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OOSTEÏÏROPESE REAKTIES OP DE ONTWIKKELINGEN IN POLEN

Sow^et-Unie

Het Sowjetpartijdagblad Prawda kwam vandaag (16 december) met een artikel

waarin gesteld werd dat "de gebeurtenissen in Polen van de laatste dagen voor

de Poolse 'bevolking de gelegenheid hebben geschapen om een begin te maken met

het oplossen van een aantal moeilijke problemen, wat voor de Poolse staat van

groot historisch belang is". De Prawda wees erop dat niet "allen in het Westen"

daarmee gelukkig zijn en noemde als voorbeeld de Amerikaanse minister van Buiten-

landse Zaken , die op een persconferentie in Brussel - aldus het

Sowjetblad - de Polen begon voor te schrijven wat ze te doen en te laten hadden.

De partijkrant beschuldigde voorts westerse radiozenders als Radio Free Europe

van pogingen tot immenging in interne Poolse aangelegenheden doordat zij de

Poolse bevolking oproepen de instructies van de autoriteiten niet op te volgen,

proberen aan te zetten tot stakingen en andere vormen van sabotage en die krachte

trachten moed in te spreken die subversieve contra-revolutionaire activiteiten

ontplooien. Benadrukt werd dat het bij de jongste Poolse ontwikkelingen gaat om

een zaak die uitsluitend de Polen aangaat, een gedachte die ook is terug te

vinden in de andere Sowjetrussische massamedia,

WP-opgerbevelhebber in Polen

Volgens de Boston Globe van 15 december is de Opperbevelhebber van de Warschau-

pakt-troepen, de Sowjetmaarschalk , al geruime tijd in Polen met

het doel een oog te houden op de efficiency van de Poolse strijdkrachten. Hij

zou daartoe hebben besloten nadat hij van de voornemens van de Poolse autoriteitc

op de hoogte was gebracht om het leger te laten ingrijpen. Op 16 december werd

bekend dat "bronnen in Washington" de aanwezigheid van in Warschau
i

hadden bevestigd.
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Ts^echoslowaki^e / Hongarije

In de loop van maandag hebben en , vertegenwoordigers van resp.

de Tsjechoslowaakse en Hongaarse partijtop, in Praag overleg gepleegd. Beiden

juichten de Poolse ingreep toe en verklaarden zich solidair met "alle krachten

die in Polen strijden voor de verdediging van het socialisme en tegen contrarevo-

lutionaire krachten". Waarnemers zien de ontmoeting als een gevolg van de wens

van met name de Tsjechoslowaakse partij em de reacties uit Oost-Europa zoveel

mogelijk op elkaar af te stemmen.

is lid van het presidium en secretaris van het CC van de CP-Tsjecho-

slowakije, is secretaris van het CC van de MSZMP (de Hongaarse CP).

Hongarije

Volgens het Hongaarse persbureau MTI is de Hongaarse partijleider voor "eer

kort, vriendschappelijk bezoek11 naar de Sowjet-ïïnie vertrokken. Hij werd vergezelt

door de Hongaarse president en door premier . Over de reden van dil

bezoek is niets bekend gemaakt.

Joegoslavië

In Belgrado worden de Poolse ontwikkelingen een "volkomen interne aangelegenheid

genoemd. Men vertrouwt erop dat bevolking en leiders in Polen "op de meest passé

de manier1' hun binnenlandse problemen vreedzaam zullen oplossen.

Bulgarije

De Bulgaarse pers heeft nog niet echt een standpunt weergegeven en is tot heden

niet verder gegaan dan slechts de bekendmaking van het uitroepen van de nood-

toestand in Polen.

Roemenië

De Roemeense pers heeft het uitroepen van de noodtoestand in Polen zoider

verder commentaar weergegeven. Ook hier is tot op dit moment nog niet echt

een standpunt weergegeven.


