De inclusieve en duurzame ontwikkeling van Afrika
 UNIDO rapport “Inclusive and Sustainable Industrial Development 2016”
 SAVING EUROPE means SAVING AFRICA, a European Marshall-Plan to tackle the root causes of
immigration in Africa.
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Circulaire Migratie – Afrika 2030, zelfde koopkracht als China
Afrika, fabriek van de wereld - Afrika, er nù naar toe gaan voor iedereen het begrepen heeft
Gedeelde waarde creëren (‘Voorbij’ Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Seminarie ter gelegenheid van de publicatie van het UNIDO rapport “Inclusive and Sustainable Industrial
Development 2016” (Dakar, 13 april 2016)
Enkele letterlijke citaten uit het rapport
 There is not a single country in the world that has reached a high stage of economic and social development
without having developed an advanced industrial sector. Poverty eradication can only be achieved through
strong, inclusive, sustainable and resilient economic and industrial growth.
 Diversification into manufacturing can help to achieve rapid average growth rates, longer periods of growth
and less volatility in growth.
 Technological capabilities are strengthened by investing in human capital, institutions, improving innovation
systems and upgrading in global value chains.
 How do countries move up the development ladder? The answer lies in the adoption and adaptation of
knowledge from abroad.
 The critical need for international cooperation to promote technological change and achieve Inclusive and
Sustainable Industrial Development (ISID)
Meer: http://boost-afrique.weebly.com/uploads/2/5/0/7/2507823/unido_industrial_development_report_2016_excerpts_africa.pdf
http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/EBOOK_IDR2016_OVERVIEW_ENGLISH.pdf

Conferentie: “Migration of tomorrow - SAVING EUROPE means SAVING AFRICA - A European Marshall-Plan to
tackle the root causes of immigration in Africa” (Europees Parlement, 25 mei 2016, een initiatief van MEP H.
Becker (EVP), Oostenrijk)

Citaten en observaties genoteerd tijdens de debatten: “Who wants to save Europe has to save Africa”
 Een pleidooi voor de creatie van een Afrikaans-Europees partnerschap uit welbegrepen wederzijds eigen
belang, voorbij het concept van filantropie of van goed bedoeld maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 Een partnerschap dat door een versnelling van de industrialisering van Afrika niet alleen koopkracht creëert
voor een nieuwe belangrijke Afrikaanse middenklasse maar ook voor producten en diensten uit de EU.




Een partnerschap dus vergelijkbaar met het naoorlogse Amerikaans Marshallplan: een plan ten beloop van
5% (!!) van het US BBP, niet zozeer uit overwegingen van ‘filantropie’ of ‘hulp’, maar vooral om in Europa
koopkracht te creëren voor Amerikaanse producten … en als indijking tegen het communisme.
Een Europees Marshallplan voor Afrika om Europa te redden: (1) voorkomen van ongewenste immigratie van
onvoorstelbare grootteorde; (2) creëren van duurzame groei in Afrika in een tijdperk van seculiere stagnatie
in het Westen en zwakke of negatieve groei in de BRIC-landen; (3) voorkomen dat Afrika, in onze ‘achtertuin’,
volledig door China ingepalmd wordt.

