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West-Duitsland/Algerije
QONTAGT TÜSSBM LEDBH VAN DE SPD EN DB PM

De belangrijkste initiatiefnemers van
een contact tussen de SPD en de PM zijn WISGHKEWSKE (MdB) en
PUGHS (MdL).
De partij staat op het standpunt, dat
het dringend nodig is de positie van PM-Ie den die in de Bondsrepubliek verblijven, te legaliseren en ook de contacten tussen
SPD en PM op volkomen legale wijze te regelen.
Een legalisering van de contacten tussen
de Algerijnen die in de Bondsrepubliek leven en politieke instanties is des te noodzakelijker, omdat gebleken is, dat hier
ea daar contacten met de Strasser-groep tot stand gekomen zijn.
WISCHNEWSKI en PUCHS weten, dat de DDR op allerlei manieren
tracht bij de PM in het gevlij te komen, vooral door middel
van technische en economische hulpverlening. Ook dat dwingt
Westelijke politieke instanties er toe eigen contacten te ontwikkelen.
Er wordt WISCHNEWSKI echter een verwijt
van gemaakt, dat hij zonder medeweten van partij en fractie is
overgegaan tot het scheppen van vrij intieme contacten. Daarbij
is niet voldoende duidelijk, dat de SPD zich niet met de PM
identificeert. Onder bepaalde omstandigheden kan dat een nadelig effect voor de partij hebben. §o werden de demonstraties
tijdens DB GAULIfi's bezoek aan Kreuznach georganiseerd door het
Duits-Algerijnse comité van WISCHSEWSKI. De partij acht deze
demonstraties inopportuun en wenst niet door dergelijke acties
het risico te lopen zichzelf in opspraak te brengen. Bovendien
is tot dusver nog onvoldoende duidelijk hoe het comité wordt
gefinancierd. Ook dat moet worden opgehelderd.
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Tweede helft december 1958.

