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OOSTEÜROPESE REAKTIES OP DE ONTWIKKELINGEN IN POLEH

Het eerste plv, hoofd van de Afdeling Internationale Informatie,

, heeft (ws. op 2? december) voor de Sow jettelevisie duidelijk ge-

maakt dat het Kremlin niet tevreden is met de ontwikkeling in Polen.

wees erop dat - ondanks de uitzonderingstoestand - er niet in

geslaagd was de toestand in het land te normaliseren. Volgens wordt

dit veroorzaakt door het feit dat bij de gebeurtenissen in Polen buitenlandse

krachten een bepaalde rol spelen. In dit verband richtte hij zich tot niet-

socialistische landen met de eis zich niet in deze ontwikkelingen te mengen.

Tegelijkertijd wees de socialistische landen op de noodzaak van een

gemeenschappelijke buitenlandse politiek»

Op dezelfde dag dat deze uitspraken deed kwam het Sowjetrussische

legerblad Krasnaya Zwezda met een artikel waarin gesteld werd dat de socia-

list is che laa-dftA hun broederhulp aan Pelen moeten coördineren, omdat er sprake

is van een "overmacht van imperialistische invloeden" in dat land.

Op 29 december heeft het partijdagblad Prawda gesteld dat de problemen in Pol»

niet alleen veroorzaakt zijn door de eerder vermelde "buitenlandse krachten",

de economische omstandigheden of de "demagogische agitatie" van Solidariteit,

maar dat er ook "Jtroblemen in de partij" zê f zijn.

De Prawda haalde daarbij anonieme Poolse communisten aan die hebben gezegd

dat er een proces van stabilisatie aan de gang is maar dat "extremistische

leiders van Solidariteit" veel gedaan hadden tot schade van de economie «Veel

mensen zijn misleid door hun demagogische agitatie en hebben toegegeven aan

hun psychologische druk en openlijke terreur", aldus het blad.

Over de problemen binnen de Poolse zusterpartij schreef de Prawda ondermeer :

"Het is bekend dat niet alle leden en organisaties geslaagd zijn voor het

moeilijke examen van de hevige politieke strfld". De krant stelde verder dat
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de meerderheid van de Polen de staat van beleg aanvaardt met begrip en met

instemming, aangezien deze stap nodig was on "de vijanden van het socialisme11

te kunnen bestrijden.

Eoemenie

Het Rfleaeease partyblad Scinteia heeft in een artikel op 26 december opnieuw

benadrukt dat Polen over alle middelen beschikt om zijn interne problemen zelf

op te lossen. Daar werd wel bij vermeld dat er "verschillende buitenlandse

factoren en zelfs regeringen" zijn, die tegenover de gebeurtenissen in Polen

een "harde houding" innemen en naar middelen hebben gegrepen, waaronder zelfs

het middel van de economische boycot, waardoor de "normalisering11 moeilijker

wordt gemaakt. Daardoor worden "onverantwoordelijke elementen" in Polen in

hun optreden gesteund en wordt de dialoog en het streven naar nationale een-

heid in Polen gestoord.

Het deze stellingname wordt opnieuw het recht van Polen op soevereiniteit

en onafhankelijkheid benadrukt en wordt in het algemeen inmenging in de

binnenlandse aangelegenheden afgewezen*


