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VREDESTREIN DOORKRUIST DE SOWJET-UNIE

Op 2k oktober is op initiatief van het Centraal Comité van de communis-

tische jeugdbeweging in de Sowjet-Unie, de Komsomol, een actie van start

gegaan, waarvan het doel is aandacht te vestigen op de activiteiten van

de Sowjetjeugd in de "strijd voor de vrede" en deze te ondersteunen.

Door deze jeugdorganisatie is n.l. tijdens haar 19» congres (mei 1982)

besloten een campagne te voeren teneinde de "anti-oorlogsbeweging"

onder de jeugd te versterken. Sindsdien zijn - zoals het persbureau

Novosti het op 29 oktober formuleerde - vele manifestaties gehouden en

is een handtekeningenaktie gestart tegen "de productie en plaatsing van

nucleaire wapens" (d.w.z. in het Westen). Aan deze activiteiten is

- aldus Novosti - door "tientallen miljoenen Sowjet-jongeren" deelgenomen.

Bedoelde ondersteunende actie behelst het laten rijden van een speciale

propagandatrein, die - versierd met de naam Komsomolskaya Pravda - een

afstand van meer dan 18.0OO km zal afleggen, dwars door de Sowjet-Unie heen.

De reis begon op 2k oktober in de kustplaats Sovetskaya Gavan in het Oosten

van het land en zal op 12 december eindigen in Brest aan de Sowjetrussisch-

Poolse grens. Onderweg zullen in tenminste 40 plaatsen manifestaties worden

gehouden. De trein is bemand met "schrijvers, dichters, acteurs, weten-

schappers, oorlogs- en arbeidsveteranen en journalisten".

Voordat de Komsomolskaya Pravda uit Sovetskaya Gavan vertrok werd een

feestelijke bijeenkomst gehouden waar o.m. "de jonge werkers in de wereld

opgeroepen (werden) zich in te zetten voor de zaak van de vrede".

Er werd voorts meegedeeld dat de bewoners van Sovetskaya Gavan "die zich

wilden inzetten voor de vrede een speciale prestatie hadden geleverd ter

ere van hen die stierven in de strijd tegen het fascisme. Het geld dat
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op die dag was verdiend, was overgemaakt naar het Sowjetvredesfonds".

De bijeenkomst werd besloten met de unanieme ondersteuning van een oproep

aan de Verenigde Naties, waarin geëist werd "de bewapeningsrace te stoppen

en de vrede voor alle volkeren op aarde zeker te stellen"*

Hoewel het bij de reis van de propagandatrein in eerste instantie lijkt te

gaan om een "motiverende" binnenlandse actie - er zijn voorzover bekend

ook geen buitenlandse deelnemers -, kan worden verwacht dat van Sowjet-

zijde zal worden geprobeerd om ook in het Vesten zoveel mogelijk aandacht

te krijgen voor deze "vredestreinreis". Waarschijnlijk zal deze aandacht

zich manifesteren als de propaganda-trein belangrijke plaatsen in het

Westelijk deel van de Sowjet-Unie zal aandoen.


