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BE HOUDING VAN BE ITALIAANSE HEGERING- OP DS ESSÖPESB

TOPCONFERENTIE f E PARIJS

Na de Europese topconferentie te Parijs
is liet standpunt van Itali'é zakelijk Biet veranderd.
PAHFANI heeft dit duidelijk voor de Kamer uiteengezet*
Itali'é blijft verder overtuigd voorstander van de su-
pranatianale integratie, van de Atlantische samenwer-
king, yaxi pogingen Engeland er bij te betrekken, maar
beslist 20, dat d* integratie er niet onder lijdt.
Tegelijk echter blijft voor Italië de angst voor een
Franse of Frans-Ihiitae dominatie bestaan.

Zoals gesf£̂ t ia in d«ze principiële hou-
ding geen enkele verandering gekomen. Zij komt in gro-

delen m»t d* houding yan Nederland orereen, met dit
dat Italil ai*t ao*m groot voorstandftr is

van een spoedige daélneming van het Terenigd Koninkrijk
uit vr«es dat de integratie er onder aou li|den. Aaa de
andere kant zijn de betrekkingen tussen Engeland en
Italië de laatste tijd zeer verbeterd - de Demoeraala
Criatiana zond in het najaar enige Kamerleden naar Lon-
den en in juni zal een Engelse groop Itali'é bezoeken,
nog afgezien van het belangrijke bezoek vak MAGMILLAN
in het vorig najaar.

Bat Italië aich niet meteen en openlijk
achter of beter maast Minister LOTS schaarde la Parijs,
had hoofdzakelijk binnenlandse redenen: de regering
maakt een zeer moeilijke tijd door, alles hangt van d*
goodwill en het geduld Tam d« regeringspartnera af, of
sij de regering FAÏÏPANI nog willen laten leven, de «ne
interne criais volgt de andere. Zo vroegen de linka-
republifceiaen, d.w.z» de linkerrleugel van de republi-
keinen, een duidelijke uitspraak voor een confederatie
a la D« GAULLE, oa daardoor de Engelsen er bij te



betrekken, waartegen zich weer de rechtervleugel
van de Bemocraaia Gristiana verzet, die de Engelsen
niet wil opnemen, tenaij de integratie voltcomen is ge-
waarborgd. Onder dexe omstandigheden moet PAH^ARI alle
moeilijkheden uit de weg gaan, aa&eï's kan hij aangeval-
len worden a) omdat hij *« prô -ïkaas i«» l») door ande-
ren omdat hij achter ADBNAÜSR aanloopt, c) omdat hij de
Britten wil uitsluiten, enz. Dit ia gevaarlijk voor hem,
vooral al» men hierbij nog; d» interne moeilijkheden fee»
trefct, j&oals B.v. de ŝ onflieten met d* prfcvineial* rege-
ring van Sicilië.

Dit -zou de oorzatafc aijn, waarom FAN?A1̂ I zo
terughoudend was in Parijs. In d« gaak zelf bestaat geen.
verschil aet Höderlaad» ii0ó̂ !iteiisi ten assusicii v«3a de ar-
ĝ mentatie en de taktielc van Minister LUNS. Hieromtrent
ii men te Rome weinig voldaan: FANFANI zei reed» in de
Ee«)»rf dat de Nederlandse Minister van Buitenlandse Za-
ken met argumenten werkte, die elkaar uitsluiten: hij
wii integratie «n Sageland oesliat er Mj feetrekfcen. Bo*
vendien acht men de al te atrafcke houding «f taktiek op
dit ogenblik te riskant. Daarom wordt het toegejuicht,
dat ?A1FANI een öompromis vond en hoopt dat langs een ge-
leidelijke weg «en politieke samenwerking toch tot stand
«al komen.
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