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Sociaal bevlogen jonge wolven sporen ondernemingen aan te investeren in een tijdelijke baan, in België, voor jonge
Afrikaanse hoger opgeleiden. Uit welbegrepen eigenbelang dragen deze ondernemingen dan bij tot het efficiënt en
effectief wegnemen van de grondoorzaken van gedwongen migratie en de realisatie van een eerlijke fiscaliteit.
Beste jonge wolven,
Proficiat voor jullie gedegen dossierkennis en respectvolle debatvaardigheden tijdens het ‘Jonge wolven’ debat van
11.11.11 op 20/3/2018 in de Vooruit in Gent.
Hier een pleidooi van ondergetekende ‘grijze duif’, voor een soort « Industrieel Marshall Plan van de ondernemingen
‘met’ Afrika » (niet ‘voor’ Afrika). Een plan gefinancierd door zowel Westerse ondernemingen als door de belangrijke
Afrikaanse financiële elite. Einddoel de inclusieve en duurzame economische en sociale ontwikkeling van Afrika: dé
oplossing om de grondoorzaken van gedwongen migratie te elimineren?
Over de voorbije twaalf jaar kreeg ik de kans om in Mali, Senegal, Ivoorkust, Kameroen en Burundi meer dan 500 lokaal
gediplomeerde ingenieurs en economisten te interviewen. Daarenboven kon ik er meer dan 150 discussiemomenten
inleiden met ondernemers, vakbonden en beleidsvoerders. Thema: ‘De inclusieve en duurzame ontwikkeling van Afrika’.
In het Westen hebben wij het al 55 jaar over armoedebestrijding, mensenrechten, governance, migratie, gendergelijkheid,
bescherming van de kleine boer, onderwijs, capaciteitsversterking van de kleine ondernemer, digitalisering, enz. Mijn
Afrikaanse gesprekspartners houden het echter eenvoudig: « Kom bij ons investeren in moderne fabrieken » zeggen zij
« dan houdt de gedwongen migratie vanzelf op en lossen wij onze problemen van ongelijkheden wel zelf op ».
In feite is dit een variant op het concept van ‘Global skills participation’ zoals op 20/3 door Oona gesuggereerd. De
verwachting van Afrika is dat directe investeringen in moderne agro-, voeding- en maakindustrieën
(1) massaal kwaliteitsbanen creëert, inclusief fiscale afdrachten voor de overheid;
(2) ageert als een skills leerschool voor geavanceerde industriële processen;
(3) de lokale financiële elite aanspoort om op haar beurt te investeren in een productieve economie in plaats van in
handel en residentieel vastgoed;
(4) een mondige middenklasse stimuleert die zelf haar interne problemen van armoede, ongelijkheden en gedwongen
migratie oplost;
(5) … een markt creëert voor Westerse niche producten (het eigen belang van de Westerse investeerder).
PS







De vergrijzing van het Westen en de economische noodzaak voor migratie. Een pleidooi om het opgeleid Afrikaans
demografisch dividend prioritair te blijven inzetten voor de versnelling van de endogene inclusieve en duurzame
industrialisering van Afrika.
Eerlijke fiscaliteit. Op 7 maart ll. was ik samen met een journalist van Trends in Senegal. Geïnterviewde
beleidsvoerders boden vreemde investeerders vijf jaar belastingsvrijdom aan evenals onbeperkte repatriëring van ter
plaatse gerealiseerde winsten.
Global skills participation’. ‘Circulaire Migratie van Afrikaanse hoger opgeleiden’, een programma 100% gefinancierd
door de private sector, biedt jonge Afrikaanse ingenieurs gedurende 12 maand een baan aan in een Belgische
onderneming (€2.500 bruto maandsalaris). Na hun onderdompeling in onze Westerse geavanceerde bedrijfsmodellen,
technologieën en sociale modellen keren zij terug naar hun thuisland om er de inclusieve en duurzame
industrialisering aan te jagen... als ‘ambassadeur’ voor de Belgische gastonderneming. (Quadruple Win: individu,
Afrika, gastonderneming, België)
Actiepunt voor sociaal en economisch bevlogen jonge wolven. U inzetten om meer Belgische ondernemingen aan te
sporen te investeren in een tijdelijke baan, in België, voor jonge Afrikaanse hoger opgeleiden. Uit welbegrepen
eigenbelang dragen deze ondernemingen dan bij tot het efficiënt en effectief wegnemen van de grondoorzaken van
gedwongen migratie en de realisatie van een eerlijke fiscaliteit.
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