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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru dezvoltare, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. consideră că parteneriatele cu Africa se concentrează mult prea mult pe migrație și pe 
oportunități economice, fiind lipsite de perspective în ceea ce privește demnitatea;

2. regretă faptul că cultura nu se numără printre cele cinci mari domenii ale cooperării UE-
Africa, cu toate că este expresia însăși a existenței fizice și metafizice a popoarelor;

3. subliniază că educația constituie un element primordial în Africa, cele 54 de țări având 
de educat, de-a lungul unei generații, un miliard de tineri;

4. consideră, cu toate acestea, că este periculos să se extindă programul Erasmus+, 
deoarece există riscul de a priva Africa de materia sa cenușie, având în vedere că 
jumătate din intelectualii africani lucrează deja în afara continentului;

5. insistă, pornind de la exemplul lui Sédar Senghor, în opinia căruia „cultura se află la 
începutul și la sfârșitul dezvoltării”, că trebuie să recunoaștem tot ceea ce datorăm, ca 
aport imaterial acestei culturi, prima care a clădit punți cu invizibilul;

6. solicită crearea unei punți culturale prin editarea, după exemplul dat de Blaise Cendrars, 
de Claude Lévi-Strauss și de André Malraux, a tradițiilor africane, a literaturii și a 
filozofiei, promovând conservarea celor 1 000-2 500 de limbi ale Africii, din nefericire 
necunoscute, și ajutând țările africane care nu au acces la bogăția culturii europene să o 
descopere;

7. consideră că ar trebui să pornim din nou în căutarea „geniului african” de care vorbea 
André Malraux;

8. este de opinie că trebuie să continuăm să luptăm împotriva terorismului islamic, care 
promovează distrugerea culturală;

9. solicită înființarea unei rețele de muzee africane și europene care să pună în evidență 
contribuția africană plină de mister la creația contemporană;

10. subliniază că aceste evoluții vor permite, pe termen lung, limitarea migrației în masă și 
rămânerea elitelor în serviciul propriului popor.


