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SPONTAAN JONGERENPROTEST IN PRAAG

Op dinsdag 21 juli j.l. werd de "Wereldassemblée van Volkeren voor de Vrede,

tegen de Kernoorlog" door de TsjechoSlowaakse president en partijleider

plechtig geopend. Na zijn toespraak en die van de voorzitter

van de Wereldvredesraad, de Indiase communist i begon de assemblee

aan de eerste congresdag. De dinsdagavond was vrijgehouden om de deelnemers aan

de Wereldassemblée in de gelegenheid te stellen mee te doen aan een groots

opgezette vredesdemonstratie van de Praagse bevolking.

De regie van die demonstratie is kennelijk niet helemaal volmaakt geweest

want al tijdens de manifestatie waren groepjes jongeren te horen die de roep

om vrede aanvulden door het aanheffen van spreekkoren voor "vrede én vrijheid".

Na afloop van de officiële demonstratie hielden deze jongeren samen met anderen

die zich spontaan bij hen voegden een tocht door de straten van Praag. De

schattingen over het aantal deelnemers lopen uiteen van 60 tot 300. Zij maakten

een reactie op hun optreden extra moeilijk doordat zij de voor de officiële

demonstratie toegestane spandoeken meevoerden.

Naarmate de stoet vorderde werden de spreekkoren feller : "Weg met het leger",

"Ontwapen de soldaten".

Toen de demonstranten het uit het jaar van de Praagse Lente, 1968, zo bekende

Wenceslaiis-plein als einddoel van hun tocht bleken te hebben gekozen, greep

de politie in, verspreidde de betogers en verrichtte volgens ooggetuigen zeker

zes arrestaties.

De Rude Pravo, het Tsjechoslowaakse partijdagblad, van vanochtend haalt fors

uit, niet alleen naar de demonstranten»maar vooral naar de westerse pers die in

de loop van gisteren (woensdag) berichten over de alternatieve vredesdemonetrati€

de wereld in zond» Naast de Voice of America, de Oostenrijkse radio en het West-
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duitse blad "Die Welt" moet vooral de BBC het ontgelden :

"De correspondent van de BBC heeft kennelijk niet de

bijna 200.000 Tsjechoslowaken gezien die op diezelfde

avond in Praag bijeenkwamen. Hij heeft alleen een orde-

verstoring gezien die hij een "spontane vredesdemonstratie"

heeft genoemd en die volgens hem " door de politie uiteenge-

dreven" was.

Volgens Rude Pravo ging het om een "verstoring van de nachtrust" door een

groep mensen "aangemoedigd door de alcohol". Enkele ordeverstoorders zijn

dan ook overgebracht naar een kliniek voor alcoholici en nog in de loop

van de woensdag vrijgelaten : "Niemand is gearresteerd, niemand wordt

vastgehouden".


