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Italië '

BEACÏIES £N VAÏÏCAAHSB BH OJBKELUKB EOTGEH OP DE
«QPEÏÏÏÏf<* HAAI OTES* 2QAI.3 DE2E IK 2HKBLB DBH

SEKBEIfEN VAI ITALIË 3203! SfAHD IS

De situatie in Italië1 ia zonder meer ge-
spannen* Aan de ene kant is er de nationaal-politieke
situatie met het kabinet-?AN?ANI - dat nu wel door een
ieder wordt erkend ala "de laatste en enige mogelijk-
heid* -, hetgeen betekent dat er geen enkel alternatief
meer ia, zelfs niet in geval van kamer-ontbinding en
nieuwe verkiezingen. Aan de andere kant leverden de ge-
meenteraadsverkiezingen een (ondanka alles) onverwacht
groot aantal "moeilijke gemeenten" op, d,w.2* gemeenten
waar praktisch het vormen van een homogene meerderheid
onmogelijk bleek. Dit worden de *giante dificili* ge-
noemd; Milaan, Genua, Florence, e»a. In geval er van
gean meerderheidYorming sprake ia, schrijft de wet voor
dat de Prefect (in positie te vergelijken met de CommiB-
aaria der Koningin in Nederland) een tijdelijke functio-
naris benoemt, die dan OOk "commissfario prefettisio*
heet. Van zulk een "oplossing* heeft men allerwege eohoon
genoeg en om haar dua te voorkomen» besloten de grote
partijen Om allea op allea te zetten, teneinde toon tot
een "eigen" oplossing te komen. Dit bleek met name in de
genoemde gemeenten aledhta mogelijk door regelrechte en
openlijke aamenwerking met de HENNl-sooialiaten ofwel dan
toch miaatena door hun steun.

Naarmate de wettelijke termijn verstreek en
de mogelijkheid van aulk een fzij het plaataelijke) "ope-
ning naar linkaH zich duidelijker begon af te tekenen,
ontwikkelde de kerkelijke overheid een bijzondere activi-
teit.
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Drle documenten rerachtnen van d±9 zijd*:
ten eerste een schrijven vam het geaamenlijke Spigcopaat
van Galatria over 49 nimmoraliteit van een samenwerking
in welke vorm dan ook tussen katholieken en de vijanden
van CJod en van de Kerk, de sociaai-communisten"; ten
tweede 99x1 herderlijk schrijven van het gezamenlijke
Epiecopaat van. Sicilia plus een telegram van datzelfde
Episcopaat aan de voorzitter van de Italiaanse Bisachop-
pencönferenti9»d9 aa.rtsbieach.op van Genua, Kardinaal SIRIj
9» t9n $9rd9 **n feöirfee, ss99.r »0&93?p9 TsjPiaf van SlHI at9lf
aan partij-secretarie MORO, waarin hij deze Hin nome di
Dlort bezweert af te 2ien van 9931 samengaan mét da sooiaal-
oommuniaten, waar, wanneer en hoe dan ook, omdat dit een
afglijden naar links som betekenen met onvoorzienbare ge-
volgen voor de toekomst van de democratie 9x1 zelfs van de
vrijheid van 49 Italiaanse natie.

MORO kon moeilijk andera dan dit schrijven
ignoreren; hij puTslinieerde h«t zelfs niet in d« Popoio,
orgaan van d9 D.O., waarvan hij Z9lf hoofdredacteur ie.
4119 andere bladen publiceerden SIRI'a brief wel * de een
om de ontoelaatbare inmenging Tam da Kerk in suiver poli-
tieke aangelegenheden aan te klagen, de ander om aan te to-
nen wat voor schavuit MORO en wat voor intrigant PAHPAHI
eigenlijk is, enz.

Nu is het duidelijk, dat SIRI in zijn positie
zich niet alleen gekrenkt voelt (en het gehele Episcopaat
beledigd acht), maar fat hij na de gang van zaken in zijn
eigen stad, in Milaan en in Florence (waar de onvermijde-
lijke La PIR*. aojuist met behulp van de HENNI-aocialiaten
tot burgemeester werd gekozen met een NENNI-socialist als
vioe-burgemeester), dat SIHI besloten heeft om *op te tre-
den" «

Voor een juist begrip is een vluchtig algemeen
overzicht vaj| Ét andere partijen gewenst:



De M. 3.1. is e on waardeloze organisatie
van heethöofdén « vaa een "fascistisch, gevaar" is geen
•$r*k*f het aijn alleen de sociaal-communisten, dit h»t
"dreigende fasoiauae" nodig hebben en ui t tui t en om zich
te beroepen op de hoge ideale** van de Reaiatenssa en de
onaantastbare vrijheid (aio) ran de democratie* Voor het
overige neemt nauwelijks iemand de M. S. I* au sérieux;
men ergert zsicii alleen maar.

partijcongres gehoudsn, waar men elkaar op de
d*rde dag bont en blauw heeft galagen 021 de (fraaie) zeal
half heeft afgeferokta totdat 4t politie totam «in het oeoi-
grea naar huis Joeg* Hat coitfliot ging nu «ens niet tus-
asn LAïJSO «n QÖY3KJI maar over de*.,. 1 8 geren naam aan de
partij. Men toöalöot aaA het ̂ artito öamoeratieo ïtali«ao
toe te voegen rtdi Ïïnioms Moitajföhiéa1* *

Be Iilböralen spelen nog steeds $921 grotere
rol dan hun eigenlijke sterkte «a toetatcenis vardient. On-
dat ai j mat de aooiaal-demoaraten «n de republikeinen de
dri* "oonTsrijereade*1 partijea wimia* d*w.K* hi» jswî fta-
de steira aan het één-klaurigö kabinet-FÂ ÏANI verlenen en

zij bovendien onmisbaar aijn, omdat hun overgaan
de oppoaitis, de vereiste (tooh al geringe)
aotit v«rai»iî ea» hi»g htt lot van lyuSfAlt

d« LlTaaralen. Op hun congres, twee wektn galedsn ongeveer,
hneft hét weinig gescheeld of ÜAMOODI had san PAKFANI
htt vertrouwen epgeatgd aa «tldm* f«a uitaiohtloise orinia
ontketend. Men heeft toen op hat laat at e momeat zowel van
Vaticaanse zijde als namens aRONCEI (bi«a étonné» de se
trouver ensemble'}) druk op MALAGGÜI uitgeoefend, omdat
"de tijd nog niet tijp was". Niettemin ia de huidige alli-
antie, of liever *ooav«3?geirfeit'1 («omla fANfARI «l JA *oar«»,-
t is* nu eenmaal noemt) ««n absurduia, daar aooiaal-demoora-
tsü en republikeinen op de metst hartelijke wijze de libe-
ralen verachten «m verfoeien als rt conservatief -plut o era-



ti«oh-antiprogr«nie£ tttig** ITiêttemia &e*ft 3IAI&SQBI
anksis minimum «issn g«fona.uleëj?4j wo#dt d&araas döo?
de obxirtoHlefflo&rsttii aitt voldaan» den v«£La$«& aijj
aisaog -d** "coalitie **.

ïiialCB vaa «l* qarieif«ïi*£l»Biooyatea «taaa de
SAJBA(ïAï-s»o«stiali«rtditf wi«r x.iid«? OBlang* *i ja -trouw
Ytrlöréü &«eft «n ^(eagsirolga daawatfi K**I? «s^urk 2ia&93?
is gskomea iot aiemanS minder 4a» d« Pau* (ffl«t wi» hti j

eya?i$ii4 -ïtttlKlWt toe» hij feortee tij ét am^aa-
ia Parijs was sa HOïïG^ÏJjï «qg Stantitia aldatar) ea.

aldus steeds meer esn «chts praktisereaèê k»th@ll«it aan
h*t warden is - ïietgëxoi iöt «021 ga?o«i«ad §0vosl vaa ®a~
"behagen V0*yt 4» de ÏEriagaa faa de Ïn1ï»3matiöaaule «n du»
z«kar In de Tooassra Vaa da P.3.D.I. SARA&AT ie voor het
ogealïXik miü of aa«öï» *idtg6t«34"t a*ig«ên roór dé poli-
tieke BifrAati« li e a 11 g t Biet loadelig ia.

Rog liakaer staan dt repubiiksinaa, dié so-
als lx*t ïtüoort, 3öïa,*apïi tHw«qtidl^ f*3?d««ld «i^a

(PAOGïiEöI) «a *iiak-3*m» (SSAJ^s) «a aldn»
h«ï^an om s i oh. met de 2«.fc«a te baiiosien. Hiui rtlink>
2i|m uitgésprokeii gnti-elOiriejaal en ht^lMtt ©th faat

de SS3Hl-^ooialiitt<i»*
Na h*t piürfeijaengras Taa dé P*3*l« i* de po-

ra». KMSX aziigsslma T^^sswaldii. De sttyoraiiijg Y«a
, uit^^st liakg, fewftüt T»wrt*3^t1» uit do alotsteia*
lg ds ^aaTo^rdtr v«a de ag* "^aafristi1*! wsifc*

is ostletöd aan &®t wooi-d *<ïai»jri araisti**, do
tank»» di« de Hongaarse opstand
» d* S>S*X*

*
op papiar aog ovaf een g*?la^» ' Ai>4»jrd4>a^i«id feescshikt,

Hij ii«tft "&M» g®-
zioht varlür^i". De toefcoiaatige leltler y«B d* gematigd»
stroiaing (die da rt opening naar links* nastreeft, oftewel
liet Dialoog mat de katiioliekan" } ia naar alle waatr schijn-



LCMBAEDI, in wie dua ook velen de opvolger van
NENHI zien.

De oojnmuniaten verdienen in het huidige ka-
der nauwelijks nadere aandacht. Zij zijn en blijven de
enige werkelijke partij ~ ÏÖG&IAm in en blieft k«a lei-
der, in alles ondergeschikt en gehoorzaam aan het Kremlin.
Zij stellen alles in het werk om een "opening naar link a"
te voorkomen en tegen te werken, ee critiaeren NEMI en
polemiseren met hem uit nagst - en terecht - voor een to-
taal isolement.

In de binnenlandse politieke constellatie
valt dua opt
a. het volkomen ontbreken van een nationale» principiële
reohtae partij, die een opbouwende en loyale oppositie-
plaats zou kunnen bekleden en aldus een behoorlijk tegen-
wicht vormen, pp dit ogenblik is er «rechte* alleen maar
ruzie, gestuntel en geharrewar.
b. Ook links fan de Democraala Criatiana bestaat er geen
werkelijk nationale, democratische, hechte oppositiepar-
tij. De kans* dat NEïïÏÏI zioh inderdaad "autonoom" maakt
&n zijn joyeuze entree in de rtdemocratische cirkel" zal
staken is, zoals gezegd, prakt is oh nihil* 2>e aociaal-demo-
craten (verdeeld) en de republikeinen (nog verdeelder) vor-
men twee splintergroep jee, die alleen kunnen dienen om een
uiterst geringe meerderheid aan fAHFAHl te verschaffen met
de noodzakelijke steun van de liberalen*

Reet de Democrszia Criatiana. Deze partij is
ónder MORO steeds verder naar link» afgegleden, waardoor
er geer sterke inwendige spanningen aijn gegroeid, die tot
(op het ogenblik nog niet te oversiene) zeer verreikende
gevolgen kunnen leiden. In feite beataam er thana twee D*O*1a

ïn velband met de rechtervleugel van de partij
moet gewezen worden op enkele vooraanstaande kerkelijke fi-
guren. D« belangrijkate kerkelijk» exponenten zijn «nti-MORO,



m aa*i-$RQlGBX» Be door HOBO (a! of niet
gedwongen) gevolgde koers en taktiek druisen - zoals
aangetoond ~ lijnrecht in tegen de meest expliciete en
categorische kerkelijke richtlijnen, interventies c,q.
verboden en waarschuwingen. Dit brengt met aich mee»
dat net gezag van dé kerkelijke overheid aanzienlijk
aan prestige heeft ingeboet. Hetgeen voor de ongtlett©r~
de massa van hét "volk* een soort vaeuum dreigt te
scheppen» dat de grootste gevaren in zich zou bergen.

D« bezorgdheid, het gevoel van dreigend*
crisis, van toenemend onbehagen» dateren tenslotte van
de «risis van Juli'1960, teen de ragering-fAHBBONI (als
altijd buiten het parlement om en dit keer recht tegen
de wil van aiOHGffl in) door MOSO-fAHFAHI ten val werd
gebracht. De communisten zouden in die fatale week zon-
der de geringste moeite in staat zijn geweest *d* straat
in hun macht t« krijgen* «n al» ae het ooit werkelijk
zouden willen, gouden ao binnen de kortste keren met ge-
weld de macht kunnen overnemen» aldus de redenering en
de vrees van genoemde hoogste kerkelijke overheden* Twee
zaken zullen in de allernaaste toekomst geheel duidelijk
wordent X, h*t initiatief van Kardinaal «AY1A»! tot
het stichten Van ten «Instituut Hus V*| waarbijj hij
overduidelijk herinnerde aan de gemeenschappelijk* strijd
tegen de gevaarlijke vijand van Kerk en Christendom, dé
ïurken, die mede door toedoen van Pius V (Slag bij I*epan~
to) werden verslagen en vernietigd. Overigens zijji d« sta-
tuten nog steeds niet gepubliceerd en heerst er een waas
van onzekerheid, om niet t* zeggen van geheimzinnigheid,
rond dit nieuwe Instituut. II. Het denkbeeld van Kardi-
naal SIRI (hierin gesteund door sijn collega JtOïrïlNI van
Milaan) om te komen of te doen komen tot het creëren van
een nieuwe, sg* *w«rkeli3k katholiek* politieke partij%
waaraan ongetwijfeld de belangrijkste tegenstanders Van
MOHO-JANFAItt onder de ohristen-demoeraten (als
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AHBHBOfïI, fAMBHOHI» «t o, ) »** &B& «*•# «*"3te aan-
hang onmiddellijk hun onw0rw«ax4ellj|k;« steun ss«mden
i«a«ni -t*3?wiai ook eea feelangri^Jee faracMa veui 4«
@0) liberalen en eszt groot a« cl van d« g«desori'énteercle
monarch! aten welhaast zek^r soudsïi "maedoen" .

Van da 2ijd« fan At Pens hf'fe'btïi geaosa.de
prakttackh geen sisu^j Mj ia t* T*rr«ld TSÏI htt

feareidlagea te liemoelsïi. Bé staetssecr^tarlsi, fASDIHI» «r-
g«yt aieh a0tn de politiek r«tt H0HO tm &•«?* letterlijk ge*
zegd, wdat »ea onovtrzieiilbaiar groot deel TSSL degenen, die
tot nu toe steeds op de D.C. ktfeb«a gestemd en zich ateeda
meer «bedrogen* voelen, aelitej* «en initiatief in die lich-
ting «Ou ata*mtt*

ïweede helft maait 1961*


