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Annan Information
En av de saker som gjorde den 17 november svåra att tränga in i klassisk polisens mening var
att det var så etnocentrisk att det inte hade några kontakter med utländska grupper. Till
exempel i Wisconsin var studenterna så mycket som politiskt aktiva som doktoranderna; i
vissa fall mer så. Den andra sidan av hennes familj var från Baden, i sydvästra Tyskland. Det
finns inget land jag har varit där jag utvecklade mer och mer viktiga personliga vänskapar 95
än jag gjorde i Östtyskland, och det här är personliga vänskapar som inte var just då, men
fortsätter nu fram till idag. Ett av problemen med generalförsamlingen är att det äger rum

under hösten, från mitten av september till jul, så jag har aldrig haft chans att göra något
utanför mina officiella uppgifter under högsäsongens kultur. De behövde inte mycket pengar
och fick det genom att råna några banker. Min åsikt tenderar att vara att emigrer är användbara
som ljudkort i några år, men då kan de komma i kontakt. Man bör inte föreställa sig att denna
konfrontation var progressiv gentemot kommunister eller reformatorer mot reaktionärer.
MERRY: Jo, huvuddelen av akademisk skolskrivning intresserade mig bara inte. Dina
produkter behöver kulturell relevans och de måste framkalla betydelse. Föreställningar i
kabaretter eller ens opera har ofta en politisk underton.
På sommaren i Leningrad fanns det många fall av amerikaner, särskilt studenter, med problem
som krävde konsulärt stöd. Marine Corps huvudkontor var helt annorlunda. Jag verkar
komma ihåg att det fanns omkring 60, 65 personer i den. Men jag tror att det finns gott om
skylt och skam för Washington också. Denna oförmåga i Washington för att se vad som var så
uppenbart i fältet var en stor koppling. Fråga: Var det överallt en förändring i
ambassadörernas roll att bli nästan konsulter eller kollegor. Det var helt enkelt att jag i dessa
dagar var en riktig fanatiker.
Vi skulle gå ner på gatan med en barnvagn och de goda tyskarna skulle komma upp till oss
och titta på oss och justera locket, kläderna eller berätta hur vi gör saker och gå vidare. De
säkrade vad för dem var sovjetmaktens bastioner, som Kremlin, men försummade den fysiska
platsen för Yeltsins position, Ryska federationens regering. Detta innefattade det sista året av
Leonid Brezhnevs regel, Yuri Andropovs styrka efter Brezhnevs död, slutet på det som senare
kom att kallas "stagnationstiden" och en period av stor jäsning under ytan. Inom Jeltsins lag
och inom de bredare ryska eliterna fanns det en förståelse att det inte skulle bli så enkelt eller
enkelt. Detta var att stödja kampanjen i Solomons inklusive Guadalcanal, och sedan
MacArthurs kampanj i Nya Guinea. Vi hade ofta tjänat tillsammans under åren, och kände till
territoriet på grund av omfattande resor i Sovjetunionen.
Du ville åka till Berlin, men det hände. För mig var en sekreterare som rapporterade i
Östberlin varit en av de trevligaste perioderna i mitt liv, men som ambassadör hade hennes år
varit tristess och tedium eftersom hon inte kunde göra det mesta jag hade gjort. Om du pratar
om att vara isolerad från dina kamrater tycker jag att det är en ganska solid satsning att inget
annat barn i den gymnasieskolan ens betraktade en bok så. Sovjeterna hade under ett antal år,
sedan starten av solidariteten i Polen, försökt utveckla alternativ: utökade landvägar över
Ungern och Tjeckoslovakien och sjövägar över Östersjön. Frågan blev så småningom löst och
hon fick sina papper, men det tog mycket fram och tillbaka med institutionen. MERRY: Nästa
avsnitt kommer att vara intressant eftersom det är slutet på Sovjetunionen och jag var den
främsta politiska analytiker. Det är kanske en varningsläsning om den skada som en Harvard
PhD i ekonomi kan påverka ett land. Vårt FN-uppdrag var ovanligt eftersom det vid den
tidpunkten fanns fem ambassadörsställningar högst upp. Det var dags innan jag förstod att det
här var verkligen en livsförändrande händelse för mig.
Frågan löstes långsamt, eftersom sovjeterna aldrig låtsade att de inte i viss mån var felaktiga.
Den islamiska gruppen valde att hantera Israels kärnkraft i andra arenor, men den afrikanska
gruppen såg FN: s generalförsamling som den enda lediga platsen för att publicera Sydafrikas
kärnkraft. Och jag hade naturligtvis tillgång till ett universitetsbibliotek, vilket var ganska sött
också. Skulle Sovjetunionen ha hållit längre med en Andropov som ville återuppliva saker,
men som fortfarande hade en fast hand och skulle vara hänsynslös vid att behålla och utöva
makt, vilket Gorbatsjov i slutändan inte var. Det faktum att Gaidar aldrig bekräftades som

premiärminister visade att parlamentet redan pressade tillbaka. Oavsett anledning passerade de
mig, och frågan var då en inlämningsdatum. Jag var den enda amerikan där; Jag var med några
östtyska vänner. Inte så mycket sin fakultet, antar jag än sina doktorander och lärarassistenter
och de andra studenterna som var mycket under inflytande av Herbert Marcuse, som jag ansåg
som drivel.
Figuren på vilken många av dem fokuserade sina förhoppningar och ambitioner var Yuri
Andropov. Han tog ställningen och flyttade till Enid när jag bara var två månader gammal, där
han skulle vara chef för denna röntgenavdelning i nästan de närmaste 30 åren. Neo-liberalerna
hade väldigt lite mening att Ryssland som extrem marknadsekonomi var extremt primitiv, trots
att den hade en höglärdig arbetskraft, en stor industriell infrastruktur och modern teknik på
många områden. Detta var min första erfarenhet av FSN: s politiska sektion, och jag måste
säga att någon ambassad i stånd att använda FSN i den rollen är dumt, inte om du kan få
riktigt bra yngre människor. Kom ihåg att Östtyskland var ett samhälle i hjärtat av Europa med
myriade traditioner att dra från. Det fanns minst en förekomst av verklig svält i en militär
enhet i Fjärran Östern. Vad kan vara mer lämpligt att sätta ner gardinen på Sovjetunionen än
en abdikationsceremoni några veckor efter att Sovjetunionen redan var borta och utan bläck i
skrivbordspenna. Regeringsstyrkorna sparkade på "Mir" över hörnet av den amerikanska
ambassaden; några av våra väggar och strukturer var tungt märkta med kulor. Det var delvis
motsatsen till vårt förhållande till värdlandet, Sovjetunionen, men det fanns lite av det här:
"Min byrå kommer först." Det var "vi arbetar alla för samma land" och det var mycket bra
personliga relationer över interagency linjer. Medan det fanns kulor i vapnet, det var allt han
någonsin hade utfärdat, och han hade aldrig skjutit vapnet.
Men även om de var giltiga, var det lunacy att genomföra en sträng makroekonomisk
stramning i fullstarten till ett generalval. Om jag hade förutsett hur mycket tid, problem och
frustration skulle vara involverad, både i Washington och i hanteringen av Moldavien, hade
jag antagligen hållit min mun i slutet. Utrikesdepartementet förutsätter också att ledarskapet
kommer att vara där när du behöver det, så det främjar officerare på andra attribut. Jag skulle
ha velat ha haft en annan position att representera, men slogs med mina instruktioner. Idag är
begränsningarna för offentliga tal för statliga människor hemska. Det fanns t ex fyra
konkurrerande resolutioner om kemiska vapen och tre konkurrerande resolutioner om
mellandistansmissiler i Europa. I New York var det ofta människor som bestämde hur
delegationerna faktiskt skulle rösta. Jag blev direkt involverad utöver vad min position
normalt skulle ha krävt. Den första var med talaren i parlamentet, Ruslan Khasbulatov. Att
rensa ut gården var en indikation på en ledig centralkommitténs plenum, som nödvändigtvis
skulle ske om Brezhnev hade dött. Vår stora fördel var att vi hade fullt stöd och intresse för
försvarsministeren.
Vi har medvetet valt att inte inkludera dessa trender separat och istället låta dem vara en del av
och bränna våra fem nyckeldesigntrender. De fick mycket motstridiga indikationer från sina
respektive kommandokedjor om vad de skulle bli beordrade att göra. Min bayerska grannar
trodde inte att Tysklands enande var en bra idé alls. Denna uppfattning blev ett viktigt problem
för Jeltsin och för amerikanska intressen med Ryssland. Historien var emellertid helt enkelt en
eftertanke, något som gavs till lärare som var tvungna att fylla i sina program. Jag minns en
historielärare som inte trodde att jag faktiskt hade skrivit ett papper som jag kom in för
eftersom det var så sofistikerat, vilket återspeglade att jag visste mycket om gammal Grekland
än hon gjorde. Nu var de 139 förvrängda för att undvika att göra vad de offentligt förklarade i
åratal eftersträvade sina regeringar.

Jag kommer ihåg att en ledamot av avdelningen avgick när Kissinger blev sekreterare och
uppgav offentligt att Bill Rogers aldrig knackade på sina underordnade telefoner. FRIHET:
Min fars sida av familjen var så långt jag kan berätta om walesisk och nederländsk utvinning. I
Grekland var teorier om 17 november legion. Han var överlagd för de tre delarna av sektionen
och var ledningsskiktet mellan den och frontkontoret, vilket betyder Strauss och Collins.
Fråga: Det påminner mig för länge sedan när jag intervjuade någon som varit ambassadör i
Tchad och han hade fått instruktioner att gå till presidenten för att söka det tchadiska stödet till
en resolution mot valfångst.
Ryska federationens lagstiftare var en riktig lagstiftare, och den innehöll många människor
som var emot politiken plus många motsatta sig Jeltsin själv. Så jag tog en viss professionell
tillfredsställelse i det. Det utvecklades, under september, oktober och november, en ökande
lucka inom amerikanska officiella uppfattningar, en kontrast mellan vad som var uppenbart i
ambassaden men inte heller accepterades eller avvisades i Washington. Detta var inte en
massrörelse som hade varit sant i Polen och i Östtyskland och sedan Tjeckoslovakien, men
dessa händelser hade säkert massresonans. För mig hade övervakningen inget att göra med
mig personligen. Till exempel var Rumänien ofta ute i ranchen i Warszawapakten, som körde
mina sovjetiska motsvarigheter av nötter. 132 Allmänhetsförsamlingens dynamik involverade
sedan omkring 185 medlemsländer som röstade på många konkurrerande och överlappande
resolutioner om många ämnen, samt röst om enskilda punkter och ändringar. Jag sa bara: "Se,
Jose, jag behöver dig att göra det här, en, två, tre." Han skulle ställa en fråga eller två och då,
boom, slut på mötet.

