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Be discussie over de toekomstige politiek van
de Democrazia Criatiana wordt intern en in het publiek met
groeiende felheid voortgezet» De situatie verandert voortdurend. Sommige openbare verklaringen van de "correntl*
zijn uit tactische overwegingen gechargeerd of anderszins
op een bepaald tactisch doel gericht, dat pas later openbaar wordt, Vaststaan op het ogenblik echter de volgende
feiten:
Nadat MORO met de rechtaataande DüHOTEI geconfereerd had om een compromis te vinden en de fanfaniani dit
nogal kwalijk genomen hebben, schommelde MORO weer terug
naar de meer linkse koers* In een veelbesproken televisiepersconferentie verklaarde hij, dat op het congres van de
Democrazia Criatiana in Napels eind januari in wezen niets
andera te voorschijn «al komen dan een midden-linkse regering» Hij liet open of dit al steun of medewerking van de
NENNl-sooialiaten betekende» In ieder geval werden de rechtse groepen, vooraan minister aONELLA, SCELBA etc* hierover
zeer verontwaardigd en sindsdien werd van deze «ijde voor
het eerst met splitsing gedreigd, indien de leiding van de
partij met de NENNI-socialisten zou medewerken zonder vaste
garanties ten aanzien van Westelijke aamenwerking, NATU,
verwerping van samenwerking met communisme etc. Daarmede is
de interne strijd in de Democrazia Cristiana in een verder
en feller stadium getreden» Ook ministers als SCKLBA, RGMOR,
CQKJMBQ spreken zicht iets genuanceerder» in dezelfde zin
ala GONELLA uit t geen samenwerking met NENNI, indien deze
niet met de communisten breekt en een duidelijke pro-Weetelljke koers houdt; indien deze garanties niet gegeven worden,
moeten nieuwe verkiezingen gehouden worden, omdat aan de kiezers een zo fundamentele wijziging naar links bij de laatste

verkiezingen niet uitdrukkelijk In het vooruitzioht
gesteld was.
Eeohts en linke gaan dus scherper tegenover elkaar staan in de Democrazia Crietiana en MOfiO
probeert nu met enkele gematigde Dorotei ala TAVIANI
etc, «en oompromis-fonaule voor te bereiden. Hoe deze
er uit zal zien is nog niet te voorspellen,
Bén bepaalde passage uit een rede van
M?*8i in Milaan over de mi van MAÏTEI heeft in de
kringen van de rechtse frmö%ifleden van de partij grote verontwaardiging verwekt» PAJïEAJFX onderstreepte nadrukkelijk de grote verdiensten van MAÏÏBI en de BNI
voot de economie van Italië en ging »o ver dit werk van
MAEfBI ook belangrijk te vinden met het oog op de buitenlandse politiek van Italië«
Deze verklaring ia inderdaad aeer opvallend. Sen rechtskatlioliek bïa* ?an Genua, "II Nuovo Cittadino", dat
dichtbij kardinaal SIBI van Ganua staat, acareef onlangs
het volgende; de lieer MAfïBI heeft kortgeleden in Münohen
één verklaring afgelegd voor een persconferentie, waarin
hij zeide, dat het voor de stabiliteit en continuïteit
van de olieverzorging van een land beter is niet van een
olieproduoerend land alleen af te hangen, daar dan situaties kunnen ontstaan zoals in 1956 in het Midden-Oosten.
Daarom koopt Itali'é van verschillende landen ruwe oliet
dus ook Van de Sowjet-Unie. Italië koopt van Hualand ongeveer 1f^ van sljjn total» behoefte, dus niet zoveel, dat
dit politiek nadelig zou kunnen zijn* Hst blad van Genua
zegt echten MATTEI koopt veel meer dan 17^, misschien
zelfs bijna dt helft van zijn behoefte uit Rusland; boven»
dien betaalt hij slechts oa. 1i dollar voor een kilo ruwe
olie, terwijl ds Sowjet-ünie deaelfde olie voor 3i dollar
aan Polen verkoopt* Dit is dus duidelijk een Rueaisohs
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dumping uit politieke overwegingen om Italië van Rusland
afhankelijk te maken*
In Zwitserland 10 fel gediscussieerd over
de kwestie of men de oliepijpleiding van Genua naar
Münohen over Qost~2w;itserland SBOU laten lopen* Dit is nu
inderdaad geschied, hoewel in de Zwitserse katholieke
partij grote oppositie hiertegen bestond. Kennelijk heeft
KÏAÏTEI Zwitserland goed betaald voor deze toestemming*
ÏÏAfïBÏ zou over veel geld taaonikken, dat hij ook aan
linksgezinde kamerleden van de Demoorazia Crietiana zoals
de invloedrijke £ong* en zeer intelligente links-?anfani~
aan MAIsFAffl ter ^esohikfcing js*01tt die met dit geld
internationale christen-democratische contacten met LatijnsAmerika en Afrika wil financieren.
MATÏEI ie persoonlijk zeer goed bevriend
met leidende ataatalieden in het Midden-Coaten, Egypte, PU?
en de koning van Marokko *
Al deze elementen spelen een grote rol op
da achtergrond en verscherpen de strijd tussen links en
rechts in de Democraaia Cristiena. De rechteen hebhen geen
beawaar een sterke sociale politiek te voeren, maar het is
gevaarlijk dili in deze situatie van de Qost-West-relaties
te doen, aldus een vooraanstaand lid van de D.C.

