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Italië

Sf AHBKnfï TAS If AMJ f «q«T» EUROPESE

B* plotselinge aanval van de linkse groepen in Ita-
op $• regering, ««B. positieve aanval om a* eindelijk

krachtig tegea SB $*&££& em de as Bonn-I'ariJs op te treden
en de banden met I*ondea nauwer aan te trekkea, kwam in liet
geheel niet als e«a Terraaslmg* Heeda 4m d« somer YSB
waa fee t d»ié«li|lc tat d« lïakae bladem alm "Eapresso*
Jtet najaar een flink» &rttfc vam links 0p d« r«g*riag tea
te van een aktievera Europa-politiek eisten en voorspelden.
Bat nu deae aanval toch velen verraste en zelfs leidde tot
bmt vermoeden dat Italië een regelrecate aa Londen—Roiae wil
vonaen en misschien terwille van deze as aet het uittreden
uit de E.S.G. wil dreigen, ia een "bewijs dat men de situatie
niet voldoende kent en daarom vertekent.

Iet Is «em feii dat Italië aeel weinig voelt voor
aet gaullistische plan van de politieke unie van staten en in
alle politieke kringen de voorkeur geeft aan eea geïntegreerd
Europa* Bovendien is het natuurlijk wars van iedere' Franse of
Prana-Duitse dominatia oinnen de 2es. Daarnaast bestaat aan
de linker kamt vaa kei parlement» d»w,s» linker vlemgel vaa de
Shriatea-demokraten, soeiaal-demokraten, republikeinen en
ê̂ ni-söcialisteji eea duidelijke voorkeur v«03? «teykeni aa-
aenwerkiag met Sroot-Brittannil omdat daarmede tegenover de
rechtse kraehtem van HE GrAHiï̂ ! en ABEITAOEI'a bondsrepubliek
een socialistische tegenhanger in de Lalaour-partijJ en in de ''
meer elastische Oost-We st~poli t ie fc vazi Macaiillan gevonden ia,
met de kaas dat later ook Skandinaviaehe landen als sterke so-
cialistische landen in het kielsog van Engeland de Europese
gemeenschappen binnengehaald kunnen worden.

Deze algemene tendens werd geuit, doch trad om twee
redenen niét te sterk naar vorenj ten eerste moet de Democra-
aia Oristiaaa sterk op haai* rechtervleugel letteaetg jimlst in
tijdperk vam de middea-links-regering* Deze reefetervletigel
voelt wel iet» voor de krachtige koer» J3M GADLLE-ADENAÜEfi en
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einder voor eem Sngöland» waarvan men n̂ oit precies weet
waar men aan toe is» dat aich tegenover Itali'é altijd slecht
gedroeg e» dat tegeaover Moskou te elastisch, optreedt, ïen
tweede was de regering zo sterk; met binnenlandse aangelegen-
hede&f met de stabilisering van haar eigen nieuw experiment
bezig, dat aij «f w«iöig veoar voelde* door al te aktief op-
tredea op het gebied van de buitenlandse, politiek aich aelf

*f

t vooral SBC vroeg wor de verkiezingen̂  ia vervroegde moei-
lijkheden te begevea.

Dese situatie kwam in beweging door drie oorzaken;
.̂ t-en eerste door het bezoek van BB GAULLS aan Boitsland en het
daaruit voorkomende spookbeeld van een Prana-Duitse fcoiaser-
vatieve, anti-coOTaunistische» militaristische domimatiet iets
waarvoer de liafcse parti|ea iö Italil nog meer bevree»S jdjm
dan de linkae partijen ia Frankrijk* ' Bit bezoek had in vele
bladen van Italil de wederopleving van an t i-Duit se gevoelens
bevorderd*
J?ea tweede door de fraaae verkleziagea die BE SAUIOjE 0p ee»
geheel ostverwaGhte wijjset door eea voor vier |aa3? oafcraakbare
absolute meerderheid jut de Assemblee, vrije hand op het bui-
tenlandse terrein laten, hetgeen een waai* schrikbeeld voor 4e
linkae partijen is»
ISen derde door de houding van £B £AQIiIiE tegenover de toetre-
ding van Engeland tot de Gemeenschappelijke Harkt en tegenover
met akkoord van Hassau tussen KENN3DY en MACMILLAH, waardoor
de indruk of de vreea kon ontstaan, dat BB Q-AULLE de verster-
king van de SATO en de uitbreiding van de Gemeenschappelijke
Markt zou tegenhouden. Bit sou dan tot gevolg kunnen hebben
dat DE GAUIJjE en Duitsland hun posities in Europa,, het Europa
van de 2e 3 vestigen, en dat Frankrijk eto Engeland ook in de
toekomst alleen met Amerika of zonder Amerika atooomogendheden
blijve»* Bit zou dam betekenejai, dat ItaliS iĵ afsleaabare tijd
nooit meer bij de hoogste regionen, waar de beslissingen val-
leî  rechtstreeks betrekkea zou zijn»

Hier tekenen zich. dus duidelijk een politiek era een
nationaal motief aft aagst veer eem sterke rechtse koers vaa
Duitsland en Frankrijk en angst veer een atlantiache deainte-
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desintegratie» waardoor Jtal$l geen kans aeeft, naast
rij k-Duitsland, ingeland ea natuurlî , Amerika aan zijn
trekken te koja«a» Bovendiea vrezen de #esal--socialisten en
dagenen van de linkse groepen die met KENÏTI ia ieder geval
willeas klieven samenwerkt», dat daardoor t» Eurepa degemen
het meeste te yertellen fcefcfosa die ean onts

die eern politiek voeren die d*
j van de NATO eigenlijk niet willen en daarom de antipoden
l van de neutral! 3 1 ia ene politiek van NENïïI zijn.
' ïte linkse graepeâ  <3ie dus niet zelf MJ ifBSITI beiio-
râ t, begessen te Tres«öt dat HHMi au ö©k «m i*se redeHSE
si i» ste-aa aan de middem-links-regering zou ontaeggen, omdat
nu ï̂tiat Tlafc VOQF Kerstala «ea krisis dreigde daal1
wegens de benoeming va& e«» preaidemt T&or de
de elektriciteitsbedrijven en wegens de nog altijd niet af-
gewerkte wet over de regionale ordening de Beaoerazia Cris-
tiana zijn groot ongenoegea duidelijk te ve ra taan gaf*

2oals Yftaii ta ftaül wer€ nm, ze irlak v00r de verfcie
zingem $M het bijzonder, TaijBa in een paniek genandeld. LA

€e leider vaa d* repmblikeiaeii feeeft ai ca, ma Met ®a-
studiewaekeijide vaa liet linkse bla4 *£L JPaatt©* Taa 21

waay al dase llmkae "beawareii tegen de rê eflag ge*-
uit wer̂ iem» tot ?AHJ?A!fI geweadt ea «.«& duidelijke pr©-Bagels«
koers geëist.. Op het genoemde weekeinde werden ook verwijten
aaa liet adres vaa d« Italiaanse delegatie ia Brussel gericht
die alet voldoeüde eaerglek tegenover ftankrî  K®^ 3l3a op-
getrede». Kennelijk gaat last hier om een veraciiil ia tempo en

de regeriag feeĵ alt* kaar standpmt aog volgens d« sJt-
vaa voô p septemfeear — de politieke partijen r«agerea

onder d« ifidrak vaa d« recemte dria feit*® die feovea geaeemd
ai jas beaóek vaa BS GrAÏJIiliE aan ïïmitsland -franse verkieaiagea
akkoord van Wassau en Franse houding tegenover Bngeland.

Hieruit keef t na de Amerikaanse en de Hagel se pers
(Rew ïark Hera3.d f ribune» Pinanclal ïimas» Sitardian, Observejr
«te) afgeleid dat LA 3fA£J& aan FAtfPAKI niets minder dan een
pakt of eea as JJondea-Rome aeeft voorgesteld* let ia niet
uitgeslotem» hoewel geer onwaar s oai juli j k, d|t LA MAJuFA dit
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gedaan heeft* lm weaem liggen de dingen véél re&ler em aaticb-
t«r&*vt fASfAÈ!» die in de laatste jare» het góéde fcontakt
met Engeland altijd keef t willen handhaven* heeft miei LA
MAIiPA nodig om dit ook nu te willen, Be argumenten, vnaa de
linkse partijen ai|n ook zijn eigen argumenten. Haar hij
weet heel goed lat M j Ingelaste en de hes* zeer geestverwante

een uitermate slechte dienst gou bewijzen als hi$ een
ksnfliïEt aet Barljs en Bonh sou forceren, hierop zom eem

dergelijke as in we a en uitlopen* Ook kan hij ziek juist nu
voer de verfcieisiageast en voortdurend bedreigd door een moge-
lijke krisi s niet veroorloven met de rechter kant van zijn
partij op een terrein, dat voor de Democrazla Cristiana niet
primair is, een fconflikt uit te lokken. Hij heeft juist daar*
43$ ia. de laatste maanden nooit zo opea tegen Parijs-Bonn po-
sitie gekozen als de Benelux-landen en een openlijk en for-
meel saaengaan met de Benelux-landen in de Europese politiek
vermeden. En PICCIOHI voelde er niet voor om voortdurend
als de ïieaiiddelaâ  «p te treden*

Wel moest er nu iets gebeureni BB öAÜUJjS moest ge-
*• *

waarsehawd worden en wel zeer duidelijk* Soals SOEOBSIt dit
vaü Ihiitae kant deed door zij» openlare redevoeringen ea deer
zi|n bezoek aan Engeland, moest Italiö dit doen door een be-
20ek van PICCIQVZ aan Bonn em een uitnodiging van EACMIItJÜAB

**

aan Home, Zoals de Benelux-landen en 5CHRODER, moeat nu ook
Itali'é DB GAOLLE laten weten of voelen dat Italië opkwam
veojp een toetjped̂ iag van îgeland tet de Semeenaèhappelijke
Markt* Hieruit kon dan Parijs ook meteen konkluderen wat het
alisuftg moest weten, dat Italië1 niets voor d* aa Bonn-Parij»
voelt*

Daarmede geeft FAÏTFAHï voldoende gevolg aan de druk
van zijn linkse vrienden̂  maar sluit de deur stiet voor een
be&oorlijk evenwicht binnen de 2es plus ̂ emp d«w»z* irriteeasrt
BB SAIüiSB niet sa sterk» dat ook de rechterkant van sijn par-
tij hem het leven zuur maakt*

Bovendien zou het irrfel sijn aan te nemen dat Enge-
land nog altijfl moet letten op "de publieke opinie» ook van de
kóaservatieve d*l«a vam het pafelieliif « ooit Itali* tot

als liet
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bondgenoot 2#m maken temkos-fce van [Frankrijk* Hét is VQOJ? Lon-
den «es gewoon spel van cl* traditloael* Engelse diplöst&tlfc
om zQn4ex grot t akkoorden d«w»r d* pr^ktlacfcfc organisatie va«
individuele ay»patï»lölm bi| SdROBBa* "bij ItaUl ©a
11 j k lm a« B«aalax*-lsaadea B® ÖAÏJI«U z« te eom&r«Ht» dat
nocix 9en bepaalde formele overeenkomst» aocii een bepaald land
verastwoordelijk kan mafc«» voor het verzet dat hij Kal on-
dervinden* Baaro» gal Juist Bagelaxitï een soepele indruk
Jaoe m«er des» ör^aaljaati* TBS k«t s^tl^-gamlllst^
vordertt zie de konkltisle vaa het bezoek vaa SCH101B1 aaa
L<mdeav aan het eind» waarvaa Londen zei ook nog langer
twee maanden te kunnen wachten. Daardoor heeft BE UAUIJÏS geen»*
fcaaats dez« besprekingen SCHlODEH-̂ HEAfH als tegen Barî s gê -
richt te beschouwen» Se® dergelijke vriendelijke konfclusla
zal dan ook na het bezoek van MACMILLAff aan fAHPAMI getrokken

wordem — ffilpt een feöwtjs dat aonder &a en sondsr
schap Home en Londen elkaar verataaa, aoals 3CHSODEH en
elkaar verstonden. Een as Home-ionden tegenover de a* Pari j »̂ -

**
Bonn plaatsen, sou Bonn in een positie dwingen, waarin SCHSO-
HR teéslist aio* talent wil kflm^tt «& aoti DE G-AÖBïiE de b*st*
mot leve» geven deze as nu juist wel op te bouwen0

Serst« kelft januari
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