
24 januari 1959 U 456/59 - 0=4

Land :

Onderwerp :

Referenties :

Datum van

waarneming:

Bron:

Informanten

Opmerkingen:

Verzonden aan:

r

Frankrijk.

Plan van jonge MEP-ers om een Europa-Afrika-groep
in de zes EEG-landen te vormen.

Medio januari 1959.

Betrouwbaar.
Behorend tot de jongere garde van de MRP; kwamen ten
dele uit de katholieke jeugdbeweging en het verzet.

de Minister van Buitenlandse Sa ken,

Aan Sijne Excellentie Prof. Dr. L.J.M. BES L
Minister-President
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PIAN W «TOHÖE SsRP-ERS 01 EEN EüRQPA-APRm-<JROBP II DB

&ES EES-LAUDBH ffi VOBMSH.

Ben groep jongeren van de MRB halben
een groots plan voor een nieuwe Afrika-politlefc ontwik-
keld. 21j zijn in hun hart voor een meer liberale
Algerije-koers, zoals 8IMÖHBBT, HPIiIMLÏN en EBCÖDRT diQ
voorstaan» £ij aijn onvermoeibare voorvechters van een
meer constructieve, meer elastische Afrika-politiek,
die dus duidelijk niet integratie bedoelt, maar ook
niet in open tegenstelling met de opvattingen van De
GrAUMB is. Om deze politiek voorziohtig te propageren
en tooh een brede basis in het parlement hiervoor te
krijgen zijn zij bezig een groep ttBurope-Africj.üew op 1»
richten in het franse parlement. £ij menen 200 Kamer-
leden hiervoor te kunnen winnen en binnen enkele weken
hiermede voor de dag te kunnen komen, ïot deze groep
behoren politioi van alle gezindten, ook socialisten
dus; eohter weinig XHïR, hoewel attït ook van die kant eni-
ge steun ondervindt.

Hun plan is nu in de nationale parlemen-
ten van de overige vijf EEG-landen een overeenkomstige
olub *Eur0pe-Afriq.ue* op ta richten, DB t de bedoeling
dat deze groepen, die dus Kamerleden van verschillende
partijen moe-ten omvatten, in de zomer of in het najaar
een Europees-Afrikaans congres houden met Afrikaanse
deelneming. De plannenmakers spreken niet van integratie
maar van een "associatie Buropa-Afriks*. H«t is dus niet
geheel duidelijk wat zij willen, het is eerder ta begrij-
pen wat zij niet willen. Slj willen niet de simpele
"integratie" zoals SOïB2ËIiIE o,a. , maar ook g«en volledig
loslaten. De term wassociatie" doet dua aan iets anders
denken dan aan "Eurafrika11, Het is opvallend, dat De
GAUIIiS in zijn toespraak bij de ambtsaanvaarding eveneens
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de term "assooie" voor Algerije gebruikt», het Algerije
van de toekomst»«m daarmede de ontstemming van de Alge-
rijnse Kamerleden, die integralis ten zijn, uitgelokt
heeft. Het is dua niet onmogelijk, dat zij met deae
opzet Se GrAÜLEË aohter zioh hebben en ean elastische
Suropa-Afrika-politiek voorstaan, die tooh geheel in
het schema ven Be SAULiB past. Mogelijk proberen Bij
een nieuwe Franse Europa-politiek te voeren, die elas-
tisch, onopvallend en ook liberaal ia, en waarvoor zij
de steun van de overige v±jf landen hopen te krijgen.
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