
BUD / SBP - niportigo onr intonitioulooitwikkiliigoi
B ¥H / aof |eitBn 8n jjjjtergyondea dit van belaag

ktinon zijn HOF do biimlalit loiligkott

Nr. A81/021 *̂"-—"̂  18 december 1981

OOSTEUROPESE REAKTIES OP DE ONTWIKKELINGEN IN POLEN

Bulgarije

De commentatoren uit Bulgarije zijn inmiddels wat uitvoeriger geworden en,

zoals verwacht, getuigend van instemming met wat er in Polen is gebeurd.

De correspondent van het Bulgaarse Staatspersbureau BTA in Warschau spreekt

dan ook inmiddels van "de beslissende acties van de militaire autoriteiten,

ondernomen ter afwending en stopzetting van stakingen, voor het herstel van

orde en rust, (acties welke worden) begroet met bijval en steun van de meer-

derheid van de Poolse bevolking".

De Bulgaarse vakbondskrant "Troud" noemt het afkondigen van de staat van belc

in Polen "een positieve daad, de enig juiste onder de gegeven omstandigheden d

dat land". De beschuldigingen aan het adres van "Solidariteit" - "tragische

lawine van onverantwoordelijkheid van extreem rechtse krachten", "sluipende

contra-revolutie", "ontmanteling van het socialisme", "misbruik van de fouter

van het Vorige regime" etc. - zijn niet van de lucht.

De Bulgaren zieii voor al die leden van "Solidariteit" die "misleid" zijn dooi

hun "reactionaire" voormannen, thans een prachtige kans om te bewijzen dat

zijn tot "inzicht" zijn gekomen en bereid zijn te helpen bij het opruimen

van de dreiging van "sabotagedaden".

De "rechtse vakbonden in het westen en de spionage-centra" aldaar zijn volger

de Bulgaarse pers niet ingenomen, met de gang van zaken in Polen. "De reactio-

naire krachten in de wereld, aangevoerd door de Verenigde Staten, schreien

krokodille-tranen om de Poolse arbeiders vanwege hun 'vrijheid'",

Sowjet-ïïnie

Volgens het Franse dagblad Le Monde hebben "officieuze woordvoerders" van de

Sowjetregering in Moskou gezegd dat het Kremlin een uitbreken van een algemen

staking in Polen (waartoe Solidariteit voor zaterdag 19 december heeft opge-

roepen) beschouwt als het bewijs dat de Poolse leiders hun gezag niet hebben

kunnen herstellen. Onder die omstandigheden zouden de "broederlan.d.en_'!„ g_ewn,
andere keuze hebben dan militair in te grijpen. Dat zou dan gebeuren om de

vrede te behouden, aangezien er een derde wereldoorlog zou dreigen als

Polen - zoals Solidariteit volgens Moskou nastreeft - aldus deze officieuze

woordvoerders het Warschaupact zou verlaten.


