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Spanje
ENKELE &EGEVKHS OVER 011, ROBLES EN DïïteOCBAÏISCHE
EN EUROPESE BEWEGINGEN IN 3PANJE

I» Spanje zijn vier christen-democratische
groepen. Eén groep met fcijn zetel in Madrid, maar met
vertakkingen over het gehele land, onder leiding van
ROBUSSj een groep onder leiding van Jimenez
hoogleraar van 5evilla; verder «i|n er nog
de Katalaanae autonoaiistisehe christen-democraten met
zetel in Barcelona en de Basken.
Gil ROBLES is een van de loekendste figuren
in Spanje, die een anti-FHANCO-positie innemen. Hij was
voor de burgeroorlog leider van een enigszins rechtse
katholieke i|arti.$t in de burgeroorlog eohter stond hij
aan de ei J de van de democratische coalitieregering,
vluchtte naar Portugal, waar hij op aandringen van
FRANCO gedwongen na» te verblijven, en is pas in 1953
naar Spanje teruggekeerd. Hij is thans een van de bekendste advocaten van Madrid, ie nomineel ook hoogleraafc aan
de universiteit van Madrid en staat daar bij professoren
en studenten in hoog aanzien. ROB1BS heeft als advocaat
nog een zekere vrijheid. Toch wordt zijn correspondentie
gecontroleerd en aijn telefoongesprekken regelmatig afgeluisterd. Hij kan echter ongehinderd naar &et buitenland
reizen. Hij is sinds een half jaar voorzitter van de
rtAssociacibn Espanola de Cooperacion Europea" in Madrid,
«mar hij vooral met zijn christen-democraten, maar ook
liberalen en socialisten voor de Europese aamenwerking
opkomt, op strikt democratische wijste. Be samenwerking in
ds Atsociaoibn tussen deze drie politieke stromingen is
«eer goed» 2ij staat in officieel contact met de Internationale Europe&e Beweging in Brussel.
Gil ROBLES heeft verder persoonlijk Teel contact met de
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gevluchte Spaanse socialist &IRONELLA, die de internationale secretaris van de "Oauche Européenne" is.
Be politieke aituatie in Spanje laat nog
steeds veel te wenden orer. De kerkelijke autoriteiten ssijn nog veel te afhankelijk van het regime; de
bisschoppen aijn allen trouw aan PRANCO, omdat «ij
door hem aan lome worden voorgesteld* Bij de jonge
clerus is echt«r reeda een nieuwe geest te bespeuren*
Eet ia verrassend hoe op seminaries de jonge g««atelij ken en theologanten scherp antl-PRAKCO reageren,
Er ia geen politieke vrijheid in Spanje.
Kort geleden had het Spaanse Syndikatencongres plaats.
De plaatsvervangende voorzitter wilde een vooretel indienen om de leidere van de vakbonden te laten kiezen
door de leden en niet door de regering te laten benoemen. Hij is dadelijk na het congres van zijn functie
ontheven.
FRANCO heeft nog altijd contact met fascistische groeperingen in het buitenland, o.a. met de
peronisten en de leiders van de beweging voor een Frans
Algerije. Daarom heerst er in de democratische antiPRANCO-groeperlngen grote bezorgdheid over de aanvraag
van Spanje om tot de E.E.G. toe te treden* Zij beseffen»
dat FRANCO politiek munt kan slaan zowel uit een ja als
uit een neen. leggen de 3es ja, dan ia het regime erkend en gijn prestige intern en extern zeer groot.
Keggen zij neen, dan kan hij in het binnenland d* gehele schuld op de democratieën a£achuiv«n. Want het is
voor Spanje economisch dringend nodig, een of ander contact net de E.E.G. te hebben en de schuld voor isolement
mag due niet op hem rusten*
Be Spaanse democraten hopen, dat de £*£«$,
noch ja noch neen zal «eggen, maar duidelijk zal laten
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uitkomen: wij gaan aecoord xaet toetreding van Spanje,
alletn echter ep deze politiefce voorwaarde:! demoeratisering van Spanje. Omdat evenwel de Europese Commissie
geen recht heeft een dergelijke politieke eis te stellen, verwacht men, dat deze door Het Europese Parlement
of de regering uitgesproken zal worden. Zij beseffen,
dat in economische kringen in Duitsland het gevaar bestaat, dat fci3 zich nieta van de politieke eisen van de
Spaanse bevolking willen aantrekken en Spanje zonder
meer in de E.E.G. willen laten opnemen. Bit sou voor os
democraten een zware slag zijn. Ook is het voor hen een
droeve zaak, als Westduitse bondaministere zoals ERHARD
en MEERKA'JPi. zich in Madrid met de Spaanse ministers als
goede vrienden laten fotograferen.
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