Formanden for den sovjetiske statssikkerheds-komité, KGB, Jurij Andropov, til
Sovjetunionens Kommunistpartis Centralkomité den 13. januar 1971

KGB har fået signaler om, at propagandaorganerne i de ledende kapitalistiske lande, fremfor alt i
USA, planlægger at gennemføre en antisovjetisk bagvaskelseskampagne i den vestlige presse op til
forberedelserne til og afholdelsen af Sovjetunionens kommunistpartis 24. kongres. Hovedformålet
med denne kampagne er at påvise, at der i Sovjetunionen skulle være en talrig opposition, som hele
tiden vokser i styrke og vinder stadig flere tilhængere.
For at tilføre nævnte påstand et skær af sandhed er det den vestlige propagandas agt at udnytte
materialer, som de borgerlige journalister i Moskva får i hænde fra samfundsfjendtlige elementer, - i
første række omhandlende arrestationer, retssager over zionistisk indstillede personer, ”samisdat”litteratur o. lign.
Eftersom propagandaorganernes plan er at give den sovjetfjendtlige kampagne bredest mulige
omfang, vil også de udenlandske journalister i Sovjetunionen, der hidtil har afholdt sig fra at omtale
tematikken forbundet med den såkaldte ”frihedsbevægelse” i Sovjetunionen, blive inddraget i
kampagnen.
Redaktionerne på en række vestlige presseorganer har allerede givet deres korrespondenter i
Moskva besked på at aktivere kontakterne til samfundsfjendtlige elementer og fra dem få de
nødvendige materialer, der skal til for at gennemføre de sovjetfjendtlige aktioner.
Korrespondenternes opmærksomhed henledes særlig på den postulerede styrkelse af oppositionelt
indstillede personer som akademimedlemmet SAKHAROV, forfatteren SOLZJENITSYN, cellisten
ROSTROPOVITJ med flere.
Amerikanske journalister har endvidere fået instruks om at forsøge at få fat i materialer om
postulerede principielle meningsforskelle blandt de sovjetiske ledere og om disse lederes
”inkompetence”.
Rapporter af denne art fra Sovjetunionen skulle efter fjendens mening sværte den sovjetiske
styreform i verdensoffentlighedens øjne og forringe betydningen af SUKP´s forestående kongres.
I bestræbelserne for at få kontakt med flest mulige samfundsfjendtlige elementer og tidsnok få
oplysninger fra dem, men også med den hensigt at vanskeliggøre sikkerhedstjenestens arbejde med
at afskære de samfundsfjendtlige elementer fra kontakt med udlændinge har de borgerlige
journalister i Moskva etableret særlige vagttjenester til indsamling af oplysninger ”om
oppositionens virke”.
KGB tager sine forholdsregler for at at standse fjendens undergravende handlinger.
Kilde: Soviet Archives (netside), her oversat fra russisk

