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OPPROP FRA 21. AUGUSTKOMITEEN. ------------------------------
I år er det 10 år siden Sovjet okkuperte Tsjekkoslovakia. Sovjet

lederne beordret 6 50 000 e;oldate·r fra Sm1 jet, Elulgaria, Ungarn, Øst

Tyskland og Polen til å utføre denne e;kjendige handlingen. 

Siden 21 o august 196B har lederne i Sovjet-Unionen foretatt en rekke 

overgrep hå de hjemme, i Øs·t-Europa og andre deler av verden. Samtidig 

har motsatnden mot deres un derkuing vokst. 

Nå er det på t ide å styrke solidariteten med de sovjetiske og øst

europeiske folkenes kamp mot den undertrykkingen som Sovjet-lederne 

tltsetter dem foro 

Undertegnede enkeltpersoner har derfor tatt initiativet til å danne 

21. AUGUSTKOMITEENo I dette oppropet legger vi fram det foreløpige 

grunnlaget for komiteen. 

I. MOT POLITISK OG NASJONAL UNDERTRYKKING l SOVJET-UNIONEN. 

I dagens Sovjet er folket blitt fratatt sine demokratiske rettigheter. 

Politisk opposisjonelle settes i fangeleire eller blir tvangsinnlagt på 

sinnsykehus, s:ykehus som administreres av KGB (det hemmelige politi e t J 
og innenriksdepartementet. fri fagfo r eningsvirks-omhet rammes av for

følgelsero Fagforeningene er idag redskaper for Sovjet-ledernes 

undel!'trykking- av arbeiderklassen. De ikke-russiske nasjonalitetene blir 

idag utsatt for en hard "russifiserings-politikk" - som tar sikte på 

å ta fra dem deres nasj anale· særpreg og rettigheter. \Uanlige kvinner 

og menn - som ikke har markert seg som politisk opposisjonelle - blir 

også u n derkuet. Arbeidere, intellektuelle og andre mangler de mest 

elementære demokratiske rettigheter, som ytrings-, forsamlings- og 

organisasjonsfrihet. 

I!. MOT SOVJET-UNIONENS AGGRESSIVE UTENRIKSPOLITI KK. 

Etter okkupasjonen av Tsjekkoslovakia har vi fått stadig flere 

eksempler på hvor a g gressiv ~ Sovjet-ledernes utensrikspolitikk er. 

- I Tsjekkoslovakia står fortsatt store ok kupasjonstropper, og Husak

regimet fører lojalt Sovjet-ledernes politikk ut i liveto M~n ti års 

okkupasjon har ført til at den folkelige mo t standen har vokst seg stadig 

sterkereo Et eksempel på dette er Charta-bevegelseno Den har stor støtte 

i folketo Den retter seg mot Husak-regimets brutale undertrykking, og 

kreve r demokratiske rettighe t er, fra ytringsfrihet til streikerett. Selv 

om den begrenser seg til dette, styrker den kampen mot okkupantmakten. 

- Både i 1970 og 1976 val!' det st ore arbeideroppstander i flere 

polske byero Arbeiderne brukte bl.ao paroler som "'Wi kjemper mot 

russisk utbytting" og· "All makt til arbeiderne". Rettferdige aksjoner 

er blitt mø~tt med terror, flere demonstranter er blitt drept. Persomer 
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knyttet til De Polske Arbeidernes forsvarskomite er blitt utsatt for 

arrestasjoner o 

Også i de øvrige Warszawapakt-landene blir 5ovjet-Uniohens økonomiske 

utplyndring, politiske undertrykking og militære kontroll møtt med 

gryende motstando Et eksempel på dette er manifestet som en gruppe 

opposisjonelle i det østtyske partiet SED offentliggjorde i nyhets

magasinet "Der Spiegel" på nyåret 1978. 

Samtidi g er det åpenbart for enhver at Sovjet-lederne ikke begrenser 

sin aggressive utenrikspolitikk til Øst-Europao Så langt har de gått at 

de fører en åpen kolonikrig på Afrikas Horn idag. Ved hjelp av det 

etiopiske regimet og kubanske leiesoldater fører de terrorkrig mot det 

vesle eritreiske folket. 

Også vårt eget land blir viet stor oppmerksomhet av Sovjet-lederne. 

Sovjetiske provokasjoner og press på Svalbard og i Barentshavet hører 

idag til regelen, ikke unntaketo 

Dette skjer mens Sovjet-lederne offisielt snakker om at de ønsker 

fred. Men handling taler sterkere enn ordo Sovjets undertrykklng i Øst

Europa, Sovjets krigføring på Afrikas horn og deres press og framstøt 

mange andre sted§r i verden viser at snakket om fred egentlig er et 

forsøk på A dekke over Sovjets aggressjon. 

IIT. BLI MED - VIS SOLIDARITET ! 

USAs krigføring mot Vietnam, Kampuchea og Laos ble i sin tid møtt med 

avsky over he le verden, også her i Norge. Det er en riktig måte A følge 

opp dette når vi i dag oppfordrer til økt mots•and mot 5ovjet-ledrenes 

aggressive utenrikspolitikk og for øvrig går mot all aggressjon fra 

Sovjet og USAo 

Vi støtter all demokratisk, sosialistisk og kommunistisk opposisjon 

i Sovjet-Unionen og i Øst-Europa. Vi støtter de øst-eur opeiske folkenes 

kamp for nasjonal uavhengighet, ffihet, demokrati og sosialisme. 

Vi støtter Arbeidernes Forsvarskomite i Polen, Charta 77-bevegelsen 

l Tsjekkoslovakiat fengslete demokrater i Sovjet, og all annen demokrat

isk opposisjon som går mot Sovjet-ledernes undertrykking. 

Komiteen vil legge særlig vekt på å støtte kampen mot Sovjets under

trykking i Øst-Europa. Samtidig vil vi til enhver tid vurdere A reise 

motstand m'nt s av j et.is ke overgrep i andre deler av verden når dette vis er 

seg nødvendig. Et aktuelt og viktig eksempel på dette er Sovjet-Unionens 

brutale krigføring mot det eritreiske folket. 

~i oppfordrer alle som deler vårt syn til å bli med oss i arbeidet. 

IV. STORE MØNSTÆINGER 21~ AUGUST I ÅR 

Den første store oppgaven biir A lage store og brede mønstringer mot 

Sovjets okkupasjon av Tsjekkoslovakia 21. august. 
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o U~rt forslag til parole~ for dagen er 

Sovjet ut av Tsjekkoslovakia! 

Frihet for alle politiske fanger i Tsjekkoslovakia! 

Ingen forfølgelse av dem som har undertegnet Eharta - 77! 

Støtt de øst-europeiske folkenes kamp for nasjonal selvstendighet! 

Støtt de øst-europeiske folkenes kamp for frihetr demokrati og 

sosialisme! 

Ingen forfølgelse av de som støtter Arbeidernes Forsvarskomite 

l Polen! 

Støtt Eritreas. frigjøringskamp - Sovjet ut! 

Mot all agressjon fra Sovjet og USA! 

o Bli med - la oss samle 2D ODD underskrifter over hele landet til 

støtte for disse parolene og for hovedkravet : Sovjet ut av 

Tsjekkoslovakia! 

(sign.) 
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