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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udviklingsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at partnerskaberne med Afrika i for høj grad er koncentreret om emnerne 
migration og økonomi og mangler perspektiv for så vidt angår værdighed;

2. beklager, at kultur ikke indgår i de fem store områder, som samarbejdet mellem EU og 
Afrika omfatter, eftersom den er selve indbegrebet af folkeslagenes fysiske og 
metafysiske eksistens;

3. understreger, at uddannelse er et yderst vigtigt emne i Afrika, hvis 54 lande på én 
generation skal uddanne en milliard unge;

4. er imidlertid af den opfattelse, at det er farligt at udvide Erasmus+, fordi man derved 
risikerer at tømme Afrika for veluddannede – allerede nu arbejder hver anden afrikanske 
intellektuelle uden for kontinentet;

5. insisterer i lighed med Léopold Sédar Senghor – som udtalte, at "kultur er alfa og 
omega for al udvikling" – på nødvendigheden af at erkende alt det immaterielle, som 
denne kultur – den første, der byggede broer til det usynlige – har bidraget med;

6. opfordrer til at udvikle en "kulturbro" ved ligesom Blaise Cendrars, Claude Lévi-Strauss 
og André Malraux at formidle afrikanske traditioner og afrikansk litteratur og filosofi, 
fremme bevarelsen af de 1 000-2 500 afrikanske sprog, som desværre er ukendte, og 
give de afrikanske lande, der ikke har adgang til den europæiske kulturs store rigdom, 
mulighed for at stifte bekendtskab dermed;

7. opfordrer til genopdagelse af den "afrikanske ånd", som André Malraux talte om;

8. mener, at det er nødvendigt fortsat at bekæmpe islamisk terrorisme, som befordrer 
ødelæggelse af kultur;

9. opfordrer til at skabe et netværk af afrikanske og europæiske museer, der fremhæver det 
"mystiske" afrikanske bidrag til nutidens kunst;

10. understreger, at denne udvikling på langt sigt vil gøre det muligt at begrænse 
massemigrationen og sikre, at eliterne bliver i hjemstavnen og tjener deres folk.


