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laboor versohilt nauwelijks van de
Conservatieven te opvatting over de politiek: der Ses
in Europa. Evenals de Conservatieven beschouwt labour
de opriofatlng van B.B.ö. en Euratoom al» onverenigbaar
met de ei» van miet-disoriminering tussen de O.B.B.Ö.»
landen onderling. De kwade genius ia Frankrijk, dat
deze beide overbodige en met de O.E.B.G. niet verenigbare projecten heeft doorgezet. Be keerzijde van die
medaille was dat Frankrijk h»t tot stand komen van een
vrijhandelSfcone, zoals van Britse kant voorgesteld,
heeft getorpedeerd. Be reden daarvoor was dat de franse industrie niet bereid was aioh aan Britse oonourrentie ïiloot te stellen» Be Buitse oonourrentie vond men
al moeilijk genoeg te verteren, maar doordat AIXSHAtffiR
s-^eds bereid blijft tot eenzijdige politieke oonoes»
Bies tegenover Frankrijk» menen da transen over voldoen*
de tegenwicht tegen de mogelijke eoonomiaohe gevaren te
besoklkken. * Beste franse houding is niet typisoh voor
het regiem - Be 8AULI&, maar loopt als een rode draad
door de hele benadering door frankrijk van het probleem
der Europese integratie.
Hog op een ander punt was er overeenstemming tussen laboor en d* Conservatieven. Be politie*
ke leiding van beide partijen namelijk zag sioh, toen
aij het idee van een vrijhandelszone wilde propageren»
voor een identieke moeilijkheid geplaatst, namelijk de
houding van de Britse industrie. Bie houding kwam hierop
neer, dat in takten van industrie, die voordejum van een
vrijhandelszone verwachtten, zowel de werkgevers als
werknemersorganisaties voorstander waren en in die »in
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drufc op de politieka leiding uitoefenden. Omgekeerd*
In dia -takken van industrie, waar men nadelen verwachtte t waren werkgevers en werknemers tegen en oefenden in die negatieve zin druk uit* Die negatieve
druk was sterk en aowel iabour als de Conservatieven
heeft het 4e nodige moeite gekost tegen respectievelijk vakbeweging en werkgeversorganisaties hun wil
door te drijven.
Sou laboor na da verkiezingen aan het
bewind komen» dan 2ou men weliswaar een nieuw initiatief kannen verwachten, waarbij gepoogd aou worden de
kloof tassen de Ses en de Seven te overbruggen» maar
het totals beleid zou in hoofdtrekken niet anders
zijn dan dat van de regering-MAXJMlLLAlï. Het eerste
doel moet nu zijn cm, al naar mate de &es zich consolideren» ook de ^even te üönaolideren. Be mogelijkheid
van Britse toetreding *ot de B,E.G,» zoals hier en
daar ook in Engeland gepropageerd, is nooit reëel geweest» omdat de Fransen zioh met hand en tand daartegen hebben verzet. Ook in dat opaioht zijn de interpretaties van iabour en Conservatieven vrijwel identiek.
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