U 4937/62 - C 46 - P1/PS9.

7 mei 1962

GEHEIM

v7
Laad:

Duitsland/Spanj e.

Onderwerp:

.Opvattingen in Westduit se politieke kringen
omtrent eventueel toetreden van Spande tot
de E.E.G.

Referenties:

Datum van
waarneming:

Tweede helft april 1962.

Bron:

Betrouwbaar.

Opmerkingen:

Mede verzonden aan:

de Minister van Buitenlandse Zaken.

Aan Zijne Excellentie Prof. Dr. J.B. de QUAY
Minister-President
Plein 1813 no. 4

'S-GRAYENHA.GE.
GEHEIM

7 mei 1962

U 4937/62 - C 46 - P1/PS9.
GEHEIM

Duitsland/Spanje
OPVATTINGEN UT WS3TDUII3E POLITIEKE KBÏÏTÖEH QMTBENT EVENTUEEL TOETHEDEN TAS SPANJE TOT BE E.E.G.

In Westduitse politieke kringen heeft men nog geen
definitieve besluiten genomen ten aanzien van de verhouding E.E.G.-Spanje. Vaat staat, dat men voorlopig sleciita
denkt aan een associatie, die, alleen al om het feit, dat
Spanje economisch niet rijp is voor volledig lidmaatschap,
pas na een vrij lange periode in lidmaatschap sou kunnon
overgaan; ook staat vast» dat men deze associatie "wohlwollsnd prttft**
Hatuurlijk is bekend, dat er van andere zijde ernstige bezwaren ten opzichte van FRANCO-Spanje «orden gemaakt. Daartegenover wordt door genoemde leringen het volgende gesteld:
1.
Direct na de oorlog hebben de Verenigde Naties in
de Spaanse &aak ernstige fouten gemaakt - daarmede net
FRANCO-regime opnieuw hecht in hst zadel geheven. Het was
de tijd, waarin de Verenigde Naties - met medewerking van
de landen «n kringen, dis nu zo fel tegen Spaans* aansluiting bij de Gemeenschappelijke Harkt ageren, wél een grote reeks communistische landen opnamen; tegenover Spanje
echter «en harde houding aannamen. Deze harde houding was
gebaseerd op argumenten «n motieven, dis op ds communistische landen niet toegepast werden.
2.
Waarom heeft men dezelfde bezwaren, dis nu tegen
Spanje in verband met ds Gemeenschappelijke Markt gemaakt
worden, niet tegen opname van Portugal in ds NAVO gemaakt?
Hier zijn vergelijkbare grootheden in hst spel, ook al is
SALJLSARs regime niet geheel identiek met dat van FRANCO.
3.
Ds liberalisering in Spaans is vssl vs3?dsr gevorderd dan ds tegenstanders van aansluiting of associatie
willen erkennen. Er wordt een campagne gevoerd, dis in
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zeer veel opzichten sterk overdrijft. Wanneer d* houding
van de tegenstandera van FRANCO «n van d* associatie van
Spanje oprecht zou zijn « waarom passen zij hun grondbeginselen en-eisen dan niet in gelijke mat« op Afrika toe?
Baar worden vele landen met de Gemeenschappelijke Harkt
geassocieerd, waar dese grondeieen evenmin, ja nog minder
worden vervuld dan in Spanje*
4*
üuid-Slavi'é - hoe kan men bij de grote hulp, die
2uid-31avi'é van Westerse zijde gegeven wordt en bij de
sympathieën die dezelfde kringen» die zo aterk tegen
FHAHCO gekant zijn, vaak tegenover TITO aan de dag leggen,
spreken van een objectieve beoordeling, die de wezenlijke
belangen in Europa op het oog heeft* onder wezenlijke belangen niet alleen de materiele, economischo te verstaan,
naar ook de ideologische - om van de militaire maar te
zwijgen*
5*
2ij, die zich tegen aansluiting van Spanje verzetten, onderschatten of houden zelfs in het geheel geen rekening met de sterk vormende krachten, die in Europa gebundeld zijn. Het liberalieeringsproces, dat in Spanje ontegenzeggelijk gaande is, zou door associatie alleen maar versterkt kunnen worden- door afwijzing alleen maar verzwakt,
of aelfs gestopt.
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