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Tchad Sø udgør et samlingspunkt for konflikter, migration, problemer der opstår
som følge af søgen efter kulbrinte og terrorgrupper som Boko Haram (BH). Det er
ikke lykkedes for landende i regionen at definere BH som et problem, der rækker
ud over landegrænser, og dermed indgå i et samarbejde for at få løst problemet.
Nigerias nye præsident ønskede at ændre på dette og tog til Niger, Cameroun og
Tchad for at starte et samarbejde. Han er tidligere guvernør i det område, hvor
BH hovedsageligt er aktive.
Se ikke kun på verden fra et todelt standpunkt, Kina versus Europa. Et sådant
udgangspunkt er et levn fra Den kolde Krig. Vi har brug for at vi alle tre
samarbejder. Afrika sidder med til bords og skal altid være repræsenteret, når
der diskuteres infrastruktur, udvikling og migration.
Tchad Sø kræver Europas helhjertede samarbejde, ikke kun Kinas. Bælte og VejInitiativet vil komme til at forandre verdenskortet, ligesom det også er blevet
forandret tidligere i verdenshistorien. Vi bliver nødt til at lave nye kort,
hvor infrastruktur og elektricitet står i centrum, i modsætning til Mackinders
fremgangsmåde. Kun ved faktisk at anvende eksisterende viden, kan vi fremelske
store spring fremad, hvilket er Europas kritiske rolle i dag.
Måske er det Allahs vilje (Kismet) at denne konference skulle holdes i Tyskland,
da de første irregulære migranter i Nigeria kom fra Tyskland. De studerede
floraen, faunaen og kulturen ved området omkring Tchad Sø. Det er noget vi skal
drage nytte af. Tchad Sø-projektet vil komme til at transformere regionen og
måske kontinentet og forbedre transport, vandforsyning, kunstvanding, fiskeri
samt øge ungdomsbeskæftigelsen, hvilket vil forhindre at de unge migrerer.
Da jeg tilskyndede Nigerias nye præsident til at fremme Tchad Sø-projektet,
fortalte han mig, at han har været involveret siden 70’erne. Det er netop denne
slags transformerende projekter, som vi behøver for at opnå en stabil udvikling,
og denne slags projekter skal finansieres og opbakkes. Det vil lykkes, hvis alle
yder deres bidrag til formålet.

