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Spanje
VORMING VAN EEN CHRIS OIBN-DEMOCRATISCHE GROEPERING

Het regiem van FRANCO maakt een zeer critisohe tijd door. Wie enigszins de mogelijkheid heeft,
trekt zich steeds meer van de verantwoordelijke functies
terug om niet geoompromiteerd te worden. De monarohisten
werken hard om tegen de falange een krachtige beweging
te vormen, maar voorlopig denken zij nog aan een absolute monarchie, wat een krankzinnig anachronisme zou z i j n «
Sr is daarom in het geheim een christen-democratische
groepering opgebouwd, dis in alle provincies vertegenwoordigd is. De geestelijke vader is, zoals in Italië
-.DON STURZjO de geestelijke vader van de Democrazia Gristi,ana is, de democratische priester GIL ROBLES, die reeds
voor FRANCO een belangrijke rol in Spanje speelde en een
paar jaar geleden in een proces tegen stakende studenten
•Joptrad om voor de rechter voor democratische vrijheid te
pleiten en voor matige straf of vrijspraak.
De bovengenoemde christen-democratische
groepering is thans bezig een christelijk-sooiaal program
op te stellen. 2/ij heeft van alle provinciale verbindingsmannen voorstellen voor dit programma ingewonnen, an
onlangs was er zelfs reeds een geheime landelijke samenkomst van enkele dagen mat alle vertegenwoordigers uit de
verschillende provincies om. het programma op te stellen.
Het zal in de naaste toekomst klaar komen. De christendemocraten hopen, dat er een socialistische maar democratische partij naast de democratische christelijke partij
komt, daar zij anders te zwak zijn. Helaas hebben zij weinig steun van de geestelijkheid die te veel aarzelt of
FRANCO steunt.
De christen-democratische groep heeft een
afgevaardigde naar de troonpretendent DON JUAN-, die zij al
tt koning"
noemen, gezonden. Deze heeft DON JUAN over hun
plannen ingelicht, ivlaar de "koning1* luistert voorlopig nog
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te veel naar de aanhangers van een absolute monarchie.
DON JUM deelde het volgende mede: toen hij een paar jaar
geleden bij Paus PIUS XII was, heeft deze hem gezegd, dat
Spanje aan de Europese samenwerking moest meedoen. Dit
heeft op DON JUAN en ook op andere Spanjaarden die er van
hoorden, grote indruk gemaakt. Dezen willen nu inderdaad
nauwer met de overige Europese landen samenwerken.
De christen-democratische beweging wil
een Europees gerichte, democratische en ook bewust sociale
christelijke politiek in Spanje mogelijk maken.
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