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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Desenvolvimento, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Considera que as parcerias com África estão demasiado centradas na migração e nas 
oportunidades económicas e são omissas em perspetivas de dignidade;

2. Lamenta que a cultura esteja ausente dos cinco grandes domínios da cooperação 
UE-África, não obstante ser ela a própria expressão da existência física e metafísica dos 
povos;

3. Salienta que a educação é uma questão crucial em África, onde compete aos 54 países 
formar mil milhões de jovens no espaço de uma geração;

4. Considera, no entanto, que é perigoso alargar o programa Erasmus+, sob pena de África 
perder toda a sua massa cinzenta, visto que metade dos intelectuais africanos já trabalha 
fora deste continente;

5. Insiste, à imagem de Sédar Senghor, que afirmava que «a cultura está no princípio e no 
fim de todo o desenvolvimento», na necessidade de reconhecer tudo o que, em termos 
de contributo intangível, se deve a esta cultura, que foi a primeira a construir pontes 
com o invisível;

6. Solicita o desenvolvimento de uma ponte cultural, editando, tal como Blaise Cendrars, 
Claude Lévi-Strauss e André Malraux, as tradições africanas, a literatura e a filosofia, 
promovendo a preservação das suas 1 000 a 2 500 línguas, infelizmente desconhecidas, 
e pondo a riqueza da cultura europeia à descoberta dos países africanos que a ela não 
têm acesso;

7. Apela a que se parta de novo à descoberta do «génio africano» de que falava André 
Malraux;

8. Considera que é necessário continuar a combater o terrorismo islâmico, que promove a 
destruição cultural;

9. Apela à criação de uma rede de museus africanos e europeus que ponha em evidência o 
contributo do misterioso africano para a criação contemporânea;

10. Salienta que, a longo prazo, estas medidas permitirão limitar a migração em massa e 
garantir que as elites se mantenham ao serviço dos seus povos;


