Pressemeddelelse
Pressemeddelelse om et møde i Moskva den 25.
25. april 1963 mellem DKP´s ledelse og
repræsentanter for det sovjetiske kommunistpartis ledelse
I Sovjetunionens kommunistiske partis centralkomité har der fundet et møde sted med
den delegation fra Danmarks kommunistiske Parti, som for tiden opholder sig i Moskva. I
mødet deltog medlem af præsidiet, sekretær for SUKPs CK, M. A. Suslov, sekretær for
SUKPs CK, B. N. Ponomarjov, formand for Danmarks kommunistiske Parti, Knud
Jespersen, og medlemmer af DKPs forretningsudvalg, Jørgen Jensen, Villy Karlsson og Ib
Nørlund.
Repræsentanterne for DKP og SUKP udvekslede meninger om problemer vedrørende den
internationale situation og den internationale arbejderbevægelse og om andre spørgsmål
af interesse for begge partier.
DKPs repræsentanter fremførte, at de danske kommunister - ud fra det danske folks
fælles stræben efter at få freden bevaret og styrket, opnå almindelig og total afrustning
og forhindre en atomkrig - går ind for dannelse af en neutral og atomfri zone i
Nordeuropa, som også skulle indbefatte Danmark. I en sådan zone skulle alle stater i
Nordeuropa kunne indgå, såvel de, der allerede fører neutralitetspolitik, som de, der
måtte afgive erklæring om, at de ville være neutrale og ikke deltage i militære
blokdannelser. Staterne i denne zone skulle for deres teritoriums vedkommende afvise
anbringelse af enhver form for kernevåben og fremførelsesmidler for disse. I en sådan
fredszone kunne og burde der træffes foranstaltninger til nedrustning, hvilket kunne
fremme en almindelig og total nedrustning. Dannnelsen af en neutral og atomfri zone
ville kræve garantier fra pågældende magters side for territorial ukrænkelighed af de
stater, som måtte indgå i en sådan zone, og for at der ikke ville blive anvendt atomvåben
mod disse stater.
SUKPs repræsentanter viste fuld forståelse for og billigede de tanker, som blev fremsat
af de danske kammerater, idet disse tanker er i fuld overensstemmelse med alle folks
interesse i at bevare freden og garantere folkenes sikkerhed.
Der blev udtrykt forvisning om, at hvis Danmark skulle ønske at føre en neutralitetspolitik
uden deltagelse i militære blokdannelser, da ville Sovjetunionen kunne påtage sig
forpligtelse til at respektere Danmarks neutralitet og sammen med andre magter deltage
i garantier for dette lands sikkerhed og territoriale ukrænkelighed. [Ovenstående afsnit er
fremhævet og kursiveret i Land og Folks gengivelse]

Naturligvis ville denne art forpligtelser fra Sovjetunionens side kunne udvides til at
omfatte også andre stater i Nordeuropa.
Det blev også gjort klart, at Sovjetunionen - som sovjetregeringen allerede gentagne
gange har erklæret - er rede til sammen med andre stater at påtage sig forpligtelse til at
forholde sig til de landes territorium, der måtte indgå i en neutral zone, som et område,
der ligger uden for sfæren for atomvåbens anvendelse.
Meningsudvekslingen om alle behandlede spørgsmål foregik i en varm og venskabelig
atmosfære og viste fuld enighed i synspunkter mellem de to lande.
Moskva, 25. april 1963.
Kilde: Land og Folk den 26. april 1963

