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NIGERIA.

De situatie in Biafra.

1. In een vertrouwelijk gesprek met de bisschop van Port Haroourt,

GODFREY OKOYE, kon het volgende worden vernomen: in opdracht van

president OJUKWU had de bisschop de achttien olietechnici naar Italië

vergezeld. Met een vliegtuig van de Caritas internationalis zal hij

via San Tomé naar Biafra terugkeren.

Zijn diocees werd in 1961 opgericht, maar enkele maanden gele-

den door de Nigeriaanse troepen ingenomen. Van de acht Biafraanse bis-

dommen zijn er nu vijf bezet door de vijand.

De bisschoppen en priesters zijn samen met de lbo—bevolking weg-

gevlucht uit vrees door de Nigerianen vermoord te viorden.

De bisschop toonde zich gematigd optimistisch over het einde van

de oorlog. Volgens bisschop OKOYE moet Engeland nu wel inzien, dat

Nigeria geheel onder invloed komt van de Sowjet-Unie en een communis-

tische staat zal worden, indien er niet spoedig wordt ingegrepen.

Engeland moet ophouden de Nigerianen te steiien.

De hongerblokkade is mislukt. De transporten van levensmiddelen

en medicijnen door het Rode Kruis en de Caritas internationalis gaan

verder en hebben de bevolking van de dood gered. Daarbij heeft de oor-

log het aanschijn van Biafra volkomen veranderd. In dit betrekkelijk

kleine gebied, dat nu zo groot is als Nederland, zijn alle lbo's sa-

mengekomen, die vroeger in Nigeria als technicus of dokter werkten of

andere sleutelposities innamen.

Ieder stukje grond wordt bebouwd, de mensen moeten er hard wer-

ken maar de oogst is uitstekend. In Biafra gaat het leven door, de be-

volking is optimistisch en vastberaden, maar opvallend groot is het-

aantal gewonden en verminkten.

De distributie van levensmiddelen is ook goed georganiseerd. Het

grootste gevaar voor Biafra zijn de niet-Ibo s, die in Biafra wonen

en die met de Nigerianen heulen,,

Biafra wil, zo zei de bisschop, een autonoom land worden, desnoods
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in een federatie met de andere gebieden van Nigeria. Maar lbo's en

de Mohammedaanse stammen kunnen onmogelijk met elkaar leven. De

haat en het nationalisme zijn daarvoor te -sterk.

2» De indruk werd verkregen dat het staatssecretariaat van het

Vatikaan de eisen voor autonomie van Biafra op een vooraichtige wijze

steunt. In ieder geval heeft bisschop OKOYE de steun van BENELLIo

Het Vaticaan heeft er in ieder geval veel belang bij, dat de

lbo's niet worden uitgeroeid. In het groot-seminarie van Owerri stu-

deren nu, niettegenstaande de oorlog, 261 seminaristen,, In Rome wor-

den 25 lbo's verder opgeleid in theologie en sociologie; er studeren

zelfs tien Ibo-nonnen.
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