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ROEMEENSE BERICHTGEVING OVEB DE NEDERLANDSE PROTESTEN TEGEN DE MUNITIE-

TREINEN

Inleiding_

Zoals bekend hecht Roemenië er grote waarde aan om binnen het Oostblok

een eigen geluid te laten horen over internationale vraagstukken, en dan

met name op het gebied van vrede en veiligheid . Veel aandacht trokken de

laatste maanden de ontwapeningsvoorstellen van de Roemeense staats- en partij-

leider , evenals de in november/december 1981 in diverse Roemeense

steden gehouden grootscheepse demonstraties voor vrede en tegen de kernbewa-

pening **).

Gelet op de belangstelling, die er ook in Nederland bestaat voor de Roemeens*

vredesinitiatieven, is het interessant om te zien hoe er in de Roemeense par-

tijpers aandacht is geschonken aan de protesten tegen de Amerikaanse munitie

transporten door het noordèa- en oosten van Nederland.

Op 28 januari j.l. publiceerde het Roemeense partijdagblad Scinteia een arti-

kel onder de kop "Massabewegingen steunen de vrede, de ontspanning «n de ont-

wapening" waain o. a. aandacht wordt geschonken aan de Nederlandse situatie.

Geschreven wordt, dat aan de protest-acties tegen de munitie- transport en is

deelgenomen door diverse organisaties die strijden tegen de voortgaande

bewapening en dat die acties grote weerklank vinden in Nederland. Volgens de

**) Overigens draagt de Roemeense vredesbeweging in ieder geval in zoverre
een radicaal ander karakter dan de Westeuropese vredesbeweging, dat zij
van hogerhand georganiseerd is.
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scribent kan men deze protesten voegen bij de massale demonstraties, die

op 21 november 1981 in Amsterdam werd gehouden. Ook weet het bericht nog

te melden, dat de transporten tengevolge van de uitgebreide protestacties

grote vertragingen hebben ondervonden en dat sommige treinen zelfs omgeleid

moesten worden»

Op 21 februari j.l. meldde Scinteia vervolgens, dat een volgend munitie»

transport via Delfzijl was afgelast omdat de firma die voor het lossen

moest zorgen, naar een mededeling van haar directie, overbelast was met

andere werkzaamheden.

Volgens het bericht in Scinteia vonden tot voor kort dergelijke transporten

plaats via de haven Delfzijl, doch waren deze in januari op krachtige protest-

acties gestuit en toen gestaakt.

Conclusie

Drie dingen vallen bij lezing van de Scinteia-berichtgeving op.

Allereerst is het opmerkelijk dat in het op 28 januari gepubliceerde artikel

geen onderscheid wordt gemaakt tussen protestdemonstraties enerzijds en

blokkades en sabotagedaden e.d. anderzijds. Ook schijnt de Scinteia-lezer

niet te mogen weten, dat dit onderscheid wel degelijk een belangrijke rol

speelde en er zelfs toe leidde, dat een aantal partijen en organisaties die

in november 1981 in Amsterdam nog zij aan zij demonstreerden nu tegenover el-

kaar kwamen te staan.

Vervolgens kan niet ontkend worden dat het op 21 februari verschenen bericht

op gespannen voet staat met de feiten. Immers, niet alleen wordt gesuggereerd

dat het januari-transport niet het eerste in zijn soort was, maar ook dat

dit transport is gestaakt.

Tenslotte valt uit de beide Scinteia publicaties op geen enkele wijze af te

leiden, of de redactie de door een aantal actievoerders gehanteerde middelen

als blokkades, sabotagedaden e.d. afwijst.


