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Het congres van de Democrazia Cristiana (D.C.) de houding van MORO.

1.

Sedert MORO geen regeringsleider meer is - mei 1968 - is hij veranderd.
Uiterlijk is hij mager geworden, hij is stiller en voelt zich gefrustreerd. Vroeger de "hidden persuader" genoemd, de man van "bemiddeling
en compromis, openbaarde hij zich op het congres van de D.C. als een
aggressieve opponent, steunend op een kleine-, minderheid.
Stond hij vroeger rechts van FANFANI, ditmaal trachtte hij deze "links
zu uberholen".

2. De these van MORO is deze: De groep DOROTEI heeft met steun van
opportunisten als FAJTFABI en TAVIANI een machtspositie in de partij
verworven en de linkse stromingen gewoon uitgesloten. Hier toestaat een
onbillijkheid omdat vertegenwoordigers van deze linkse groepen wél in
de regering zijn vertegenwoordigd maar niet in de partijmeerderheid.
MORO dreigde "bij het voortbestaan van deze tegenstelling de vertegenwoordigers van de linkse groepen uit de regering terug te trekken. Hij
sprak zelfs van een "dissenso" - "bijna dus een splitsing - in de partijr
Zijn vrienden hebben dit achteraf teruggenomen.
Staatssecretaris PEDIM zei letterlijk tegen bron: "Hij heeft de partij
in tweeën gehakt".
Dit werd tegengesproken door MORO1 s vriend MORLI1TO, belangrijkste figuur
van de MORO-groep. "Wij willen geen crisis noch in de partij noch in
de regering, maar wij beogen een uitbreiding van de partijleiding naar
links". Secretaris generaal PICCOLI ging hierop in zijn repliek reeds in.
3. MORO en MORLIÏÏO beschouwen de groepen "FORZE MJOVE" en'BASE" als de
meest dynamische en constructieve groepen voor de toekomst met een mogelijkheid voor jeugd, intellectuelen en arbeiders.
MORO's analyse betreffende de communistische partij en de "strategie
van de aandacht" tegenover het communisme - een abstracte analyse, die
aansloeg bij het publiek - bergt het gevaar in zich van een onderschatting van de kracht van het communisme in Italië en de sterke band die
er nog altijd met Moskou bestaat.
Het principiële vraagstuk: hoe stellen de linkse katholieken zich op
tegenover de communisten werd niet opgelost. De onzekerheid is hiermede
nog toegenomen.
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4.

De leider van de groep "Forze ÏTuove" - DOÏTAT CATÏTÏT - heeft reeds
op eigen initiatief met de communistische fractie-leden in de commissie
van justitie uitstel van "behandeling van het echtscheidingsvraagstuk
"bewerkstelligd in ruil voor een eerdere behandeling van de regionale
autonomie, waarin de communisten sterk zijn geïnteresseerd.

5. De kleine republikeinse partij, onder leiding van LA MALFA handhaaft de
houding tegenover de communisten. LA MALFA heeft een scherpe uitval gedaan tegen zijn oude makker MORO. Hij betitelde de actie van MORO als
ingegeven door opportunisme, persoonlijke frustratie en gebrek aan
verantwoordelijkheid ten opzichte van de democratie.
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