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Rol voor Nederland bij dichten digitale kloof Afrika
De digitale kloof tussen Afrika en de rest van de wereld is groot. De huidige coronacrisis heeft dit probleem
verergerd. Voor een hele generatie dreigt daardoor nog meer achterstand. Dit is één van de uitkomsten van
het advies ‘Digitalisering en Jeugdwerkgelegenheid in Afrika’ van de Adviesraad Internationale
Vraagstukken (AIV) aan kabinet en parlement. ‘Deze ontwikkeling vermindert het perspectief op werk en
inkomen voor miljoenen en nog eens miljoenen Afrikaanse jongeren,’ aldus prof. Mirjam van Reisen, lid van
de adviesraad en voorzitter van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de AIV. De Nederlandse
regering ondersteunt al de nodige initiatieven voor meer en betere toegang tot het internet, evenals het
bevorderen van werkgelegenheid voor Afrikaanse jongeren. Niettemin is de AIV is de van mening dat extra
inspanningen absoluut noodzakelijk zijn, vooral in Europees en multilateraal verband.
Driekwart
Driekwart van de 1,3 miljard Afrikanen zit niet op internet. Het topje van de maatschappelijke piramide werkt
nu online. De rest blijft achter, vangt soms een glimp op van de digitale wereld online. Opkomende generaties
vissen veelal achter het net, met name meisjes. Terwijl juist jonge vrouwen de (digitale) economie kunnen
aandrijven, mits voor hen de juiste voorbereiding en adequate toegang wordt gerealiseerd. Wat kinderen op
school leren c.q. leerden sluit niet aan op wat de digitale economie van ze vraagt.
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Voorwaarden
De AIV pleit voor meer inzet van Nederland op uiteenlopende terreinen. Zoals het stimuleren van een veiliger
en toegankelijker internet voor jongeren. Een grote kans om de digitale kloof te dichten is de
zeekabel 2Africa die rondom het continent wordt gelegd. Tegelijkertijd bestaat het risico dat Afrikaanse landen
vermalen worden tussen enerzijds Aziatische publiek-private spelers uit onder meer China en India en
anderzijds Westerse tech-giganten als Facebook. Daardoor dreigen belangen van burgers onvoldoende te
worden beschermd. ‘Nederland en Europa hebben Afrika veel te bieden om digitaal ondernemen veiliger te
maken. Zowel op het gebied van wetgeving als databescherming en online veiligheid,’ stelt Mirjam van Reisen.
Ook kan Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan het waarborgen van online vrijheden voor jongeren,
met name NGO’s beschikken over de nodige expertise.
Onderwijs en arbeid
Het beschikken over de juiste vaardigheden is een andere essentiële vereiste. Het beroepsonderwijs in Afrika
heeft daarvoor extra steun nodig van kennisinstellingen hier om zich te kunnen richten op de banen van de
toekomst. De ontwikkeling van online onderwijs en modernisering van lespakketten heeft naar het oordeel
van de AIV prioriteit, waarbij deelname van meisjes voorop staat. Tevens kan verdergaande digitalisering een
impuls geven aan verbetering van arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden. Weg van de onzekere, informele
sector een écht bedrijf opbouwen, is wat veel jonge Afrikaanse ondernemers voor ogen staat. Het Nederlandse
bedrijfsleven kan die transformatie versterken. Bijvoorbeeld: als in de voedselsector meer jonge mensen
gebruik kunnen maken van apps, levert dat extra inkomen op. Geld dat broodnodig is voor hun
bestaanszekerheid en van hun naasten. Een volgend positief element is dat digitalisering het in kaart brengen
van een leefbaar loon in internationale waardeketens bevordert. Mirjam van Reisen: ‘De uitdagingen zijn
immens. Maar als overheden, private partijen, kennisinstellingen, NGO’s en multilaterale organisaties de
krachten bundelen, wordt een stevig fundament gelegd voor de toekomst van nieuwe generaties Afrikanen,
wat in het belang van ons allemaal is. Ons advies geeft daarvoor de richting aan.’

