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D« COPEI en andere £uidamerikaanse christ on-
democratische partijen zî n te beschouwen als sociaal
zeer vooruitstrevend, bijna socialistisch, ateer bezorgd
over de sociale ellende, anti-communistisoh, maar op bui-
tenlands politiek terrein naar neutraliame tenderend. 21 j
aebben veel sympathie voor Amerikaanse demoeraten; daarom
werd de aanwezigheid wsa McCORMICK op het wereldcongres
va» Jonge christen-democraten te Caracas gewaardeerd. In
Caracas hechtte men «r bijzondere betekenis aan» dat de
gehele Europese delegatie van jonge chriaten-demooraten op
weg naar Garacas in Washington door de president John
KENN"£DY en de Minister van Justitie, Robert KENNEDY, werden
ontvangen.

Een nieuw «a belangrijk element op kei bovenge-
noemd congres waa de aanwezigheid van Afrikanen uit ïïtKaadft,
Togo en Madagaskar. Een opvallende figuur onder hen waa de
ambassadeur van Opper Volta tij de UNO, GHÜIHMA, Deze gewe-
aen voorzitter van het christelijk vakverbond in zijn land
hield een bewogen rede, waarin ni j sprak over een christe-
lijke GHAKDI, zoala de La PIRA (burfeemeeater van Florence),
«rat aansloeg M j het religieus enthouBiasme, Hij bepleitte
verder een politiek neutralisme «n steun aan Cuba. Voor de
Lati jns-Amerikanen was dit een bevestiging van hun eigen
neutralisme.

De eerste consequentie van dit betoog was, dat
de zeer handige MA5PESO, Secretaris-Generaal van de CIxA.SC
(Confed.Lat.JLni.Synd.ChriBt. ) voor Se Caralbiache landen,
GHUIRMA uitnodigde voor een samenkomst met zijn mensen.
GHÜJRMA stelde voor, dat dé Lati jns-Amerifcaanse christen-
democraten en 4e Afrikaanse christen-democraten nauwer moe-
ten samenwerken en allereerst een rondetafeleonf erentie
ten organiseren. MASPSRO merkte naar aanleiding van deze
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plannen op: HNlet Europa, dat politiek belast Is, maar
wij, Latijns-Amerikanen, kunnen de christelijk* democra-
tie naar Afrika brengen!"

Niettegenstaande deze opvattingen ia dte
West duit se CDU bereid 200.000 UK te veteren van liet vor-
mingsinstituut aan de christelijke vakbeweging in Car*cas
(aangesloten bij het Internationaal Christelijk Vakver-
bond) en het vormingscentrum van de COPEI* Men hecht <¥*»!
betekenis aan het werk van deae instituten, omdat aij de
weeretand tegen het cooamunisme vergroten en een. positieve
bijdrage voor de verbreiding van een progressieve christe-
lijke politiek leveren.
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