
hrg. Net als het Libische staats-
hoofd Gaddhafi verging het ook
andere Afrikaanse hoopvolle
leiders. Patrice Lumumba, de
eerste premier van Congo, werd
in 1960 vermoord. Thomas San-
kara, president van Burkina
Faso, werd in 1987 vermoord.
Lumumba had zich verzet te-
gen de belangen van de Ame-
rikaanse regering en de voor-
malige koloniale mogendheid
België. Sankara's politieke doel-
stellingen botsten met de be-
langen van Frankrijk. Zowel

Lumumba als Sankara hadden
met elkaar gemeen dat ze de
belangen van hun land met
hand en tand verdedigden en
probeerden het uit de econo-
mische exploitatie te leiden,
naar zelfbeschikking. Volgens
de Britse journalist en Afrika
expert, Michaela Wrong, heeft
de dood van Lumumba diepe
wonden achtergelaten. Zij zei:
"Wat met Lumumba gebeurde,
had gevolgen voor het hele
continent." De mensen dach-
ten: "Dus dat gebeurt er als je

tegen het Westen in gaat; ze
houden ons voor de gek." Te-
gelijkertijd geeft de moord de
mensen vandaag de dag nog
steeds het gevoel dat ze het lot
van hun land niet in eigen hand
kunnen houden. Dit maakt dui-
delijk hoe, door de moord op
deze ongewenste politieke hoop-
gevers, de westerse hoge fi-
nanciële touwtrekkers niet al-
leen elke positieve ontwikke-
ling in Afrika, maar ook de
hoop van een heel continent
vernietigen. [3]

nm. Muammar al - Gaddhafi,
voormalig staatshoofd van Li-
bië en voorzitter van de Afri-
kaanse Unie, was één van
Afrika's politieke hoopgevers.
Onder zijn regering was Libië
een lichtend voorbeeld in Afrika,
met gratis onderwijs, gezond-
heidszorg, werkloosheidsverze-
kering, pensioen en woningen
zonder huur. Gaddhafi's doel
was om Afrikaanse landen naar
een nieuwe en onafhankelijke
toekomst te leiden. Toen hij
echter in 2009 aan Afrikaanse

staten voorstelde om een nieu-
we munt in te voeren - onaf-
hankelijk van de Amerikaanse
dollar nl. de dinar met goud-
steun, werd hij volgens finan-
cieel expert Ernst Wolff een
grote bedreiging voor de Ame-
rikaanse overheersing. Die is
gebaseerd op de Amerikaanse
dollar die niet door goud wordt
gedekt. Een nieuwe, invloed-
rijke, door goud gesteunde munt
zou daarom een serieuze con-
current zijn en daarmee een
bedreiging vormen voor de

Amerikaanse overheersing.
Daarom werd de droom van
een onafhankelijk muntsysteem
en een nieuwe autonome toe-
komst voor Afrika, vernietigd
door bombardementen van de
door de VS geleide oorlogsco-
alitie, aldus Ernst Wolff. De
gevolgen waren niet alleen de
vernietiging van een bloeiend
land, maar ook de enorme groe-
pen vluchtelingen die sindsdien
via Libië Europa binnenstro-
men. [2]

INTRO
Afrika is rijk aan natuur-
lijke hulpbronnen en be-
schikt over meer dan 25%
van het akkerbouwland in
de wereld. Het zou zich
gemakkelijk van voedsel
en energie kunnen voor-
zien. Ondanks deze gunsti-
ge, natuurlijke omstandig-
heden is er in grote delen
van Afrika een toenemende
verarming en hopeloos-
heid, wat mensen ertoe
aanzet om naar Europa te
emigreren. Volgens finan-
cieel expert Ernst Wolff is
de wereldwijde financiële
sector verantwoordelijk
voor deze ontwikkeling.
Het zijn anonieme inves-
teerders die de touwtjes in
handen hebben en ervoor
zorgen dat de constante uit-
buiting, onderdrukking en
vernietiging verder worden
geperfectioneerd. Aange-
zien de Afrikaanse bevol-
king zich volledig machte-
loos voelt tegen dit
systeem, is volgens Wolff
de enige hoop voor Afrika,
dat er een grote beweging
tegen het financiële systeem
zal ontstaan in de westerse
wereld. Daartoe moet de
Westerse wereld eerst de
samenhang begrijpen die
zoveel leed in Afrika ver-
oorzaakt. Deze S&T wil
hieraan een bijdrage leve-
ren! [1]

De redactie (hag)

Gaddhafi: slachtoffer van de Amerikaanse overheersing
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Ongewenste politieke hoopgevers van Afrika worden geëlimineerd...

jmr. De door de Amerikaanse
regering gesteunde afscheiding
van Zuid-Soedan met Soedan
in 2011, heeft ertoe geleid dat
Soedan 75% van zijn oliereser-
ves, die voornamelijk door Chi-
na werden geproduceerd, heeft
verloren. De Wereldbank bere-
kende dat de olie-inkomsten
voldoende zouden zijn om de
armoede in Zuid-Soedan te be-

strijden. Nu heeft deze jongste
wereldstaat echter ’s werelds
laagste inkomen per persoon.
Het land, waar in 2013 een bur-
geroorlog uitbrak, wordt nu be-
schouwd als een mislukte staat.
De burgeroorlog ontwikkelde
zich uit een proxy-oorlog tussen
China en de VS over de enorme
olievoorraden. Het leed van de
bevolking is groot. Inmiddels

zijn 4,5 miljoen Zuid-Soedane-
zen op de vlucht en worden 7
miljoen mensen bedreigd door
honger. Zuid-Soedan is vanwe-
ge zijn enorme oliereserves het
slachtoffer en de speelbal van
wereldwijde strategische en eco-
nomische belangen en is daar-
om een volgend Afrikaans land
dat om deze redenen in armoe-
de en lijden is weggezonken. [4]

Zuid-Soedan: slachtoffer van economische belangen
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hag. De EU heeft - volledig
buiten publieke bekendheid
om - 'economische partner-
schapsovereenkomsten' (EPO's)
gesloten met alle belangrijke
Afrikaanse staten. Deze vrijhan-
delsovereenkomsten staan de
belastingsvrije invoer van goe-
deren en diensten uit de EU in
Afrikaanse landen toe. Als ge-
volg van deze overeenkomsten
worden de Afrikaanse markten
overspoeld met goederen uit de
EU, waardoor Afrikaanse bedrij-
ven werden geruïneerd en duizen-
den werknemers worden ontsla-
gen. In Ghana bv. werd bijna de
hele binnenlandse pluimveepro-

ductie vernietigd door het feit
dat kippenvlees uit de EU daar
goedkoper werden verkocht dan
wat in het land zelf kon worden
geproduceerd. Volgens de jour-
nalist en Afrikaanse expert Hen-
ning Hintze is het doel van deze
overeenkomsten, Afrika in de
rol van grondstoffenleverancier
te duwen, terwijl alle verdere
verwerking en dus toegevoegde
waarde in de EU moet plaats-
vinden. Dit zal de economische
uitzichtloosheid in de Afrikaan-
se staten verder bevorderen en
indirect de Afrikaanse bevol-
king meer en meer aanzetten
tot emigratie. [6]
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hrg. Afrika heeft het hoogste
percentage analfabetisme ter
wereld. Zo kan volgens de hulp-
organisatie SOS - Kinderdorpen
in Niger bijna 80 procent van
de volwassenen niet lezen of
schrijven, gevolgd door Burki-
na Faso (71 procent) en Sierra
Leone (70 procent). Een samen-
leving waar een aanzienlijk deel
van de bevolking niet kan lezen,
schrijven of rekenen, heeft ech-
ter weinig kans op een stabiele
economische ontwikkeling. On-
derwijs is daarom een essentiële
sleutel tot de ontwikkeling van
Afrika. Het is daarom des te on-

begrijpelijker dat het IMF zijn
leningen gewoonlijk alleen
verstrekt onder voorwaarde van
strikte bezuinigingsmaatregelen,
met name in de sectoren gezond-
heidszorg en onderwijs. Kenia
en Tanzania bv. ontvingen IMF-
leningen op voorwaarde dat zij
aanzienlijk zouden bezuinigen
op uitgaven voor onderwijs en
dat ze van hun leerlingen school-
geld zouden eisen. In een land
met een hoge graad van analfa-
betisme is dit een misdaad tegen
de menselijkheid en leidt dit tot
armoede en economische vluch-
telingen. [7]
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Eindpunt ●
Het is duidelijk geen toeval dat Afrika zo arm is. Daarachter
schuilen tastbare belangen van grote financiële organisaties
en internationale bedrijven. We zien dat de anonieme
investeerders - dus de financiële oligarchie in Afrika - de
touwtjes in handen nemen en hun belangen verdedigen. Dat
gebeurt dan zeker ook in de rest van de wereld. Daarom, wat
in Afrika gebeurt, geeft ons een heldere kijk in het ware
gezicht van de financiële overheersing. Het illustreert waar
de wereld naartoe gaat als de financiële oligarchie de
touwtjes in handen blijft houden. We moeten nu de
werkelijke daders van het lijden in deze wereld blootleggen
en ze op tijd ter verantwoording roepen. De redactie rh/hag

rh. Een belangrijke reden voor
de lege staatskas in Afrika is
dat internationale bedrijven in
Afrika vrijwel geen belasting
betalen. Volgens onderzoek van
de Britse organisatie Action Aid
wordt 60% van de financiële
gaten in Afrikaanse schatkisten
veroorzaakt door belastingont-
wijking, vooral door interna-
tionale bedrijven. Deze onder-
nemingen worden op lange
termijn vrijgesteld van belas-
tingbetalingen of zij kunnen
hun bedrijfsstructuur zodanig
vormgeven dat de productie
alleen verlies veroorzaakt. Vol-
gens het IMF verliezen de Afri-
kaanse landen op deze manier
jaarlijks 175 miljard euro aan
belastinginkomsten. Dit is drie
keer zoveel als de ontwikke-

lingshulp die daar naartoe
stroomt. Daarnaast maken be-
drijven die in Afrika grondstof-
fen winnen of verhandelen, met
die landen een vaste verreken-
prijs voor de grondstoffen. Die
staat volledig los van de werke-
lijke waarde van de grondstof-
fen en de gebruikelijke prijsstij-
ging. Op deze manier vloeit het
grootste deel van de winst in de
zakken van de bedrijven. Als
slechts een billijk deel van deze
inkomsten naar de schatkist van
de staat zou vloeien, zou nie-
mand meer aan ontwikkelings-
fondsen voor Afrika hoeven te
denken. Maar ondanks de rijk-
dom aan natuurlijke hulpbron-
nen blijft Afrika arm en afhan-
kelijk. [8]

Afrika in de wurggreep
van het IMF en de Wereldbank

Multinationals plunderen Afrika

Het handelsbeleid van de EU
veroorzaakt vluchtelingenstromen

"Er zijn twee manieren om een natie te veroveren en tot
slaaf te maken: of door het zwaard of door schulden."

John Adams, tweede president van de VS (1797-1801)

sb/hag.  De taak van het IMF*
is het verstrekken van leningen
aan landen die betalingsproble-
men hebben. De Wereldbank
daarentegen bevordert de eco-
nomische ontwikkeling van lan-
den, ook door middel van lenin-
gen. Om dergelijke leningen te
krijgen, moeten de landen zich
echter onderwerpen aan de ei-
sen van het IMF en de Wereld-
bank. Zij worden bijvoorbeeld
gedwongen om water en andere
openbare goederen te privati-
seren, hun markt open te stellen
voor goedkope goederen uit de
geïndustrialiseerde landen en
tegelijkertijd alle maatregelen
ter bescherming van de lokale
economie te ontmantelen. De
gevolgen in Afrika zijn bv. de

ineenstorting van de Afrikaanse
landbouw- en productiebedrij-
ven en de meedogenloze ver-
koop van grondstoffen aan het
buitenland. Als gevolg daarvan
worden de landen steeds armer
en tegelijkertijd neemt hun af-
hankelijkheid van het IMF en
de Wereldbank toe. Een wurg-
greep die elke ontwikkeling van
autonomie en onafhankelijkheid
verstikt en die voor de bevol-
king nood en ellende van on-
gekende proporties met zich
meebrengt. De enige winnaars
zijn de multi-nationals en inves-
teerders, waarvan de belangen
duidelijk zeer effectief worden
vertegenwoordigd door het IMF
en de Wereldbank. [5]
*Internationaal Monetair Fonds

IMF belemmert onderwijs in Afrika


