
VRT-Klara Trio van 16 juni 2018: Blijf verwonderd! 

Marshallplan voor Africa    
debat met John Vandaele, Philip Verwimp & Geert Laporte 

De EU houdt er zich vooral mee bezig lokale warlords te betalen om Afrikaanse migranten in Afrika af te stoppen. 
Angela Merkel kwam een tijd geleden met het idee van een Marshallplan voor Afrika. Wat komt ervan terecht? Valt er 
op het continent te concurreren tegen de Chinezen? En hoe valt het discours van twee N-VA-ministers, Theo Francken 
(terugduwen, mensenrechten omzeilen,…) en Philippe Muyters (migranten naar hier halen! We hebben ze nodig!) te 
rijmen? 
Werner Trio in debat met Geert Laporte (afgevaardigd beheerder denk-en doetank ECDPM), journalist John Vandaele en 

specialist ontwikkelingseconomie Philip Verwimp(ULB). 
 

Commentaar bij dit debat 
Ook Afrikaanse landen met vrij stabiele instellingen en behoorlijke infrastructuren lijden onder een gebrek 

aan geavanceerde industrieën 
 

Brede bewustmaking van de sterkten van Sub-Sahara Afrika leidt er 
tot inclusieve economische groei en reduceert ongelijkheden 

“Probleem van Afrika is dat wij geen investeerders hebben die Afrika willen uitbuiten” (??) 
  

 Doelstelling 2025: Legale Circulaire Migratie Afrika-Europa voor 10.000+ jonge Afrikaanse hoger opgeleiden 
per jaar (Een industrieel Marshall Plan van de EU private sector ‘met’ Afrika)  

 Teruggekeerde Afrikaanse ingenieurs en economisten ‘circulaire migranten’ ageren als een katalysator: 
 zij jagen vreemde directe investeringen aan; 
 zij maken diepe vijvers van Afrikaans privé kapitaal bewust van de kansen geboden door investeringen in 

infrastructuren en industriële activiteiten in plaats van in handel en residentieel vastgoed (Afrika 
responsabiliseren); 

 Stijgende welvaart leidt tot stabiele instellingen en een dalende nataliteit.  
 EU industriëlen bevinden zich in een unieke positie om zelf een nieuwe wereldmarkt te creëren voor ‘hun’ 

producten en om te voorkomen dat voor- en achterdeuren van migratie dienen op slot gedaan worden en/of 
dat China deze nieuwe groeimarkt volledig inpalmt.  

 

De taal van de kant van Afrika verandert, ze is assertief geworden, afwijkend van het klassiek Afrika stigmatiserend 
hulp- en MVO-discours of van simplistische thema’s als gendergelijkheid en D4D. Zij hebben het paternalistische 
gedoe van Europa niet meer nodig (“France dégage!”). 
 

Om het Afrikaans demografisch dividend een perspectief te bieden en om ongelijkheden weg te werken moet ter 
plaatse massaal waarde toegevoegd worden aan de Afrikaanse bodemrijkdommen (industrialisering) en is er nood 
aan goed werkende instituties. 
 

Zorgwekkend echter is dat ook Subsaharaanse landen met behoorlijk stabiele instellingen en degelijke weg- en 
elektriciteitsinfrastructuren (Ethiopië, Ghana, Senegal, Ivoorkust, Botswana, Namibië, ...) lijden onder een 
schrijnend gebrek aan Foreign Direct Investments.  Gesprekken met meer dan 150 Belgische ondernemers leerden 
dat de overgrote meerderheid onder hen zich niet bewust is van de troeven van dat ‘andere’ Afrika. Het Afrika van 
het opgeleid demografisch dividend (in 2035 evenveel hoger opgeleiden ‘in de fleur van het leven’ als in China), de 
eeuwig hernieuwbare energiebronnen, de akkergronden van de wereld, haar innovatieve kracht dankzij GSM 
netwerken, haar eigen financiële middelen, haar ontluikende democratieën, ... 
 

De kans is dan ook reëel dat na een brede bewustmakingsactiviteit van ‘de sterkten’ van Afrika industriële 
ondernemers, uit welbegrepen eigenbelang, niet uit MVO-overwegingen, vrij massaal geavanceerde 
technologieën en bedrijfsprocessen naar Sub-Sahara Afrika transfereren. 
 

Doel:  
(1) de creatie van moderne infrastructuren en grootschalige geavanceerde industriële activiteiten in agro-, 

voeding-, maakindustrieën en aanverwante diensten;  
(2) de creatie van een markt voor ‘hun’ producten;  
(3) de creatie van een ‘formele’ belastbare economie.  
(4) Daarenboven ontstaat dan een mondige middenklasse die van binnen uit stabiele instellingen afdwingt en zelf 

de lont uit haar demografische tijdbom trekt. 
 

Vreemde investeerders trekken vanzelfsprekend eerst naar de meer stabiele landen. Hun succes zal naburige 
fragiele landen aansporen om ook government governance in te voeren. 
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