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Be a-temming op de Af r o-Aziatische Soliaariteitsoonferentie, <ïle van 11-15 april te Conakry
is gehouden, was over het algemeen gematigd. Bar werd
verslag uitgedacht over de werkzaamheden van de afgelopen twee jaren, de periode na de laatste conferentie in Cairo, lik land, dat l»lang big de AfroAziatische Solidariteitsbeweging had, gaf er een ait~
eenzetting van hoe 2ijn invloed was geweest «n wat
hieraan verbeterd kon worden.
Sr moet worden vastgesteld, dat er een
grote rivaliteit heerste tussen de USSH en China
enerzijds en Se Verenigde Arabische Hepubliek, Marokko en India aBderzijds. Se vijf belangrijke figuren
ofwel OM persoonlijk prestige ofwel om d* belangrijkheid van hun land waren: BEN BARKA (Marokko), 19»vr.
HSHHÜ (India), AFWAE BL SABAf (T. A. B.), MAQ-CHEHOHSH (China) «m BASHIBOT en PQOECHIS (U.S.S.K.).
Se kou SK3ÖBÉ heeft, hoewel hij zelf niet aan 4e oonferentie deelnam, een. grote matigende invloed op de
conferentie uitgeoefend. Hij had Mtvr. HBHKJ, BS»
BARIA en AK1AB Bü SADAï als sijn persoonlijke gasten
ten paleize tö logeren. Be Chinezen en Russen hadden
vooral belangstelling voor d® afgevaardigden ait Öe
kleine landen, en dan uitsluitend voor hen die een
politieke rol van betskanis spelen. D« Ghinesen waren
actiever dan de Bussen en waren zeer royaal set uitnodigingen voor een beaosk aan China.
•Bev oren was in Kankan in Guinea een partijeonventie van de P.D.S. gehouden, waarbij het oorjps
diplomatique ea vertegenwoordigers van 12 landen en de
pers waren uitgenodigd. Men besprak in het openbaar

het 3-jarenplan, dat op oorafflunistisohe leest is
geschoeid, doch waaruit Sekou TOURê de al te radicale punten heeft weggelaten, zoals nationalisatie van de bedrijven, te ster te landbouwcolleotivisatie. Toorts heef t hij bezwaar gemaakt tegen een al te sterke economische binding aan één
land of een blok van landen. Hij stond een politiek voor, die investeringen zowel van Oost als
van West aanmoedigde.
De kritiek van Se kou fOUBÉ op een te
sterke economische afhankelijkheid, van Oostblokstaten werd gevolgd d.oor een verklaring van
Ismael fOÜHé, die de rede van zijn neef hekelde.
Üfeoh heeft Sekou 3X1URÉ bij de openingstoespraak
vaa de conferentie te Oonakry wederom, gij het
in bedekter tariaen ea met scherpe kritiek op het
Frans gaullistisch imperialisme, sioh voorstander verklaard van economische hulp vmn beide aijden* Ka de conferentie op een openbare meeting
heeft hij deae gematigde fcoers van steun zowel
uit het f es ten ala het Oosten bij de opbouw van
zijn land nogmaals herhaald.
Be conclusie is, dat Sekou fOUBÊ duidelijk isijö mening en pl«&i public, met d» gunstige positie van een gastheer, heeft kunnen laten
horen en dat hierdoor sijn matigende invloed in
belangrijke mate op de conferentie te bemerken was.
Het was verder veel betefesaend, dat hij niemand,
van a*t Oostblok als zijn persoonlijke gast had uitgenodigd, aaar wal BS1 BARKA, AHWAR SADAf en Ifcvr.
NEHHU.
Büf BAKKA, die eeer links georisntsw&rd
is en iselfs communist is geweest, heeft aeer grot»
invloed in de Arabische en Afrikaanse wereld. Hij
ia secre-taris-gtneraal vaa de "TMion Hatioaal» des
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Poroes Populaire®1* ia Marokko. Op aitaodiging van
Peking besocht hij China, dooh hij kwam ontgooohald
terug; een tweede beaoefc deed zijn tel*aratelling
a Ie o hts toenemen. Sindsdien is hij een tegenstander
vaa de Chinese Volksrepubliek.
Oofc Sfevr. 51HBÜ is al» vertegenwoordigster van India -tegenstandster van de politiek van
Peking.
ASWAH^SABAT is wel bijzonder link» dooh
fel anti-tl.S .S.H. en anti-China. Over het algeaeen
kunnen de Chinezen zioh moeilijk populair maken vanwege de "bezetenheid van hun ideologie en hun al 1»
revolutionaire mentaliteit.
Kortom, Sekou fOöïöl had bij zijn atrevan naar gematigdheid steun van drie zeer populaire
figuren. Be resoluties, die aan het einde van de oonferentie werden aangenomen, waren dan ook vergeleken
bij de speeches van diegenen, die met de voorstellen
kwamen, zeer afgezwakt en algemeen gesteld* Vele resoluties werden niet eens aangenomen, zoals; "bijvoorbeeld de resolutie door Indonesië ingediend ten aandien van 8West-Iriaii*.
Be machtsstrijd onder het Arabische blok
en bet oommünistiaohe blok kwam tot uiting in de diaouasie over de verandering van de sta tuten. Wilde iaën
van de A.A.S.R. een blijvende hechte beweging maken,
dam moest ook de effectiviteit van aangenomen resoluties beweaen worden. Vandaar het belang van een samenwerking op eoonoatisoh, cultureel en politiek terrein
«m d» noodzaak: van concreta voorstellen ia ftet kader
van deze samenwerking. Hu waren vooral de meer neutralistische landen daartoe geneigd en er voorstander Van,
dooh de geldschieters van, de A.t.S.ÏU; U.S.S.H. en
China, wilden slechts hun staun hieraan va r lenen, als
er een reorganisatie van de A.A,S.R. kwam. Uit hun be-

togen bleek duidelijk, dat 2ij ontevreden over de
huidige gang van zaken waren» daar zij onvoldoende controle over de besteding van de gelden konden uitoefenen. 3?rak t is oh gesproken hadden da
t.A.H. en de Centraal-Afrikaanse groep te veel
aanzien en invloed «n was de Afrikaanse groep
slechts uitsluitend anti-koloniaal *n anti-imperialistisch. Vandaar dat China,gesteund door all»
ooijimunistische landen,voorste 1de 4e statuten «a de
werkwijze zodanig te veranderen, da-fc «r behalve
een tweejaarlijkse conferentie als die In Conakry
jaarlijks een conferentie van delegatieleiders ssou
bijeenkomen en hieruit een groep van 27 landen eenmaal per twee of drie maanden zou samenkomen om beslui ten te nemen, en dat de praktische werkzaamheden door een secretariaat a ouden worden gedaan, bestaande uit een tweetal landen. De te nee»n besluiten zouden de goedkeuring van beide behoeven. (Men
dacht hierbij waarschijnlijk aan China en Ghainea).
$sgen deze aanval op de T.A.S. waren
alle Afrikaanse landen met de Y*A.H. aan het hoofd
zeer gekant. De Afrikaanse landen vinden het namelijk van groot belang een secretariaat in Cairo ta
hebben oaa vandaar uit steun voor htm nationalistische onafhankelijkheidsstreven te vinden («ij brt
dat de daar meestal als ballingen levende leden van
de secretariaten alle geld van de Sowjet-ünie en de
T.A.R. ontvangen), fenslotte w»3fd een oonproais bereikt. Was de vroegere direotaer van d» A.A.S.H.
AHWAR BI SADAT, thans werd deze vervangen door een
comité directeur van 27 landen-leden, zoals voorgesteld was | doch het secretariaat werd een combinatie van 12 landelijke secretarissen a<rt WSSlf BI
3IB&I als secretaris-generaal, als na. 15* Op voorstel van BEI BARXA werden in plaats van Ghana en
Iran, da landen Irak en ft* Kongo lid van het 18-bra-
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den-aeoretariaat. Bit zette tij Iran zowel ala
Ghana kwaad bloed.
;Pr o -Westerse elementen of landen
«aren wat Azië betreft de CEH üfO-landen als Iran,
furkija en Pakistan- Beaa landen werden vroeg op
een dood spoor gezet. Iran en Pakistan urn ken
de«l «i t van hfi-t coiai-ts directeur* Hoewel openlijk tegen SEAfO en öBEUffO en neokolonialisme werd
gesproken door SIBAÏ an andere», rtaia&n de ooiamanisten tooh soncter discussie beawarende formuleringen tegen de drie bovengenoemde landen
Tooral Rusland toonde ssioh hierin
Be speech van Dorkije , waarin gepleit werd voor
begrip voor ooixia tentie an een aanval ??erd gedaan op eenzijdige verdach-ünaking om lidmaatschap
van OEKTO an SSAIDsVond geen ïsljval in de Bufcasisohöhinese ïioek, dooh Arabische en Afrikaanse vertagenwoordigers klapten na de speech.
De Westera -gezinde Afrikaanse landen
waren veelal door oppositiegroepen vertegenwoordigd, zoals Soedan, Mali, Xameroen en de Ivoorkust,
of waren geheel afwezig. ]>e exil-nationalia ten vaa
de diverse Afrikaanse landön erkennen» dat si4 f inejacieel vrijwel geheel afhankeliifc ven het GODHSUnistlBche blok »ijn,
i^oh «as in het algemeen de houding
van Afrika gematigd. Man was laeer antx-Frans en Be
GAt/üS dan anti -Europa. Slechts enkelen waren felle
ooaimuniatan, die te gelijkertijd ook leiders genoeiad
konden worden van landen die zij verteganwoordigden.
Crhaaa maakte een 2 wakke indruk.

Oostblok trachtte de anti-Wes-terae
houding vaa ds Afrikaanse landen te stimuleren om
zodoende de weg te effenen voor zi5n eigen expansie,
Sr ia eohter «en groeiende tandem» o® to^fc een atxto-
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nome Afrikaanse en Afro-Aziatiaohe solidariteit
op economisch, politiek en cultureel terrein te
komen. De Oostbloklanden gijn, gezien deze ontwikksling, huiverig oa geld aan een Afro-Aziatisohe Solidariteilsbeweging of Panafrikaanse beweging toe -fee vertrouwen. In deze beide bewegingen
vertolkt de T.A.H, een tendens naar Afrikaanse
autonomie «n hierbij zijn 4® Bussen niet direct
in de koude oorlog gebaat. Be Afrikaanse landen
rekenen op de Afrikaans-Aziatische solidariteit
bij hun streven naar een zelfstandige economische politiek en zijn in zoverre in de A.A.S.H.
geïnteresseerd. China niet graag eijn eigen systeem in de Afrikaanse landen ingevoerd, waarbij
het op sljn eigen 1Q-jarige voor u itgang wijst.
De rol van de U.S.S.H. blijft, naar
buiten ge alen, zich beperken tot de culturele en
sociale aspecten van het onderontwikkelde Afrika.
Zij «rijst op het rijke, hoogbeschaafde culturele
verleden, dat door de kolonisatie Jus doodgedrukt;
men ziet hier een middel om de bewustwording van
de volken in een nationalistische richting te
doen gaan.
Be Sowjet-öhie en China hadden op de
conferentie dezelfde belangen; van wedijver is
niets gebleken*

