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Italië

Dl POliIÏISKE SU0AÏÏB IN IVA&m NA HED PARraOONöaBS VAN
DE eHRISIM-KEMÖöaAfBN IE NAPELS

Ha het partijcongres van de christen-democra-
ten te Napels is de politieke situatie offioieel zo, dat
FAN?ANÏ belast zal worden met de vorming Tan een kabinet,
bestaande uit BO, SARAaAT-socialisten en republikeinen -
dat dan *van buiten af* de steun van de P SI zal hebben*

In werkelijkheid echter liggen de verhoudin-
gen andere, en wel om twee voorname redenen: 1* NENNI
stelt plotseling eisen en voorwaarden» dié als een koude
douche hebben gewerkt na de euforia van de congreadagen.
2. Be communisten hebben laten weten, dat zij ook graag
enige zeg« en schap willen hebben.

Wat NENNI betreft kan opgemerkt worden, dat
hij op papier binnen ssijn partij over de meerderheid be-
schikt, maar dat de pro-communisten (met name van
THSCOHlJSm) niettemin zo sterk «ijn, dat ai j NENNI bij
iedere beweging kunnen hinderen* Deze omstandigheid heeft
NHNFI er toe gebracht om enkele "principiële" zaken scherp
te stellen, zioh daarbij het recht voorbehoudend om in de
naaste toekomst nog wat verder te gaan* Enkele van zijn
eisen luiden t het onmiddellijk instellen van «en BC groot
mogelijk aantal autonome gewesten - de onmiddellijke natl-
onalisatie van alle electriciteits- en andere energie*
bedrijven - opheffen van het bankgeheim - nietsontziende
strijd tegen de monopolies ter bescherming van de arbei-
dersklasae - het sonder uitstel inschakelen Van de arbei-
dende klasse» zowel in het staats- en bestuursbestel als
in de leiding der bedrijven» industrieën, landbouwonderne-
mingen, enz. ~ totale herziening, desnoods geleidelijk
maar toch energiek, van Italiës plaats tussen de beide



«2-

wereldmachten (lees* neutralisme) en het onmiddellijk
opheffen van alle militaire (jtïAfO)-bases op het schitr-
eiland en op Sardinië.

En tenslotte heeft de PSI te kennen gege-
ven noch direct noch indirect aan de Isolering van de
f 01 te willen medewerken* Want de banden, die hen aan
de communisten binden, hun gezamenlijke strijd van nu
ruim 40 Jaar, en bovendien de zuiver praktische en eon-
crete omstandigheden, *zoals die historisch zijn ge-
groeid" mogen niet vergeten of over het hoofd gezien
worden»

In verband hiermede kan geweien worden op
het feit, dat Pol en PCI tezamen meer dan 2.000 gemeen-
te- en provinciebesturen in handen heitoen - op hun nauwe
verbintenissen in de zgn, "coöperatieven** en op hun
innige "banden in het "bestuur van * s lands grootste arbei-
deraorganlaatit, de CttlL,

Verwacht mag worden, dat de socialisten van
NïïHHï moeilijkheden sullen veroorzaken, als er ovey de
defensiebegroting en later ook over de steun aan de katho-
lieke scholen gestemd meet worden» $e communisten van hun
kant zullen het NJsflöa natuurlijk moeilijk maken» ale hij
zich in de Kamer alleen door atemonthouding van de DO wil
distanoiSren» zonder de regering van haar «n de overige
partijen van de linkerzijde (SARDAS! en republikeinen)
tot val te willen brengen» Om. de MSfNÏ-sooiallsten in moei-
lijkheden te "brengen en te dwingen bij de communieten te
blijven zullen zij vermoedelijk stakingen forceren en de
KENNI-partij dwingen positie te kiezen. Als namelijk dan
de regering de stakers niet steunt of zelfs bestrijdt, la
het niet voldoende voor NKNNI zioh van stem te onthouden,
dan moet hij tegen stemmen - en dan is het gehele experi-
ment ran de DC om de NENWI-socialiaten van de communisten



loa te weken» mislukt» te meer omdat ook de linkervleu-
gel van de NENNI-soeialiBten, de zogenaamde carristi,
zich. fel tegen het verbreken van de samenwerking met de
communisten verzetten*

DAL FALCÜ, PEBRAÖNI, GTUS3AN1, BERNA3SOLA,

eto. - de recht» of beter halfrechtse chriBten-aemoora*-
ten, de agn. Dorotei - gaan ten dele alleen schijnbaar
met de lijn HOBO accoord; ssi3 zijn er van overtuigd» dat
déze politiek niet zal slagen,

2>« Dorötei gingen ook daarom met MOEO mee»
omdat hun ministère anders niet in de regering blijven»
Dit wordt ook van PANFANI beweerd. Als hij sioh tegen
deze forxaule en tegen samenwerking met de Dorotei verzet»
heeft hij geen kans, weer minister-president te worden»
Er is du» door HOBO alle taktisohe druk uitgebuit om alle
belangrijke «tromingen bijeen te brengen en een compromia-
formule te vinden» die aanvaardbaar is*

Tijdens het congres te Napels kwam weer naar
voren de 9elastische* interpretatie van de buitenlandse
verplichtingen* MOHO ssegt uitdrukkelijk » en dit is in
het buitenland overal geciteerd,-, dat de Italiaanse rege-
ring trouw aan de Europese en Atlantische verdragen zal
zijn - maar deze trouw zal "niet blind* en "niet onlogisch*
zijn. De staatssecretaris van Buitenlandse Ifcken KÜS30, een
man van SSGNÏ en «elf du» ook halfreohtse Doroteö» gaf in
asi|n toespraak tot het congres te kennen» dat het doel van
de Westelijke verdragen* du* NATO, de vrede en de samenwer-
king tusaen de landen is. Dit is het doel ook van de Itali-
aanse buitenlandse politiek en daarom is fJiï&Jtöl naar
Washington en naar Moskou geweest. Wat kunnen de neutralis-
tiaohe N£Ml-sociall»ten tegen een dergelijke politiek heb-
ben, of» zoals hij Belde, er zijn beslist aanknopingspunten
tussen HC en Niawi-eooialisten op dit terrein*



3EG5I, die dus ook in net kabinet zal terug-
komen, heeft van deze nuancering niets in zijn toespraak
laten merken* Integendeel, hij pleitte eenvoudig voor de
Westelijke alliantie» Uit al ditgene blijkt, dat de Weste-
lijke politiek van Italië ongewijzigd blijft, maar dat de
Italiaanse regering misschien thans om binnenlandee poli-
tieke redenen meer dan tot nu toe reedB het geval was zal
trachten, aan de NATO een meer zelfstandige interpretatie
te geren door met de neutrale landen rond de Middellandse
Zee, Afrika en mogelijk ook met de landen achter het
IJaeren Oordijn nauwer contact aan te knopen»

februari 1962*


