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De Italiaanse houding ten opzichte van Afrika
en Zuid-Amerika. / /

f

Begin februari 1961.

Betrouwbaar, met goede contacten in Italiaanse
politieke kringen.

de Minister van Buitenlandse Zaken.

Aan 2ijne Excellentie Prof. Dr. J.3. de QUAY
Minister-President
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D* Afrifca~politiek van Italië en Weat-Europa
ia in Italiaanse politieke kringen het voornaamste onder-
werp van gesprek. Be Italianen doen zeer veel op dit ge-
bied j een groot deel niervan is niet bekend en komt niet
in de pers* De bezoeken van staatslieden aijn alleen een
kleine indicatie. De oude relaties met Egypte spelen hier-
bij ook een grote rol»

Hoewel men in wezen voorstander van een Weat-
europese Afrika-politiefc ia, schijnen de Italianen nu nog
af te wachten tot de Europeanen minder beiast zijn met de
brokstukken van de oude koloniale verhoudingen* Italië is
niet van plan zijn psychologisch goede positie in Afrika
- b.v. aelf» in Abeasinië - op te geven door een al te
nauwe samenwerking in deze met Frankrijk nu reeds.

Itali'é is politiek en economisch zeer actief
in Afrika en ia bereid op een zuiver onkolonialiatisohe
basis te beginnen* Wel schreef het Kamerlid Mario PEDINI
van de Democrazia Criatiana, die juist van een reis door
de Kongo voor het Europese Parlement ia teruggekeerd, in
het D.C«-weekblad "Diacussione", dat Europa als een ver-
enigd Europa aanwezig moet aijn. In theorie ia dit ook de
mening en aelfs de overtuiging van de Italiaanse regering
thans - maar de politieke en economische deskundigen zul-
len, naar men mag aannemen, nog enige tijd alleen willen
werken om zoals West-Duitsland zo lang mogelijk van de
"koloniale Entlastung*> die hun in 1918, respectievelijk
1945 door de geallieerden werd opgelegd, psychologisch en
daarmee economisch te profiteren»

Het ia daarom verklaarbaar, dat het anti-
kolonialiatiache affect thans bij de leidende politici in



Italië veel dieper zit dan men sou vermoeden* Dit
brengt hen psychologisch vaak dicht bij de Amerikanen
en schept een voortdurende moeilijkheid met de fran-
sen»

Verder verdient het bijzondere aandacht,
dat Italië zich binnen Europa als de spreekbuis van
Latijas-Amerika begint te poelen en als zodanig op-
treedt* Vice-premier PJCCXQNJ heeft in oktober j.l*
in Straatsburg een Europese instelling voor economi-
sche en .culturele samenwerking met Latijns-Amerika
voorgesteld» Dit had grote taktische betekenis, afge-
zien nóg van de aakelijkè overtuiging dat het werke-
lijk nodig ia, 33é Italianen willen laten zien» dat
zij aan deze landen denken. Daarom hebben de bezoeken
van de presidenten ven Argentinië én Uruguay aan Rome
plaats gehad j dit ke» in de toekomst sseêr belangrijk
zijn. Het is niet duidelijk in hoeverre Italië" hierin
met de Verenigde Staten sam«nspetlt* Hierbij moge her-
innerd worden aan het feit» dat IWAHI in 1958 ssijn
nauwe medewerker RÜMOH, thans Minister van Landbouw,
voor een maandenlange reis naar Latijna-Aaterika én
Washington zond*
Aangezien de meeste Amerikaanse landen tn. Midden- en
Suid-Aiaerifca anti-FSAHCO aljn of moeten zijn, is de
houding van deze landen tegenover de dichtstbijzijnde
Latijnse vervanger dan ook bijzonder open.

Begin februari 196t.


