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GEHEIM

EN D£ S.E.Q.

In de redevoering, die Premier MACMILLAN
te Stockport heeft gehouden, heeft hij zich in positiever
en geestdriftigê  termen over Engeland* toetreden tot de
S. E. G. uitgelaten dan ooit tevoren.

In Westminater besefte men onmiddellijk
wat hiervan de oorzaak was* MACMILLAN wilde het gras voor
de voeten van de liberalen wegmaaien, die zich als enige
partij in het land opwerpen» welke positief voorstander
van net Britse lidmaatschap is.

In politieke kringen meent men echter,
dat er nog een andere reden is waarom verwacht mag worden,
dat MACMILLAN en de rest van de regering zich in de toe-
komst in positievere zin zullen uitlaten. Het is een voor
iedereen duidelijk waarneembaar feit, dat men onder politi-
ci bezig is geleidelijk kleur te bekennen* Het aahtal arti-
kelent dat in de Britse pers voor of tegen het lidmaatschap
verschijnt, wordt snel groter* Vooral bij de Labourparti j
merkt men op, dat de socialisten bezig zijn de partijleiding
te dwingen stelling te nemen, hetgeen &AIT3KELL tot heden
geweigerd heeft.

Op 2 april versghean van de zijde van de
Fabian Society een pamflet, geschreven door W. PICKLES,
lector in de Politieke Wetenschappen aan de universiteit van
Londen* Het pamflet heet "Not with Europe: the Political
Case for Staving Out". Zoal a de titel zegt is PICKiES tegen-
stander en propageert hij d« gedachte, dat Labour van tevo-
ren dient te verklaren, dat zij bij «en terugkeer aan de
macht tegen Engels lidmaatschap van de E. E. G. is. Indien
Labour een dergelijke verklaring officieel zou doen bij mon-
de van de partijleiding, zou die verklaring een algemene
verkiezing waarschijnlijk ma kim, in welk geval de Labourpar-
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tij haar verkiezingscampagne bekoort te baseren op ver-
werping van liet lidmaatschap van de E.B.G. en. het hand-
haven van het Gemenebest. In dat geval zou Labour een
goede kans maken om de verkiezingen te winnen. PICKLES
waarschuwt met grote nadruk tegen de politieke gevolgen
van En geland a lidmaatschap, vooral voor de Labourpartij,
die haar ordeningaprogram zou moeten prijsgeven en zich
met een kapitalitische laissez-faire politiek en econo-
miezou moeten verzoenen»

Ben andere socialistische academicus,
Profeasor E.J. MEADE, verklaart in een publicatie van
het Instilrute of Economie Af f airs, dat Brittannië lid
van de E.E.G. behoort te worden, mits de E.E. Gr. een libe-
raal en extraVert karakter KOU vertonen en niet in een
gesloten, parochiaal Europees blak zou ontaarden. Hij
meent, dat liet lidmaatschap waarschijnlijk «en einde zou
maken aan de stagnatie en slapheid in de Britse economie.

Belangrijker evenwel dan de pamfletten
en perBartikelen is de houding van de vakbonden, die wel-
dra duidelijk zal worden. Er bestaat een mogelijkheid,
dat GAITSKELL zal trachten de vakverenigingeleidere over
te halen debatten over de E.E.G. te vermijdeni zodat de
leiding van de Labourpartij tot het laatste toe een slag
om de arm kan houden, totdat de regering de voorwaarden
van het lidmaatschap kenbaar maakt. Hét te echter niet
waarschijnlijk, dat GAIISKELL er in zal slagen debatten
te voorkomen. De grote jaarvergaderingen van de vakbonden
zullen binnenkort gehouden worden en net is vrijwel zeker,
dat op alle agenda's moties zullen voorkomen over de E.E.G.
en Brittannl'ë. Dikwijla kunnen de leider» van dergelijke
vergaderingen net gevaar bezweren door een groep ongewene-
te mot ie e te herleiden tof een enkele motie van ongevaar-
lijke aard, maar zulks alleen Indien de gevoelene van de
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vergadering dit acceptabel maken.
Be eerste voorlopige agenda van een

de bondsvergaderingen is reeds publiek gemaakt. Het is de
agenda voor de jaarvergadering van de Union of Shop,
Distributive and JLllied Workera, een belangrijke bond* Op
de voorlopige agenda van dsze bond bevinden zioh zes
moties betreffende het Britse lidmaatschap van de E. B. G.
Vijf hiervan zijn tegen het lidmaatschap gericht; d» zes-
de ie eveneens daartegen geriant, maar steunt d» politiek
van de partijleiding om zich «o lang mogelijk op de vlakt»
te houden. Er ia geen motie vóór het Britse lidmaatschap.
De mogelijkheid is niet uitgesloten» dat de vakverenigings-
leiders zich op het; oude standpunt stellen, dat dé bond
slecht» in het lidmaatschap kan toestemmen, indien de voor-
waarden aanvaardbaar zijn. Maar waar het om gaat ie de stem-
ming in het debat en de mate van verzet die tot uiting komt.
Indien de eerste belangrijke bondaeonfersntie verzet tegen
het lidmaatschap som aantekenen, Is het zeer goed mogelijk,
dat ook de andere bonden dit doen* "Kr heerst de laatste
tijd meer verzet in bondskringen dan voorheen, en nu hét
ogenblik der beslissing naderbij komt, willen de bonden zich
laten horen en in sommige gevallen een openbare verklaring
van ÖAITSKELL afdwingen.

Het verzet in de Labourpartij tegen het
Britse toetreden tot de E.E.G, begint toe te nemen, hoewel
zowel voor-*- als tegenstanders zoveel mogelijk vermijden
GAITSKELL in een moeilijke positie te brengen door de lei-
ding te dwingen haar atandpunt te bepalen. Er mijn ervaren
politici, die menen, dat GAIISKELL, die in zijn hart voor-
stander van de E.E.G. is, misschien een geweldige slag aan
de conservatieven zou kunnen toebrengen door de E.E. G. af
te wijzen en het voor het Gemenebest op te nemen. Want de
ontevredenheid van de conservatieven over MMMJ3&è8 en de
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overige leden van de regering Is thans «o groot, dat de
Invloedrijke imperialisten onder de Tories liet eveneens
voor het Gemenebest zouden opnemen tegen de B»E. G.

Be anti-]Ë*E.Cr.'era onder de conserva-
tieven, onder leiding van het Lagerhuisilid 5ir Derek
WALTER-SMITH, zijn bezig een campagne voor te bereiden
voor nauwere toetrekkingen tussen de Gemenebest landen.
£r zal binnenkort een uitvoerig pamflet ver stellijnen in
verband met deze campagne.

301e de anti-E.E.B.'ers bij Labour zul-
len een campagne In de partij en de bonden organiseren*
Deze campagne, die onder leiding staat van C. JEHHHS»
secretarie van de ASSSE (Assoeiation of Superrlsory 3 taf f s,
Executiw» and fecnnieiana) in reeds in volle gang en de
kopstukken van de eampagne nekben anti-E.B.&.'-paBifletten
onder de vakverenigingsleidera verspreid. Deze campagne
zal zijn hoogtepunt bereiken in een publieke demonstratie
op frafalgar 5q.uare op ̂ september»

Eerste week april 1962,
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