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BEF BESCHOUWING OVER SENEGAX

ïf^ &* fë X T^ t? D/"1

•£&* 1-5^3 ii S i&fft id S^'i^

De Par tl de Begroupement Afrioain,
die reads in S«negal de voornaamste leiders vertegen-
woordigde (L.S. SENGHOR, MAMDOU DIA, LAÏÏIIE GÜÊTE)
heeft bij da laatste verkiezingen» die volgens h«t
meerderheidsstelsel gehouden werden, alle zetels ver-
worven, aodat er van enige oppositie in de volksverte-
genwoordiging geen sprake is. Hoewel hier van een één-
partij-stelsel geen sprake is en een schijn van "volks-
keuze w bewaard wordt» hebtien de leiders een zodanige
combinatie tot stand gebracht, dat vóór de stemming
praktisch de 20taIs verdeeld waren en «r bij de stem-
ming geen keuze was* Het woord ndemocratie* wordt door
de Afrikaanse leiders overgenomen, doch het begrip is
van aijn inhoud beroofd, zoala m«t zoveel woorden die
leuzen zijn. geworden het geval is. Het is daarom zo ge-
vaarlijk Burfcpese begrippen in frans West-Afrika (en
elders in Afrika) te propageren? de Afrikaanse intelli-
gentsia neemt fce over, doch geeft er een geheel andere
inhoud aan, die ia eigen belangensfeer past. Dit geldt
uiteraard ook voor begrippen van oommuniatisoht oor-
sprong. De Afrikanen, worden aangetrokken door de denk-
beelden van het communisme v©or zover deze met hun ei-
gen nationalistische verlangens stroken. 33e invloed
van de Sowje t-Dnie uitgaande in marxistisch-communisti-
sche »in is echter volkomen -te verwaarlozen in Senegal
en de andere gebieden van het vroegere Prans West-Afri-
ka met uitzondering van Guinea» De Afrikaan is niet ge-
voelig voor marxistische denkbeelden, hij houdt van
reieen en geeft daarom gaarne aan uitnodigingen van com-
munistische zijde gevolg* de gastvrij ontvangenen komen
enthousiast terug, doch het zou een misvatting «ijn te
menen, dat «ij nu ook ontvankelijk zouden zijn voor Rus-
sische propaganda. De leiders hebben geen preoiese ge-
dachten behalve die, waardoor zij hun eigen nationalis-
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tisohe denkbeelden verwerkelijken} men moet niet
de fout maken, die maar al te veel In Europa
wordt gemaakt, om welbelijnde denkbeelden op al-
lerlei gebied bij de leiders t» verwachten, ïïe-
ker zijn deze er niet bij de massa.

Op de internationale "bijeen-
komst, te ï&fedan aan de Universiteit gehoaden,
werd als onderwerp behandeldt ^Gouvernement Repro-
sentatif et Progrès National1*, Dit door de Ford
Foundation gefinancierde *aeminartt, waar Frans en
Engels-talige Afrikanen met Europeanen tezamen wa-
ren» braoht het verschil in oonoeptie van begrip-
pen als democratie van Afrikanen en Europeanen
wel zeer duidelijk aan het lioht. Vooral na een
rede van de hoogleraar van de Universiteit van
Ohioago, A^aER, was er een heftige discussie tus-
sen Abdoulaye DIALLO, die de wParti Chique* voor
Afrika verdedigde, die Uxana in «ijn gebied Guinea
in praktij k wordt gebracht, en an&eren, veoral de
heer SOUM&Hj voorKit-fer van de TMion l"anafrioaine
des TzavaiUeura Groyan-te pour I'A.O.f., die hier
tagen ingingen. Allen waren het er eohter over
eens, dat **la democratie, au^sens oooidental du
mot, n'es t pas faite pour 1'Afriq.tte11.

Op de bedoelde bijeenkomst werd
de gedachte van **0omïaunau,té* door de Afrikanen ver*
worpen: (*ïnstaurer l^galité et non perpéttter la
domination1*). ïfen wilde deze door Gonfédération
vervangen. De vraag rijst, of dit inderdaad vrij
algemeen zo gevoeld wordt in de vroegere landen van
Frans West-Afrifca, die tot de gemeenschap blhoren,
Be gemeenschap, zoals die thans is opgezet, is
sleohts een étape. Ifen moet zioh geen illusies ma-
ken van het blijven van deze staatsrechtelijke vorm,
waarin men nog teveel het overheersen van Frankrijk



s ie t. De band tussen de Afrikaanse gebieden, is
hetgeen telt} dat men in de gemeensohap is ge-
b Ie ven, is alleen omdat men financieel anders
in moeilijkheden zou komen, zoals Guinea dat is
gekomen» *!fen vindt het gemakkelijker één geld-
schieter te hebben dan meer, an Frankrijk is
een gemakkelijke geldschieter."

Br is geen sprake van, dat ds
verschillende Frans Westafrikaanse ge bieden,spe-
oiaal Senegal, het voorbeeld van Gaine a zouden
willen volgen. Bfen aoht het volkomen onjuist,
dat Ouinea si oh buiten de gemeenschap heeft ge-
plaatst en daardoor tal van problemen heeft op-
geroepen. Wol heeft de houding van dit gebied
tot het nader-éioh-bezinnen op de aard der ge-
meenschap geleid, zonder eohter aan de noodzake-
lijkheid van ean band, hoe dan ook, te willen
temen. Wel eiet men de huidige struotuur van de
^Qommunauté* als een stadium en zal spoedig de
overheersende positie van Frankrijk moeten ver-
dwijnen.

Wat betreft communistische invloe-
den bij de Afrikaanse politici, kan opgemerkt
worden, dat alle politieke groeperingen oorspron-
kelijk hun contacten met uiterst linkse groeperin-
gen in Pranfcrijfc hebben gehad en dat belangs-tel-
ling voor hun nationale streven aanvankelijk al-
leen in de links» hoek werd gevonden. Allen zijn
eohter van hun extremisme teruggekomen en zij aijn
in een positie gekomen om tégen groepen, die hun
eigen vroagare denkbeelden aanhangen, op te treden,
33e .PA-I he^ft vooral aanhang bij studenten, ex-stu-
dentan, d.w.z. een zekere intelligentsia, en enke-
le ontevredenen in de vakbeweging, Sij heeft eoh-
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ter geen toekomst, bij de jongste Te r kies togen :
is we ar de geringe aanhang gebleken. Dit komt
deels doordat leiders vanwege persoonlijke be-
langen niet bij de partij bleven «n deels door-
dat de partij, zoals eerder reeds is gebleken,
toch geen kans had en weinig belangstelling
voor de verkiezingen had. De i?AI heeft eohter,
doordat het een partij van denkende leden ia
(geen massapartij) grotere invloed dan het le-
dental zou doen denken.

Relaties tussen Afrikaanse poli-
tieke partijen en Europese (Franse) aijn er al-
leen nog officieel tussen de PM en de communis-
tische partij in Frankrijk.

Er is een intensieve samenwer-
king tussen het hoofdbestuur van de PAI en de
afdelingsbesturen.

De tendenzen om van het aeer-
partijen-systeem tot een één-par tij-stelsel te
komen zijn groot*

De samenwerking tussen de Franse
administratie en de vertegenwoordigers van de
Afrikaanse nationalisten is in de gebieden van
Frans West-Afrika, met uitzondering van het
thans daartoe niet meer behorend Gutnea, goed.
Het ia eohter ts vroeg hieruit een oonolusie te
trekken, want eerst per 1 maart j.l. is in de
beide gebieden van Mali de nieuwe organisatie
begonnen te funotioneren, waarin de Franse admi-
nistratie geheel onder leiding van de nieuwe
staat staat. Elders ook omtrent die tijd. Dan
komt de krachtproef eerst.

De belangstelling voor da Ë.B.G,
was bi3dé Afrikanen, behalve enige leidende po-
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litioi, nihil, of aelfs negatief afwijzend.
Inderdaad meent aien, dat de 12.E.(Ï* aleoh-ts de
Europeanen ten goede g-al komen en dat het na-
deel is, dat men nu niet alleen maar met de
Fransen maar ook nog met meer van dergelijke
volken te maken krijgt» waarbij de Duitsers
speeiaal als schrikwekkend werden genoemd.

Samenvattend kan h« t volgende
gesteld worden j

De reaoties van de leidende fi-
guren in de politiek der Westafrifcaanse gebie-
den ten aanzien van de gebeurtenissen in Gui-
nea is tr «en van verbittering tegen de Franse
politici, dat »ij niet hebben kunnen verhinde-
ren, dat tegen alle andere adviezen in,
H01JPEOUE3? BOBHT's oordeel gevolgd werd, omdat
het het oordeel van een Afrikaan is. Daarbij
is naar het oordeel dier politioi niet bedacht,
dat deze Afrikaanse staatsman een zeer eigen-
aardige positie in de politiek van de voormali-
ge Frans Westafrifcaanse gebieden inneemt. Selfs
in de Ivoorkust is zijn invloed dalende. Het ia
niet waarschijnlijk, dat andere gebieden, behal-
ve misschien het $igerg@bied, waar een vrij ster-
ke stroming -tegen aansluiting bij de gemeensöhap
was, het voorbeeld van Guinea zullen volgen, al
ware het reeds, omdat daardoor de finanöiele
moeilijkheden van deze gebieden, die tooh reeds
aanzienlijk «ijn, ssaer vergroot aoaden worden.
Bovendien is de haat tegen Se kou (3XJÜHÊ buiten
Guinea ia Frans West-Afrika overal aeer groot»
ISan vreest sterk d® penetratie van de maohten
aehter het IJzaren G-ordijn via &uinea in eigen
gebieden en iaën meent, dat het behoren tot de
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gemeensohap althaas wat iaeer houvast geeft. 5ot
deze houding hesft de staking In de openbare
dienst van het begin van dit jaar, waarbij de
U3r!EAJi een KO grote rol heeft gespeeld, ongetwij-
feld meegewerkt. Slj heeft doen zien, dat d© oom-
munistiaohe Invloeden het eigen regiem in gevaar
zouden kunnen brengen ten gunste van extremisti-
sohe jongeren» Frankrijk: wordt heftig gekriti-
seerd, doch men ssiet wal in, dat samenwerking met
dit land nodig is s 1} uit finanoié'le en öoonomi-
sohe overwegingenj 2} teneinde een steun tegen ex-
tremisme te habfcen, wanneer dat nodig is.

De voornaamste politietee leiders,
Moditea iOSITlA., d® tegenwoordige minister-praaident
van-Mali, 2«AMADOü DIA, de Senegalesa minister-pre-
sident, MMEUl ÖrtlSYE, de vroegere soóialistisohe
leider, en I»,S. SBUGHOR «i^n allen tegen het Sow-
5et blok gekant. Hun liefde voor samengaan »et het
Westen is niet bi^2onder groot, doeh bij de nood*
aakelijkheld van een keuze aullen «ij eerder »et
het Westen samengaan dan raet het Sowjet blok. Deze
houding is door de onafhankelijkheid van Güinea en
de wijsse, waarop de landen van het Sowjet blok
daarna hun Invloed aldaar hebben uitgebreid, ver-
sl^rkt. Wat betreft een karakter s ehe ts kan het vol-*
gends worden gezegd s

ffiodika mi^ is uitermate intelli-
gent. Hi3 paart vastheid van wil aan soepelheid
van uitvoering* Wanneer van de federatie iets te-
reéht aal komen, dan zal het door te invloed van
deze staatsman &ijn, die beter dan iemand anders de
tegenstrijdig® elementen bigeen kan houden. MMIKB
GÜÊYB is een integer mens, die brille mist. Hij
heeft er onisr geledan, dat hij steeds aan invloed



heeft verloren bigt da massa van het volk. Set is
voor hem aen voldoening thans erfcend te worden.
MM&DOÏÏ DIA heeft een seker gevoel ran verbitte-
ring tegen het Westen, omdat hij een diploma niet
heeft verworven» Hij heeft een gevoel van minder-
waardigheid nimmer overwonnen. Dat gsvoal heef*
©en aekera mate van rechtvaardiging, want intöl-
leotueaL is hij niet sterk. Ook zijn houding als
regeerder was aanvankelijk slap. De staking van
de openbare dienat heeft wijziging gebracht en
hem krachtiger doen optreden.

De oontaoten melr de Afrifcsansi-Aaia-
tisohe Solidariteitaraad in öairo gijn van seer
informele aard» men houdt sioh op de hoogte, dooh
neemt er niet aan deel. De reaoties op de bijeen-
komst van deoember j.l* waren ongunstigs er be-
staat een vrsas voor invloed van Egypte in de bin-
nenlandse aangelegenheden van de Irans Westafrikaan-
se landen*

De Panafrifcaanss beweging beschouwt
men met wantrouwen. Sfen kan niet inzien, dat men
Panafrikaans kan werken, wanneer men nog niet eens
redelijke verhoudingen in de praktij* tussen Öhana
en zijn Frans-3prekende buurstaten tot stand kan
brengen.


