De sterkten van ons buurcontinent: brede lagen EU bevolking overtuigen
Afrika ‘responsabiliseren’
Een EU Marshall Plan mét Afrika (een Afrika-EU aggiornamento)
Competitieve maakindustrie - Mobiliteit - Partnerschappen voor wederzijds voordeel
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AFRIKA 2030: één vierde van de totale wereldbevolking ‘in de fleur van het leven’
Circulaire migratie Afrikaanse hoger geschoolden: een programma 91% gefinancierd door de private sector
LESSEN GELEERD
 Bij de eerste twintig Belgische ondernemingen met échte interesse voor ‘Circulaire migratie Afrikaanse hoger geschoolden’
 In Afrika tijdens 135 conferenties/debatten in Afrika en 255 interviews met kandidaten (en tijdens eudevdays.eu 2017)
1.

Foreign direct investments, dàt is wat Afrika vraagt. Afrika wil moderne, competitieve maakindustrieën en beschikt over
enorme troeven: opgeleid demografisch dividend, hernieuwbare energie, grondstoffen, akkerland, … financiële elite, ….
 China delokaliseert de productie van schoenen, textiel, … naar ‘goedkoop’ Afrika en creëert er honderdduizenden
banen in de ‘formele’ economie. (Afrika, de nieuwe fabriek van de wereld)
 Grote internationale bedrijven zijn de trekkers van een economie door export en innovatie, ageren (1) als
managementleerschool voor starters en kmo’s; (2) als voorbeeldfunctie voor de invoering van sociale voordelen.
 Endogene industriële investeringen. Buitenlandse voorbeelden en circulaire migranten sporen de lokale financiële elite
aan om in arbeidsintensieve maakindustrie te investeren in plaats van in ‘handel & residentieel vastgoed’.
 Westerse experts die Afrikaanse kmo’s ‘leren vissen’: dit wordt door Afrika als stigmatiserend gepercipieerd.
2. Alle Afrikaanse autoriteiten en burgerbewegingen prijzen ‘Circulaire Migratie voor hoger geschoolden’ aan als een soort
aanloopplan voor een industrieel Marshall Plan mét Afrika, als een duurzame aanzet voor échte onafhankelijkheid.
3. Enkel ondernemingen die op termijn ‘business’ zien in Afrika zijn écht geïnteresseerd in ‘Circulaire migratie’:
 Ondernemingen actief in ‘infrastructuren’.
 Maakindustrieën in de formele economie die beroep doen op ‘goedkope’ Afrikaanse werkkrachten (vs. China).
 Zij creëren op kortere termijn een opwaartse spiraal van verdienkracht, met als gevolg het ontstaan van een brede
mondige middenklasse die zelf mensenrechten afdwingt, met koopkracht voor Westerse producten en diensten.
 Circulaire migranten, tewerkgesteld bij ondernemingen die deelnemen aan het programma in een context van
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), voelen zich ondergewaardeerd.
4. Werd overschat: het aantal ondernemingen die € 75.000 vijl hebben voor de tijdelijke aanwerving van een circulaire
migrant (€ 2.500/maand brutosalaris). Nochtans: zelfs een beperkt aantal hoger opgeleide circulaire migranten zorgt voor
de permanente transfer en multiplicatoreffect van geavanceerde industriële bedrijfsprocessen en technologieën,
ordegrootten effectiever dan tientallen Westerse ‘experts’ die gedurende één week Afrikaanse kmo’s ‘leren vissen’.
5. Debatavonden: ‘Afrika trekt zichzelf bij de haren uit het moeras’. Het schrijnend gebrek aan bewustzijn bij de brede
massa van het ‘ander/hoopgevend’ Afrika kan verholpen worden de organisatie van wervende debatavonden in steden en
gemeenten: ‘De inclusieve en duurzame industrialisering van Afrika in twee decennia i.p.v. in twee eeuwen in het Westen’ ‘Afrika, in onze achtertuin, als nieuwe partnerregio in tijden van ‘Brexit & Trump isolationisme’ - ‘Door een kleine risicoloze
investering Afrika niet aan China over laten’ - ‘De diaspora als go-between tussen twee culturen’.
 Organisatie: Een holistisch/laterale samenwerking tussen ‘Ontwikkelingssamenwerking - Humanitaire Hulp Buitenlandse handel - Sociale partners - Academia - Diaspora’.
6. Thema’s als ‘Capaciteitsopbouw ambachten en kleine landbouw, gendergelijkheid, governance, mensenrechten,
commentaar op Chinese investeringen’ worden door Afrika als paternalistisch ervaren: ‘Het Westen beseft niet dat wij zelf
in staat zijn om een inclusieve samenleving in te voeren, om de arbeidsvoorwaarden, mensenrechten te doen respecteren
door buitenlandse ondernemingen’. (cfr Vice-presidenten Ivoorkust en Ethiopië tijdens Closing ceremony eudevdays.eu).
7. Doellanden van ‘Circulaire Migratie’: alle landen van Afrika. Het luik ‘Humanitaire hulp’ van de overheid heeft er alle baat bij
dat een maximum van Afrikaanse landen zich industrialiseren. Dit stimuleert een pan-Afrikaanse markt en mobiliteit, maakt
interne conflictbeheersing mogelijk (Burkina Faso, Gambia, …) en pakt de grondoorzaken van gedwongen migratie aan.
8. De visie van ‘Circulaire migratie’ (België) en van ‘Afrika Kommt!’ (Duitsland) staat haaks op de visie van MVO vzw’s.
9. Het aggiornamento ‘Afrika’ & ‘Competitieve Maakindustrie’ is ook vrij nieuw voor de overheden.
10. Circulaire migratie Afrikaanse hoger geschoolden geeft Afrika de kans tot zelfredzaamheid, responsabiliseert Afrika.
PS
 Een ‘faciliterings-bijdrage’ van de overheid van € 8.500 per circulaire migrant (9 à 12 maand in België) bedraagt 9% van de € 90.000+ totale
kost per circulaire migrant: ‘all-in’ kost gastonderneming, ticket en visum circulaire migrant, onkosten van senior vrijwilliger voor de
werving en ondersteuning van de gastondernemingen, scouting in Afrika, coachen, inburgering, bijscholing, terugkeer van de circulaire
migranten, de organisatie van debatavonden, deelname aan economische zendingen in Afrika, ….
 Het Senegalese Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur suggereert een partnerschap met DGD om ook in Senegal
in Steden en Gemeenten debatavonden te organiseren. Thème: ‘La création de bien-être partagé par l’insertion des PME africaines dans les
chaines de valeur industrielles mondiales’
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