Investing in and collaborating with Africa (Gent Afrika Platform, 23/5/2018)
 HE Mirjam Blaak Sow, Ugandan ambassador
 HE Kaire Mbuende, Namibian ambassador
 HE Ewnetu Bilata Debela, Ethiopian ambassador
Confronterende elementen uit de toespraken van de ambassadeurs




















hun oproep voor Westerse investeringen in moderne infrastructuren en grootschalige geavanceerde industrieën;
niet enkel in agro- en voedings- en toerisme-industrieën maar evenzeer in maakindustrieën en aanverwante diensten;
hun vraag naar geavanceerde technologieën en moderne bedrijfsprocessen;
hun vraag om de Afrikaanse bodemrijkdommen ter plaatse te transformeren; en
er toegevoegde waarde en kwaliteitsbanen te creëren;
“winsten kunnen zonder probleem totaal gerepatrieerd worden”;
moderne industrieën vormen een ideale trainingsgrond voor zowel moderne managementmethodes als voor
‘vocational’ training;
De ‘sterkten’ van Afrika zoals vrij unaniem aangebracht door de drie excellenties :
 hun aanbod van hun enorme jonge opgeleide middenklassen ‘in de fleur van hun leven’ die vooruit wil (het zgn
Afrikaans opgeleid demografisch dividend);
 hun opgeleide middenklasse treedt op als ‘partner’ voor Westerse industriële investeringen;
 hun aanbod op een uitzicht op een enorme nieuwe koopkrachtige middenklasse;
 hun aanbod van goedkope eeuwig hernieuwbare hydro en solaire energie;
 hun aanbod van akkergronden van de wereld;
 hun aanbod van industrieterreinen;
 hun aanbod van enorme eigen financiële middelen;
 hun aanbod van – tijdelijk – goedkopere werkkrachten dan in China;
Hun waarschuwingen
 hun waarschuwing dat China, Indië, Z-Korea, Turkije in Afrika bezig zijn de kaas van tussen de Westerse
economische boterham te eten: China investeert er zelfs in industrieterreinen; (in de achtertuin van Europa met
cultuur-historische banden)
 hun waarschuwing dat op hun lijstje met honderden belangrijke vreemde industriële investeerders er slechts
één Belg figureert (Ontex).
Wat NIET aan bod kwam tijdens de toesprakenvan de excellenties. Geen pleidooi:
voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (integendeel: “kom bij ons aub winst maken, jullie kunnen die
zonder problemen repatriëren”);
voor ‘capacity building’ micro-ondernemers (“wij hebben zelf meer dan voldoende hoger opgeleide, ‘experts’ in
‘business plan, project management, marketing plan, ICT, agronomie’, enz. Wat wij missen is ‘brain gain’, langdurige
praktijkervaring in geavanceerde bedrijfsprocessen voor onze eigen hoger opgeleiden, kortstondige ‘adviezen’ door
Westerse ‘experts’ hebben geen duurzaam effect”)
voor gendergelijkheid (het thema van de EU Development Days 2018!, het stokpaardje van de Belgische minister van
ontwikkelingssamenwerking);
voor de bescherming van de kleine landbouwer; (“wij hebben dringend nood aan moderne landbouwmethodes”);
tegen landgrabbing (“wij zijn volwassen genoeg om dat zelf onder controle te houden, zonder adviezen van het
Westen”);
voor bescherming van het klimaat (“wij bieden massa’s propere energie aan”, “het is aan het Westen om ons
voorbeeld te volgen”);
voor human rights (“wij lossen dat zelf wel intern in Afrika op, adviezen/tussenkomsten van het Westen helpen
niet; … Kagame is goed bezig(!), wij hebben hem voorzitter gemaakt van de Afrikaanse Unie”).

BESLUIT. Een oproep om zowel het brede publiek, de ondernemingen en de overheid bewust te maken van het ‘andere’
Afrika, van de ‘sterkten’ van Afrika. (een gemeenschappelijke sensibiliseringsactie door zowel de academische wereld,
de gewestelijke en federale overheden)
De media, goedbedoelde ‘hulpacties’ en pleidooien voor MVO brengen vooral de ‘problemen’ van Afrika onder de
aandacht, zelden of nooit de ‘sterkten’. Zij hebben een eerder stigmatiserend effect. Westerse ondernemers oordelen dan
ook dat het risico voor industriële investeringen in Afrika te hoog is. Massale bewustmakingssessies voor een
perceptiewijziging bij het brede publiek, ondernemers, academische wereld en de autoriteiten voor de ‘sterkten’ van
Afrika doet op duurzame winst beluste investeerders inzien dat zij zich in een unieke positie bevinden om in Afrika
economische en sociale welvaart te creëren én er een enorme groeimarkt te creëren voor ‘hun’ producten en diensten.
Dàt is wat drie Afrikaanse ambassadeurs op 23 mei 2018 België voorhielden.
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