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Suid-Amerika '" -

W CHRISTEN-DffJOCRATISCHE PARTIJEN gr 2UID-A&ËRIKA

De jonge christen-democratisch* partijen in
2uid-Amerika hebben de overtuiging, dat zij een bijdrage
kunnen leveren voor de oplossing van de economische en
sociale problemen» Bij de meeste van deze politieke par-
tijen is de oriëntering neutraliatiaoh* Be leidende figu-
ren schrikken er niet voor terug uitnodigingen van de
Sowjet~?nie en het Centraal Oomitl te aanvaarden*
Gelukkig hebben deza politieke partijen ook leidende figu-
rant dia er van overtuigd zijn, dat zij gebaat zijn met
een nauwere aamenwerking mét de Europese christen-democra-
tische partijen* Zij geloven, dat een sociale constructie-
ve en moedige politiek de communistiache penetratie kan
tegenhouden, doch dat zij daarbij dé steun van West-Europa
en de Verenigde Staten nodig hebben* Ben van de meest
gessaghebbenden van hen i« CALDERA, de leider van de Venezo-
laanse christen-democratiBche regeringspartij, de COPEI, en
voorzitter van het parlement. Hij ie een man van formaat»
Europees en internationaal, geschoold en met een breda poli-
tieke visie. Hij brengt thans een bezoek aan Europa en
heeft ean persoonlijk onderhoud van twee uur met ADENAUER
gehad. Hij heeft er bij de Bondskanselier op aangedrongen
Latijns-Amerika bovenaan te zetten in da rij Van landen,
die voor ontwikkelingshulp in aanmerking komen» Bovendien
heeft hij er bij ADENAUER met de meeste klem op aangedrongen
nog dit jaar aan reis naar Latijna-Amerika te ondernemen*
fevens heeft hij de Bondskansaliar varzooht bij «ijn onder-
houd met Bobert ItTOBlf de aandacht te vestigen op de grote
betekenis van de politieke activiteit van de christen-
democraten in Latijna-Amerika. Deze activiteit is niét al-
leen van belang voor Zuid-Amerika, maar voor de gehele
Westelijke wereld. - ADBRAöIlB hééft beloofd deze kwestie
ter sprake te zullen brengen*
CALD£RA heeft verder in Belgi'é Minister LEPËVRE en de Bel-
gisohe koning ontmoet*



auidamerikaaniie christen-deraocratigche kringen
hebban ook al contact opgenomen met President KBNNEBI»
Ean Van hun zegslieden had de overtuiging ge kragen, dat
de president vol begrip was en de noden van Lati-jns-Ameri-
ka goed aanvoelde* Doch teleurstellend was, dut hi| wei-
nig of geen begrip had voor de oürieten-demooraten» Waar-
schijnlijk wilde hij zijn carrière als democratisch poli-
ticus niet compromitteren door een dergelijk chriaten-
democratiech contact. Wel waa in Washington gebleken* dat
de Minigter van Justitie» Robert EETOaDY, meer begrip voor
de betekenis van de ohriatelijke demooratie voor £uid-
Amerika had getoond,

Ook op het gebied van het vakverenigingswezen
zou in Üuid-Amerika het nodige zijn te verrichten. In ver-
band hieaaaede heeft de voorzitter van het Intemsttlonaal
Ohrietelilk Vakverbond* VAïïISTENDAEï.» in ânïiail een be*
zoek aan Washington gebracht. Hij had aldaar een onderhoud
met Dean RÜ3K, de onderetaatseecretaris voor Intar-Ameri-
kaanae 2ak»nt Hobert WOODWAHD, en het werkteam voor Latijna-
Aiaerika vaii het State Department. Hy heeft voor jsijn groot-*
se plannen betreffende Iiati|tt*-Aaierilca veel begrip gevonden*
vooral bl| wociDWAJEïï)» ea plannen zijn voorgelegd voor vor-
mingawerk, propaganda, opbouw ven organisaties op vakbewe-

** en oultuftel terrein* De totale kosten van het pro-
aouden 24 aiil̂ oen dollar aî n* Op grond v*n het gesprek

in Washington had VA5I3TENDAEL de indruk, dat het mogelijk
was dat de Verenigde Staten ongeveer de helft van deze koe-
ten voor hun rekening zouden nemen»

Üwaede helft februari 1962.


