevic, Bulgaaria: min. M.N.Balabanov, dr. G.M.Dimitrov 
Rumeenia: min. M.G.Gafencu, prof. V.Veniamin, Albaania: dr. I.A.Toptani. Lääne
~~p~esindajatena on komisjoni abipresidentideks endised Prantsuse peaministrid 
P.Ramadier ja P. Reynaud srunuti senaator E.Pezet, Briti liberaalse erakonna juht 
Rt.Hon. Clement Davies ja Labor Party laekur Rt.Hon. Arthur Greenwood, samuti Belgia 
senaator M.E. de la Vallee Poussin ja European Movement peasekretär dr. J.H.Retinger 
Kesk- ja Ida-Euroopa komisjoniga vahetus koostöös töötavad Eesti, Läti, Leedu, 
Poola, Tsehhoslovakkia, Ungari, Rumeenia, Bulgaaria, Hispaania ja Albaania E.Liiku
mise rahvuskomiteed. 

Komitee on avaldanud oma pÕhimõtted Vahe-Euroopa vabastamiseks ja taasüles
ehitamisel~:s esialgses rappordis: 11 Basis for an Ea stern European Policy". Komisjoni 

0 pingutuste viljana sobitada senisest·parem koostöö Lääne-Euroopa esindajatega moo
dustati Euroopa NÕukogu poolt Strassbourgis eelmisel aastal eriline komitee Euroopa 

': NÕukogus mitte esindatud Ida-Euroopa riikide huvide kait seks. Ka selle komisjoni 
esimeheks valiti Rt.Hon. Harold Maclv.Iillan. 

Komisjoni suuremaks ürituseks on 21-24.jaan.l952.a. Londonis peetav Ida
Euroopa konverents, millest osa võtavad kÕigi Vahe-Euroopa vÕÕndi rahvaste vabad 
esindajad nii Euroopast kui ka USA-st, samuti suur Etrv Lääne-Euroopa poliitikuid. 
§~tlel_kQ.~!,._~!.~.!!.~t§.il,., millest osa võtab ka arvukas eesti delegatsioon, tulevad kaa
lUill.: · J..e koik pÕhilised Ida-Euroopa vabastamise ja taasülesehitamise probleemid. 
Konv .... rentsi eeltöödena on koostatud terve rida rapporte Ida-Euroopa taastamisküsi
mt:ste l~:ohta, millo kokkuvõtted on toodud lisandatult. Need on konstruktiivsed kavad, 
mis omavad erilist tähtsust ja kaalu eriti praegu toimuvas külmas sÕjas võitluses 
kommunistliku ideoloogia vastu. Need positiivsed kavad peavad andma uut usku ja 
lootust niihästi säälpool raudeesriiet asuvatele orjastatud rahvastele kui ka nende 
esindajatele vabas maailmas. ELERK sooviks on, et kÕik selle liiloned lisandatud 
kokkuhaarava programmiga tõsiselt tutvunevad. 

Kl cz_,._, n "'IJ,...J .... t (C",_~<-1 ·i ·A, 'i(""'(-: v"' e ··~ 'j~)~~:;.~-
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Kokkuvõtted ingliskeelsetest 
referaatidest. 

MATERJALE IDA- JA KESK-EUROOPA KONVERENTSIKS. 
===;================~=~================~===== 

A 

EUROOPA-LIIKUMISE MAJAI'JDUSE ALAK01UTEE RAPORT. 

Esialgne kavand l.veebr.l951. 

Referent: Mr. Plessia 

I Ida- ja Ltäne-Euroopa majanduslik tähendus teineteisele. 

1. Raudeesriie :pÕhjustab Euroopa majanduselus tõsiseid häireid. 

2. Ida-Euroopa varud, eriti :pÕllumajandussaadused, on Lääne-Euroopale oluli
sed. LRO Euroopa Majanduskomisjoni arvestuse järgi oli a. 1948 Lääne-Euroopa import 
Ida-Euroopast soovitavast väärtusest vaid 12fb. Väiksem kaubanduskäive mÕjub mööda
:pääsmatult elatistaset langetavalt. 

3. Ida-Euroopa maad on otseselt sõltuvad kaubavahetusest Lääne-Euroopaga, 
mis 1938 moodustas üle nelja viiendiku nende kogu väliskaubandusest. 

II Majanduspoliitika nõukogude võimu all. 

l. N .Liit imeb endasse :praegu 50-80% oma Ida-Euroopa "satelliitide" kogueks
pordist absurdselt madalata hindade eest. Ta võime kaupu - eriti tarbimiskau:pu -
vastu anda on äärmiselt :piiratud. 

2. Rasketööstuse väljaarendamine toimub :päämiselt silmaspidades Punaarmee 
varustusvajadusi. 

3. Püütakse katkestada kÕik majanduslikud sidemed Lääne-Euroopaga. 

III Ic1.a-Euroo;pa majanduse arendamise võimalused. 

l. Ida-Euroopa pÕllumajanduslikud :piirkonnad on tugevasti ülerahvastatud. 
Kuna rahvastiku enamik elatub pÕllumajandusest tingib see ebaefektiivse tööjou 
kasutusa ja madala elatistaseme. 

n .. 

2. Elatistaseme tõstmiseks on vaja üle minna intensiivsemale gõllumajandusele 
ja üldse intensiivsemale industrialisatsioonile. Mehhaniseeritum pallumajandus 
vabastaks tööjÕudu tööstusliku tootmise-jaoks:-8'uurem tööstustoodang teeks omakorda 
võimalikuks ulatuslikuma väliskaubanduse. 

3. Majanduse arenduse edu sÕltub kÕigi erimaade soove kooskÕlastava ühise 
teotsemise võimalusest. Siin ei saa eraldada Ida-Euroopat Lääne-Euroopast. 
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IV Ida- ja Lääne-Euroopa majanduslik ühinemine. 

~. Euroopa majanduslik ühinemine tooks endaga (pärast kohandusperioodi) kansu 
hulga olulisi p~remusi: suuroma mahuga turu, võistluse mõjul tekkiva parema töö
jaotuse ja ulatuslilmma spetsialiseerumise. Ainult sellise ühise mn.jo.nduslilm 
ruumi loominc võimaldaks tõsto. Euroopa elatisto.set Am.-Uhendriigega võrreldavale 
kÕrgusele. 

2. Selline ühinemine oleks Ida-Euroopa maadele eriti kasulik. Lähom kontakt 
Lääne-Euroopa tööstusmaadega kergendrucs vajaliku kapita~i, tehniliste nskuste ja 
masinate saamist. Teiseltpoolt saab ainult Lääne-Euroopa turu abil leida Ida
-Euroopa pÕllumajandussaadustele täielikku kasustust. 

V Ida-Euroopa maade majanduslik ühinemine. 

1. Lääne-Euroopa majanduslik ühinemine pole seni kahjuks teostunud. Kui Ida
-Euroopa maade vabanamisel pole olukord muutunud, tuleb teostada Ida- ja Kesk-
-Euronpa majanduslik ühinemine eraldi. 

2. 1\.'Iajanduslik ühinemine seisneks tollimüüride kaotamises ja ühise rahondus
Pnliitika sisseseadmises, teiste sõnadega ühise vabakaubandusliku ruumi loomises. 

3· Silmas pidades tulevasi olukordi, tuleks ette näha ka ühise rahaühiku 
loomist. Terve rahanduslik alus on eriti oluline Lääne ja Ameerika kapitali juure
tõmbamiseks. 

4. Ida-Euroopa maade majanduslikku ühinemist kergendab asjaolu, et no.d praegu 
nÕukogude võimu all on allutatud samale majanduspoliitikale ja seatud samadesse 
tingimustesse. Pole vaja sellist vastastikust kohandamisperioodi, nagu üksteisest 
majanduslikult eraldieksisteerinud maade ühinemisel. 

5. Näh~una kaugemas perspektiivis pole võimalik kohaldada ühist majanduspolii
tikat ühise rahaga tolliliidus ilma ülerahvusliku võimuta. KuivÕrd tuleks teostada 
Ida- ja Kesk-Euroopa poliitilist ühinemist, pole siinkohal VÕimalik arutella. 

6. Väiksemate, üksikuid maid haaravate majandusliitude loomine tähendaks eel
sÕja-aegsega võrreldes edusammu, kuid neid eissaa pidada küllaldaseks. 

7. Erilisi koostöö-ülesandeid saab kÕige otstarbekamalt lahendada "funktsio
naalsete", ülesandelists koostööorganisatsioonide kaudu (näit. jÕumaj~duses, liik
luses), milliseid tuleb ette näha terve hulk. Samuti tuleb osa võtta samalaadilis
test Euroopa. "funktsionaalsetest l)rganisatsioonidest", 

B 

EUROOPA-LIIKUMISE TÖÖSTUSE ALLKOMITEE RAPORT. 

Esialgne kavand l?.jaan. 1951. 

Referent~ dr. V.Bernard 

I Tööstuse loomulikud eeldused Ida-Euroopa mais. 

Tööstuskaupade tarbimine on Ida-Euroopa maades alati olnu:!. :uh+ Pl i selt ma
dal. PÕhjuseks on kapitali ja tehniliste kogemuste puudus. 
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1. KÕigis satellii triiges on Nõu;:~:ogud<:: Liit peale surunud majanduspoliitika, 
mis arvestab ainult N.Liidu, mitte aga vastavate maade endi huve. 

2. Pikaajalised (5-6 a.) majandusplaanid tööstuse väljaehitamiseks ülejÕu 
h:äivate investeeringute abil. · 

3. PearÕhk lasub kÕigis neis mais rasketööstuse, eriti masinaehituse ja 
elektrienergia tootmise väljaarendamisel. 

4. Praegune tegelik olukorEJJ: 

Kuigi täpsemad andmed puuduvad, tuleb oletada, et osa :plaane (In juba teos
tatud või teostatakse lähemal ajal. Plaanide kvantitatiivseks täitmiseks alanda
takse kvaliteeti. 

Paratamatud järeldused~ elatistaseme langus ja nende maade üha suurenev 
sÕltuvus N.Liidust, ltQ~a neil endil puuduvad nii turg kui toormaterjalid raske
tööstusel e. 

Rasl~etöö st us e üle-ekspandeer imisega ;'n rikutud nende maade seesmine majan
duslik tasakaal. See toob kaasa raskeid rrobleemo tööjÕu rakendamise ja paljudel 
muudel aladel. 

l. Vabanenud Ida-Euroopa maade esimeseks ülesandeks majanduse alal kujuneb 
praeguse üle-industrialiseerimise tag~;i~E:gede li}~vid(;Jerimin~ 

2. Tööstus tuleb taas kohandada Ya3tava maa loomulikele eeldusile ja vajadu
sile, Ida-Euroopa ·rÕiks hästi va:rustada Lääne-maailma pÕllumajandussaadustega, ka 
töödeldud kujul. Selleks tuleks arendada vastavat tööstust (konserveerimine, kül
metusseadised, silod), analoogiliselt kesk-lääne vastavale tööstusvööndile USA-s. 

3, Tööstuse liberaliseerimise. vajadus,, Tuleb kaotada tolli- ja kvoodimüürid 
Ida-Euroopa maade vahel. 

4. Pidev koostöö on vajalik kogu Idc.--Euroopa ruumis nii investeeringute kui 
üldse kogu tööstustegevuse keskseks kavandamiseks ja koordineerimiseks. 

IV Ida-Euroo:P?· maade ru?:j_andusliltu koostöö vorm: 

On vaja keskseid permenentseid ja teovõimsaid asutusi, kes seisaksid eri 
maade tööstuste koordin eerimise o sas··-kÕ:r:.&emal üksikut e maade val it susist. 

V Ida-Eu~oopa majandus;ik koostöö Läänega. 

' \ 

1. Ida-Euroopa maade vaheline ·tihe majanduslik koostöö ei tohi takistada koos
tööd kogu Euroopa kui terviku rarumos. 

2. Et saada Ida-Euroopat majanduslikult jalule; on vajalik, et see ala lüli
tuits mõnda suuremasse majandusprogrammi (midagi. lviarshall' i-plaani taolist), mis 
võimaldal~s osasaamist Lääne :poolt pakutavast abist: mida N. Liit senini on taldsta
nud. 
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PÕLLUMAJANDUSE DEMOKRAATLIK UUESTI-ÜLESEHITAMINE JHENDATUD EUROOPA RAAMES. 

Kavand oktoobrist 1951. 

Referent! Dr. G. M. Dimitrov 

Üldolukord. 

Kesk- ja Ida-Euroopa on ülekaalukalt pÕllumajanduslik maa-ala, kus elab 
115 milj. rahvast, neist linnades 22 milj. ja 93% olid talupojad. Ka Tso.hhoslovak
kias oli pÕllumajanduses 39,7% rahvastikust ja pÕllumajandus andis 36% rahvamajan
duslikust tulust. Maareform oli läbiviimata. Maavähesus on elustandardi allasuruja. 
Näiteks olgu Taani, kus lOO aakri pm maa kohta tuleb kaks, I.-Euroopas aga kuus 
talupidaroist .. Tähtsaimaks Erobleemiks oli ja on maare~ sihiga, et maa kuülüks 
~-~}_f3J. kes seda harivad. Teiseks vajab pÕllumajandus moderniseerimist rahva elatis
taseLlO tostmise võimaldamisel{s, Talu ei ole mitte üksi äraelamiseks, vaid ka vahen
diks rahule, ise s ei svusele, poliit. ja kodanl. Õigustele ja sotsiaal sel e Õiglusele .. 
On selge, et Ida-Euroopa maad vajavad industrialiseerimist, et ülemääralisele rah
vastikule võimaldada rahuldavamnt äraelamist. 

Kommunistid kasutades olukorda algasid maareformiga ja industrialiseerimi
sega, kuid seda selleks, et hävitada talupoeglust kui poliitl vastast. 

Praegune kollektiviseerimine ja industrialiseerimine. 

Sovjetivõim on sundinud maareformi brutaalsete abinÕudega talundid kolhoosi 
süsteemi • .See on lÕppenud majandusliku ebaÕnnestamisega, kuid eesmärk on ka teine: 
talupega on tahetud viia täielikku sÕltuvusse sovjetivõimust, samuti et sÕja ajal 
saaks paremini käsutada majandust. Balti riikide jÕukas ja edumeelne talupoegius 
on täiesti hävitatud. Teistes I.-Euroopa riikides on kolhoseerimise protsess olnud 
aeglasem ja rohkem senini veel paberil. 

Nagu pÕllumajanduses, nii on ka tööstuse arendamine sovjetivÕimu poolt toi
munud kunstlikult, kusjuures pearÕhk on pandud tööstusliku proletariaadi suurenda
misele. Rasketööstus on rajatud võõra võimu poolt ja selle vajaduste, eriti sÕja
tööstuse rahuldamiseks. Kohalik rahvas aga kannatab suure tarbeainete puuduse all. 
Praeguse võimu langemisel, kas ilma või hävitava sÕjaga, on need maad ruineeritud 
poliitiliselt, majanduslikult ja kultuursel t. 

Demokraatlik taasülesehitamine. 

Esimeseks sammuks peale vabanemist on kÕigi rahvaste suveraansuse kehtesta
mine ühes kodanikuÕiguste ja demokraatlike asutuste taastamisega. Desovjetiseerimin' 
tuleb teostada süstemaatiliselt ja astmeliselt. 

Kolhooside likvideerimine korraldada kahjustaraata rahvamajandust ja nälgiva 
rahva seisukohast tähtsat toitlustust. Selleks tuleks uue maareformiga luua elujÕu
lised talundid ja sellele lisaks maa-krediitasutusod. Üldise odu seisukohast on 
tähtis kaasa tõmmata pÕllumehed sotsiaalses ja poliitilises ülesehitustöös. 

PÕllumajandusliku tootmise taastamise pÕhijooni. 

1. Tuleb koostada viimistletud kavad pÕllumajandussaaduste tootmiseks nii üksil 
riikidele, kui ka tervele rogioonilo. 
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2. Kapitali investeerimiseks tuleb luua m&ado vahelino ühistegalino organi
satsioon krediidi, varustamise, ekspordi, impordi jne. aladel. 

3. Välis};:aubanduso alal tuleks ]_uua :rm, Eastorn European Pool. 

4. KÕil~ need algatused teostada ora- ja ühistagolisa ottovõtlikkuso abil. 

(' 5. Jhino rahandussüsteem luua torvolo Euroopale. 

6. Luua ühtlane kava suurmajapidamisto likvidoorimi~~l~~ . .:-... 
",. •.. ..._.--

?. Korrigeerida sonino Õigus ja seadusandlus maamaje.nduso produktivitoodi 
' huvidest lähtudes. Maa oi poa olema ostu-müügi objektiks ja talund ldndlustagu pua
JJ lo muu ka talupojaseisuse puutumatuse. 

8. Ühistogovus tuleb tõsta ausse. Sovjoti süstoomi autoritaarsod ja bürokraat
sod asutused (näit.traktorijaamad) peavad kaduma. 

9. Demoh:raatl ik ühisto82vuse sUstoom peaks olema alusoh:s sovj oti süsteemi ülo
v~_j:!tl~.Rol vabale pÕll umajandussüstoomilo. 

1.0. On vajs,l ik tugev kut so lino organisoorimine (pÕllumajnnduslikud kojad). 

ll. Tuleb luua ühine riikidevahalino turundamiso organisatsioon 

Täiendavaid ettepanekuid: 

12. PÕllumajanduse intonsivoorimino ühos kutsehariduse tõstmisega on vajalilL 
Kodumajandust (maa sotsioloogia) Õpetada ka ülilwolidos. 

13. Industrialiseorimiso osas on vaja rÕhutada, ot tööstus ja pÕllumaje.ndus 
töötagu käsikäes. 

14. Liikluse arendamine poab olema suuroks abiks pÕllumajanduse aronomiselo. 

15. ]flaa oloktrifitseorimist pidada eriti tähtsaks talutööde ratsionalisoori
misol (Donau oru jÕujaamado ühino projekt). 

16. Kapi tali sarunist taotleda president Truumani "Point Four Programmoflilo 
taoliste kavade alusel. 

17. Uus-pangauduse süsteem luua Ida-Euroopa välislaenudega varustamisoks 
Euroopa uue pangandussüsteemi raames u'NO üldkorralduse all. Ainult internatsionaal-· 
sed garantiid julgustaks väliskapitali rakendamist Ida-Euroopasse. 

Euroopa ühtsust tuleb rÕhutada. 

EnnosÕjaaogso2.o olukorrale tagasiminek polo võimalik oga soovitav. KÕik 
riigid, nii suured kui väiksed, peavad leppima oma absoluutse, suveräänsuse pii
ramisoga, mis kahe sÕja vahel oli obajumalusoks, kuid mis oli ka Rahvastoliidu 
obaÕnnostumiso pÕhjuseks. 

Talupoegado poolt on alati rÕhutatud nende demokraatlikke eesmärke ja 
nad on olnud alati vastu diktaatorlikele või monopolistlikole roziimidele. 
Rahuldav Ida-Euroopa agraarprobloemi lahendamine vÕib saada otsustavruts teguriks 
Lääne kultuuri päästmisel ja samuti olla tugevaks lisandil~:s kogu Euroopa konsoli
deorimisele. 
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TULEV&~E SOTSIAALPOLIITIKA. 

Kavand 15. juunist 1951. 

, • • t • • , • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • - • - • • t • • • • • • • • t • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • 

V Uus sotsiaalprogramm. 

32. Sotsiaalpoliitika peab üldistes joontes koha.stuma alljärgnevalt: 

1. MÕtte-, sõna- ja koosoleku vnba.duso taastamine. 

2, Liitunud R~1vaste Organisatsiooni poolt kehtestatud Inimõiguste dekla
ratsiooni printsiipi.de rakendamine ja EuroopanÕukogu poolt kehtestatud InimÕiguste 
Euroopa-charterli täielik 0maksvõtmine. 

3. Ühinemisvabadus ja vabade ametiühingute taastamine. Neil ametiühinguil 
peavad olema samacl vabadused kui sarnastel organisatsioonidel Läänes, kaasa arva
tud streigiÕigus. 

4. Töötingimuste k~ntrollimiseks rahvuslikkude ja rahvusvaheliste asutuste 
'1-o-omin e . x) 

5. Rahvusvahelise TööbUroo konvent sioonis xx) soovitatud standardile .vas-
tava sotsiaalseadusandluse oma~svõtmine. 

6. Oiglase sotsiaalkindlustussüsteemi kehtestamine. 

7, Ise oma töö üle disponeerimise vabaduse taastamine. 

8, Liikumisvabaduse taastamine. 

9. Varcmduse omamise vabaduse taastamine. 

10. :Majandusliku sÕltuvuse, mille kommunism on surunud peale inimestele 
Ida-Euroopas) tehes need täiesti rippuvaks riigist, kaadamine. Seda vÕib saavutada 
järgmisel teel: 

/a/ Kolhooside kaotamine ja talupidajate maapidamise ning omandusõiguse uues
ti s:Lsseviimine, kõrvuti kooperatiivsete ühingutaga nii pÕllumajandusliku produk
tiivsuse tõstmiseks kui müügi l'lrganiseerimiseks kÕige tõhusamal viisil. 

/b/ Kaubanduse denatsion~liseerimine. 

/e/ Era-säästmise Õiguse kindlustaroine. 

/d/ Era-initsiatiivi ergutamine. 

/e/ Tööstuse det~entraliseerimine. 

x) Mõeldakse arvatavasti tööinspektsiooni 

xx) Peaks arvatavasti Õieti olema: Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konvent
siocnides ja rekommendatsioonides .•. 
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EUROOPA LIIJ<:illHSE KULTUURI ALAKOMITEE RAPORT 

Esialgne kavand 11. sept. 1951. 

Aruande sissejuhatavas osas märgitakse, et igasugune kultuurilooming eel
dab vabadust. Selle hävitamisega tahavad kommunistid röövida Ida- ja Kesk-Euroopa 
rahvastelt ka nende kultuuri:pära~di ja orjastada nende vaimu, et siis kasutada neid 
rahvamasse •_oma imperialistlike sihtide teostamisel. 

Aruande esimeses :peatükis tuuakse näiteid nÕukogude võimu hävitustööst 
üksikutel kul tuurialade:l.. (Usu elu ja vaimul ike tagaldusamine; vabade kultuuriorgan i· 
satsioonide ja teaduslih:e institutsioonide hä.vi tamine; Kultuurielu sovj et iseerimine 
ja igasuguse l0omingul ise töö allutamine kompartei rangele kontroll ile N. Liidu ül is
tamise teenistusse; _perekonYJ.a ja kodu laostamine ning laste kasutamine vanemate jä
litamiseks; valed. ja ässi tuslcam:paani.a läänemaailma vastu). 

Aruande teises :peatükis rÕhutatakse, et Ida- ja Kesk-Euroopa rahvaste 
kultuur moodustab lahutamatu osa Eur oo pa kultuurist ning selle :pärandi kaitsmine on 
olulise tähtsusega läänemaailmale. 

/l.biuÕud kultuuri kaitsmiseks. 

(a) Pärast vabanem:i.sL 

20. Esimeseks ülesandelrs pääle vabaduse taastamist Kesk- ja Ida-Euroopas olgu 
kommunismi :paraH!.seerbra mÕju kÕ:::valdamine ja kiirete abinÕude tarvitusele võtmine 
möttevabaduse jaluleseadmiseks. Samut:( tuleb luUa intellektuaalsele elule vajalikud 
materjaalsed ja moraalsed tingimused Ja soodustada mõtet osavõtuks Euroopa Unioonisi 

21. Esimene aste Kesk- ja Ida--Ecu·oo:pa vaimseks uuestiäratamiseks olgu normaal
sete suhete loomine läänemaailmaga. Et ki:~rendada vaimse ja moraalse tervenamise 
:protsessi :peab läänemaailm algata:ma kultuurilise 11 offensiivi 11 • Haridus ja ümberkas
vatamine :pe:;,b olema kultuur s e ärkexnis e peaprobleemiks. 

22. Humanistli.kkudele teaduste::i.e tuleks jälle anda aukoht, kuna need treenivad 
vaimu ja soodustavad iutellektuaalset ja ~oraalset vastutust, andes selgema arusaa
mise inimelust. Jks tähtis aine selles Õ:p;;>ekavas :peaks olema kodanikuteadus, mis 
:peaks käsitama demokraatlikke institutsioone Euroopa seisukohalt. Ka moodsatel keel
tel ja ajalool :peaks olema suur osa, Siht ärgu olgu mitte ainult laste teadmiste 
avardamine, vaid kÕige päält nendelo otsustamisvabaduse andmine. 

(b) ETine vabanemist, 

24. Kui need maad kord tagasi saa.Yad oma vabaduse, on vajalik :parandada kahjud 
mis on tehtud nende moraal sel e, kultuur il is oi e ja vaimsele olemusel e aastaid kestnuc 
kommunistliku ikke poolt. Selle ülesande lahondamisol tuleb suurim :panus nende rah
vaste maa:paos olevate kaasmaalaste :poolt, kellel on olnud võimalus edasi kanda oma 
kodumaa kultuuritraditsioone, kelle ainsad volinikud nad on. 
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25, :E1mo tui ;J.Oed maad on vabastatud 7 peaks olema iga läänedemokraatia ülos
a'1.ne abistade. vastaval maal elavaid Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kodanikke. Kuigi 
0::1 :pööratud :pcJ.ju täholepanu :pÕgenike problcomile, on vähe tehtud, ot aidata :pÕgo
nikG teaduslikku ja kultuurilist tegevust. 

26. Ko:o.k-· jo. Ida-Euroopa kul tuurj_pärandi säilitamise alctsioon nondo maaelo 
vabhduses VJ.itivato koda...'1iko abistaraise kaudu :peab taotlema jä::gmisi eosmärke: 

a) .Noori :pÕgonilcko tulo·b abistada kÕrgoma hariduse ::atknmisol, 

·b) T.ö(_; saamb -t:. :peab kor gondama i:ntolloktuaaJ. sotol o töötajat elo, võimaldados 
11oiJ. töötndo. oma kutsealal riigiasutustes, lcaube.nduso s ja töö stusos. 

e) Praktilist julgustust tuleb anda :pÕgonilco gru:p:pido :poolt loodud toaduslilc
kud.o:.o ja lmlt uur il i stolo institutsioonidelo. 

27 o KÕE_g_om hc::E_id.~ Raudoes1·iido-tagusto maade pÕgoniko hulgas moodustab noor-
..• ., ..L sug-u. L,a!t ~osa osa. 

28 .. (n) P:caogu •)11 olemas umbes 3.000 üliÕpilast vajaliku teadusliku kve.lifi
ke.tsioonj.,c;c., kollo:L ;J"U.uduvad võimalused ülikooli astumiseks. 

29. ('o) NÕuandev Kogu. :poalcs soovite.ma: et Lääne-Euroopa maade valitsused või
maldal;:sid sobivat haridust j n vÕrdÕigusliku olukorra loomist 3. 000 võimeliselo tili
Õpilc.c.olG ., 

30. (e) Kuno. nood üliÕ:pilesed suuromas onarnuses on leoendatud kahte või kolme 
Lää:ae-E1:roo:pa :!:.'iiki 1 oleks mõeldav, ot toetused antaks keskse fondi kaudu, et sollc 
ga sooses olevad kulud jo.guneksid vÕrdselt. 

3L (d) Erilisod ettepanekud tuleks toha liiäno ülikoolidelo Kesk- ja Ida-Euroa 
pa koclto ja kirjanduse Õppetoolide loomiseks. O:p:potoolido :profossorito assistondi(~ 
ja lektorid :poc.ksid oloma komplekteeritud pÕgonikost. 

32. (e) SolJ.e probleemi lähom uurimine on näidanud, ot on praktilisorn kergen
dada Õppimist noortole lääne ülikoolides, kui ellu kutsuda erilised Ida-Euroopa 
Õppokosb.::.sod. Sel sügisel Amorica..'1. National r.ommitt.oe for Froo Europe avab Ida
-Euroo:;,>a ülikoo:Li Strasbourgi ülikooli juures. Selletõttu. oloks ka sobiv I.:&äno-
-Eu.roo:pa maadole jä:::>gnod.a sellelo ooskujule 1 tootades samasuguseid taotlusi ka 
teiste juhtivate ülikoolide juures. 

y~~msel alal töötavate pÕgonike ümborasustamine. 

33. Enamikü vaimsel alal töötavate pÕgenike seisukord on tõesti kahetsusväärnE 
]uned on suremas haiguste ja nälja tõttu, teised vabakutselised on tihti sunnitud 
teenima oma leib':l. fUüsilise tööga. Sell ise seisukorr~ kergendamiseks on tehtud 
järgmised ettep;J;aekud: 

3<L ( -':1.) Lääneriikide valitsused :peaksid :pöörduma tööstus te :poole töö an dj at e j~ 
t.ööYÕtjate o1·ganisatsioonide kaudu 1 et võimaldada kohti administratiivalal" 

35, ("o) :Fahnlsvahelistele organisatsioonidele ja agentuuridole tuleks teha 
. ~ '. , .. . d d . + 1 .. t. k t ' ,- t d - . k d. 1 • es~; __ ;:..:...seccj pa.Ludes neJ. muutanene senls,, :pu 11 J. a Ja .. ope aa :pogen1 e lS.!:G'J.-

'11ineu·ira:Lno. Rahvusvahel i s ed val it su sUle s<111netega organis n:~ s ioonid lääne s on seni.n] 
lceel:lu.nucl tööc'l. andms.st pÕgenikole raudeesriide taganL 

36, (e) S11ures osas Euroopa riikides o:n vaja ,-älismaalastel hankida eriline 
tööluba. Vabam :pol.i i tika sollist8 lubad e väljaandmisel on mööda:pääsetarna.tu, et või
maldade. nyalge-kcae 11 töölistel ja intellektuaalidel ümberasuda. Euroopa NÕukogu 
poolt riik:Lde täheloparm juhtimine sellele küsimusole tuleks :mureks abiks. 
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Ku_ltuurilised asutused ja organisatsioonid. 

37. Komisjon andis hiljuti välja Ulcvaate r.JÕnostsajast teaduslikust, haridus
likust ja kultuurilisest asutusest ja organisatsioonist, millised on moodustatud 
rahvusgrupp ido poolt pc>,gul uso s. Soo kinnitab s oda suurt tähtsust, rr.is pÕgo:n i1::1_:d 
ise annavad probleemile .ja nende otsustavust parandada olukorda isiklike pingut1c2tc 
abil. 

38. VÕitlus kommunis<.Ü vastu on päämiselt võitlus inimvair::n.1 eest, Sellos vÕ:l':-
luso s rahva ·;aimu ee fj t on noil orge,nj s at sioonidol suur osa täita. Nonelo tegevus~ 

mis on elulise täht susega niihästi maadole raudeosriide taga lm.i ka ~ogu Euroo:9alc, 
on väärt igasugust abi ja toetust. 

39, Uks tähtsaim viis vastavate r.o.aado lmltuuritraditsioonid.esäili':.arJisolcs olol 
.Qraktiliso abi andmine olonasolove.tolo pÕgonih:o organisatsioonidole. Loomulikult 
tuleks teha tarvilil1: valil1:; milliseid organisatsioone abistada, mjJ.lisocl toisod 
organisatsioonid peaks ühendataraa, kus sihicl. l1:okku langevad jne. - sihil1:s olgt~ mo.k
simaalsoto tu.lomusto saavuteJ'lino ja mittevajalike kulutuste ä:!'ahoidmine. 

J,Õpu~s on otto pandud et: -

40. (a) Asutataks rahvusvahelino fond Euroopa NÕukogu liikmoto poolt. Aaste.no 
toetus J:, 200,000 ulatuses olol1:s nffoktiivno abi sollo p1•obleemi lahendamiseks. 

41. (o) S ello fondi val it samine peaks toimurDa Euroopa NÕukogu vastutusel. 

42, Ettepandud abistamise lwntrollinise meetod. On ette pandud. et tuleks 
luua e:::'iline b"ur;Õ Eur::Jopa Noukogu poolt~ millino k.ÕntrollH:s abi, mis a.ntal1:so 
pÕgenikolo, Soo hüxoo vÕiks koosnoda näi~oks nÕukogu saadikutest, Committoo of 
Ministors esindajatost ja pÕgoniko esindajat4st. 




