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Rezolucja w sprawie rozbrojenia
Rozwijający się coraz wyraźniej dialog międzynarodowy w podstawowej mierze
koncentruje się na problemach ograniczenia zbrojeń i rozbrojenia. Pojawiają się nowe koncepcje
dotyczące Europy i jej środkowej części. Tempo, kierunki i sposoby rozbrojenia mają ogromne
znaczenie dla przyszłości zarówno naszego kontynentu, jak naszego kraju.
Powinny one przyczynić się do pokojowej stabilizacji Europy oraz przyspieszenia
emancypacji narodów ujarzmionych. Rada Polityczna KPN, po dokonaniu ważnej analizy
problemu, stwierdza co następuje:
1. Rozpoczęty już proces rozbrojenia daje nową nadzieję światu. Nadzieja ta nie ziści się.
jeśli proces rozbrojenia pójdzie błędną drogą. Niebezpieczeństwa są widoczne już dzisiaj.
2. Rysuje się coraz wyraźniej groźna dysproporcja między dokonywanym i planowanym
rozbrojeniem nuklearnym a rozbrojeniem konwencjonalnym. Zważywszy, że siły nuklearne służą
głównie odstraszaniu potencjalnego agresora oraz likwidacji nierównowagi sił konwencjonalnych,
koncentrowanie się na rozbrojeniu nuklearnym może zakłócić równowagę sił i stworzyć zagrożenie
dla pokoju światowego. Dlatego konieczne jest równoległe, efektywne przeprowadzenie
rozbrojenia konwencjonalnego. Ponieważ środki konwencjonalne w obecnych warunkach mogą
być bardziej narzędziem ofensywnym niż nuklearne, najbezpieczniej dla świata byłoby, aby
rozbrojenie konwencjonalne wyprzedzało nuklearne.
3. W rozważanych projektach rozbrojenia konwencjonalnego wysunięta została koncepcja
rozbrojenia strefowego. Postuluje się, aby poczynając od linii styku wojsk NATO i Paktu
Warszawskiego w Niemczech ewakuowane były wojska obu stron z kolejnych przyległych pasów
(stref na wschód i zachód). Opowiadamy się za odrzuceniem tego projektu a to z dwóch przyczyn:
a) strefowa ewakuacja wojsk obu stron doprowadzi do usunięcia sił NATO poza obszar
Republiki Federalnej Niemiec, a sił Paktu Warszawskiego poza obszar Niemieckiej Republiki
Demokratycznej i ewentualnie zachodniej części Czechosłowacji. W praktyce oznacza to wycofanie
wojsk USA do Ameryki i wojsk radzieckich do Polski. Doprowadziłoby to do faktycznej
dezintegracji militarnej NATO, przy zachowaniu zdolności uderzeniowej Paktu Warszawskiego, a
więc - do poważnej nierównowagi strategicznej oraz bezpośredniego zagrożenia pokoju w Europie;
b) wycofanie się wojsk NATO i Paktu Warszawskiego z Niemiec spowodowałoby, że
wysunięta linia strategiczna wojsk Paktu Warszawskiego przebiegałaby wzdłuż linii Odry i Nysy
Łużyckiej, czyli zachodniej granicy Polski, a znaczna część radzieckich wojsk uderzeniowych,
rozmieszczonych obecnie w NRD, znalazłaby się na terytorium Polski. Spowodowałoby to dalsze,
poważne umocnienie satelickiego charakteru PRL, wpłynęło na poważne zwiększenie naszych
kłopotów gospodarczych, a przede wszystkim na zahamowanie procesów ewolucji politycznej w
naszym kraju. Nawet gdyby większość ewakuowanych z NRD jednostek radzieckich została
rozwiązana, nie zmieniłoby to faktu, że Polska stałaby się "krajem frontowym". Stan taki jest nie
do przyjęcia i odrzucamy go z góry.
4. Najbezpieczniejsze z punktu widzenia strategicznego i najbardziej uzasadnione
politycznie jest ewakuowanie, połączone z ewentualnym rozwiązaniem sił obu paktów,
rozpoczynając od tyłu. Najpierw powinny zostać wyewakuowane siły radzieckie, stacjonujące w
Polsce i na Węgrzech oraz zmniejszona ilość sił radzieckich w europejskiej części ZSRR, zaś
równolegle nastąpiłoby wycofanie sił amerykańskich i redukcja sił NATO w strefie
śródziemnomorskiej i przy-atlantyckiej. W drugim etapie doszłoby do ewakuacji i redukcji sił obu
paktów w Czechosłowacji i krajach Beneluxu, a dopiero w trzecim etapie, w kilku fazach na terenie
Niemiec.
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Opowiadając się za takim rozwiązaniem Rada Polityczna KPN apeluje do rzędów i
światowej opinii publicznej o działanie na rzecz takiego rozbrojenia, które w niczym nie zagrozi
pokojowi w Europie, a zarazem przyczyni się do emancypacji politycznej narodów uzależnionych
obecnie od obcej hegemonii.
Rada Polityczna Konfederacji Polski Niepodległej
październik 1988
Oświadczenie Leszka Moczulskiego na temat rozbrojenia w Europie,
Załącznik do informacji dziennej, 15 X 1988 (BU 1585/16112, s. 188-190)
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