Afrika is niet wat je denkt – Meer weten
(1) L’Afrique veut continuer de se développer, sans les conseils de l’Occident.




L’Europe regarde toujours l’Afrique à travers les lunettes des temps coloniaux. Ce regard ringard a pour corollaire le peu de considération que les
Européens ont à l’égard des Africains. Considérer l’Afrique comme un continent mature et ensevelir les clichés de son passé avec l’Europe doivent
constituer l’ADN de la nouvelle démarche de l’Europe à l’égard de l’Afrique. L’Afrique veut continuer de se développer, sans les conseils de l’Occident.
L’émergence passe par l’industrialisation: réussir l’arrimage à un pays de la frontière technologique, capitaliser sur les écosystèmes économiques et
savoir-faire actuels.
ECDPM November 2017. Dr René N’Guettia Kouassi
Directeur des affaires économiques à la Commission de l’Union africaine

(2) Afrika heeft goede economische organisatievormen van moderne private ondernemingen nodig!



Schaalvergroting en specialisatie zorgen voor welvaart. De meeste Afrikanen werken nog solo: gedoemd om niet productief te zijn, gedoemd tot armoede.
Ze hebben goede economische organisatievormen nodig: bedrijven. Wij kunnen hen daarbij helpen. Maar niet meer met preken of opleiden. Just
empower them!
De Standaard 30/11/2017. ‘Breng de jobs naar de vluchtelingen’.
Professor publiek beleid en econoom Paul Collier (Oxford, ex-Wereldbank)

(3) ‘Entreprenariat & Création d’emplois’ in afgelegen regio’s & Het opgeleid demografisch dividend van Senegal













In oktober 2016 stonden 55.000 Senegalese bacheliers klaar om hoger e studies aan te vatten
De universiteit van Dakar telt 100.000 studenten. Het overgrote deel van de docenten, ook van de vier overige publieke universiteiten, hebben
gedoctoreerd aan Westerse universiteiten. Idem voor de docenten aan de tientallen private universiteiten.
Abdoulaye DIENG, directeur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture (ENSA, Université Thiès): alumnus Gembloux Agro-Bio Tech Université ULg.
500+ economisten studeren per jaar af opgeleid in Westers ondernemerschap en bedrijfsbeheer;
drie polytechnische universiteiten leveren per jaar 100+ ingenieurs af.
Westerse ODA’s zijn nog altijd van mening dat Afrika dringend nood heeft aan opleidingen in ondernemerschap (business- en marketingplan, financiering,
personeel, ICT, sociale media, personeelsbeleid); ook denken zij dat specifieke ‘hoopgevende sectoren’ moeten ondersteund worden. (4) (6)
Ook afgelegen regio’s kunnen vandaag al buigen op honderden jongeren hoger opgeleid in ‘Westers ondernemerschap’. Op te merken is de hoge graad
van werkloosheid van deze hoger opgeleiden.
Afrikaanse families sparen het eten uit hun mond om hun ‘meest begaafden’ te laten studeren. Het Westen moet deze jongeren de kans geven om al
doende te leren, hen responsabiliseren en niet hun werk af te nemen. Zij zijn vertrouwd met de lokale markt en zijn in staat om dankzij hun Westers
geïnspireerde opleidingen met een hoge graad van effectiviteit moderne principes van bedrijfsvoering in te voeren, ook in afgelegen regio’s. Ook zijn zij
permanent ter plaatse. Dit in tegenstelling tot de Westerse ‘expert’, die gedurende een week een groepje Afrikaanse ambachtlui ‘leert vissen’.
Zij beschouwen dan ook de komst van gesubsidieerde Westerse experts ‘opleiders in ondernemerschap’ als deloyale concurrentie en zelfs als ‘insultant’.
ODA’s onderschatten de competenties en de fierheid van de brede opgeleide Afrikaanse middenklasse: « L’Afrique veut continuer de se développer,
sans les conseils de l’Occident »

(4) Opleidingen voor specifieke hoopgevende sectoren



Afrika heeft nood aan moderne ‘fabrieken’ actief in de meest uiteenlopende sectoren (agro-, voeding- en maakindustrieën en aanverwante diensten). Op
rendement beluste investeerders zijn best geplaatst om te weten in welke sectoren te investeren. Zij zorgen voor massale tewerkstelling en de transfer van
moderne bedrijfsprocessen en technologieën. Panels van ‘experts’ van bestaande activiteiten dirigeren steeds overheidssubsidies naar ‘hun’ geliefkoosde
sectoren en versmachten nieuwe ontluikende sectoren. Steun aan zgn ‘hoopgevende’ sectoren heeft geen zin. (6)

(5) Een programma ‘Circulaire migratie van Afrikaanse hoger geschoolden’: innoverende kenmerken



jonge Afrikaanse hoger opgeleiden, vrouwen en mannen, die willen bijdragen tot het collectieve welzijn van hun gemeenschap, doen gedurende 12 maand
praktische ervaring op in toonaangevende Europese ondernemingen;
 zij krijgen inzichten in het mondiaal concurrentiële economisch landschap en in internationale industriële partnerschappen;
 zij bouwen waardevolle en vriendschappelijke contacten op met potentiële toekomstige partners;
 zij dompelen zich onder in de EU samenleving en cultuur;
 EU collega’s leren van hen Afrikaanse werkmethodes en Afrikaanse markten;
 als mediatoren tussen culturen openen zij deuren voor zowel EU als Afrikaanse ondernemingen;
 rolmodellen voor hun jonge landgenoten;
 hun landen van oorsprong genieten van de transfer van nieuwe ideeën, technologieën en bedrijfsprocessen;
 hun landen van oorsprong: nieuwe doelen van directe buitenlandse investeringen;
 zij staan model voor de vele zelfverzekerde, kosmopolitische Afrikaanse ‘wereldburgers’ die het heft in eigen handen nemen ‘beyond borders’;
 zij laten Afrika toe zelf uit te maken welke ondernemingsprocessen, technologieën en sociale modellen best geschikt zijn voor een inclusieve en duurzame
ontwikkeling van Afrika;
 zij inspireren de omvangrijke Afrikaanse financiële elite om te investeren in arbeidsintensieve industrieën in plaats van in handel en residentieel vastgoed;
 zij stellen de EU-burger in staat zich te vergewissen van de competenties van een nieuwe, brede, hoger opgeleide Afrikaanse middenklasse;
 zij stellen Westerse ondernemingen in staat, om zonder noemenswaardig risico, kennis te maken met deze nieuwe groeimarkt.
 Katalysator van een inclusieve en duurzame industrialisering: investeringen in moderne arbeidsintensieve infrastructuren en in even arbeidsintensieve agro-,
voeding- en maakindustrieën en verwante diensten
 Uitroeiing van de grondoorzaken van ongelijkheden en gedwongen migratie

(6) Le bilan en demi-teinte de l’aide publique au développement économique et social africain (à l’ère de la mondialisation, des technologies galopantes
et du dividende démographique africain instruit)
 “Le renforcement des capacités des micro- et PME africaines, les microcrédits, l’équilibre des genres, les secteurs économiques ‘porteurs’, les startups et
leurs pépinières, la digitalisation, l’auto-emploi, les bailleurs de fonds internationaux: S’ils font consensus leur évaluation reste cependant difficile.
Leur efficacité reste largement à démontrer.
karel.uyttendaele@pandora.be 1/3/2018

