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Land :

Italië.

Onderwerp ;

Toenemende kritiek op het regeringsbeleid.

Referenties:

\e helf
Datum van
waarneming:
Bron:

Betrouwbaar, met goede contacten in vooraanstaande Italiaanse politieke kringen.

Opmerkingen:

Verzonden aan:

de Minister van Buitenlandse 2aken.

Aan aijne Excellentie Prof. Dr. J.E. de QUAY
Minister-President
Plein 1813 no. 4
's-GRAVENHAGE.
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In recht a e christen-democratische kringen
in Italië i» men zeer verontrust, omdat de aanvallen op
de midden-linkse-regering sterk sdjn toegenomen. Men ia
van mening, dat een mislukking van de huidige regeringPA&fctltl ook zeer ernstige gevolgen voor die rechtse
chriaten-democraten zou hebten, die aan dit experiment
hebben deelgenomen. Bat wil zeggen, dat deze mensen voor
een lange tijd politiële uitgespeeld «ouden zijn. Ala
directe redenen geeft iaën op:
ten eerste het zeer verrassende en nog niet
verteerde feit, dat 1Ö.J de verkiesing van de nieuwe fractievoorzitter van de Democraaia Criatiana in de Kamer,
d» Heer MCCAGKINIj *ot «» *»• Minister van Publieke Werken - zijn voorganger, de meer rechtse GUIt werd nu
Miniater van Onderwijs, zodat alle "bedreigde" ministeries» defensie (ANDHEOTTI), buitenlandse zaken (3EÖNI),
binnenlandse zaken (TAVIAIfl) in rechtse handen kwamen niet minder dan 94 «temmen tegen kreeg van de rechtse
christen-democraten in de fractie. Bit w»s nog nooit voorgekomen. (± 199 voor)*
Het andere feit is liet verzet van de NENNLsocialisten tegen de atoombewapening van de NAVO. In de
senaat heeft FANPANI namelijk, tot verbazing van de eigen
partij» uitdrukkelijk geaegd* dat dit /aan de orde zou komen, omdat dit^reeds door de "vorige regering1* was aanvaard. Italië is voor net NORSTAD-STIKKEH-plan van NAVOatoomwapens ( evenals ADEHAUER) , omdat ItaliS tegen franse
en daarom tegen nationale atoomwapens in Europa ie.
FANPANI moest dit in de senaat zeggen, omdat na het kamerdebat te veel onzekerheid in de Biiropeea-Atlantiffche
wereld over de nieuwe buitenlandse politiek bestond. Ook
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