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In gezaghebbende ĥristen-democratisone
kringen te Home gelooft men, dat de Italiaanse regering
tot eind januari, de termijn van het nationaal congres
van de Democrazia Cristiana, uiterst voorzichtig zal
zijn in het nemen van definitieve standpunten ten aan-
zien van Europese aangelegenheden. Het mag echter als
zeker worden aangenomen» dat men enerzijds een uitbrei-
ding van de Zes met het Verenigd Koninkrijk toejuicht,
vooral de linkse christen-democraten» doch dat er ander-
zijds twee factoren zijn, die tenminste tot enige terug-*
houdendheid zullen leiden, te weten; de rechtse groep
van de Democrazia Oristianaf die een versterking van het
Europese socialisme door de Britse Labour niet gaarne
ziet, en het algemene wantrouwen tegen de Britse concur-
rentie in de Middellandse 2ee, Midden-Oosten en Afrika.
Tenslotte speelt vermoedelijk - dit lieten figuren uit
de directe omgeving van FANPAHI uitkomen - ook nog een
rol de vrees, dat met het toetreden van Engeland Italië*
tussen drie grote mogendheden komt te staan - Frankrijk,
Engeland en West-Duitsland - en dan nog minder dan voor-
heen er in zal slagen als een van de "groten" te worden
beschouwd en behandeld«

Daarom wordt het plan Be GrAULLE niet zonder
meer aanvaard; integendeel, uit de laatstgenoemde over-
wegingen onderkent men in de voorstellen wederom het
streven van Be GAULLS , door het handhaven van de soeve-
reine positie van elk land, juist de Europese grote
mogendheden de mogelijkheid te bieden een dominerende
positie onder de landen van de Europese gemeenschap te
verwerven*
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