De coïncidentie ‘Klimaatcrisis & Afrikaanse demografische explosie’ biedt Europa ongeziene kansen
Massale Europese industriële investeringen in Afrika dragen in belangrijke mate bij tot de indijking van de globale
klimaatproblematiek
Moderne landbouw-, voeding- en maakindustrieën en verwante diensten doen in Afrika beroep op de eeuwig hernieuwbare hydrosolaire energiebronnen en transformeren ter plaatse grondstoffen in de korte keten voor lokale en naburige EU-markten.
Een nieuw geopolitiek blok ‘Afrika-Europa’ neemt het voortouw in globaal overleg over klimaat, mensenrechten (migratie),
conflictbeheersing en vrijhandel
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Voorafgaande observaties
(1) Het mondiaal energiesysteem steunt nog altijd voor 85% op fossiele brandstoffen
(2) De gebruiker betaalt niet mee voor de milieuschade aangericht door internationaal transport zowel voor goederen als voor personen.
(3) Afrika vraagt dat haar bodemrijkdommen ter plaatse getransformeerd worden tot producten voor de lokale en internationale markten
(4) Legt Europa nog voldoende gewicht in de schaal in globaal overleg over cruciale uitdagingen als klimaat, migratie, mensenrechten,
vrijhandel? (Europa vs. China en US)

Dankzij hydro-solaire energie, lokale transformatie van bodemrijkdommen in de korte keten, dalende nataliteit kan Afrika zich
ontwikkelen tot een duurzame economie.
 Afrika beschikt over overvloedige eeuwig hernieuwbare, goedkope, uitstootvrije hydro-solaire energiebronnen;
 85% van de actuele Afrikaanse bevolking beschikt al over GSM-connectiviteit; goedkope moderne productiemiddelen komen
ook in het bereik van ondernemers in Afrikaanse dorpen of decentrale kernen van industrialisering:
 dit faciliteert de inschakeling van lokale industriële ondernemers in internationaal competitieve waardeketens;
 dit faciliteert decentrale innovatie en productie in moderne ateliers;
 dit faciliteert de productie aangepast aan de noden van de lokale markt;
 dit faciliteert de lokale transformatie van de rijke Afrikaanse bodemrijkdommen;
 dit verkort de leverings- en toeleveringsketens voor de lokale Afrikaanse- en naburige EU-markten en de er mee samen
gaande lage CO2-uitstoot.
 milieu: door zonnecellen aangedreven pompen gaan woestijnvorming tegen;
 door zonnecellen aangedreven pompen creëren dankzij irrigatie nieuwe landbouwgronden en bebossing;
 solaire energie kan decentraal gegenereerd worden zonder nood aan dure, inefficiënte en visueel polluerende
hoogspanningsnetten;
 economische groei en stijgende welvaart geven aanleiding tot een daling van de nataliteit;
 biodiversiteit: dalende nataliteit en decentrale kernen van industrialisering beperken de teloorgang van biodiversiteit.
Troeven van Afrika voor de industrialisering:
 Afrika 2035: 25% van de actieve wereldbevolking (‘een enorm reservoir van skills’)
 Afrika 2035: evenveel hoger geschoolden in de fleur van het leven als China ;
 zelfde aantal ‘vrouwen/mannen’ ingenieur ‘burgerlijke bouwkunde’ en ‘informatica-telecom’ (in het Westen 9% vrouwen);
 Afrikaanse loonkost: 50% lager dan de Chinese (voorlopig?)
 Afrika vraagt de permanente transfer van geavanceerde industriële bedrijfsprocessen en moderne technologieën ;
 Afrika wil en kan het heft in eigen handen nemen en heeft het gehad met de Westerse adviezen en betutteling;
 diepe vijvers van Afrikaanse financiële middelen zijn op zoek naar investeringen in een ‘productieve’ economie (ter vervanging
van weinig arbeidsintensieve investeringen in ‘handel’ en ‘residentieel vastgoed’)
 15 landen met behoorlijk stabiele instellingen
Obstakels voor de industrialisering van Afrika
 Westerse industriële investeerders zijn zich onvoldoende bewust van de sterkten van Afrika (het ‘andere’ Afrika)
Troeven van Europa bij de industrialisering van Afrika
 Afrika op 15 km van Europa
 Historisch-culturele banden
 Afrikaanse families dromen voor hun kinderen van het Europees maatschappijmodel (terecht of ten onrechte; er is niets mis
mee er op in te spelen).
Besluit. Hydro-solaire elektriciteit + permanente transfer van Westerse know-how + het Afrikaans opgeleid demografisch
dividend + lokale productie + Afrikaanse financiële middelen + historisch-culturele banden met Europa + 15 stabiele landen +
brede bewustmaking van het ‘andere’ Afrika
 Afrika: een uitstootvrije industrie ‘in het kwadraat’ (Hydro-solaire elektriciteit + korte leveringsketens)
 De coïncidentie ‘Klimaatcrisis & Afrikaanse demografische explosie’ biedt Europa ongeziene kansen
 Een nieuw machtig geopolitiek partnerschap tussen de buurcontinenten Afrika en Europa neemt op mondiaal vlak het
voortouw in overleg over klimaat, mensenrechten (migratie) en vrijhandel.

Permanente transfer geavanceerde industriële bedrijfsmodellen en moderne technologieën

