
Erklæring udsendt af det sovjetiske telegrambureau TASS den 21. august 1968 om morgenen i 
”Pravda” og over sovjetisk radio kl. 6 

TASS er bemyndiget til at erklære, at parti- og statsfunktionærer fra den tjekkoslovakiske socialistiske 
republik har henvendt sig til Sovjetunionen og de andre allierede stater med anmodning om at yde det 
tjekkoslovakiske broderfolk uopsættelig hjælp, omfattende hjælp med væbnede styrker. Denne henvendelse 
er fremkaldt af den trussel, der er opstået imod det eksisterende socialistiske samfundssystem i 
Tjekkoslovakiet og den i grundloven fastlagte statsform, og som udgår fra kontrarevolutionære kræfter i 
komplot med ydre socialistfjendtlige kræfter. 

Begivenhederne i og omkring Tjekkoslovakiet har været genstand for adskillige meningsudvekslinger mellem 
lederne af de socialistiske broderpartier, herunder også Tjekkoslovakiets ledere. Disse lande er enige om, at 
det er alle socialistiske staters fælles internationale pligt at støtte, styrke og forsvare folkenes socialistiske 
landvindinger. Dette fælles standpunkt blev højtideligt forkyndt i Bratislava-erklæringen. 

Den fortsatte tilspidsning af situationen i Tjekkoslovakiet berører Sovjetunionens og de andre socialistiske 
landes interesser og det socialistiske statssamfunds sikkerhedsinteresser. Truslen imod det socialistiske 
samfundssystem i Tjekkoslovakiet udgør samtidig en trussel imod den europæiske freds fundament. 

Den sovjetiske regering og regeringerne i de allierede landes – Bulgariens Folkerepublik, Den Ungarnske 
Folkerepublik, Den Tyske Demokratiske Republik og Den Polske Folkerepublik – har med udgangspunkt i 
principperne om ubrydeligt venskab og samarbejde og i overensstemmelse med de eksisterende 
aftalemæssige forpligtelser besluttet at imødekomme den nævnte anmodning om at yde det tjekkoslovakiske 
broderfolk den nødvendige hjælp. 

Denne beslutning er i fuld overensstemmmelse med staternes ret til individuelt og fælles selvforsvar, 
indeholdt i de forbundsaftaler, som er indgået af de socialistiske broderpartier. Den er også i samklang med 
vore landes grundlæggende interesse i at forsvare freden i Europa imod militarismens, agressionens og 
revanchismens kræfter, der flere gange har kastet Europas folk ud i krig. 

Sovjetiske militærenheder er sammen med militærenheder fra de nævnte allierede lande den 21. august 
trådt ind på Tjekkoslovakiets territorium. De vil ufortøvet blive trukket ud af den tjekkoslovakiske socialistiske 
republik, så snart den eksisterende trussel imod socialismens landvindinger i Tjekkoslovakiet og truslen imod 
det socialistiske samfunds lande er fjernet og de lovlige myndigheder mener, at der ikke længere er behov 
for disse militærenheders tilstedeværelse dér. 

De igangværende aktioner er ikke rettet imod nogen stat og krænker på ingen måde nogen som helst 
statslige interesser. De tjener fredens formål og udspringer af omsorg for at styrke freden. 

Broderlandene stiller fast og beslutsomt deres ubrydelige solidaritet op over for enhver trussel udefra. Ingen 
vil nogen sinde få lov til at rive noget som helst led løs fra de socialistiske staters samfund. 

 

 


