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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie 
ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de partnerschappen met Afrika te veel gericht zijn op migratie en 
economische kansen, en dat er geen vooruitzichten zijn op het gebied van waardigheid;

2. betreurt het dat cultuur ontbreekt bij de vijf belangrijkste terreinen waarop de EU en 
Afrika samenwerken, terwijl cultuur juist de uitdrukking is van het fysieke en 
metafysische bestaan van volkeren;

3. benadrukt dat onderwijs een cruciaal vraagstuk is in Afrika, met 54 landen die een 
generatie van één miljard jongeren moeten onderrichten;

4. is echter van mening dat het gevaarlijk is om Erasmus + uit te breiden, gezien het risico 
op een braindrain uit Afrika, aangezien nu al de helft van de Afrikaanse intellectuelen 
niet meer in Afrika woont en werkt;

5. dringt er, in navolging van de heer Sédar Senghor die verklaarde dat “cultuur aan het 
begin en aan het eind van elke ontwikkeling staat”, op aan alle immateriële bijdragen 
aan de cultuur te erkennen, aangezien cultuur de eerste uiting was waarmee bruggen 
werden geslagen met het onzichtbare;

6. pleit voor de ontwikkeling van een culturele brug door, net als Blaise Cendrars, Claude 
Lévi-Strauss en André Malraux, Afrikaanse tradities, literatuur en filosofie voor het 
voetlicht te brengen, en het behoud van de 1 000 à 2 500 veelal onbekende Afrikaanse 
talen te bevorderen, en door Afrikaanse landen die daar nu nog geen toegang toe hebben 
kennis te laten maken met de rijkdom van de Europese cultuur;

7. roept op tot een zoektocht naar het “Afrikaanse karakter”, waarover André Malraux 
sprak;

8. is van mening dat we het islamitisch terrorisme moeten blijven bestrijden waarmee de 
vernietiging van de cultuur in de hand wordt gewerkt;

9. roept op tot de oprichting van een netwerk van Afrikaanse en Europese musea, waarin 
de nadruk wordt gelegd op de mysterieuze Afrikaanse bijdrage aan hedendaagse 
creaties;

10. benadrukt dat deze ontwikkelingen op de lange termijn zullen waarborgen dat de 
massale migratie beperkt blijft en dat de elites ten dienste van hun volk blijven staan.


