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De Italiaanse 
Democrazia 
Cristiana* 

De Oemocrazia eristiana is een van de be
palende factoren in het Italiaanse politieke 
stelsel. Zij deelt de sterke en zwakke ele
menten van de Italiaanse democratie. De 
oe is actief voorstander van verdere Euro
pese eenwording. Het is in de traditie van 
het Italiaanse democratische katholicisme 
onaanvaardbaar dat de oe gerangschikt 
zou worden onder de rechtse of conserva
tieve partijen. Een artikel in de serie over 
de christen-democratie in Europa. 

Het is moeilijk om te proberen in enkele pa
gina's een begrijpelijk beeld te schetsen 
van de Christen-Democratie (Oemocrazia 
eristiana (DC)) uit Italië ; van de hoofdlijnen 
van haar denken en haar politieke filosofie ; 
van de rol die zij heeft gespeeld en de 
plaats die zij thans inneemt in het Italiaan
se panorama; van haar relaties met het 
christelijk geloof en met de katho lieke kerk; 
van haar positie binnen de Europese 
Volkspartij. Hier zal worden volstaan met 
het aangeven van enkele van deze punten 
en tegelijkertijd de complexiteit daarvan 
vast te stellen. Laat ons daaraan toevoe
gen dat de lange periode waarin de DC 
zonder interrupties haar rol van relatieve 
meerderheidspartij heeft behouden (sinds 
het einde van de jaren veertig tot nu) de 
opdracht van degene die zich werpt op 
deze analyse nog rijker en aanlokkelijker 
maakt. Tenslotte moet rekening worden 
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gehouden met het feit dat de Italiaanse po
litieke situatie soms zelfs voor Italiaanse 
waarnemers niet eenvoudig te begrijpen 
is. Deze moeilijkheden zijn nog groter voor 
een niet-ltaliaanse lezer. 

Er zijn tenminste twee methoden om ons 
onderwerp te benaderen: de eerste is de 
historische benadering die uitgaat van een 
opeenvolging van gebeurtenissen in de 
tijd en daarbij probeert objectieve criteria 
voor de 'periodisering' te vinden. De ande
re benadering gaat daarentegen uit van 
een selectie van problemen die betrekking 
hebben op de Italiaanse samenleving , hun 
ontwikkeling, hun verhouding tot Europa 
en de wereld , ten einde te analyseren hoe 
de Italiaanse DC (evenals trouwens de an
dere politieke groeperingen in dit land) 
daarop heeft gereageerd. 

leder van deze twee methoden heeft po
sitieve en negatieve effecten: de histori
sche benadering heeft als ris ico dat het 
exposé wordt omgebouwd tot een soort 
van 'film ' zonder voldoende diepgang. De 
thematische methode kan ertoe leiden dat 
de verbindingslijnen tussen de gebeurte
nissen verzwakt worden , verbanden die 
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zelfs in de politiek niet miskend mogen 
worden . De beide wegen kunnen deson
danks geïntegreerd worden en elkaar zo
doende aanvul len. In de eerste twee para
grafen zullen wij de historische benade
ring volgen en in de derde zullen wij pro
beren rekenschap te geven van de 
thematische aspecten. 

Bakens voor historische overdenking 
Men kan het gesprek over de aard en de 
werking van de DC in de huidige tijd niet 
aangaan zonder bepaalde historische pre
cedenten in herinnering te brengen, die 
bepalend zijn geweest voor de Italiaanse 
samenleving in de tweede helft van de ne
gentiende eeuw en onmiddellijk na het ein
de van de Eerste Wereldoorlog, vóór de 
machtsovername van het fascisme. Italië 
bereikte haar staatkundige eenwording 
vanaf 1849 na een serie onafhankelijk
heidsoorlogen die ertoe dienden om het 
land te bevrijden van vreemde overheer
sing in bepaalde regio's en om de vele sta
ten waarin het land verdeeld was te ver
vangen door een nationale eenheidsstaat. 
Dit proces is, met name na de verovering 
1n 1870 van de stad Rome door het Pië
montese leger en de zeer heftige reacties 
daarop van de Heilige Stoel , gepaard ge
gaan met een conflict tussen de nieuwe 
Italiaanse staat aan de ene kant en de 
paus, de Kerk en alle Italiaanse katholie
ken aan de andere kant. Het is niet moge
lijk, zelfs niet in een samenvatting, om de 
voornaamste fasen van deze oppositie 
weer te geven die gedurende meerdere 
d.ecennia de Italiaanse samenleving letter
lijk heeft verdeeld op politiek , cultureel en 
re l1g1eus terrein . Dit strekte zich uit tot het 
verbod , uitgevaardigd door de Roomse 
opperpriester aan de Italiaanse katholie
~en, hun electorale politieke rechten 
(noch actief, noch passief') uit te oefenen 
als teken van afwijzing van een staats
macht die zich volgens een in katholieke 
kn~gen zeer breed gespreide mening had 
gelnstalleerd , in oppositie tegen de kerk 
(In werkelijkheid tegen haar wereldlijke 
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macht) en met minachting van haar we
reldlijke 'rechten' die zij in politiek en geo
grafisch opzicht voor zichzelf opeiste. Dat 
verklaart waarom in Italië voor de Eerste 
Wereldoorlog geen 'partij' van katholieken 
bestond (noch een zichzelf 'katholieke 
partij' noemende partij) . Maar er was wèl 
een complexe 'katholieke beweging ', ver
spreid over het land. De vele studies die 
sinds een veertigtal jaren ondernomen 
worden onderstrepen het belang ervan. 
Deze beweging vertoont kenmerken van 
re ligieuze vernieuwing (trouw aan een on
verzette lijk katholicisme, de wens opnieuw 
een christe lijke samenleving in het leven te 
roepen) naast een grotere gevoeligheid 
voor sociale vraagstukken (ook al door de 
inspiratie van de encycliek 'Rerum Nova
rum' van 1891) en met een vijandige hou
ding ten opzichte van de samenleving die 
voortkwam uit het liberalisme en de bour
geoisie. Onder die gemeenschappelijke 
noemer was de beweging rijk aan initiatie
ven boerenleenbanken, 'witte ' boeren
bonden, de eerste christelijke vakbonden, 
coöperaties, etc. In de encyc liek van Leo 
XI II 'Graves de eommuni' (1901) en in an
dere officiële documenten van paus Pius X 
en van het Vaticaan werd expliciet ge
doeld op het debat over 'de christelijke ac
tie ten behoeve van het volk of de christen
democratie in Italië ' waarbij daaraan de 
betekenis gegeven werd van 'liefdadige 
acties ten gunste van het volk' , maar 
vreemd aan de politiek in de eigenlijke zin 
van het woord. 

Maar reeds in een daaropvolgende en
cycliek '// fermo proposito'(1905) gericht 
aan de Italiaanse bisschoppen nodigde 
Paus Pius X de katho lieken uit om zich se
rieus en voorzichtig voor te bereiden op 
deelname aan het politieke leven. Andere 
initiatieven in Italiaanse katholieke kringen 
volgden: de Nationale Democratische 
Bond (opgericht in 1905 door Nurri) en de 
Christen-Democratische Bond ( 1911), ter
wijl in deze zelfde jaren Luigi Sturzo zijn 
stud ie uitwerkte die in 1919 geconcreti
seerd zou worden in de oprichting van de 
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zelfs in de politiek niet miskend mogen 
worden. De beide wegen kunnen deson
danks ge1ntegreerd worden en elkaar zo
doende aanvullen. In de eerste twee para
grafen zullen wij de historische benade
ring volgen en in de derde zullen wij pro
beren rekenschap te geven van de 
thematische aspecten 

Bakens voor historische overdenking 
Men kan het gesprek over de aard en de 
werk1ng van de DC in de huidige tijd niet 
aangaan zonder bepaalde historische pre
cedenten in herinnering te brengen, die 
bepalend ziJn geweest voor de ltaliaanse 
samenleving in de tweede helft van de ne
gentiende eeuw en onmiddellijk na het ein
de van de Eerste Wereldoorlog. v66r de 
machtsovername van het fascisme. ltalie 
bereikte haar staatkundige eenword1ng 
vanaf 1849 na een serie onafhankeliJk
heidsoorlogen die ertoe dienden om het 
land te bevriJden van vreemde overheer
sing 1n bepaalde regia's en om de vele sta
ten waarin het land verdeeld was te ver
vangen door een nationale eenheidsstaat. 
Dit proces is, met name na de verovering 
in 1870 van de stad Rome door het Pie
montese Ieger en de zeer heft1ge reacties 
daarop van de Heilige Stoel, gepaard ge
gaan met een conflict tussen de nieuwe 
ltaliaanse staat aan de ene kant en de 
paus, de Kerk en aile ltaliaanse katholie
ken aan de andere kant. Het is niet moge
lijk, zelfs niet in een samenvatting, om de 
voornaamste fasen van deze oppositie 
weer te geven die gedurende meerdere 
decennia de ltaliaanse samenlev1ng letter
lijk heeft verdeeld op politlek, cultureel en 
rel1gieus terrein. Dit strekte zich uit tot het 
verbod, uitgevaardigd door de Roomse 
opperpriester aan de ltaliaanse katholie
ken, hun electorale politieke rechten 
('noch actief, noch passief') uit te oefenen 
als teken van afwijzing van een Staats
macht d1e z1ch volgens een in katholieke 
kringen zeer breed gespreide men1ng had 
ge1nstalleerd, in oppositie tegen de kerk 
(in werkel1jkheid tegen haar wereldlijke 
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macht) en met minachting van haar we
reldlijke 'rechten' die ziJ in politiek en geo
grafisch opzicht voor zichzelf opeiste. Oat 
verklaart waarom in ltalie voor de Eerste 
Wereldoorlog geen 'partij' van katholieken 
bestond (noch een zichzelf 'katholieke 
partij' noemende partij) Maar er was wei 
een complexe 'katholieke beweging', ver
spreid over het land. De vele stud1es die 
sinds een veertigtal jaren ondernomen 
worden onderstrepen het belang ervan. 
Deze beweging vertoont kenmerken van 
religieuze vernieuwing (trouw aan een on
verzettelijk katholicisme, de wens opnieuw 
een christelijke samenleving in het Ieven te 
roepen) naast een grotere gevoeligheid 
voor sociale vraagstukken (ook al door de 
inspiratie van de encycliek 'Rerum Nova
rum' van 1891) en met een viJandige hou
ding ten opzichte van de samenleving die 
voortkwam uit het liberalisme en de bour
geoisie Onder die gemeenschappelijke 
noemer was de beweging rijk aan initiatie
ven boerenleenbanken, 'witte' boeren
bonden, de eerste christelijke vakbonden, 
cobperaties, etc. In de encycliek van Leo 
XIII 'Graves de Communi' (1901) en in an
dere offic1ele documenten van paus Pius X 
en van het Vaticaan werd expliciet ge
doeld op het debat over 'de christelijke ac
tle ten behoeve van het volk of de christen
democratie in ltalie' waarbij daaraan de 
betekenis gegeven werd van 'liefdadige 
acties ten gunste van het volk', maar 
vreemd aan de politiek in de eigenlijke zin 
van het woord. 

Maar reeds in een daaropvolgende en
cycliek 'If fermo propos/to' ( 1905) gericht 
aan de ltaliaanse bisschoppen nodigde 
Paus Pius X de katholieken uit om zich se
rieus en voorzichtig voor te bereiden op 
deelname aan het politieke Ieven. Andere 
initiatieven 1n ltaliaanse katholieke kringen 
volgden de Nationale Democratische 
Bond (opgericht in 1905 door Nurri) en de 
Christen-Democratische Bond (1911), ter
wijl in deze zelfde jaren Luigi Sturzo ziJn 
studie uitwerkte die in 1919 geconcreti
seerd zou worden 1n de oprichting van de 
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Italiaanse Volkspartij (PPI); dankzij de so
ciale ervaringen, het kader en de activis
ten uit de oudere katholieke beweging, 
hierboven kort aangeroerd, droeg zij bij 
aan het ontstaan van de eerste ware poli
tieke partij op basis van christen-democra
tische inspiratie. Daarmee gaf hij vorm aan 
de meest directe voorloper van de Demo
crazia Cristiana, opgericht tegen het einde 
van de Tweede Wereldoorlog. Luigi Stur
zo, een Siciliaanse priester die sterk be
trokken was bij het lokale bestuurlijke le
ven, was overtuigd van de noodzaak dat 
Ital iaanse katholieken voor zichzelf een 
staat van gelijkheid opeisten met de ande
re partijen in het nationale leven, als verte
genwoordigers (maar niet als de enige be
zitters) van een stroming waarin alle lagen 
uit de bevolking vertegenwoord igd waren, 
die geïnspireerd werd door morele en so
ciale beginselen afkomstig uit de 'christe
lijke beschaving' die werden gezien als 
bron van inspiratie van het persoonlijke en 
het publieke geweten. Het was op die ba
sis en vanuit die opdracht dat op 18 januari 
1919 in Rome officieel de Italiaanse Volks
partij werd opgericht (PPI), een niet-con
fessionele partij (die ook in de naam n1et 
verwees naar confessionele motieven) die 
een antwoord wilde geven op de groeien
de hoop op hernieuwing van dit land op 
basis van een sociaal, economisch en po
litiek programma van vrijheid, gerechtig
heid en nationale vooru itgang , geïnspi
reerd door christelijke principes. De nieu
we partij verwierf een opmerkelijk succes 
in de verkiezingen van 1921 (20,4% van de 
uitgebrachte stemmen en 107 afgevaar
digden). Enige jaren later echter leidde de 
machtsovername van het fascisme tot de 
gang van de PPI naar de oppositie en ten
slotte tot haar opheffing in november in 
1926. Reeds twee jaar eerder had de Hei
lige Stoel echter haar afkeuring over de 
PPI uitgesproken, daarmee Luigi Sturzo 
verplichtend Italië te verlaten en in balling
schap naar Londen te gaan en later naar 
de Verenigde Staten. Dankzij de waarborg 
van de Kerk van Rome kon de PPI ont-
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staan en de open lijke herroeping ervan 
leidde tot haar einde. Pas in 1946 keerde 
Luigi Sturzo terug naar Italië. 

Vanuit de illegaliteit of in ieder geval 
vanuit de marge van het Italiaanse politie
ke leven, dat werd gedomineerd door het 
fascistische totalitarisme, waren het meer
dere politieke leiders uit de PPI die, tegen 
het einde van de Tweede Wereldoorlog, 
het eerste netwerk oprichtten van een 
nieuwe christen-democratische partij. 

Ontstaan en ontwikkeling van de DC 
Het is niet mogelijk om de precieze datum 
aan te geven van de geboorte van de Ita
liaanse oe. Gedurende de zomer en de 
herfst van 1942, op het moment waarop 
men de eerste tekenen van het militaire 
verlies van het fascisme zichtbaar werden, 
vond er een aantal bijeenkomsten plaats in 
Rome en Milaan waarop werd gediscus
sieerd over de rol van de katholieken en de 
gewenste vorming van hun politieke orga
nisatie na het einde van het fascistische 
regime. Een akkoord werd bereikt over de 
keuze van de naam van de nieuwe politie
ke beweging: Oemocrazia Cristiana. De 
eerste programmatische documenten van 
de oe werden in deze periode en in 1943 
opgesteld. De 'Ideeën over de reconstruc
tie van de christen-democratie' (de opstel
ler daarvan, in samenwerking met een 
klein groepje vrienden , was Alcide de 
Gasperi) en het 'Programma van Milaan' 
verd ienen speciale vermelding . Lezing 
van deze documenten en de analyse van 
de eerste initiatieven van de nieuwe partij 
tonen het streven om een onverbrekelijke 
eenheid aan te brengen tussen de formele 
democratie en de mate waarin de demo
cratie met overtuiging gedragen werd 
door de samenleving . Onverschilligheid 
ten opzichte van de democratie als be
stuursvorm, die bepaalde vroegere perio
den van het katho lieke denken had geka
rakteriseerd . moest worden overwonnen. 
Met name Alcide de Gasperi zette zich in 
om voor de Italiaanse democratie, die 
werd opgericht op de puinhopen van de 
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fascistische dictatuur, de volle steun van 
de Kerk zeker te stellen. De Gasperi be
schouwde de Kerk niet alleen als een bron 
van morele waarden voor het democrati
sche leven, maar ook als een grote een
heid brengende kracht onder de bevol
king . Men kan ook andere wezenlijke ele
menten aanwijzen uit de politieke concep
tie van De Gasperi en van de hele 
Italiaanse De (waarop ik in het derde en 
laatste deel van dit artikel zal terugkomen): 
de eenheid van de katholieken achter de 
oe bood een machtige steunpilaar onder 
dit plan om de kathol ieke were ld te binden 
aan een democratische politiek van gema
tigde hervormingsgezindheid. Tegelijker
tijd was de vorming van een stelsel van 
coalities van de oe met andere democra
tische krachten een voorwaarde om de Ita
liaanse katho lieken weg te houden van de 
verleiding om opnieuw 'historische barriè
res' op te richten, zoals gebeurd was in 
voorafgaande perioden van de Italiaanse 
geschiedenis na de verovering van Rome 
door het Piëmontese leger. 

Tussen 1946 en 1948 leverde de Oe 
een doorslaggevende bijdrage aan twee 
keuzen (die van fundamentee l belang wa
ren voor de steun aan de vreedzame con
stitutionele overgang van het land van mo
narchie naar republiek, en de (politieke, 
culturele, intellectuele) bijdrage aan de 
opstelling van de grondwet die eind 194 7 
werd aangenomen. 

De oe, die zeer actief had deelgenomen 
aan de clandestiene strijd en het verzet te
gen het fascisme en het nazisme, droeg bij 
aan de onmiddel lijke vorming van een 
coalitieregering van christen-democraten 
met communisten, socialisten en republi
keinen, dat wi l zeggen met de politieke 
groeperingen die het meest actief waren 
geweest in de bevrijdingsstrijd Deze coa
litie duurde tot de lente van 194 7 toen de 
Koude Oorlog Europa ging verdelen: de 
breuk met de communisten en de socialis
ten werd definitief en zo begon een lange 
periode die de historici het tijdperk van het 
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'centrisme' noemen. Daarin was sprake 
van samenwerking van de oe met de libe
ralen, republikeinen en de sociaal-demo
craten. De laatsten waren uit de socialisti
sche partij gestapt vanwege haar recht
streekse en permanente banden met de 
communisten en de Sowjet Unie onder 
Stalin. Deze coalitie werd zelfs na de grote 
overwinning van de oe op 18 april 1948 
voortgezet toen de christen-democraten 
de absolute meerderheid in de Kamer van 
Afgevaardigden verkregen. 

Wij zijn wat meer gedetail leerd op de 
gebeurtenissen in de jaren 1942 tot 1948 
ingegaan, omdat zij bepalend zijn voor 
goed begrip van een aantal aspecten van 
het politieke optreden van de oe, van de 
politieke intuïtie van Alcide de Gasperi en 
zijn helderziende blik en van het niet-con
fessionele karakter vaJ:~ de partij, ook al 
maakte zij gebruik van de evidente en ma
nifeste steun van de Kerk; van het belang 
van de beslissende bijdrage - die ook 
door tegenstanders erkend werd - van de 
chri sten-democratie aan de tekst van de 
Grondwet die neerkwam op het pleidooi 
voor een pluralisme waarin zeer verschil
lende gedachtenscholen en politieke filo
sofieën samenleefden; van het onderzoek 
naar de relaties met andere politieke 
krachten zelfs als deze niet strikt noodza
kelijk waren; van de weigering in te gaan 
op de verleiding voor de Italiaanse katho
lieken zich opnieuw in een getto op te slui
ten; van de gevoelsmatige en snelle be
sliss ing ten faveure van het Westen en van 
een veren igd Europa. 

Dit zijn elementen die de geschiedenis 
niet zal kunnen wegvagen en die op de 
erelijst van de partij mogen staan, te meer 
nog omdat deze beslissingen werden ge
nomen in een internationaal kader dat vo l 
was van conflicten en gevaren en in een 
zeer onrustig binnenlands sociaal klimaat. 
Toegevoegd moet worden dat in de eerste 
jaren na de oorlog de activiteiten van de 
oe, samen met haar bondgenoten, tot po
sitieve resultaten leidden in de bestrijding 
van de inflatie en in de wederopbouw van 
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Italiaanse Volkspartij (PPI); dankzij de so
ciale ervaringen, het kader en de activis
ten uit de oudere katholieke beweging, 
hierboven kort aangeroerd, droeg zij bij 
aan het ontstaan van de eerste ware poli
tieke partij op basis van christen-democra
tische inspiratie. Daarmee gaf hij vorm aan 
de meest directe voorloper van de Demo
crazia Cristiana, opgericht tegen het einde 
van de Tweede Wereldoorlog. Luigi Stur
zo, een Siciliaanse priester die sterk be
trokken was bij het lokale bestuurlijke le
ven, was overtu igd van de noodzaak dat 
Italiaanse katholieken voor zichzelf een 
staat van gelijkheid opeisten met de ande
re partijen in het nationale leven, als verte
genwoordigers (maar niet als de enige be
zitters) van een stroming waarin alle lagen 
uit de bevolking vertegenwoord igd waren, 
die geïnspireerd werd door morele en so
ciale beginselen afkomstig uit de 'christe
lijke beschaving' die werden gezien als 
bron van inspiratie van het persoonlijke en 
het publieke geweten. Het was op die ba
sis en vanuit die opdracht dat op 18 januari 
1919 in Rome officieel de Italiaanse Volks
partij werd opgericht (PPI), een niet-con
fess ionele partij (die ook in de naam niet 
verwees naar confessionele motieven) die 
een antwoord wilde geven op de groeien
de hoop op hernieuwing van dit land op 
basis van een sociaal , economisch en po
litiek programma van vrijheid, gerechtig
heid en nationale vooru itgang , geïnspi
reerd door christelijke principes. De nieu
we partij verwierf een opmerkelijk succes 
in de verkiezingen van 1921 (20,4% van de 
uitgebrachte stemmen en 1 07 afgevaar
digden). Enige jaren later echter leidde de 
machtsovername van het fascisme tot de 
gang van de PPI naar de oppositie en ten
slotte tot haar opheffing in november in 
1926. Reeds twee jaar eerder had de Hei
lige Stoel echter haar afkeuring over de 
PPI uitgesproken, daarmee Luigi Sturzo 
verplichtend Italië te verlaten en in balling
schap naar Londen te gaan en later naar 
de Verenigde Staten. Dankzij de waarborg 
van de Kerk van Rome kon de PPI ont-
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staan en de openlijke herroeping ervan 
leidde tot haar einde. Pas in 1946 keerde 
Luigi Sturzo terug naar Italië. 

Vanuit de illegaliteit of in ieder geval 
vanuit de marge van het Italiaanse politie
ke leven, dat werd gedomineerd door het 
fascistische totalitarisme, waren het meer
dere politieke leiders uit de PPI die, tegen 
het einde van de Tweede Wereldoorlog, 
het eerste netwerk oprichtten van een 
nieuwe christen-democrati sche partij. 

Ontstaan en ontwikkeling van de oe 
Het is niet mogelijk om de precieze datum 
aan te geven van de geboorte van de Ita
liaanse oe. Gedurende de zomer en de 
herfst van 1942, op het moment waarop 
men de eerste tekenen van het militaire 
verl ies van het fascisme zichtbaar werden, 
vond er een aantal bijeenkomsten plaats in 
Rome en Milaan waarop werd gediscus
sieerd over de rol van de katholieken en de 
gewenste vorming van hun politieke orga
nisatie na het einde van het fascistische 
regime. Een akkoord werd bereikt over de 
keuze van de naam van de nieuwe politie
ke beweging: Democrazia Cristiana. De 
eerste programmatische documenten van 
de oe werden in deze periode en in 1943 
opgesteld. De 'Ideeën over de reconstruc
tie van de christen-democratie' (de opstel
ler daarvan, in samenwerking met een 
klein groepje vrienden, was Alcide de 
Gasperi) en het 'Programma van Milaan' 
verdienen speciale vermelding. Lezing 
van deze documenten en de analyse van 
de eerste initiatieven van de nieuwe partij 
tonen het streven om een onverbrekelijke 
eenheid aan te brengen tussen de formele 
democratie en de mate waarin de demo
cratie met overtuiging gedragen werd 
door de samenleving. Onverschilligheid 
ten opzichte van de democratie als be
stuursvorm, die bepaalde vroegere perio
den van het katholieke denken had geka
rakteriseerd . moest worden overwonnen. 
Met name Alcide de Gasperi zette zich in 
om voor de Italiaanse democratie, die 
werd opgericht op de puinhopen van de 
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fascistische dictatuur, de volle steun van 
de Kerk zeker te stellen. De Gasperi be
schouwde de Kerk niet alleen als een bron 
van morele waarden voor het democrati
sche leven, maar ook als een grote een
heid brengende kracht onder de bevol
king . Men kan ook andere wezenlijke ele
menten aanwijzen uit de politieke concep
tie van De Gasperi en van de hele 
Italiaanse De (waarop ik in het derde en 
laatste deel van dit artikel zal terugkomen): 
de eenheid van de katho lieken achter de 
oe bood een machtige steunpilaar onder 
dit plan om de katholieke wereld te binden 
aan een democratische politiek van gema
tigde hervormingsgezindheid Tegelijker
tijd was de vorming van een stelsel van 
coalities van de oe met andere democra
tische krachten een voorwaarde om de Ita
liaanse katholieken weg te houden van de 
verleiding om opnieuw 'h istorische barriè
res' op te richten, zoals gebeurd was in 
voorafgaande perioden van de Italiaanse 
geschiedenis na de verovering van Rome 
door het Piëmontese leger. 

Tussen 1946 en 1948 leverde de oe 
een doorslaggevende bijdrage aan twee 
keuzen (die van fundamenteel belang wa
ren voor de steun aan de vreedzame con
stitutionele overgang van het land van mo
narchie naar repub liek, en de (politieke, 
culturele, intellectuele) bijdrage aan de 
opstelling van de grondwet die eind 194 7 
werd aangenomen. 

De De, die zeer actief had deelgenomen 
aan de clandestiene strijd en het verzet te
gen het fascisme en het nazisme, droeg bij 
aan . de onmiddel lijke vorming van een 
coalrtreregering van christen-democraten 
met communisten, social isten en republi
kernen, dat wil zeggen met de politieke 
groeperrngen die het meest actief waren 
geweest in de bevrijdingsstrijd . Deze coa
lrtre duurde tot de lente van 1947 toen de 
Koude Oorlog Europa ging verdelen: de 
breuk met de commun isten en de socialis
ten werd definitief en zo begon een lange 
perrode dre de historici het tijdperk van het 
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'centrisme' noemen. Daarin was sprake 
van samenwerking van de oe met de libe
ralen, republikeinen en de sociaal-demo
craten. De laatsten waren uit de socialisti
sche partij gestapt vanwege haar recht
streekse en permanente banden met de 
communisten en de Sowjet Unie onder 
Stal in. Deze coalitie werd zelfs na de grote 
overwinning van de oe op 18 april 1948 
voortgezet toen de christen-democraten 
de absolute meerderheid in de Kamer van 
Afgevaardigden verkregen. 

Wij zijn wat meer gedetai lleerd op de 
gebeurtenissen in de jaren 1942 tot 1948 
ingegaan, omdat zij bepalend zijn voor 
goed begrip van een aantal aspecten van 
het politieke optreden van de oe, van de 
politieke intuïtie van Alcide de Gasperi en 
zijn helderziende blik en van het niet-con
fessionele karakter van de partij, ook al 
maakte zij gebruik van de evidente en ma
nifeste steun van de Kerk; van het belang 
van de beslissende bijdrage - die ook 
door tegenstanders erkend werd -van de 
christen-democratie aan de tekst van de 
Grondwet die neerkwam op het pleidooi 
voor een pluralisme waarin zeer verschil
lende gedachtenscholen en politieke filo
sofieën samen leefden; van het onderzoek 
naar de relaties met andere politieke 
krachten zelfs als deze niet strikt noodza
kelijk waren; van de weigering in te gaan 
op de verleiding voor de Italiaanse katho
lieken zich opnieuw in een getto op te slui
ten; van de gevoelsmatige en snelle be
slissing ten faveure van het Westen en van 
een verenigd Europa. 

Dit zijn elementen die de geschiedenis 
niet zal kunnen wegvagen en die op de 
erelijst van de partij mogen staan, te meer 
nog omdat deze beslissingen werden ge
nomen in een internationaal kader dat vo l 
was van conflicten en gevaren en in een 
zeer onrustig binnenlands sociaal klimaat. 
Toegevoegd moet worden dat in de eerste 
jaren na de oorlog de activiteiten van de 
oe, samen met haar bondgenoten, tot po
sitieve resultaten leidden in de bestrijding 
van de inflatie en in de wederopbouw van 
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het door de oorlog verwoeste land. Ook 
werden de fundamentele economische en 
sociale hervormingen (biJvoorbeeld de 
landbouwhervorming) op stapel gezet. De 
periode na 1953 werd gekenmerkt door 
een grote politieke instabiliteit, door een 
geleidelijke verwijdering van de Socialisti
sche PartiJ van de communisten en door 
een begin van dialoog tussen de socialis
ten en de DC. Daardoor brak een nieuw 
tijdperk in de ltaliaanse politiek aan, dat 
men wei het 'centrum linkse' noemt, met de 
vorming van een regeringscoalitie waarin, 
naast andere partiJen, de DC en de Socia
listische Partij deelnamen. 

De lezer zal gemakkelijk het zeer opper
vlakkige karakter van deze beschrijving 
begriJpen van een tijd, die in werkelijkheid 
gekenmerkt werd door een serie gebeurte
nissen van grote reikwijdte, een verbeten 
politiek debat en conflicten die een dieper
gaande en meer gedetailleerde analyse 
verdienen. Het oordeel over de centrum
linkse fase is ambigu en bepaalde tekort
komingen van het ltaliaanse democrati
sche systeem en ook van de interne orga
nisatie van de DC komen zeer duidelijk 
naar voren. De centrum-linkse coalitie 
heeft de basis van consensus over de 
staat en het bestuur verbreed (de Socialis
tische Partij beschouwde zichzelf niet 
meer als tegenstander daarvan), heeft be
paalde opmerkelijke hervormingen gerea
liseerd, maar is er niet in geslaagd het lta
liaanse democratische systeem funda
menteel te vernieuwen. Het bleef geken
merkt door de afwezigheid van een 
alternatief tussen de regeringspartijen en 
die van de oppositie. 

De aanwezigheid van een krachtige 
communistische partij droeg bij aan het 
ontstaan van die verstarring. De meerder
heid van de publieke opinie stond haar na
meliJk in die tijd om ideologische redenen, 
vanwege haar interne politiek en vanwege 
haar internationale bondgenootschappen, 
niet toe deel te nemen aan de regering. 
Daardoor was politieke verandering in Ita-
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lie, door de regelmatige afwisseling van 
partiJen in de regering niet mogelijk. Lang
durig waren dezelfde partiJen in de rege
ring en/of in de meerderheid (onder wie op 
de eerste plaats de DC, die ononderbro
ken de spil vormde van aile regeringen na 
1947 tot vandaag) aanwezig. Dit droeg biJ 
tot ernstige gebreken in het functioneren 
van het democratische systeem, een wijd
vertakt clientel1sme (een verschiJnsel, wei 
bekend biJ politicologen, nameliJk dat van 
de bezetting van de staat en zijn organen 
door meerderheidspartijen die ware catch 
all parties geworden ziJn), onvoldoende 
controle op de uitoefening van macht. 

Het einde van de Jaren zestig en het be
gin van de Jaren zeventig waren zeer moei
lijk. Het is voldoende de dramatische so
ciale conflicten in herinnering te brengen; 
de econom1sche crisis; en een nieuw ele
ment van politieke en sociale spanning dat 
in het begin van de jaren zeventig tot uit
drukking kwam in de vorm van het referen
dum over de echtscheiding en van de uit
komst daarvan. In 1971 werd voor het 
eerst een wet over de echtscheiding in Ita
lie ge1ntroduceerd. Een partij uit de katho
lieke wereld vroeg om een referendum, 
teneinde de intrekking te bewerkstelligen. 
ltaliaanse katholieke kringen waren ver
deeld over het onderwerp. Het resultaat 
van het referendum (59% tegen de af
schaffing en 41% voor) had op het politie
ke niveau ook negatieve gevolgen voor de 
DC. De regionale verkiezingen van 1975 
toonden groei voor de Communistische 
Partij en verlies voor de DC. De Commu
nistische PartiJ, had zich opgesteld achter 
het 'historisch compromis' dat haar secre
taris Berlinguer de dag volgend op de 
staatsgreep in Chili had gelanceerd. ZiJ 
werd meer en meer aangetrokken door het 
zogenaamde alternatief van links dat be
oogde de DC in de landsregering te ver
vangen. Het was met name in deze zeer 
delicate fase van het ltaliaanse politieke Ie
ven dat de essentiele rol van Aldo Moro in 
aile duidelijkheid bleek in het tegenhouden 
van de verzwakking van de DC en het zoe-
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ken naar nieuwe thema's. De DC moest 
een eenhe1d zijn om de moeilijke confron
tatie zonder interne tegenstellingen aan te 
gaan Volgens Aldo Moro begon een der
de complexe fase in de politieke ervarin
gen van de DC na de periode van het cen
trisme en die van de samenwerk1ng van 
christen-democraten en socialisten. Maar 
deze fase werd met geweld afgebroken, 
na een lange periode van bloedige terro
riS!Ische aanslagen, door de ontvoenng 
van Aldo Moro door de Rode Brigades in 
maar! 1978 en ziJn moord na ongeveer vijf
tig dagen De Jaren tachtig betekenden 
voor de DC een lange en moeilijke periode 
met een verhevigde politieke 1nstabiliteit 
Sinds verscheidene Jaren werden de par
lementalre zittingsperioden, waarvan de 
Iengle door de Grondwet was voorzien op 
viJf jaar, vervroegd bee1ndigd ten gevolge 
van confl1cten tussen politieke parliJen van 
de meerderheid en het algemene instabie
le politieke klimaat. Het liJkl tegenstriJdig te 
praten over politieke instabiliteit in een 
land waarin dezelfde parliJ, de DC. meer 
dan veertig Jaar deelneemt aan de rege
ring, altijd gesteund door een relatieve 
meerderheid van de kiezers. Het is een 
van de innerlijke tegenslrtjdlgheden van 

Problemen van politieke 
allianties krijgen meer 
aandacht dan inhoudelijke 
kwesties. 

de ltaliaanse politieke situatie die dit land 
zo anders maakt gezien vanuit de traditlo
nele regels van het democrat1sche spel. 
Aldus kan men ook begrijpen de moeiiiJke 
verhoud1ngen tussen de DC en de Soc1a-
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listische Partij. Zelfs als deze twee bewe
gingen gedwongen ziJn samen te werken 
in dezelfde regeringen en vaak in lokale en 
regionale besturen (op aile niveaus dwingt 
het stelsel van proportionele vertegen
woordiging tot coalitieregeringen) ZIJn hun 
onderlinge betrekkingen meer en meer 
conflictueus en instabiel. De problemen 
van politieke bondgenootschappen of, zo
als men het zegt in het ltaliaanse politieke 
Jargon, de problemen van ·schieramento' 
(dat letterlijk staat op de rangschikking van 
de politieke krachten en hun wederzijdse 
relaties en bondgenootschappen) lijken 
priorite1t te genieten boven de vragen van 
politieke 1nhoud, boven de programma's, 
boven concrete antwoorden op de reele 
behoeften van hetland. 

Tegenwoordig is er alweer sinds enige 
Jaren een nat1onale coalitieregering van vijf 
partijen (DC, socialisten, sociaal-democra
ten. republikeinen en liberalen). Ondertus
sen treft een ideologische en pol1tieke cri
sis van opmerkelijke omvang (verhevigd 
door de gebeurtenissen in Midden en Oost 
Europa) de Communistische ParliJ Zij is 
op zoek naar een nieuwe identiteit en een 
nieuw imago De lijnen daarvan ziJn op het 
moment van het schrijven van dit artikel 
nog niet du1delijk getrokken. 

Politieke en culturele identiteit 
Het historische overzicht laat ons toe om 
aan de hand van bepaalde gebeurtenis
sen enige zeer algemene conclusies te 
trekken over de ltaliaanse DC, over haar 
imago en over haar houding tegenover be
paalde belangrijke problemen In deze pa
ragraaf- met een meer thematisch karak
ter - word! dit imago en deze houding 
meer diepgaand onderzocht. Zo kunnen 
verdere elementen worden bijgedragen 
voor begnp en voor een evaluat1e van 
deze parliJ Een par!IJ, die gezien het grote 
aantal aanhangers en gezien haar rol en 
haar pol1tieke gewicht in ltalie en Europa. 
bepaald geen secundaire positie in het 
complexe christen-democratische pano
rama 1n Europa en op het internationale ni-
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veau inneemt. Hierna zal zeer schema
tisch een aantal aspecten van de politieke 
en culturele identiteit van de ltaliaanse DC 
worden samengevat. DaarbiJ wordt ermee 
rekening gehouden dat korte definities al
tijd onrecht doen aan de realiteit, die veel 
riJker en genuanceerder is, en dat andere 
aspecten het beeld van deze partiJ beter 
zouden kunnen completeren. 

a De DC IS de partij van de vrtJheid. ZtJ 
heeft de vrijheid altiJd voorop gesteld en 
verdedigd, eerst tegen het fascisme en 
het nazisme later, tegen het staltnisti
sche communisme, en tegen iedere be
dreiging van de fundamentele rechten 
van de mens. De DC heeft haar wortels 
in de strijd om de bevrijding van ltalie 
van de fascistische dictatuur en de na
zistische bezetting. ZiJ he eft conse
quent vastgehouden aan deze lijn te
genover telkens nieuwe bedreigingen 
op de vrijheid van allen, onder welke 
verschijningsvorm dan ook (racisme, in
tolerantie ten opzichte van immigranten, 
of culturele of taalkundige minderhe
den, etc) De val van de regimes van 
het 'reeel bestaande socialisme' in Cen
traal en Oost Europa bewijst de vooruit
ziende blik van de DC, toen zij tegen het 
einde van de jaren veertig en het begin 
van de jaren vijftig had gekozen voor 
het Westen en voor Europa. Bijna dertig 
jaar later trok het terrorisme van de 
Rode Brigades en van andere revolutio
naire organisaties die de ltaliaanse de
mocratie bedreigden, bloedige sporen 
door heel het land en trof met name 
christen-democraten met de dood. 
ledereen erkende dat deze waanzinni
ge bedreigingen werden teruggedron
gen en overwonnen, zonder dat toe
vlucht hoefde te worden genomen tot 
uitzonderingswetten en zonder dat de 
fundamentele rechten uit de Grondwet 
buiten werking werden gesteld 

b De DC is een volkspartij. De DC heeft al
tijd het etiket van klassenpartij afgewe-
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zen, ZIJ zag zichzelf als vertegenwoor
digster van een complexe samenleving 
en gal in haar verschtllende onderdelen 
uitdrukking aan de reele behoeften van 
de mensen. Een christeliJke socioloog 
die leefde tussen het einde van de ne
gentiende eeuw en de eerste twee de
cennia van de twintigste eeuw, Giusep
pe Toniolo, gal de volgende korte de
finitie van de 'democratie' Een systeem 
waarin aile soctale, JUridische en econo
mtsche krachten naar proportte samen
werken tn de realisering van het alge
meen welzijn. en waarvan de resultaten 
met name gunstig uitwerken voor de 
zwakkere groepen? Tegen deze defini
tie zou zeker het nodige commentaar 
kunnen worden tngebracht want ZIJ 
moet worden geplaatst in het culturele 
klimaat van de tiJd waartn zij werd opge
steld. Maar de kern van haar bood
schap zou zeker de betekenis van het 
volkspartijkarakter van de DC kunnen 
samenvatten Men heeft ztch wei afge
vraagd of zij een partij van links, van 
rechts of van het centrum is. DergeliJke 
indelingen zijn vaak ambigu. Men be
schouwt de DC meestal als een mid
denpartij, ook al onderstreepte Alcide 
de Gasperi dat de DC een partiJ van het 
centrum was, die zich bewoog naar 
links, teneinde de dynamische roeping 
van de partiJ met betrekking tot de 
noodzakelijke sociale hervormingen 
aan te duiden. In ieder geval moet on
derstreept worden dat het in de traditie 
van het ltaliaanse democratische katho
licisme onaanvaardbaar is dat de DC 
gerangschikt zou worden onder rechtse 
of conservatieve partiJen zoals de poli
tieke commentatoren dikwiJIS doen. On
gelukkigerwijs aanvaarden ook andere 
chrtsten-democratische partiJen in 
Europa die typeringen te gemakkeliJk. 
Je zou zeggen dat het de !etten, de be
naderingen en de concrete politieke 
keuzen ziJn dte de doorslag geven. 
Naar onze mening onderkent men on
voldoende de politieke en psychologi-
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sche gevolgen van de aanvaarding van 
een 'rechts' of 'conservatief' etiket dat 
nogal eens vanuit een houding van gro
te oppervlakkigheid aan de christen-de
mocratische partijen wordt toegeschre
ven. 
Om die reden heeft de ltaliaanse DC 
nooit lid willen worden van organisaties 
als de Europese Democratische Unie, 
waar onder andere ook partijen toe be
horen die tegelijkertijd lid ziJn van de 
EVP en EUCD. Die zijn er kennelijk van 
overtuigd dat hun gemeenschappelijke 
noemer eenvoudig onder woorden ge
bracht wordt door hun oppositie tegen
over socialistische of linkse bewegin
gen 

c De ltal1aanse DC is geen confessionele 
partiJ. ZiJ is niet 'de katholieke partij' 
zelfs al telt zij in haar midden grote 
groepen katholieken. Zij is ook niet 'de 
partiJ van de Kerk', zelfs al heeft de laat
ste haar met grote betrokkenheid vanaf 
haar oprichting gesteund. Vooral ten 
gevolge van de politieke en sociale si
tuatie (communistische dreiging, etc.) 
in ltalie in de eerste jaren na de oorlog 
en ook in latere tijden. Tegenwoordig 
ziJn de relaties tussen de Kerk, het 
christelijk geloof en de politieke activi
teiten duidelijker. Daaraan hebben de 
volgende factoren bijgedragen het 
nieuwe open klimaat van het Tweede 
Vaticaans Concilie; de houding van de 
laatste pausen, met name van de huidi
ge paus die van niet-ltaliaanse afkomst 
is; de grote veranderingen op cultureel, 
sociaal, politiek en religieus terrein die 
in Europa aan de gang zijn; het proces 
van secularisatie. Van tijd tot tijd wordt 
hernieuwd gediscussieerd over de op
portuniteit van de huidige benaming 
'christen-democratisch' en over het 
voorstel deze te vervangen door een 
andere formule of de verwijzing naar het 
christendom niet meer zo expliciet te 
maken. 
Zeker is dat de ltaliaanse DC altijd heeft 
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gewezen op haar christelijke inspiratie, 
dat wil zeggen de ethische waarden 
van solidariteit, van gerechtigheid, van 
vrede, die hun wortels in het christelijke 
geloof hebben. Helaas beantwoordt de 
praktijk niet altijd aan deze inspiratie 
het is een bewijs van de permanente 
spanning tussen geloof en geschiede
nis, tussen de principes van het Evan
gelie en de voorwaarden van de realitei
ten van het menselijk Ieven. Talrijke ge
lovigen die tegelijkertijd tot de christen
democratie behoren, hebben daaraan 
geleden. 
Wat ons hier interesseert is wat de men
sen die een religieuze overtuiging heb
ben kunnen verwachten van een secu
liere staat, vanuit een juiste opvatting 
van de autonomie van leek: de staat 
moet een algemeen kader van zeker
heid bieden waarbinnen de menselijke 
persoon in staat is zich vrij te ontplooien 
en dus ook de religieuze waarden tot 
uitdrukking te brengen. Het gaat er niet 
om de structuren van de staat te 'vullen' 
met een christelijke, liberale of marxisti
sche inhoud (en de ltaliaanse DC on
derschrijft deze opvatting volkomen). 
Nog minder om een christelijke staat op 
te bouwen. Het gaat er veeleer om de 
inhoud te verankeren in een waarden
systeem, in de eerste plaats de funda
mentele waarde van de menselijke per
soon. En vervolgens om de structuren 
van de staat open te maken en beschik
baar te stellen voor de ontvangst van 
bepaalde boodschappen en dus ook 
voor de boodschap van de Bijbel. In 
een 'christelijke staat' worden de waar
den aileen uiterlijk gegarandeerd door 
de wet, maar daardoor worden ze nog 
niet automatisch gedragen door het ge
weten van de mensen en van de bur
gers. 
Men praat in ltalie naar aanleiding van 
de relaties tussen de Kerk en de DC dik
wijls over de problemen betreffende de 
'politieke eenheid' van de katholieken. 
Wij beperken ons hier ertoe in herinne-
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ring te brengen dat de eenheid van de 
katholieken in de politiek niet het auto
matische gevolg is van de eenheid in 
het geloof. Zij kan afhangen van een ge
meenschappelijke conclusie in de heer
sende omstandigheden, dat wil zeggen 
van een opportuniteitsafweging in rela
tie tot de politieke en sociale situatie hie 
et nunc. Maritain had zelfs de tegen
overgestelde hypothese geformuleerd 
(1n zijn essay Le role du principe plura
liste en democracie'): 'Mensen met to
taal verschillende en zelfs tegenoverge
stelde metafysische en religieuze over
tuigingen kunnen tot dezelfde wegen 
komen, niet uit kracht van een of andere 
doctrinaire identiteit, maar ten gevolge 
van vergelijkbare benaderingen in de 
toepassing van hun beginselen, leidend 
tot dezelfde praktische conclusies'. 

d De DC is een Europese partij. Zij is 
nauw betrokken bij de opbouw van een 
verenigd Europa. Beter gezegd met 
een federaal en dus supernationaal, de
mocratisch en solidair Europa; vanuit de 
overtuiging dat de traditionele intergou
vernementele samenwerking niet meer 
in staat is om effectief het hoofd te bie
den aan de uitdagingen van de groeien
de onderlinge afhankelijkheid en aan de 
noodzaak van een politieke en juridi
sche formule die het mogelijk maakt 
deze onderlinge afhankelijkheid te be
heren met instellingen die in staat zijn 
'de eenheid in verscheidenheid' zeker 
te stellen. Om deze reden heeft de lta
liaanse DC vanaf haar eerste program
ma's, die waren opgesteld in de illegali
teit tijdens de oorlog, altijd haar Europe
se engagement duidelijk gemaakt. Dit 
heeft ziJ later vertaald door haar deelna
me aan de verschillende organisatie
vormen van de christen-democraten op 
het Europese (de EUCD. de EVP) en op 
het internationale niveau (COl). Zij kreeg 
daarmee in het begin van de jaren vijftig 
de oppositie van bepaalde politteke 
groeperingen in ltalie tegen haar keuze 
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voor Europa en voor de oprichting van 
de Gemeenschappen (deze groeperin
gen hebben zeer onlangs nog hun poli
tieke vergissing erkend). De ltaliaanse 
DC heeft het proces van Europese inte
gratie ondersteund Thans strijdt zij voor 
de overgang van de huidige Europese 
Gemeenschap naar een echte Politieke 
Unie, waarin het Europese Parlement 
reele bevoegdheden heeft op het ge
bied van medebeslissing en de op
dracht krijgt tot een reele rol van het op
stellen van een grondwet voor het nieu
we Europa. 
De ltaliaanse DC volgt nauwgezet wat 
zich afspeelt in Midden en Oost Europa, 
alsmede het proces van eenwording 
van de beide Duitslanden en de institu
tionalisering van de Conferentie over 
Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(CVSE). Zij hoopt dat de democratische 
evolutie van deze Ianden zich zonder 
onderbreking voortzet en dat de tradi
tionele bondgenootschappen zich ver
der ontwikkelen van hun overwegend 
militaire karakter naar meer politieke 
vormen van samenwerking. Maar delta
liaanse DC beschouwt het tegelijkertijd 
als wezenlijk en, in het Iicht van de ver
anderingen in dit deel van Europa nog 
urgenter, dat de twaalf lidstaten van de 
Europese Gemeenschap zonder aarze
lingen hun politieke en institutionele 
banden versterken teneinde een fede
raal Europa op te bouwen. Zij be
schouwt het als essentieel dat de Ge
meenschap niet de dramatische en 
aanhoudende behoeften van de Derde 
Wereldlanden vergeet, hun armoede, 
hun schuld en hun onderontwikkeling. 
Vanuit de invalshoek van een concrete
re gerechtigheid en een echtere en 
meer duurzame vrede. 

e ldeologie of pragmatisme? Men kan 
zich afvragen of de ltaliaanse DC wei of 
geen ideologische partij is. De christeltj
ke inspiratie moet niet verward worden 
met een ideologie in de sociologische 
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betekenis die normaal aan dit begrip 
wordt toegekend. Men praat dikwiJIS 
van de crisis van de ideologreen en het 
falen van het reeel bestaande socialis
me en de communistrsche ideologie 
Die zouderl de neiging onder de publie
ke opinre en in de politieke partiJen heb
ben versterkt om iedere ideologie radi
caal af te wiJzen teneinde zich meer te 
kunnen richten op pragmatrsch bestuur. 
WiJ zijn ervan overtuigd dat een politieke 
partiJ, en bovenal een partij van chrrste
lrjke inspiratie. zich niet mag beperken 
tot het ziJn van een puur pragmatische 
partiJ, die de verwiJzrng naar hogere 
waarden die op hun beurt inspireren tot 
bepaalde prionterten in het bestuur van 
do samenleving, afwiJSl. Dit betekent 
dat de ltaliaanse DC zrch nret kan be
perken tot het boheren van de bestaan
de srtuatie. ZiJ moet zich met voile 
kracht rnzetten voor de hervormrng van 
de samonleving en haar instellingen, 
teneinde de VrtJherd en de gerechtig
heid. de solrdarrtert en de participatie 
beter te garanderen Zeker, de realise
rrng varl deze doelstellrngen vereist be-

Christen-democraten 
verwerpen een totalitaire 
opvatting van de politiek. 

paalde specifieke politieke capacrtei
ten. technische bekwaamheden en 
zelfs het sluiten van compromrssen \us
son het rdoaal on de realrteit. Maar drt 
mag nooit betekenen dat van tevoren al 
wordt afgezren van het afwegen van 
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verschrllende prioriterten de menselijke 
waarden die geladen ziJn met een biJ
z6ndere betekenis en een hogere kwa
liteit terwijl de partij die hen onderschrijft 
zich orienteert aan de christelijke inspi
ratie over aile drmensies van het Ieven, 
ook die van de politiek. Aan de andere 
kant is de politiek niet alles christen-de
mocraten verwerpen een totalitaire op
vatting van de politiek. 
Zelfs voor degenen die het tijdperk van 
de ideologieen, opgevat als laboratoria 
van abstracte prOJecten, als beeindigd 
willen beschouwen, blijft altijd de nood
zaak bestaan van een politiek die in 
staat rs projecten op te zetten. waarbiJ 
keuzen worden gemaakt tussen de be
vorderrng van het ene of het andere 
mensbeeld. dat wil zeggen tussen het 
ene of het andere waardensysteem. Op 
deze wiJze moet de bijdrage van chris
ten-democraten aan de redactie van de 
ltaliaanse grondwet worden geanaly
seerd en beoordeeld door de bevesti
ging van de principes van het persona
lisme (het centraal stellen van de men
selijke persoon in de structuur van de 
samenleving en de opbouw van de de
mocratische staat). van het pluralisme 
(de erkenning van de diversiteit van ver
schillende sociale gemeenschappen en 
de afwiJzing van een centraliserende en 
uniformiserende staat) en van het ga
randeren van de fundamentele rechten 
van de mens. 

De DC en de lokale en regionale auto
nomie. In deze context kan vastgesteld 
worden dat de ltaliaanse DC een partij 
is die altiJd de lokale en regionale auto
nomie heeft ondersteund. Terwijl ande
re politieke groeperingen in de Grond
wetgevende Vergadering tegenstand 
boden aan de regionaliserrng van het 
land door de oprichtrng van autonome 
regionale instellingen. direct gekozen 
en met wetgevende bevoegdheden, 
heeft de DC deze wens verdedigd en ziJ 
heeft de striJd gewonnen. Het op gang 
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brengen van regionalisering in heel het 
land heeft echter gele1d tot moeilijkhe
den en zelfs tot gereserveerdheid en 
achterstanden Niet kan worden ont
kend dat ltalie tegenwoordig een gere
glonaliseerde staat is. Zeer onlangs, in 
JUnl 1990, is een nieuwe wet over de 
hervorming van de gemeentelijke en 
provinc1ale autonomie aangenomen 
dankzij de steun en de politieke inzet 
van de DC. 

Een algemeen oordeel? 
Hopelijk zal niemand hier een algemeen 
oordeel met definitieve conclusies over de 
ltaliaanse DC verwachten. De geschiede
nis, de ideeen en de principes die deze 
partij geleid hebben. tonen dat de grote 
diepgaande keuze die ziJ heeft gedaan. 
beantwoordt aan het belang van het land 
en aan de verdediging van de vrtjheid en 
de democratie Zelfs haar politieke tegen
standers zullen dit moeilijk kunnen ontken
nen. 

Gaat alles dan goed in de ltal1aanse 
DC? Wij hebben reeds gewezen op de 
kloof die vaak bestaat tussen de program
ma's en de principes aan de ene kant en 
de concrete stellingname aan de andere 
kant. Niet aileen in het gedrag van indivi
duen maar ook van de partijen. Wat ziJn op 
het ogenblik de zorgen in de DC? Voor al
les de problemen van het politieke sys
teem van ltalie in zijn totaliteit. zoals wij 
reeds meerdere keren hebben kunnen 
herkennen. Het is een systeem zonder ver
andering, zonder alternatief, dat leidt tot 
een geblokkeerde democratie, waar min of 
meer dezelfde groeperingen aan de 
macht of in de oppositie blijven. De uitzon
deringen die in bepaalde regia's of steden 
en lokale besturen te vinden zijn (waar 
communisten met socialisten dlkWIJis aan 
de macht zijn) veranderen het algemene 
beeld niet. 

Het tweede probleem betreft de onver
mijdelijkheid van de vorming in het cen
trum en in de periferie van het land. van 
coalities d1e drie. vier, vijf en soms wei zes 
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partijen omvatten. De moe1lijkheden in het 
bestuur van de instellingen ziJn eenvoud1g 
voorspelbaar. evenals de lange duur van 
de besluitvormingsprocedures en de on
mogelijkheid voor een enkele partiJ om de 
verdienste van bepaalde wetten voor zich
zelf op te e1sen of een andere partij verant
woordelijk te stellen tegenover de kiezers. 
Soms bestaat er de noodzaak te onder
handelen met de oppositie Daaru1t vloeit 
een soort van consociatieve democratie· 
voort die leidt tot een onvoldoende helder
heid. Daaraan kunnen de gevolgen (wei 
bekend onder de politicologen) van de 
permanente deelname aan de macht van 
m1n of meer dezelfde partijen worden toe
gevoegd clientelisme, lobby's. verme11-
g1ng van prtve en publieke zaken. Dit feno
meen doet zich in aile Ianden voor, maar 
het word! zonder tWIJfel in ltalie begunstigd 
door de abnormale situatie die h1erboven 
IS weergegeven. 

Men verwiJl de ltaliaanse DC n1et in staat 
of bere1d te zijn geweest deze tendens te
gen te gaan en haar soms zelfs in de hand 
te hebben gewerkt en n1et met kracht en 
effectivite1t een stand punt in te hebben ge
nomen over de ·morele vraag· die deze 
problemen opriepen. 

Men kan deze overweg1ngen n1et afslul
ten zonder te wiJzen op een fenomeen dat 
diep verworteld is 1n de geschiedenis van 
de katholieke beweging en, later, in delta
liaanse Volkspartij de moeilijkheid om 1n 
een politieke organisatie die volksparliJ wil 
ziJn verschillende en soms ook tegenover
gestelde groepen. personen en ideeen biJ
een te houden. Allen beroepen z1ch wei op 
dezelfde chrtstelljke 1nspiratie. maar wan
neer men afdaalt van het niveau van alge
mene princ1pes en orientaties naar meer 
specif1eke en toevallige keuzen, blijkt bin
nen de DC een verscheidenheid aan me
ningen en stromingen te bestaan die ge
vaarlijke conflicten kan oproepen. Dit blijkt 
dikWIJIS uit het beleid dat de DC voert ten 
opz1chte van de Communistische ParliJ (to
taal 1solement of dialoog en onder welke 
voorwaarden) en de Socialistische PartiJ 
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(waarbiJ de DC tot elke priJS de mogelijk
heid van de Soc1al1stische ParliJ iedere 
coal1tie te bed1ngen liJkl te accepteren, 
1elfs al is 7iJ de derde ltal1aanse parliJ Dit 
word! veroorzaakt door het feit dat de 
steun van de SP dlkWiJIS onmisbaar IS uit 
hoofde van de zetelverdeling in het parle
ment en op het lokale niveau). Deze pro
blemen doen zich evenzeer voor bij de an
dere partijen 

Maar de verschillen tussen de stromin
gen binnen de DC blijken ook uit de politie
ke inhoud trouw tot elke priJS aan de prin
Cipes en aan het programma of het zoe
ken naar compromissen om crises te ver
miJden. En z1j blljken minder du1delijk uit de 
toekenning van posities 1n de regering. in 
de parliJ-organen en de lokale en regiona
le gemeenschappen, waarbiJ niet in de 
eerste plaats word! rekening gehouden 
met bevoegdheden, maar veeleer met het 
l1dmaatschap van bepaalde clans binnen 
de partiJ. 

Moet men zich over deze s1tuatie verba
zen? Moet men zijn verontwaardig1ng uiten 
over de schandalen? Een ding is zeker op 
deze WIJZe riskeert de DC (maar ook elke 
andere politieke groepenng) verlies van 
geloofwaardighe1d, van effectiviteit en 
meer in het biJzonder van de steun van een 
deel van die katholieke kringen die er te
recht van overtuigd zijn dat een partiJ ge
baseerd op christelijke inspiratie meer dan 
andere zal moeten waken voor de prioriteit 
van het algemeen welzijn van het land en 
van de burgers boven persoonlijke of deel
belangen. 

Hoewel het noodzakelijk is openhartig te 
ZIJn, zelfs als het gaat om m1nder bevredi
gende aspecten in de geschiedenis van 
de ltaliaanse christen-democratie, zijn wij 
er vast van overtuigd dat ZIJ. vandaag 
meer dan ooit, een essentiele rol te spelen 
heeft in het ltaliaanse, het Europese en het 
1nternatlonale politieke panorama. 

De samenlev1ng is maar al te vaak onge
voelig of onverschill1g tegenover funda
mentele menselijke waarden, de waardig
held en de vereisten voor de ware ont-
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plooiing van de menselljke persoon in de 
gemeenschap. Juist daarom moet de lta
liaanse DC, zonder arrogantie maar in een 
pluralistlsche samenhang, een van de in
strumenten zijn van het garanderen van 
deze waarden 1n het domein dat haar toe
behoort. Als scharnier tussen de burgers 
en de democratische 1nstellingen IS zij er
toe geroepen een heel eigen 1nspann1ng te 
verrichten om de problemen van een snel 
veranderende wereld aan te gaan, tekort
komingen die dikwiJIS nieuwe karakter
eigenschappen hebben en waartegen dus 
de traditionele benaderingen niet volstaan. 
Daarom is een grote inspanning op het ge
bied van politieke vorming van de eigen 
aanhang, van informatie naar buiten en 
van openstell1ng voor de vragen vanuit de 
samenleving evenals een toegenomen en
gagement in de richting van de effectivite1t 
van het optreden. noodzakelijk. De lta
liaanse DC moet rekening houden met 
haar d1versiteit (de christelijke inspiratie is 
niet een kapstok waar alles aan opgehan
gen kan worden of een simplistische of ab
stracte formule) maar tegeiiJkertiJd gericht 
blijven op de gehele bevolking, hetgeen 
haar verantwoordelijkheden doet groeien. 
De partij moet gereed zijn om samen te 
gaan met de zusterpartijen in de EUCD, de 
EVP en de COl, terWIJI ziJ een kader res
pecteert van eenheid in verscheidenheid 

Problemen van de hervorming van het 
algemene polit1eke systeem in ltalie (ook in 
haar electorale aspecten) en van de cohe
rentie tussen de verschillende delen van 
de DC, vragen daarom iedere keer dat 
men zich ertoe zet zonder vooroordelen en 
zonder triomfalisme de realiteit van een zo 
complexe partij te bestuderen, vanuit de 
invalshoek van haar filosofie en haar poli
tieke optreden. De lezer zal het ons niet 
kwaliJk nemen als d1t artikel meer vragen 
heeft opgeroepen dan antwoorden te ge
ven Die vragen ziJn trouwens dikwijls zo 
belangrijk dat ziJ het beperkte kader van 
de ltal1aanse DC overst11gen. 
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