AFRIKA IS NIET WAT JE DENKT
Afrika wil zich blijven ontwikkelen zonder de goede raad van het Westen (1)
Zin-onzin ‘Capaciteitsversterking Afrikaanse micro- en KMO’s door Westerse experts’
Afrika responsabiliseren

Let me teach you how to plant a tree

Se développer sans les conseils de l’Occident

 There is not a single country in the world that has reached a high stage of economic and social development
without having developed an advanced industrial sector (Kofi ANNAN)
 Afrika ijvert voor moderne, arbeidsintensieve infrastructuren, agro-, voeding- en maakindustrieën en
aanverwante diensten; (2)
 In Senegal studeren ieder jaar 500+ economisten en ingenieurs af opgeleid in modern bedrijfsbeheer; (3)
 Directe industriële investeringen, door internationaal actieve ondernemingen, zorgen niet enkel voor banen en
een mondige middenklasse maar ageren eveneens als permanente managementschool voor toekomstige lokale
ondernemingen.
 Afrika beschikt over enorme troeven om haar bodemrijkdommen ter plaatse te transformeren en zich tot een
nieuwe groei-economie uit te bouwen: evenveel hoger opgeleide jongeren als China, eeuwig hernieuwbare
energie, landbouwgronden van de wereld, toegang tot goedkope technologieën, goedkopere werkkrachten dan
China (tijdelijk), ontluikende democratieën, diepe vijvers van eigen financiële middelen;
 Afrika kan kiezen tussen partnerschappen met het Westen en/of met de nieuwe groei-economieën (China);
 L’Afrique veut continuer de se développer, sans les conseils de l’Occident
(Dr René N’Guettia Kouassi, Directeur des affaires économiques à la Commission de l’Union africaine)

Besluit. Capaciteitsversterking van Afrikaanse micro- en KMO’s door Westerse experts heeft weinig zin.
 Zelfs in de meest fragiele landen is al een opgeleide middenklasse aanwezig die het heft in eigen handen wil en
kan nemen en die lak heeft aan Westerse betutteling. Hoog tijd om Afrika te responsabiliseren. Een halt
toeroepen aan het stigmatiserende ‘Afrika leren vissen’.
Wat heeft wel zin?

Specialisering en schaalvergroting door moderne industrieën creëren welvaart. Afrika heeft nood aan en vraagt
ervaring met geavanceerde bedrijfsprocessen en –technologieën op een hoger niveau dan de
capaciteitsversterking van ambachtelijke activiteiten. Bewustmaking van het grote publiek van de sterkten van
Afrika is aangewezen.
1. Bewustmaking in het Westen van de troeven van het ‘andere’ Afrika. Bij een breed publiek het cliché
doorbreken van het ‘hulpbehoevend Afrika’. Informeren over de troeven van Afrika om zich versneld te
industrialiseren o.a. dankzij directe investeringen en geavanceerde partnerschappen met Afrikaanse
ondernemers en privé financiers. Bewustmaking van Afrika, in onze historische achtertuin, als motor van
nieuwe economische groei, ook in het Westen.
2. Bewustmaking en responsabilisering in Afrika. Een breed Afrikaans publiek bewust maken van de eigen
sterkten. De belangrijke Afrikaanse financiële elite bewust maken dat welvaart voor hun kinderen en
kleinkinderen enkel kan gerealiseerd worden door investeringen in een productieve, formele economie in
plaats van in handel en residentieel vastgoed.
3. Een industrieel AU-EU Marshall Plan lite van de private sector ‘met’ Afrika. De kans is reëel dat bij een brede
bewustmaking van de sterkten van Afrika, zowel in het Westen als in Afrika er langs beide zijden voldoende
private investeerders gevonden worden die beseffen dat zich in Afrika een nieuwe groei-economie aandient.
Het Amerikaanse Marshall Plan voor Europa van 1947 werd gefinancierd met enorme middelen van de
Amerikaanse belastingbetaler. Een AU-EU plan lite kan volledig door de ondernemingen gedragen worden.
4. Een programma ‘Circulaire migratie voor Afrikaanse hoger opgeleiden’: (5)
 Een beperkt aantal hoger opgeleide circulaire migranten zorgt voor de permanente transfer en
multiplicatoreffect van aan Afrika aangepaste geavanceerde industriële bedrijfsprocessen en technologieën,
ordegrootten effectiever dan tientallen Westerse ‘experts’ die gedurende één week Afrikaanse kmo’s ‘leren
vissen’.
Resultaat. AU-EU industriële samenwerking voor wederzijds belang creëert een brede mondige Afrikaanse
middenklasse
1. met belangrijke koopkracht voor Westerse niche producten;
2. die zelf haar interne problemen van ongelijkheid en migratie oplost.
Vandaar de aanbeveling dat ODA’s (Officiële ontwikkelingsagentschappen) hun samenwerking met een wit blad
herstarten:
 Considérer l'Afrique comme un continent mature et ensevelir les clichés du passé.
 Le bilan en demi-teinte de l’aide publique au développement économique et social africain.(6)
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Afrika is niet wat je denkt – Meer weten
1. L’Afrique veut continuer de se développer, sans les conseils de l’Occident.
2. Afrika heeft goede economische organisatievormen van moderne private ondernemingen nodig!
3. ‘Entreprenariat & Création d’emplois’ in afgelegen regio’s & Het opgeleid demografisch dividend van Senegal
4. Opleidingen voor specifieke hoopgevende sectoren
5. Een programma ‘Circulaire migratie van Afrikaanse hoger geschoolden’: innoverende kenmerken  Uitroeiing van de
grondoorzaken van ongelijkheden en gedwongen migratie.
6. Le bilan en demi-teinte de l’aide publique au développement économique et social africain (à l’ère de la
mondialisation, des technologies galopantes et du dividende démographique africain instruit)

