
Henvendelse fra Sovjetunionens chargé d´affaires til statsminister Krag den 5. juni 1964 
 
Efter aftale kom den russiske charge d´affaires med en tolk i dag kl. 10.00 og gav efter instruks fra 

Moskva følgende mundtlige beretning: 
Da han havde læst den op, spurgte jeg, om jeg kunne få manuskriptet til støtte for min 

hukommelse. Det var den russiske chargé d´affaires betænkelig ved. I stedet læste tolken budskabet en 
gang til, så jeg kunne skrive det ordret ned. Det lyder som følger: 

I Moskva vurderer man hojt statsministerens opmærksomhed og omsorg med hensyn til 
videreførsel af den internationale afspænding og bedring af forståelsen mellem USA og 
Sovjetunionen. Som det vil huskes, blev den internationale situation, herunder forholdet mellem USA 
og Sovjetunionen, nøje drøftet under de samtaler, der fandt sted under statsministerens besøg i 
Sovjetunionen i februar dette år. 

Fra sovjetisk side vil man ikke have nogen som helst indvendinger, hvis statsministeren under sit 
besøg i USA informerer præsident Johnson om drøftelserne af de internationale problemer, som fandt 
sted i Moskva. 

Statsministeren kan i denne forbindelse referere til, at man fra sovjetisk side gentagne gange har 
understreget Sovjetunionens beredvillighed til at gøre alt til at bidrage til fortsat international 
afspænding og udvikling af kontakterne med USA, og at der blev udtrykt håb om, at USA`s regering 
på sin side vil holde sig til samme kurs i sin udenrigspolitik.  

Som bekendt gjorde Sovjetunionen alle mulige anstrengelser for at sanere situationen i Europa. 
Den er af den opfattelse, at hvis man skal tage hensyn til langvarige interesser for at konsolidere 
sikkerheden og styrke freden i Europa, så bevarer problemet om en tysk fredsordning stadig sin 
aktualitet. 

Hverken Sovjetunionen eller D.D.R. (tolken forklarede, at disse bogstaver står for den såkaldte 
tyske demokratiske republik) gør attentat på Vestberlins sikkerhed og den vestberlinske befolknings 
ret til selv at bestemme det samfundssystem, den vil leve under. 

Men man mener i Sovjetunionen, at det er nødvendigt, at Vestberlin hører op med at være kilde til 
stadige tvistigheder og konflikter. Sovjetunionens regering mener, som det allerede blev sagt fra 
sovjetisk side under samtalerne i Moskva, at det mest radikale middel til at bevare freden og 
sikkerheden i Europa er afslutningen af fredstraktaten mellen de to tyske stater og normalisering på 
dette grundlag af situationen i Vestberlin ved at gøre byen Vestberlin til en demilitariseret fristad. 

Som statsministeren husker det fra samtalerne i Moskva, er man i Sovjetunionen påny urolig i 
anledning af eventuelle muligheder for nye komplikationer i det Karibiske Havs område i forbindelse 
med de amerikanske rekognosceringsflys flyvninger over Cuba. Man må heller ikke forbise den sidste 
tids aktivisering af den cubanske kontrarevolutionære immigration, som selvfølgelig ikke kan virke, 
uden at U.S.A. véd det og uden U.S.A.´s støtte. I Moskva ville man gerne, hvis statsministeren i løbet 
af sine samtaler i Washington anså det for muligt at henlede opmærksonheden på, at sådanne 
handlinger mod Cuba er yderst farlige, og at de kan få alvorlige følger. 

 
Den 5. juni 1964. 

 
sign. J.O.Krag 

 
UM 3.E.92. 


