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Afrika/ïö^eclioalowaki j e
fSJBOmSCHE A0OTB?!ltËH I»
Zoals bekend ontplooien de communiatiaoliö
landen grete actirit«it in Afrika, Na Husland en Cliina
nemen de Tsjechen iiiêrin de fo«laagrl$fcaté plaats in,
vooral op commercieel «n technisch gebied (ofschoon er
meer dan 500 Afrifcaaaae negers aan TBJeonische universiteiten almd*r«n» fc**£t R*»laft4, d» hoöflrol row? onlturels penetratie blijkbaar aan Oost-Buitoland toegekend). £r verrijzen overal Tsjechische sohoenenfabrieken (Bat a) en brouwerijen. De T B^ e enen »ijn veel meer
in Afrika thuis dan de fiuBaen aelf j zij kunnen beter
tegen het klimaat en sijn populairder onder de inheemse bevolkingen van Afrika dan Russen, Chinezen en Oootduiteers. Bovendien beseffen de Russen, dat, naarmate
de ï»;Jechisohe iutaA»?. en ingenieursdiensten zich in
Afrika uitbreiden - en dit geschiedt anel - een meer
receptieve »feer voor het communiame ia het algemeen
wordt geschapen. De Rueaen beschouwen de Tsjechen als
de meeat betrouwbare ru»aofielen en communiaten. na de
Bulgaren. Bovendien hebben de Tsjecnen ia het geheel
geen raasenvooroordelen en vinden aij
het niet moeilyk
$j
m«ftra ale hun gelijken te behandelen. Het hoofdkwartier voor de Tsjechische commerciële «a t«eMi94h9 activiteiten ia Cairo, althans voor Noord-Afrika. De
Tsjechen hebben ««a permanente "jaarbeurs" in Cairo en
voeren vanuit de Egyptische hoofdstad een' intensieve
handel met Sgypte, Syrië, Marokko, iiberil, Algerije
«m Tunesië. Cijfers over deze handel «ord'èa zorgvuldig
geheim gehouden, maar deskundigen «chatten dat de
Tsjechische handel aedert 1950 minatene verdrievoudigd
i* en steeds aeer toeneemt.
In West-Afrika opereren d» Tsjechen vanuit Conakry in Gruinea. De Bulgaren waren hen hier voor,
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maar bleken niat tegen d0 taak opgewassen ta zijn.
Ook ia Mali zijn d* Tsj«cïien actief. In Ghana hebben
tij onder meer een echoenfabriek opgericht.
Aam hit eind Tan het vorig Jaar war«n »r drie officiële Tsjechische miaaiea in Conakry, elk van ongeveer
80 a 90 peraonen, en wel een militair* aiiaaie, een
polttie-miasie en een juridiache missie. Het Kwame
Nkrumah Instituut in Ghana, een politieke opleidingsschool door IfKRUMAHs partij opgericht, staat a t ark
onder Tsjechische invloed.
Ook in de luchtvaart begint ïajechoalowakije een belangrijke rol f* epelen. Er is een gwtgelde luohtvaartverbinding vaua Praag naar Conakry via
fiabat, Dakar en Bamako. Een tweede geregelde luchtvaartverbinding is die van Fraai; vla Cairo Haar Jakarta,
Pogingen van de Tsjechen om in Ethlopi'é
Taste voet aam d0 grond te krijgen *ijn niet gelukt.
Bit was gedeeltelijk 0021 gevolg vaa b,0t feit, dat 0?
aanzienlijke kolonies van niet-communistisehe Tsjechen
raeda lang vaste voet aan de grond hadden. Verder hadden de Tsjechen nog een and»r« tegenslag in Ethiopië.
Enige jaren geleden aond 40 Skoda-industrie een volledig fabriekateam met directeuren 011 ingenieurs naar
Addis Abeba om aldaar 00131 munitiefabriek te beginnen.
Onder invloed evenwel van de reeds in Addis Abeba gevestigde, niet-ccmmuniatiache Tejechen zeiden 40 leden van
d* Skoda-groep hun trouw aan Praag 0$ en veatigdea zich
blijvend ia Ethiopië, De munitiefabriek vervaardigt nu
ledikanten en huishoudelijke goederen. Buiten Adel» Abeba zijn er in Bthiopie «en aantal arteen van onvervalst
T»jeohi«oh~communiatischen huize werkzaam, en Etaipl'é
betrekt op vrij grote eohaal medicijnen uit T»jechoalowakije. Een andere reden waarom da Tsjechen en d« Russen
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zelf het ai*t verder hebban kunnen brengen Is, dat
$ 13*§ door »idd«i TBB alja persoonlijke vertegenwoordiger bij df Stkiepiaefc» k«iz*r, een Eekere GfffiKCWITSJ,
zoyeel mogelijk probeert te roorkoman, lat de bissen «n
Tsjechen te veel invloed in BtiiiopiS krijgen. En de keizer heeft een bijsonder grote vaardigheid ia het tegen
elkaar uitapelea Tam direrse nationaliteiten ontwikkeld,
^ teaeind» te voörfcoaen dat «en of' an^re \>uitealandse
groep moer invloed zom kuanen krijgen dan hem wenselijk
U^kt. Het ia irrijwel «0k«r dat hot SIIKQtlfS^ is g*~
weest, dit de Ruasen heeft kuanen dwarsbomen, toen zij
hmn techniaoh peraonael in de olieraffinaderij te Aasab
traelittaii te plaatsen.
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