Gedwongen migratie: twee scholen om de grondoorzaken aan te pakken
Gedwongen migratie is een hot topic: in 2016 verdronken meer dan 5.000 mensen op zee. Grenscontrole en
grensbewaking dijken de grondoorzaken van gedwongen migratie niet in. Zowel individuele sukkels als gewiekste
mensensmokkelaars omzeilen deze obstakels.
Daarom de nood om de grondoorzaken aan te pakken. Hierover bestaan twee scholen:
1. School I, geïnspireerd door nobele Westerse normen en waarden.
Deze school roept onze politici op tot internationale solidariteit zoals duurzame ontwikkeling, basisrechten, klimaatbeleid,
ontwikkelingssamenwerking. Deze school doet aan fondsenwerving om haar politieke oproepen kracht bij te zetten.
2. School II, Afrika zelf.
Afrika vraagt niet echt internationale solidariteit maar roept simpel weg op om in Afrika fabrieken te bouwen. Afrika is
direct betrokken en slachtoffer van de immigratie van jonge mensen en van de drenkelingen in zee. Bij een
herindustrialisering van Afrika vinden jonge mensen ter plaatse werk en vervalt de nood om te vertrekken op zoek naar
levensonderhoud. Bovendien creëert koopkracht bij een nieuwe brede middenklasse er ook koopkracht voor Europese
producten.
Hieronder vier getuigenissen die deze tweede school onderschrijven.
 "Il faut donner les raisons de rester aux jeunes Africains, en évitant la destruction industrielle, …"
 Les solutions pour éviter des drames comme celui de Lampedusa trouveraient leur source dans une nouvelle approche
de la responsabilité de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique. "Il faut donner les raisons de rester aux jeunes Africains, en
évitant la destruction industrielle, sauvegarder les ressources halieutiques, aider à la valorisation des productions
agricoles, pour éviter que les bateaux de pêche soient transformés en boat de transport d'une jeunesse qui vient
s'échouer sur les rives de l'Europe"
Le Président Sénégalais Macky Sall interpelle l’Europe sur les défis del’Afrique
Hôte du Parlement européen (9/10/1013)
 Niet in Azië maar in Afrika fabrieken bouwen waar onze jongeren kunnen werken, dan hoeven die niet te migreren.
 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. De visie van de burgemeester van een 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”. Hoe helpen? “C’est très simple. In plaats van in Azië kan Europa in
Afrika fabrieken bouwen waar onze jongeren kunnen werken, dan hoeven die niet te migreren”
Burgemeester Thiam van het hard getroffen dorpje in Senegal
op 4 januari 2017 Canvas ‘De trek – De drenkeling’ (Een programma van VPRO)
 Diepe vijvers van Afrikaans kapitaal mobiliseren voor investeringen in de lokale industrie - Afrika trekt zichzelf bij
de haren uit het moeras.
 “Hoe in godsnaam mijn talrijke rijke Afrikaanse medeburgers er toe bewegen om te investeren in de industrie in plaats
van in handel of residentieel vastgoed”.
Makhtar DIOP, Vice President Africa World Bank,
Seminarie ‘Africa: Fresh perspectives on regional integration and leveraging private investments’
(ECDPM-Worldbank, 9 maart 2017)


L'éducation, la santé, les moyens de subsistance, la nutrition, l'hygiène et le logement sont autant d'éléments
importants pour lutter contre la pauvreté.
 Toutefois, il existe un autre élément dont on s'est peu préoccupé ces dernières années, le rôle de l'industrialisation
dans l'élimination de la pauvreté. L'industrie crée des emplois, accroît les revenus, augmente la valeur des produits
agricoles, favorise le progrès technologique, ouvre des perspectives économiques aux femmes et produit des recettes
qui permettent aux gouvernements de réduire et d'éliminer la pauvreté.
Kofi ANNAN
Journée de l’industrialisation de l’Afrique (20 novembre 2015)

