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[Journalist] D Haltung vun der Lëtzebuerger Regirung an der tsche
choslowakescher Entwécklung ass bekannt: obschonn Dir net wéi an
er auslännesch Regirungen direkt vu sowjetescher Säit informéiert
gouft, Här Staatsminister, huet d Regirung direkt gëschter mëtten e
ng kloer Positioun géint d Besetzung vun der Tschechoslowakei due
rch d Truppe vun de fënnef Warschau-Pakt-Staate geholl. Wéi gewu
er ze gi war, hat Dir haut verschidden diplomatesch Kontakter. Gëtt
et dorop hin vläicht e Changement an der Haltung vun der Lëtzebue
rger Regirung?

[Pierre Werner] Ech wëll direkt vläicht eppes rektifizéieren: effekt
iv huet de sowjeteschen Ambassadeur gëschter mech opgesicht an h
uet mer am Laf vum Dag e Message vun der sowjetescher Regirung i
wwerreecht. Ech hunn dee Message kritt wéi aner Präsidente vu Reg
irungen an anere Länner, an den Inhalt ass och deen nämlechte wéi
deen, dee scho bekannt ass. Mä ier den Ambassadeur bäi mir wor, h
at ech schonn de Regirungsrot zesummegeruff, a mir hu gemengt, m
eng Kollegen an ech, datt ënner deenen jetzegen Ëmstenn et un der
Regirung wäer, fir eng ganz kloer Positioun ze bezéien. An dat ass
och den Zweck gewiescht vun der Deklaratioun, déi mir no deem Re
girungsrot do verëffentlecht hunn. Et ass net un ons, fir elo d inter
national Liewen ze erschwéieren oder eng Hetz matzemaachen, mä
mir mengen, a sou Ëmstenn wéi déi hei misst een eng ganz kloer Sp
rooch schwätzen. Déi Sprooch hu mir an der Deklaratioun geschwat.
Ech hunn och dem Ambassadeur bäi sengem Besuch matgedeelt, datt
d Regirung an deem Sënn géing Stellung huelen.

[Journalist] Huet eis Regirung un eventuell Schrëtt geduecht, déi s
i vläicht mat anere Regirungen zesumme kënnt ënnerhuelen? De Mët
ten just nach hu mir um Télex geliest, d Schwäiz hätt den tscheches
che Flüchtlinge politeschen Asil zougeséchert. Ass eventuell u sou
Moossname geduecht ginn?

[Pierre Werner] Onsen Ausseminister, dee steet selbstverständlech
a Kontakt mat senge Kollege vun deenen anere westleche Länner, fi
r ze kucken, wat een effektiv ënnert deenen jetzegen Ëmstenn ka fir
d Tschechoslowakei a fir hir onglécklech Awunner maachen. Dat hu
et sech lo nach net genügend präziséiert. Dir wësst jo och, datt de
Sécherheetsrot vun den Nations Unies mat der Fro betraut ass. Ob d
at och nach an d Assemblée générale kënnt, dat musse mir elo mol
gesinn. Jidferfalls wësst Dir, datt mir ganz staark fille mat dem tsc
hechesche Vollek an dëser Zirkonstanz.

[Journalist] Här Staatsminister, wat haalt dir vun der Stellungnam
vum franséische Staatspräsident De Gaulle? Besteet net, wa seng B
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ehaaptungen, d Bestëmmunge vun der Yalta-Konferenz géifen ëmmer
sou strikt agehale ginn, eng Gefoer fir all kleng Natiounen?

[Pierre Werner] Déi Décisiounen, déi zu Yalta senger Zäit geholl s
i ginn, dat wore politesch Décisiounen, déi wahrscheinlech am Liic
ht vun der Situatioun geholl si ginn, wéi si eben deemols bestanen
huet, a mir kënne selbstverständlech déi Décisiounen net als defini
tiv ugesinn. Mir wësse jo selbstverständlech, datt et haut schwéier
ass, fir iirgend e Land an der Welt ganz eleng do ze stoen, an datt
noutwendegerweis d Länner sech gruppéieren wéinst hirer Sécherhe
et, wéinst hirem wirtschaftleche Fortschrëtt an esou weider, mä déi
Zesummeschlëss, déi solle geschéien tëschent souveränen Natiounen
am volle Besëtz vun hire Rechter a selbstverständlech ouni Amësch
ung vun deem engen an deem anere seng inner Ugeleënheeten. Ech
mengen, an deem Sënn ass net ze verwerfen e gewësse Gruppement
vun de Länner, mä et soll e Gruppement si vu fräie Länner mat fräi
e Bierger.

[Journalist] Här Staatsminister, wéi steet d Regirung zou der ugekë
nnegter Demonstratioun vun haut den Owend um Knuedler?

[Pierre Werner] Souwäit déi Demonstratioun an enger anerer Form
deem Ausdréck gëtt, wat mir an onser Deklaratioun gesot hunn, kën
ne mir ons der Saach uschléissen, selbstverständlech. Mir hoffen, d
att dat op eng wierdeg Manéier ofleeft, sou wéi och d Organisateur
en et geduecht hunn. Et soll eben jo, wéi gesot ass ginn, e Schweig
emarsch sinn. T ass jo och dat, wat een ënner deenen jetzegen Ëms
tenn bal nëmme ka maache fir d Tschechen. Et muss een och sech in
spiréieren, ech géing bal soen, un der Haltung vun den Tscheche se
lwer, déi wierklech sech ganz wierdeg an digne an dësen Ëmstenn b
ehuelen.

[Journalist] Merci, Här Staatsminister.
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