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VEHDERE WESTERSE COMMUNISTISCHE REACTIES

"Wij zijn getuige niet van een. nederlaag maar van een overwinning voor

het Poolse werkende volk, voer het sodialisme in Polen, voor het wereld-

socialisme en voor alle krachten in de wereld die zich inzetten voor vrede,

sociale en economische vooruitgang en democratie11. Aldus een verklaring van

de secretaris-generaal van de CPÜSA, >, inzake de huidige ontwikkeling

in Pelen. In zijn verklaring sprak over een "hysterische campagne, gestar

door de VS-leiding naar aanleiding van de in Polen genomen maatregelen tegen

anti-socialistische elementen . Ook meende hij dat de Verenigde Staten in

Polen "proberen te interveniëren doer het opkloppen van alle anti-Sewjet en

anti- socialistische mythen en lasterverhalen".

De CPÏÏSA f Tingeer t vooral als spreekbuis voor Sowjetretoriek.

De Engelse CP, die zich aanvankelijk wel kritisch maar toch enigszins terug-

houdend over de gang van zaken in Polen uitliet , heeft haar

kritische standpunt inmiddels aangescherpt. In een verklaring van het politiek

comité van de partij wordt de instelling van een militaire raad in Polen Heen

ernstige tegenslag voor het proces van democratische en socialistische ver-

nieuwing" genoemd. De verklaring eist verder de "onmiddellijk vrijlating"

van de gevangen vakbondsvertegenwoordigers, "herstel van alle democratische

rechten ea terugkeer tot het burgerlijk bestuur".

Ook in de houding tegenover Solidariteit is een verschuiving opgetreden.

Na in de eerste stellingname het Poolse vakverbond een flink deel van de

schuld voor de huidige dramatische ontwikkeling te hebben gegeven, stelt het

partijblad Morning Star au vooral degenen die de beslissing tot de militaire

ingreep namen, verantwoordelijk*

In een uitvoerig artikel gaat , hoofd van de internationale af-

deling van de partij, nog verder. Hoofdoorzaak van de crisis was volgens

het gebrek aan democratie. Het Poolse volk is zich daartegen gaan
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verzetten en dat Terzet heeft vooral vorm gekregen in en door Solidariteit.

Zonder dat verzet, aldus nog steeds , zouden er nog altijd de econo-

mische moeilijkheden zijn, corruptie op grote schaal en gebrek aan democra-

tische betrokkenheid.

In zijn stuk wijst ook het verwijt van Moskou c.s. af dat Solidariteit

zich op politiek terrein heeft begeven en daarmee haar grenzen heeft over-

schreden. Communisten geloven niet dat vakbonden zich alleen maar tot z.g. val

bondszaken zouden moeten beperken. Zij spreken zich terecht uit over aller-

lei kwesties, aldus . De Nederlandse CP rekende al eerder en scherper

met Moskous argumentatie op dit punt af.

Inmiddels hebbend» Italiaanse en de Spaanse CP in een gemeenschappelijk comnra

nique hun al eerder geuite veroordeling van de gang van zaken in Polen samen-

gebracht. Het is tekenend voor de verdeeldheid van het Westerse communisme

dat dit slechts door twee partijen ondertekende stuk totnutoe de enige gezamen

l Ijk e reactie t.a.v. Polen vormt.


