
Bloeit Afrika dankzij de Chinezen?
 

Kampala, Oeganda. Een Chinese
werknemer van een meubelmakerij
toont een Oegandese collega hoe deze
een houten stoel moet verlijmen. Het
bedrijf is van een Chinese investeerder.
Foto Sven Torfinn / de Volkskrant

Vreemd dat er zoveel wordt gezegd
en geschreven over de rol van
China in Afrika, meestal kritisch,
maar dat er uit China zo weinig
weerwoord komt. He Wenping doet
een poging.

DOOR WIM BOSSEMA

De kritiek uit het Westen is niet
mals: China zuigt zoveel mogelijk
grondstoffen uit Afrika, vooral olie,
concurreert de Afrikaanse productie
kapot met een vloed aan goedkope
rommel, vooral textiel, en doet
kritiekloos zaken met dictatoriale,
soms misdadige regimes, zoals dat
van Soedan. De Amerikaanse
minister Hillary Clinton sprak vorig
jaar zelfs van 'neo-kolonialisme'.

Het officiële Chinese standpunt is
doorgaans kort en simpel: geen
inmenging in binnenlandse
aangelegenheden van
partnerlanden, hulp en
economische samenwerking
zonder allerlei voorwaarden zoals
de westerse donorlanden die
stellen en wederzijds voordeel bij
economische samenwerking.
Voorbeeld: China helpt bij de bouw
van spoorwegen, wegen en
gebouwen in Angola, in ruil voor
olieconcessies. Dat vindt China
gelijkwaardiger dan de betuttelende
westerse hulp.

Voor een diepere kijk in de Chinese
zienswijze bestaat er eigenlijk maar
één plek: het Afrika-instituut van de
Chinese Academie van Sociale

Wetenschappen in Peking. De
directrice is He Wenping (46) en zij
sprak maandag voor het SID
(Society for International
Development) op de Vrije
Universiteit in Amsterdam.

Het is moeilijk uit te maken wat en
hoe groot precies de Chinese hulp
is, legde He uit. Hulp en
economische samenwerking lopen
door elkaar heen. Wat is hulp, wat
is commercieel? De Chinese hulp
zou een miljard dollar bedragen,
maar ze hoort ook het bedrag van 2
miljard, 'en soms zelfs 20 miljard'.
He: 'Er is een gebrek aan
transparantie, wij weten het zelf
ook niet.'

Ze noemde een rijtje van de
belangrijkste manieren van
samenwerken: er zijn meer dan
900 Chinese projecten in Afrika, er
is schuld kwijtgescholden, er zijn
medische teams gestuurd, de
handel wordt gestimuleerd, er is
veel geld gestoken in infrastructuur.
Maar met al die ondoorzichtigheid
kunnen we om één feit niet heen:
sinds China zich weer intensief met
Afrika is gaan bemoeien,
halverwege de jaren negentig, is
Afrika opeens van de grond
gekomen en geldt het nu als het
grootste groeicontinent. Dat moet
iets maken hebben met de
toename van de handel met China,
betoogde ze gloedvol en liet cijfers
zien: waarde van de handel tussen
China en Afrika in 2000: 10 miljard
dollar; in 2010: 126,9 miljard. Voor
2011 is de schatting 160 miljard
dollar.

In het Westen is veel kritiek dat
China vooral infrastructuur bouwt
en voor elke weg, spoorweg of
gebouw een contingent Chinese
arbeiders naar Afrika stuurt. Zo
hebben de Afrikaanse arbeiders er
niets aan en wordt er ook geen
kennis of vaardigheden
overgedragen. He Wenping ontkent
dat niet. Ze wijst erop dat de
geschoolde arbeid er vaak niet is in
Afrika. Niettemin heeft haar instituut
de regering geadviseerd meer
aandacht en geld te besteden aan

de opleiding van Afrikaanse
werknemers.

Infrastructuuur

Maar kijk eens naar de andere
kant: die wegen en spoorwegen
hebben enorm bijgedragen aan het
economisch leven en aan de
handel tussen Afrikaanse landen,
zei He. In de jaren negentig wilden
westerse landen niets meer te
maken hebben met infrastructuur
aanleggen, alleen verbeteringen in
het bestuur zouden helpen. Dus
sprong China in dat gat.

Ook over de kritiek op de goedkope
textiel uit China kwam zij met een
nuancering. Ten eerste: China
begrijpt het probleem heel goed uit
eigen ervaring: bij de opening van
de markt beschermde China zelf
ook een jaar of vijf de zwakke eigen
industrieën, pas als die sterk
genoeg waren werd de markt voor
die producten geopend. Dus toen
Zuid-Afrika zich beklaagde over de
Chinese kleding voor
afbraakprijzen 'hebben wij onszelf
een beperking opgelegd'.

Het bleek geen goed idee: 'De
beschermde Zuid-Afrikaanse
textielindustrie is helemaal niet
opgegroeid. En de Zuid-Afrikaanse
consumenten? Zij moesten veel
meer voor hun kleren betalen.'
Goedkope textiel uit Vietnam en
Maleisië verscheen weldra in de
Zuid-Afrikaanse winkels.

He Wenping verdedigde het
Chinese beleid van niet-inmenging.
China voelt zichzelf nog een land in
ontwikkeling, zei ze, en is ook altijd
allergisch geweest voor
buitenlandse bemoeials. Natuurlijk
is China uit op het markten voor de
eigen industrie en op grondstoffen,
dat hoort bij de ontwikkelingsfase in
China. Hulp inzetten voor
diplomatieke doeleinden vindt ze
niet verstandig.

Maar is dat niet te gemakkelijk,
heeft China geen
verantwoordelijkheid voor de
gevolgen van de economische
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samenwerking in landen als
Soedan of Zimbabwe?

Tiananmen

Na afloop van haar lezing zegt He
Wenping daarover: 'Wij vellen geen
oordeel zoals het Westen, we
hebben het nooit over mislukte
staten. Wij zijn huiverig voor
sancties tegen regeringen. We
hebben zelf tot die categorie
behoord na Tiananmen in 1989. De
sancties hebben geen grotere
vrijheid van meningsuiting
gebracht. Nu China weer volop
meedoet, neemt onze vrijheid
langzaam maar zeker toe. Zo is dat
ook in Afrika. Wordt Soedan vrijer
als we daar geen zaken doen? Ik
geloof het niet. In Zimbabwe gaat
het nu beter. Dat komt niet door
isolering maar door internationaal
samenwerken.'

Maar China staat op een
tweesprong. Het besef van
verantwoordelijkheid neemt toe -
ook voor 'individuele Chinese
zakenlieden die in Afrika soms
arbeiders uitbuiten met slechte
werkomstandigheden en lage
lonen'. He Wenping vindt een
gewillig oor bij het ministerie van
Handel voor een andere manier
van economische samenwerking,
zegt ze: 'Weg van de etalage-
projecten, naar economische
ontwikkeling'. Er zullen nog wel een
tijdje stadions worden gebouwd en
protserige regeringsgebouwen in
ruil voor grondstoffen, zegt ze,
maar het besef groeit dat China
meer heeft aan handelspartners
met groeiende expertise,
werkgelegenheid in industrieën en
een consumerende middenklasse.

,,
'Wij vellen geen oordeel zoals het

Westen, wij hebben het nooit over
mislukte staten',,
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