Afrikaanse drenkelingen in de Middellandse Zee
Burgemeester Thiam weet waar het kalf gebonden ligt

Niet in Azië maar in Afrika fabrieken bouwen waar onze jongeren
kunnen werken, dan hoeven die niet te migreren
Op 4 januari 2017 op Canvas ‘De trek – De drenkeling’ gezien? (Een programma van VPRO).
Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp plaats op de Middellandse Zee sinds de Tweede Wereldoorlog.
Meer dan zevenhonderd migranten verdwenen naar de bodem van de zee. Hier een uittreksel van het
interview met de burgemeester van het Senegalees dorpje waar dertien van de drenkelingen vandaan
kwamen.

“Zelfs als er sociale vrede is, geen oorlog, geen dictatuur, geen jihad of verwoestende natuurrampen
willen de jongeren weg. Er is geen werk en zij willen geld verdienen. Als Europa niet helpt houdt de migratie
niet op” zegt burgemeester Thiam van het hard getroffen dorpje in Senegal.

http://content.omroep.nl/vpro/poms/world/84/02/91/64/NPO_bb.m4v

Hoe helpen? “C’est très simple. In plaats van in Azië moet Europa in Afrika fabrieken bouwen waar onze
jongeren kunnen werken, dan hoeven die niet te migreren”
http://www.vpro.nl/programmas/de-trek/kijk/afleveringen/drenkeling.html (snel doorspoelen naar min 22:20 van het
programma)

Burgemeester Thiam weet waar het kalf gebonden ligt: ‘Geen enkel land heeft zich zonder maakindustrie
uit de armoede kunnen opwerken’ (UNIDO).
Beschikt Afrika over voldoende middelen en competenties om zelf haar grondstoffen te transformeren, te
innoveren en te exporteren?
De troeven van Afrika voor een inclusieve en duurzame industrialisering:
 haar opgeleid demografisch dividend; Afrika 2035: evenveel hoger opgeleiden in de fleur van hun
leven als China;
 haar onuitputbaar hernieuwbare energie (de zon): de Afrikaanse fotovoltaïsche elektriciteit weldra
even goedkoop als elektriciteit geproduceerd door steenkoolcentrales;
 haar akkergronden van de wereld: nodig om een wereldbevolking van negen miljard mensen te
voeden;
 haar bodemrijkdommen;
 haar KMO’s die, dankzij goedkope moderne technologieën, zich integreren in mondiale netwerken
van de maakindustrie;
 haar eigen financiële elite: Afrikaanse privé kapitalen geparkeerd ‘onder de matras’ – of in
belastingsparadijzen - overschrijden de totale buitenlandse schuld van alle Afrikaanse landen en zijn
op zoek naar ‘productieve’ investeringen;
 haar bi-culturele diaspora, versterkt door ‘Circulaire migratie hoger opgeleiden’;
 haar ontluikende democratieën (o.a. Senegal, Ghana, Benin, …).

Europa: Kurieren an Individuelle Symptomen
Voor de ontwikkeling van Afrika houdt Europa het tot heden bij het remediëren van individuele
symptomen: indijken van armoede, illegale immigratie en genderongelijkheid; de gezondheid van de
bevolking verhogen; de klimaatproblemen aanpakken; MVO; digitaliseren; de bescherming van de kleine
landbouwer; conflicten beheersen en de democratie installeren.
Afrika: L’industrialisation de l’Afrique est une priorité’
De Afrikaanse opgeleide middenklasse en denktanken(*) onderschrijven de opinie van burgemeester
Thiam en houden een pleidooi voor een structurele totaaloplossing: “In Afrika fabrieken bouwen waar
onze jongeren kunnen werken.” Niet zelden catalogeren zij de Westerse prioriteiten voor Afrika
enerzijds als ‘stigmatiserend’ of anderzijds als ‘snobbish’.
Europa heeft er alle voordeel bij dat Afrika zich versneld industrialiseert. Een inclusieve en duurzame
industrialisering van Afrika creëert er een belangrijke mondige middenklasse:
 die zelf haar interne problemen oplost van armoede, mensenrechten en een deficitaire rechtsstaat;
 met culturele affiniteit met het Westen die belet dat China Afrika volledig domineert;
 met koopkracht voor Westerse nicheproducten.

Als Belgische ondernemer deelnemen aan de industrialisering van Afrika?
Je intrede op de Afrikaanse groeimarkt voorbereiden zonder noemenswaardig risico

Dit kan door deelname aan het programma ‘Circulaire migratie voor Afrikaanse hoger opgeleiden’, de
tijdelijke aanwerving van een jonge Afrikaanse ingenieur, economist, jurist of andere hoger
gediplomeerde. Een programma gefaciliteerd door de Belgische federale overheid.

 een Marshall plan met Afrika = een écht onafhankelijk en verantwoordelijk Afrika, een meer dan
welkom partnerschap voor Europa ten tijde van een Trump-isolationisme
Meer informatie: karel.uyttendaele@pandora.be +32 495 24 07 93 www.MigrationCirculaire.be
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(*) Banque Africaine de Développement – African Union Commission for Trade and Industry - United Nations Industrial
Development Organization - Comprehensive Africa Agriculture Development Programme.

