'Circulaire Migratie Afrikaanse hoger opgeleiden' (België)
identiek aan 'AFRIKA KOMMT!' (Duitsland)

Voorbij ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’

Geen enkel land heeft zich zonder maakindustrie uit de armoede kunnen opwerken. Afrika bezit alle
troeven om zich te industrialiseren, niet in het minst haar enorme, jonge, opgeleide middenklasse: Afrika
kan in 2035 buigen op evenveel hoger geschoolden in de fleur van hun leven als China.
Eind november 2016 kreeg u een kort overzicht van de eerste resultaten van het programma
‘Circulaire migratie Senegal-België voor Afrikaanse hoger opgeleiden’. Hieronder meer over AFRIKA
KOMMT, een gelijkaardig Duits programma. Opmerkelijk hoe de privésector van twee landen, totaal
onafhankelijk van elkaar, een identiek programma ontwikkelde: 12 maand Westerse werkervaring
bieden aan jonge Afrikaanse hoger opgeleiden als aanjager van een Afrikaanse
maakindustrie.
Daarenboven lanceerde op 11/11/2016 de Duitse overheid ‘Ein Marshall Plan mit Afrika’ (‘met’
Afrika!), een miljarden investeringsplan; de erkenning (1) van de competenties van haar opgeleide
middenklasse en (2) Afrika als nieuwe ‘post-Trump’ groeimarkt.
Karel.Uyttendaele@pandora.be
www.MigrationCirculaire.be - L’industrialisation de l’Afrique est une priorité
La création de bien-être partagé (L'industrialisation de l'Afrique)

=
AFRIKA KOMMT! ist ein faszinierendes Projekt
Deutsche Wirtschaft und junge Experten aus Afrika profitieren von einander
An Initiative of German Industry for Future Leaders from Subsaharan Africa
Jonge toekomstige leidinggevenden uit Subsahara-Afrika worden ondergedompeld in moderne Duitse
bedrijfsprocessen en creëren stabiele samenwerkingsverbanden uit wederzijds eigenbelang.
AFRIKA KOMMT!
Het Duitse programma identiek aan het Belgische ‘Circulaire migratie‘ voor Afrikaanse hoger
opgeleiden
 een initiatief van de privésector (Boehringer Ingelheim, BSH Hausgeräte, B. Braun, Commerzbank, Continental,
Daimler, Merck, Robert Bosch, SAP, ThyssenKrupp, Voith, Volkswagen, BASF, Bayer, BMW, Deutsche Bahn, Deutsche
Bank, E.ON Global Comm., Lufthansa, Rauscher Gruppe, Siemens, Schott, Telekom, ZF Friedrichshafen);

 negen maand werkervaring in Duitse industriële ondernemingen voor jonge Afrikaanse hoger
gediplomeerden;
 onderdompeling in de Duitse cultuur en maatschappij;
 ervaringsuitwisseling van moderne internationale bedrijfsmodellen;
 samenwerkingsverbanden met Afrikaanse ondernemingen uit wederzijds belang;
 de creatie van een Afrikaanse groeimarkt;
 de gastonderneming betaalt het salaris van de hoger opgeleide ‘circulaire migrant‘;

 gefaciliteerd door GIZ (Duitse Ontwikkelingssamenwerking): betaling van visum, vluchten,
verblijfsvergunning, premie bij terugkeer, omkadering en projectbeheer, ...;
 de oproep van de Duitse Bondspresident: “We must convince more people in Germany and Europe of
our neighbouring continent’s strengths“. (zie hieronder)

Citaten uit de toespraak van de Duitse Bondspresident Joachim Gauck tot de ‘Circulaire Migranten’
Afrika-Duitsland tijdens een receptie voor “AFRIKA KOMMT!”
(Berlijn, Schloss Bellevue, 18 februari 2016)
 AFRIKA KOMMT! is a fascinating project
 African women and men who are taking entrepreneurial responsibility in their home countries and who
want to help to shape the future of their economies. It is wonderful that you have come to us in
Germany.
 You have been guests in our country for almost a year now. You have gained insights into German
economic life, worked at partner companies and received further training in the area of international
management. You have had the opportunity to establish valuable contacts and friendships and to
immerse yourselves into our culture
 You have been and continue to be an asset to your partner companies. Your German colleagues have
learned a great deal from you about African working methods and African markets.
 As mediators between cultures, you open doors to German and African companies. You are role models
for your compatriots.
 The fellows’ countries of origin can reap the benefits of well-educated young professionals, new ideas
and targeted investments.
 Development is only possible on the basis of stable economic growth.
 Permit me to thank the German companies that fund “Afrika kommt!” and admit fellows.
 We must convince more people in Germany and Europe of our neighbouring continent’s strengths.
 You all stand for the many self-assured, cosmopolitan Africans who are taking their future into their
own hands and cooperating beyond borders.
 “Afrika kommt!” is an impressive example of partnership between Europe and Africa in action.
De volledige toespraak van de Bondspresident (in het Duits): AFRIKA KOMMT! ist ein faszinierendes
Projekt

