Een EU Marshall Plan mét Afrika
Brede lagen EU bevolking overtuigen van de sterkten van ons buurcontinent
Afrika responsabiliseren
Vanaf 1948 investeerden de VS gedurende vier jaar 4,3 procent van hun bbp in een Marshall Plan ‘voor’
Europa. Niet uit menslievendheid maar om zich af te schermen van het communisme en om ‘bij ons’ een
markt te creëren voor ‘hun’ producten en diensten. Tijd voor een gelijkaardig EU Plan? Een EU Marshall Plan
‘met’ Afrika? (niet ‘voor’ Afrika).
Eén vierde van de actieve wereldbevolking
Al in 2030 zal Afrika één vierde van totale wereldbevolking ‘in de fleur van het leven’ tellen, opgeleid om
ingezet te worden in zowel arbeids- als kennisintensieve activiteiten van de maakindustrie, landbouw en
infrastructuren. Dit aan een loonkost lager dan in China of Vietnam. Westerse ondernemingen, die beroep
doen op dat demografisch dividend transformeren Afrika tot de fabriek van de wereld. Snel ontstaat dan een
jonge koopkrachtige middenklasse en groeit in onze achtertuin Afrika een enorme markt, ook voor ‘onze’
producten en diensten.
Vandaar de suggestie voor een EU Marshall Plan met Afrika voor de bouw van fabrieken, ateliers en
infrastructuren. In hoge mate gefinancierd door de ondernemingswereld, niet met middelen van de
belastingbetaler. Dit is een voorname les geleerd tijdens de pilootfase van het programma ‘Circulaire
migratie voor Afrikaanse hoger geschoolden’ met een twintigtal betrokken en sterk geïnteresseerde
Belgische ondernemingen. Zij spenderen zestig duizend euro en meer voor de tijdelijke tewerkstelling (9 à 12
maand) van een jonge Afrikaanse ingenieur of economist. Zij beschouwen dit als een eerste, bijna risicoloze
investering om de Afrikaanse markt te verkennen én om er een markt te creëren voor ‘hun’ producten. Zij
doen niet aan klef maatschappelijk verantwoord ondernemen maar zorgen voor de creatie van gedeelde
waarde; niet in het minst voor zichzelf, om de continuïteit van hun onderneming te verzekeren.
Afrika responsabiliseren
Investeren in fabrieken en banen, dat is wat Afrika wil. Afrika voelt zich mans genoeg om zelf een inclusieve
samenleving in te voeren en om de arbeidsvoorwaarden, mensenrechten te doen respecteren door
buitenlandse ondernemingen. Schrijnend is onze Westerse stigmatiserende obsessie om ‘het Zuiden te leren
vissen’ en ons gebrek aan bewustzijn van het enorme reservoir van een goed opgeleide Afrikaanse
middenklasse die het heft in eigen handen wil nemen. Er is inderdaad nog veel armoede, ongelijkheid,
corruptie in Afrika, maar er is ook dat ‘andere’ Afrika. Zelfs de meest fragiele Afrikaanse landen (vb Burundi)
kunnen vandaag al buigen op duizenden jongeren opgeleid door professoren gediplomeerd aan onze
universiteiten.
Een belangrijk geopolitiek voordeel voor Europa van een écht EU-Afrikaans economisch partnerschap ten
tijde van Brexit en Trump-isolationisme is de versnelde afbouw van investeringen in Frontex, van
reddingsacties in de Middellandse Zee en operaties van gedwongen terugkeer. Het enige wat het goed
opgeleid Afrikaans demografisch dividend mist is een maandenlange onderdompeling in geavanceerde
bedrijfsprocessen en technologieën. Daarom toch een minieme bijdrage van de belastingsbetaler reserveren
voor een EU Marshall Plan met Afrika?
Meer:
 Circulaire migratie voor Afrikaanse hoger geschoolden
 Brede lagen van de EU bevolking overtuigen van de sterkten van ons buurcontinent. Een voorname les geleerd
met de eerste twintig Belgische ondernemingen met een échte interesse in Afrika.
 Diensten geleverd door een programma ‘Circulaire migratie voor Afrikaanse hoger geschoolden’
 Presentatie: A Marshall Plan with Africa (91% private sector financing) in an era of Trump-isolationism &
Brexit.
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