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EH2BEE! ÜÖ3ÏRJKKBH ÖKf^^T 1® POLIflBKE

IIT &ÜINEA, QPSEDAAM fWDBïJS 13E CtSSTSSSSyiS YA3f DS

AJ»HO- AZIATISCHE f OMSSOlIMilfEl^BBAA]) «HS ÖQfAKKï

3>a opbouw on organisatie van het bewind
in $uinaa is «en getrouwe cople van hst Hussiache sys-
teem. Se partij regeart» Sa kou fOÖH^ i* aaoretar is -ge-
neraal. Br is een Po lifbur o, waarvan de namen der laden
niat asear worden gapublioeerd. Wie hierin de belangrij-
ka figuren zi^n is niat mat ze kar ha id betend, eb oh aan-
genoiaen raag worden, dat dit da president Se kou TOÜRÉ,
de president van da Assemblee Nationale, Diallo
SAPOUIAYE, en de goevernaur van de Hationale Bank Sia-
kité MOUSSA zijn, van wie de laatste da minst opvallen-
de mag «orden genoemd. Toorts zijn Keita FODEBA, Biallo
ABDCHJIAYS en Ismaal tKKJHi ook tot €e topf igöran te reke-
nen. , X

Se kou fOORl's eigenlijke naam is Ahmed
Sikh TOÜRÊ. Bit laatste woord is een verafrikanisering
van een Arabisch woord, dat revolutionair bèta kent, een
epitheton afkomstig van de grootvader van Se kou, die
een der eerste revolutionairen wordt genoemd. In het Pa-
leis van de President hangt een groot schilderij van
ham. Se kou fOtmé, vanaf zijn negende jaar verweesd, ia
opgenomen in de familie van zijn oom, de vader van Isra-
ël TOURÉ. Hm zegt, dat beiden elkaar nooit goed hebben
kunnen verdragen. Se kou TODEÊ is bijzonder populair bij
de bevolking, zowel in de stad Conakry als in het bin-
nenland. Jfen twijfelt er niet aan of hij is de onbetwist-
bare leider van £ainaa„ lat gewone volfc waardeert hè®,
Offldat hij zo integer ia en zo hard werkt. Sr kan in Gui-
naa ook geen enkel belangrijk besluit genomen worden of
Se kou 20UEÉ moet er zijn goedkeuring aan hè oh ten. foe-
stanaaing voor buitenlandse investering en vestiging van



buitenlandse ondernemingen moet eveneens door üiallo
SAfÖÜIAYI en ölakité IÖÖSSA verleend worden. Aangeno-
men mag worden, dat de bedoelingen van de president
opreoht sijn. Hoewel hij ©pen oog heeft voor goede
eigenschappen van het communisme, is hij voor alles
Guinees nationalist «n Fanafrikaan. Hij probeert
steeds nationalistische gevoelens aan te kweken. Ha
in het ?rans gesproken te hebben op de meeting na de
sluiting van de A.A.T.S.O. te Conakry» sprak hij zijn
landgenoten (vooröoaaelljle partijgenoten) in het Halin-
gue toe. Ook een ordonnantie, dat het volkslied voor
(vroeger ookr na) ledere bioscoopvoorstelling en bij
elke mogelijke gelegenheid gespeeld moet worden wijst
in dl« rlohting, evenals het veelvuldig gebruik van
de nationale kleuren. Bit valt ook op bij het steeds
naar voren brengen van een oude cultuur van €uinea,
n.l. het ijserbewerken, die 4e Fransen vernietigd sou-
den hebben.

Se kou TööSll heeft ook open oog voor hulp
uit niftt-oommunistisohe landen. Hij wenst neutraal te
blijven en heeft daarom in Kankan bezwaar geuit tegen
al te grote afhankelijkheid van ééa blok. Hij vindt het
voor Guinea van groot ba lang, dat ook Westerae investe-
ringen en hulp het land binnenfcoaen, ondanks da zeer
linkse pro-eomfflunistische gerichtheid van enkele laden
van zijn Politböro goals Ismesl ÜSURÊ» Biallo SAFÖOIAYS
en S&ita #ÖBSBA.

ïn hoeverre Diallo SA^OtïiAYB en Biafcité
MOUSSA -fat rechtstreekse agan te n van Moskou gerekend
moeten worden is niet bekend. Sr dient echter aan getwij-
feld te worden. Wal is h«t een feit, dat «ij ««er links
georiënteerd aijn.

Hoezeer Sekott TOURé een zelfstandige bui-
tenlandse politiek wil voeren moge blijke» ölt «e» p«rs-
conferentle dl« hij bij aijm b««oefc aan Marokko heeft



gehouden en waar Arabische jour nalieten hem over
d* vriendschappelijke betrekkingen ffiel? Israël uit-
vroegen. Se kou fOOHÊ ffloet zich hierover tenslotte
geërgerd hebben en geantwoord hebben, dat hij zijn
politiek niet «enste te laten leiden door belangen
van andere landen. Als de Arabische landen hun ei-
gen moeilijkheden met hun nabuurland niet kunnen
oplossen, dan behoeven zij nog niet Guinea hiermede
lastig te vallen in zijn vriendschappelijke betrek-
kingen. Hij voegde hieraan toe dat hij aiet aeer
over dit onderwerp lastig gevallen wenste te worden.

Soe groot de invloed van de 7 andere
leden van het Politburo isr, is «en kwestie die de
gehele staat raakt. Se ministers die lid vsa het Po-
li tbur o zijn, blijken soms een geringe kennis van sa~
ten van hun departement te hebben.

Ismael $ÜUSÊ maakt do indruk Biet
veel invloed te hebben. 2ijn voorkomen is uiterst on-
sympathiek en zijn gedrag eveneens. Hij üs een over-
tuigd communist.

Biallo SAPOUIAYE is de meest charmante
van de leden van het lolitburo. Bij bezit grote popu-
lariteit, al zal hij Se kou TOUKÉ nooit overvleugelen,
omdat hij de persoonlijkheid mist om de eerste aan te
zijn. Tóór de onafhankelijkheid was hij reeds voorzit-
ter van de Assemblee. Ook van hem wordt gezegd, dat
hij marxist is. Hij laat hiervan niet vfcel blijken.

Terder is Dlallo ISELÏ, de ambassadeur
te Washington, nog een opvallende figuur. Hij is een
eminent advocaat in Frankrijk geweest. Hij bezat de
titel van Procureur de Pranoe. Bij aaakt niet de in-
druk marxist *» zijn. Hij is zeer geaoedelijk in de om-
gang, intelligent, bezadigd van karakter» Van de ambas-
sadeur in Moskou, Gonte S1TD0U, krijgt men «en zelfde
indruk, maar hij is oen uitgesproken marxist.



Be leidende figuren in Guinea danken
hun positie aan hua functie in 4e partij. Wat de
corruptie te tref t ten worden aangenomen, dat de par-
tij aog zuiver is* Be monetaire ommezwaai van 15
naart kwam in alle opzichten onverwachts «n heeft
geen enkele aanleiding tot fraude of uitlekken gsge-
vea. Het leger heeft de gehele organisatie verzorgd.
22e enigen die ervan op de hoogte waren, zijn Se kou

Diakité MOÜ3SA en Blallo SA^OüIATE.

Yan groot belang voor de toekomstige
situatie in het land is de groeiende invloed van het
marxisme in de vrouwenbeweging en de jeugdorganiaa-
tie. Vooral de laatste onder leiding van de zeer links
georiënteerde Tibou ^CDSKAM kan zich gaan ontpoppen in
een groepering van fanatioi. Het is mogelijk de jeugd,
dis in haar oontakten met het gewone volk een *poli-
tiek standpunt innseja-f* en aldus een speciale laag in
de maatschappij is geworden, totaal marxistisch op te
voeden. ï.fööïfKA,RA wekt ook de indruk iemand te zijn,
ile zich nooit blindelings tot iets zal laten leiden
en die, al draagt zijn Jeugdbeweging de uiterlióke
vorm van een communistische, toch in de eerste plaats
de opbouwvan zijn land 0n de inheemse cultuur beoogt.

Sooh. er bestaat gevaar , dat bij ontevre-
denheid over de ragerlng ten gevolge van insluipende
corruptie «a onervarenheid de echt» marxisten, die ssioh
vooral in d« organisaties voor de Jeugd» de vrouwen,
oultoax, sport en vrede bevinden, zoveel invjoed^ zullen
krijgen, dat zij een regering in moeilijkheden snel ten
val kunnen brengen, vooral als deze ook nog eoononfsoh
aan communistische landen is ge bodden.


