Migratie: Motor van ontwikkeling?
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Confronterende overwegingen na dit ‘Mondiaal Café’

Privé ondernemingen hebben er alle belang bij om zelf een soort industrieel Marshall Plan ‘met’ Afrika
te lanceren, samen met Afrikaanse ondernemers en met de belangrijke Afrikaanse kapitalistische elite
 Een doorbraak in veralgemeende welvaart in Sub-Saharaans Afrika: onmogelijk zonder belangrijke
‘Foreign Direct Investments’ (FDI) van moderne, ervaren ondernemingen.
 Hoog tijd om Afrika te responsabiliseren.
Wat is ontwikkeling? Het discours in Afrika is heel verschillend van dat in het Westen.
 Afrika wenst dankzij Foreign Direct Investments haar bodemrijkdommen ter plaatse te transformeren (‘jobs,
jobs, jobs’) en een mondige Afrikaanse middenklasse te creëren die zelf haar symptomen van gedwongen
migratie oplost (armoede, ongelijkheid, klimaat). De transfer van moderne bedrijfsprocessen, technologieën
en sociale modellen worden door lokale ondernemingen gekopieerd. (Mondiale waardeketens)
 Thema’s van de European Development Days 2017: armoede, migratie, klimaat, gender, governance, jeugd,
digitalisering. Geen woord over ‘industrialisering’.
Afrika responsabiliseren
 Afrikaanse privékapitalen geparkeerd in belastingsparadijzen overschrijden de financiële noden voor een
inclusieve en duurzame ontwikkeling van gans Sub-Saharaans Afrika.
 Een verantwoordelijke Afrikaanse financiële elite verzekert de welvaart van haar kinderen en kleinkinderen
door investeringen in een productieve economie in plaats van in handel en residentieel vastgoed.
‘Homeopathische’ ontwikkeling vs. ‘Doorbraak’ ontwikkeling
 Homeopathie. Donaties voor enkele schooltjes, infirmeries, waterputten, refurbished PC’s, Westerse
‘experts’ die enkele Afrikaanse ambachtslui ‘leren vissen’, ‘faire’ tarieven voor remittances, ….
 Heeft dit soort van ‘ontwikkeling’ een duurzame welvaartsverhoging van een ganse maatschappij gecreëerd?
 Doorbraak. Afrika heeft nood aan moderne, competitieve industrieën. Gevestigde ondernemingen hebben
de middelen en de kennis om moderne bedrijfsprocessen, technologieën en sociale modellen te
transfereren. Afrikaanse werknemers, kaderleden, onderaannemers, partners doen deze geavanceerde
bedrijfsmodellen ingang vinden bij lokale ondernemingen. Zo is het ook gebeurd in West-Europa (het US
Marshall Plan).
 Hoger opgeleide Afrikaanse ‘circulaire migranten’ gaan tijdelijk werken in Westerse ondernemingen en
beslissen welke processen, technologieën en sociale modellen zij geschikt achten voor de ontplooiing van
hun maatschappij.
 Deelnemers aan ‘Mondiale café’s’ onderschatten dikwijls de intelligentie van moderne Westerse
ondernemers die automatisch de principes van MVO toepassen. Om de continuïteit van hun onderneming te
verzekeren tonen zij respect voor medewerkers, klanten en de planeet, zelfs buiten overwegingen van
ethische of morele aard.
Besluit
 Afrika beseft dat geen enkel land zich heeft kunnen ontwikkelen zonder een moderne infrastructuur en een
competitieve, inclusieve en duurzame agrivoeding- en maakindustrie, bronnen van ‘jobs, jobs, jobs’.
 Ons buurcontinent Afrika heeft alle troeven om zich te industrialiseren en om er koopkracht te ontwikkelen
voor ‘onze’ producten. (Evenveel hoger geschoolden ‘in de fleur van hun leven’ als China).
 Hoe komt het toch dat Europa dat niet inziet? (niet wil inzien?) China ziet dit wel in.
 Hoe de Afrikaanse kapitalistisch elitie doen inzien dat zij best investeren voor de lange termijn? (cfr Thomas
Leysen op 21/10 in ‘Canvas - Alleen Elvis blijft bestaan’)
 Het is te vrezen dat door steeds opnieuw, zoals tijdens het Mondiaal café, de zwakten van Afrika ter sprake
te brengen en breed te mediatiseren, Westerse ondernemingen Afrika links laten liggen.
 Hoog tijd dat vooral de sterkten van ons buurcontinent onder de brede aandacht gebracht worden. Pas dan
investeren meer moderne Westerse ondernemingen in Sub-Sahara Afrika.
 Circulaire migratie van Afrikaanse hoger geschoolden: een eerste risicoloze investering in Afrika.
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