
weertmigratiegolf
uitgebreid naar landen van herkomst

Ons conservatisme
tegen gentechnologie
houdt Afrikaanse
boeren arm en ligt ten
grondslag aan komst
‘gelukszoekers’

ILLUSTRATIE: RHONALD BLOMMESTIJN mechanica, elektronica en informati
carevolutie. Vooral de informatica is een
‘enabler’.

Demodernewetenschapontstond
inde16de eeuw inEuropa.Dezeweten
schappelijke revolutie is voortgekomen
uitwat deOostenrijksefilosoofKarl
PopperdeOpenSamenlevingnoemt.
Popper schreefDeOpenSamenleving en
haarVijanden (1945) tegenhet totalitaire
denken vannazismeencommunisme.
Ookhijwas eenpolitiek vluchteling toen
hij in 1937uitOostenrijk emigreerde
naarNieuwZeeland.

Dit verlangennaar openheid iswat
asielzoekers vandaagdedagbeweegt.
Ookals zeuit landenkomenwaarmis
schiengeenoorlogof keiharde repressie
heerst, gaan ze thuis gebukt onder cli
entelisme, corruptie en economische
stagnatie. Ze zijndeuitgeslotenen inde
Global Village.Dezenieuweonderklasse
vangeïnformeerden staat oponze stoep.
De toestroomkanalleenwordenge
keerddoor onzeopen samenlevinguit te
breidennaarhunmaatschappij.
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Dat de vluchtelingen-
stroomof,misschienbe-
ter, demigratiegolf, valt
te beheersen is een futiel
idee zolangweonsniet
verdiepen indemecha-

nismendie eraan tengrondslag liggen.
EU-commissaris FransTimmermans
zegt dat zeker 60%vandehuidige asiel-
zoekersniet vlucht voor oorlogsgeweld,
maaruit Afrika komt en in feite econo-
misch vluchteling is.

Opdatonderscheid valtwat af tedin-
gen.Hetwarenhistorischnietde repres-
sie endearmoedediemensenopdrift
brachten,wantonderdieomstandighe-
den leefdemenal sindsmensenheuge-
nis.Hetwasde verbeterdecommunicatie
diemensengeïnformeerdmaakteendie
hunperspectief verschafteopeenmoge-
lijkbeterbestaanelders.Het isonze tech-
nologiediemassa’sopdrift brengt.

Met deopkomst vande industrie in
deEngelseMidlands en inSilezië inde
19de eeuwklonterdehet plattelands-
proletariaat samen in verpauperde
steden rondgrote fabrieken.Deonder-
klasse verwierf daar ook voorhet eerst
het vermogen zich te organiseren en
inopstand te komen.Dedrukpers en
metnamevanaf circa 1850de rotatie-
drukpers stuwdendeopkomst vande
krant alsmassamedium,waardoor zich
binnende verstedelijkte gebiedeneen
arbeidersbewegingkonorganiseren.

De stoomtrein enhet stoomschip
zorgden voor eenenormeprijsdaling in
het reizen.De zeereis vanEuropanaar
Amerikawerdbekort van eenmaandop
een zeilschip tot ongeveer eenweekmet
stoom.Tussen1850 en1950 emigreer-
den zoongeveer 60miljoenEuropeanen
naardeVerenigdeStaten.Wekunnen
aannemendathet aantal illegalenbe-
perktwasomdat er slechts enkele, goed
gecontroleerde, uitreispuntenwaren
zoals deplaats vanafvaart vandeHol-
land-AmerikaLijn inRotterdam.

Dat is nuheel anders.HetEuropa van
1850heetnuAfrikaplusMidden-Oosten.
HetAmerika van1850heet nuEuropese
Unie.Deposttrein, depakketboot enhet
telegramvan toenhetennu smartphone.
Geïnformeerd zijn is nuhet primaire
overlevingsgereedschap van vluchtelin-
gen tijdens een reis die,meerdande reis
tussen1850 en1950, is vergeven van risi-
co’s.De grotere gevaren vande reiswor-
dengecompenseerdmet voortdurend
geactualiseerde ‘reisinformatie’. Face-
bookgroepenenGoogle-maps stellen
vluchtelingenstromen in staat hunkoers
in geval vanonraaddirect te verleggen
zonder te verdwalen.

Alswijmet FloortjeDessingop tv
kunnenmeereizennaaruithoeken van
deaarde, danmoetenweniet verbaasd
zijndathet ookomgekeerdwerkt, of de
beeldvormingoverhet rozigemigranten-
leven inEuropaklopt of niet. Ik zag een
jongeAfrikaanseboerin langskomen
in een tv-reportageoverAfrikaansema-
rathonlopers. Ze zag erniet ondervoed
uit,maar inhaar lemenhuisje stond

Gelijke toegang tot beter levenw
Toestroom van vluchtelingen is alleen te stoppen als westerse open samenlevingwordt u

naast het aanrecht eenpaarhardloop-
schoenenwant zijwil van$300per jaar
naar $30.000 endat verdien je als goede
marathonloopster inEuropa,weet ze.

Dit illustreertmooi dat armoedeniet
alleengaat over levenopde rand van
het bestaansminimum,maar evenzeer
over gevoeldeuitsluiting, gebrek aan
ontplooiingskansen.Moderne armoede
ismaatschappelijkemarginalisatie die
zichover dewereldheeft verspreidmet
de geïnformeerdheiddankzij de komst
van internet enmobiele telefonie.Mil-
jardenhebbeneen venster opdewereld
gekregen, opEuropa.

Maar er is ook eenanderemanier om
dieboerinperspectief te biedenopeen
inkomenvan$30.000per jaar. Eenbeter
bestaan ter plaatse. Eenaangrijpings-
punt voorhet bestrijden vande armoede
inAfrika is de zogenoemde fair trade.
Opeen continentwaarhetwemelt van
depresidenten voorhet levenkan vrij-
handelmetEuropaonder voorwaarden
van ‘goodgovernance’ volgensEuropese
regels helpenbij het creëren van legitie-
me lokale instituties (goede rechtspraak,
politie, douane, een voedsel- enwaren-
autoriteit) diehelpenongelijkheid te
verminderen.

OmAfrikaanse landbouwproducten
betere toegang te geven tot deEuropese
marktmoetenniet alleenhandelsbelem-
meringenenEuropese landbouwsubsi-
dies verdwijnen,maarmoetdeAfrikaan-
se landbouwook veel efficiënterworden.
Daarbij is gentechnologie eenbelangrijk
hulpmiddel,maardie stuit bij deEUop
bezwaren.Dit Europese conservatisme
houdtAfrikaanseboerenarmenarmoe-
de ligtmede tengrondslag aandekomst
vanAfrikaanse ‘gelukszoekers’. De strijd
tegengentechnologie is eenachterhoe-
degevecht. Ze is onderdeel vandebio-
technologie of ‘life siences’ endit is de
werkelijkeVierde IndustriëleRevolutie,
enniet die zoalsKlaus Schwab, voorzit-
ter vanhetWorldEconomicForumhem
beschrijft inde laatste ForeignAffairs:
Als een symbiose van vele trendsophet
gebied van technologie eneconomie.

De fundamentele doorgronding van
het leven is demeest ingrijpendeontwik-
keling vande21ste eeuw, omdat kennnis
overwat leven is enhoehetwerkt van
eenhogere orde van complexiteit is dan
alleswatwe tot dusver technisch-weten-
schappelijkhebbenontdekt enhebben
lerenbeheersen.Bovendienbouwtdeze
metatrendaantoonbaar voort opde
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