
Afrika vraagt moderne, arbeidsintensieve, internationaal concurrentiële ondernemingen 
Afrika vindt heel wat goedbedoelde Westerse hulpprogramma’s eerder stigmatiserend: Afrika is niet wat je denkt 

 

 Geen enkel land heeft zich uit de armoede kunnen opwerken zonder schaalvergroting en specialisatie door 
moderne, arbeidsintensieve, internationaal concurrentiële industriële ondernemingen (Kofi Annan; Afrikaanse 
Unie) 

 Circulaire migratie van Afrikaanse hoger geschoolden: een aanzet voor een Industrieel Marshall Plan ‘met’ Afrika. 
 Goedbedoelde gevestigde programma’s van de openbare én private sector. Voorbijgestreefd? Een obstakel voor 

groei? Tijd om met een wit blad van start te gaan? 
 

Afrika anno 2018: Van een demografische tijdbom naar een groeimotor? 
 Zelfbewuste brede, mondige opgeleide middenklasse 
 Wil zelf haar bodemrijkdommen ter plaatse transformeren 
 Wil het heft in eigen handen nemen 
 Wil kwaliteitsvolle, arbeidsintensieve investeringen (industrieën, infrastructuren) in plaats van ‘hulp’ of ‘richtlijnen’  
 Wil komaf maken met het stigmatiserend N/Z paternalisme 
 Heeft andere keuzes: China 
 

  Massale werkloosheid bij hoger opgeleiden - Diepgeworteld wantrouwen tov de vroegere kolonisatoren 
    

Dé toekomst van Afrika 
‘Schaalvergroting en specialisatie zorgen voor welvaart. De meeste Afrikanen werken nog solo: gedoemd om niet 
productief te zijn, gedoemd tot armoede. Afrika heeft goede economische organisatievormen nodig: moderne, 

competitieve ondernemingen (en moderne competitieve coöperaties) 
 

Kleinschalige capaciteitsversterking van de private sector door Westerse ‘experts’ draagt niet bij tot het collectief belang van 
de gemeenschap … en wordt door de brede opgeleide Afrikaanse middenklasse zelfs afgedaan als ‘stigmatiserend’. 

 

Troeven van Afrika voor een versnelde industrialisering (schaalvergroting) 
1. Opgeleid demografisch dividend: Afrika 2035, evenveel hoger geschoolden als China, één vierder van de actieve 

wereldbevolking; 
2. eeuwig hernieuwbare energie; (de zon) 
3. landbouwgronden van de wereld; 
4. kmo’s integreren zich in moderne industriële mondiale waardeketens (partnerschappen); 
5. goedkopere werkkrachten dan in China (tijdelijk);  
6. diepe vijvers van Afrikaanse privé kapitalen op zoek naar ‘productieve’ investeringen; 
7. ontluikende democratieën. 

 

TOEKOMST. Door Afrika aan de ‘Private sector’ van de EU gevraagde strategie:  
‘PARTNERSCHAPPEN AFRIKA-EUROPA UIT WEDERZIJDS BELANG’ 

Innoverende kenmerken van het programma ‘Circulaire migratie van Afrikaanse hoger geschoolden’ 

 Jonge Afrikaanse hoger opgeleiden, vrouwen en mannen, die willen bijdragen tot het collectieve welzijn van hun 
gemeenschap, doen gedurende 12 maand praktische ervaring op in toonaangevende hooggespecialiseerde 
Europese ondernemingen; 

 zij krijgen inzichten in het mondiaal concurrentiële economisch landschap en in internationale industriële 
partnerschappen; 

 zij bouwen waardevolle en vriendschappelijke contacten op met potentiële toekomstige partners; 

 zij dompelen zich onder in de EU samenleving en cultuur; 

 EU collega’s leren van hen Afrikaanse werkmethodes en Afrikaanse markten; 

 als mediatoren tussen culturen openen zij deuren voor zowel EU als Afrikaanse ondernemingen; 

 rolmodellen voor hun jonge landgenoten; 

 hun landen van oorsprong genieten van de transfer van nieuwe ideeën, technologieën en bedrijfsprocessen; 

 hun landen van oorsprong: nieuwe doelen van directe buitenlandse investeringen; 

 zij staan model voor de vele zelfverzekerde, kosmopolitische Afrikaanse medeburgers ‘wereldburgers’ die het heft 
in eigen handen nemen ‘beyond borders’. 

 

Massieve circulaire migratie van jonge opgeleide Afrikaanse professionals: 
 massale onderdompeling in geavanceerde Westerse bedrijfsprocessen, technologieën en sociale modellen;  
 zelf beslissen welke processen en technologieën kunnen bijdragen tot het collectieve welzijn van de Afrikaanse 

maatschappij; 
 katalysator van een inclusieve en duurzame industrialisering: investeringen in moderne arbeidsintensieve 

infrastructuren en in agro-, voeding- en maakindustrieën en verwante diensten; 
 een aanzet voor een Industrieel Marshall Plan van de private sector ‘met’ Afrika. 
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