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Guinea

BAPPÖBÏASB ?AN BE fHAHSE AISBASS4DESH f B CCSÏAJKRT OYEE BI
SOTAf IE BT SUIHBA,

Be Franse Ambassadeur te Conakry schrijft
uitvoerig over de toenemende katastrofale toestand van de
economie in Guinea» het gebrek aan rijst is klemmender dan
ooit tevoren ~ de kleine man in Conakry zelf lijdt nu hon-
ger - hij dringt herhaaldelijk aan op Franse rijst zendingen,
ook al zouden het maar bescheiden hoeveelheden zijn - even-
eens dringt hij er op aan» dat van Parijs uit initiatieven
genomen worden voor toenadering en regeling der hangende
problemen -~ hij doet dit in bijzonder voorzichtige bewoor-
dingen, maar komt er toch telkens op terug - nadrukkelijk
wijst hij er op» dat Sékou TOUEÉa demonstratieve telegram-
Men en verklaringen na üvian geen plotselinge nieuwe koers
vormen, dat deze koers al minaten» sinds een jaar voorbereid
en steeds duidelijker geworden is, dat hij deze koers na
Evian met een publiciteit omringd heeft, die eenvoudig enorm
genoemd moet worden en dat die publiciteit in Guinea onder
de bevolking een onbeschrijfelijke geestdrift heeft gewekt,
dat deze bevolking er vast van overtuigd is, dat wanneer
maar eenmaal een begin gemaakt wordt met een Frans-Guinese
verzoening, het einde van de moeilijkheden in zicht zal ko-
men, dat men geneigd is aan alle in die richting gaande ge-
ruchten geloof te hechten en dat het gerucht "over een paar
weken komt De GAUÜB* de mensen tot wild enthousiasme heeft
gebracht.

De Ambassadeur wijst er op, dat Sékou fÖOHÉ
de gehele kwestie nogal gemakkelijk heeft beschouwdf hetgeen
uit zijn psychologie te begrijpen is. Sékou TOTEÊ is als het
ware verwend door de schijnbaar belangrijke rol, die hij in
de Afrikaanse verhoudingen heeft gespeeld in de afgelopen
jaren. Hij ging er van uit, dat hij maar behoefde te kikken

GEHEIM



GEHEIM

en alle deugen gingen open; een gelukwenstelegram na Evian,
een verklaring van "bereidheid, een onvoorbereide, plotse-
linge mededeling* dat een uit drie man bestaande missie naar
Parijs zou komen, was naar zijn mening voldoende om tot suc-
cesvolle, snelle onderhandelingen met frankrijk te leiden*

Zo gemakkelijk waa het nu niet* De missie
schijnt wel in Parijs te zijn aangekomen» maar dat was in de
tijd* toen De GAULLE bij PANFANI in Italië waa. Overigens
had de Franse regering te kennen gegeven, dat dit nu niet l>s-
paald de juiste methode was* Waartoe dienden ambassadeurs,
een Franse in Conakry en een Gruinese in Parijs? De missie
werd nooit officieel aangemeld, er is dun ook geen sprake
van een koele weigering van Franse zijde tot het aanknopen
van onderhandelingen. Men voelde er alleen niet voor in zul-
ke onderhandelingen hala-over-kop gedrongen te worden» men
wenste degelijke voorbereiding langs de normale diplomatieke
kanalen* Be missie reisde toen, zondar dat er een verzoek om
ontvangst of een weigering tot ontvangen had plaats gehad,
door naar Bonn.

De Franse Ambassadeur vermeldt verder, dat
Sékou T00HÊ zich uitermate inspant om tot betere verhoudin-
gen met het Westen te komen - met de Verenigde Staten, met
Ingeland, met Duitsland, met Israël - hij wijst er op, dat
de opvolger van 3C&QD 47 dagen heeft moeten wachten voor hij
ontvangen werd om zijn geloofsbrieven aan te Meden, dat
Conakry zich aangemeld heeft voor aansluiting M j de Wereld-
bank» dat er wegen gezocht worden om tot convertibiliteit van
de Guinese franc te komen, dat Sékou ÏOÜKÉ Modibo KEITA er op
gewezen heeft, dat de betekenis van de "drie* - Guinea, Ghana
en Mali - binnen de zes van Casablanoa praktisch tot nul ge-
daald ia, zozeer zelfs» dat twijfel zou kunnen rijzen aan de
trouw aan het oharter van Caaablanoa, enz*

Verder wijst de Ambassadeur er op, dat de
koerswijziging van Guinea echt is. Ook al moeten de oorzaken
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gezocht worden in de katastrofale eoheea van de Guineee
politiek, het blieft «en feit» dat Sékou ïööBÊ mlfc les
geleerd heeft.

Over de ontwikkeling van het tgn. commu-
nie tiache complot en zijn gevolgen meldt de Ambassadeur
weinig of niet a. Na alle opwinding van Labé schijnt men
de zaak in de doofpot gestopt te nebben. Géén doodstraf
voor de veroordeelde enseignants. Algemeen zwijgen. Wel
wi^et ni| er opf dat de algemene toestand ia het land 20
ernstig geacht moet worden, dat nieuwe complotten, onder
welk etiket dan ook, geenszins uitgesloten geacht moeten
worden*
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