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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro rozvoj jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že partnerství s Afrikou jsou příliš zaměřena na migraci a ekonomické 
příležitosti, ale že postrádají perspektivu důstojnosti;

2. vyjadřuje politování nad tím, že v pěti hlavních oblastech spolupráce mezi EU a 
Afrikou není zastoupena kultura, ačkoli je vyjádřením samotné fyzické a metafyzické 
existence národů;

3. zdůrazňuje, že vzdělávání je pro Afriku klíčovou otázkou, neboť se zde v 54 zemích 
musí za jednu generaci vzdělat jedna miliarda mladých;

4. je však toho názoru, že rozšíření programu Erasmus + by bylo nebezpečné, neboť by tak 
Africe hrozil odliv mozků, vezmeme-li v úvahu, že již dnes pracuje mimo kontinent 
každý druhý vysoce vzdělaný Afričan;

5. trvá na tom, podobně jako Sédar Senghor, který tvrdil, že „kultura je na počátku a na 
konci každého rozvoje“, že je třeba uznat vše, co této kultuře dlužíme, pokud jde o 
nehmotný vklad, neboť tato kultura byla první, která dokázala komunikovat 
s neviditelným;

6. vyzývá k vytvoření kulturního mostu, který by se v duchu Blaise Cendrarse, Claudea 
Lévi-Strausse a Andrého Malrauxe zaměřoval na africké tradice, literaturu a filozofii, 
podporoval zachování 1 000 – 2 500 afrických – bohužel málo známých – jazyků a 
seznamoval s bohatstvím evropské kultury africké země, které k ní nemají přístup;

7. vyzývá k tomu, abychom se opět vydali objevovat „afrického ducha“, jak o něm hovořil 
André Malraux;

8. domnívá se, že je třeba pokračovat v boji proti islámskému terorismu, který podporuje 
ničení kultury;

9. vyzývá k vytvoření sítě afrických a evropských muzeí, která by vyzdvihla tajemný 
přínos africké kultury k současné tvorbě;

10. zdůrazňuje, že vývoj tímto směrem povede v dlouhodobém horizontu k tomu, že se 
omezí masová migrace a elity zůstanou ve službách svých národů.


