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PLANNEN YAJT DB B.E.&.
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In d« jFrans-Afrikaanse gemeensohap is
men wat de uitwerking van de E.S.G. overzee betreft
sceptisch. Man gelooft niet, dat van enig idealisme
kan worden gesproken en dat alleen uit egoïstische
motieven wordt gehandeld. Bovendien moet worden gevreesd, dat l'rankrijk zelf het paard van 5öroje heeft
binnengehaald doer de gemeenschappelijke markt, immers nu "begint de Duitse concurrentie al ernstig te
worden; wanneer de markt geheel gerealiseerd zal
fcijn, zal dit nog wel zo gevaarlijk zijn.
S-owel de leiders van de P&3GAN-autonome
als van het Vakverbond voor gelovigen (0450) menen,
dat de Seraeens ohappe li j ke BSarkt voor de Afrikanen
van geen enkel fee lang is. '"O'es t pur blague**. Een
vertegenwoordiger van de S.E.G. heeft wel getracht
htm de ideële doeleinden uiteen te zetten, maar zonder resultaat. Sij «ijn toch tot de oonolusie gekomen, dat het alleen maar van belang kan zijn voor Europese ondernemingen en enige leidende Afrikanen,
niet voor de massa; die zou «r niet beter van worden
als er nieuw* wegen of havens worden aangelegd. En
dan, menen zij, komen er door de Gemeensohappelijfce
Markt *kolonialisten* die veel erger zijn dan de
Fransen, namelijk de Duitsers, de nieuwe zogenaamd
onafhankelijke gebieden binnen. Ifet de Fransen alleen hadden en hebben de vafcverenigingsleiders al genoeg te doen, nu komen s&onder dat men er in gekend
is tal van andere conservatieve elementen de nieuwe
laaadea binnen en men krijgt een strijd op vele fronten te voeren.

Qatrent de plannen van de B.E.Ö* om
da infrastructuur van de ge Me don overzee te verbeteren is men soeptiaoh. *3)at deze plannen van
algemeen nat zijn proberen de propagandisten, die
wij hier ook krijgen van die zogenaamde gemeenschap»
ons wijs te maken, om hun kolonialistische plannen
te verdoezelen.. Helaas hebben enigen van onze regeerders dit niet döoraien, maar het zal niet lang
duren voor hun ogen opengaan," aldus de seoretarisgeneraal van de BG2&H-autonome in Dakar.
Vooraanstaande Prangen op maatsohappelijk en o altare e l gebied te Dakar geloven, dat de
S.E.Gr. aen taak te vervullen heeft, maar men moet
vooral de jeugd er voor winnen» De jeugd oriënteert
zich op de Oesteuropeae laadön. De Parti Afrioain
de l' Independenoe wordt "bijna uitsluitend door de
jongere intalleotuelen gevoed, die, óf In Frankrijk
alleen maar in communistisohe kring de warmte gevonden hebben, die «ij zo zoeken, óf naar landen achter
het ijzeren gordijn reizen en in anti-Westerse zin
worden beïnvloed*
De E,E,G. spreekt hun in het geheel niet aan, Enfcelea van deze zegslieden menen, dat, wanneer men niet
zijn investaringen in algemene eoonomisohe projecten
zou zosken, dooh iets speotaoulaira voor de bevolteLng zou doen, zoals b,v* de sanering van de inheemse stadswijken door riolering en waterleiding aan te
leggen, men dan wel waardering van het volk zou krijgen; anders blijft het een zaak van enkele politieke
leiders, terwijl men pretendeert, dat de B.B.O, juist
voor de verheffing van het volk werkt.
In Uhana, dat buiten de B.E.G-. valt,
beziet men deze gemeenschap »et wantrouwen» Dit bleek
uit een uitspraak van de Permanent Seöretary for Bx-
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teraal &£ f airs t die seidet *Ghana rioht «i oh graag
op landen die geen imperialistische gedaanten hebben, zoals b»v» Hederland. Jammer dat $fe dar land
zioh me-t de B.E.ö. Overzee inlaat, waardoor Ghana
aoonomisdh zo bedreigd wordt!n
Pe algemene indruk is» dat ds "belangstelling vooi- 4e E..B.G*. bij de Afrikan«a, behalve
bij enige l«id»nde politici, nihil, ©f aselfs negatief afwijzend is» ïfen meent, dat de B.E.G. sleohts
de Europeanen ton gO«de aal komen en als nadeel
geldt, dat men nu niet alleen maar met de Fransen
maar ook met nog meer volken te maken krijgt, waaronder de Duitsera vooral gevreesd zijn*

