
Begrundelse for oprettelse af temagruppen 

Afrikanske staters afstandtagen til vesten. Begrebet afkolonisering kan anvendes til at beskrive 
udviklingen i forholdet mellem vesten og det globale syd. Man kan synes, at det er lidt mærkeligt i og 
med, at det nu er mange år siden, de tidligere kolonier fik selvstændighed. Begrebet har imidlertid en 
videre betydning end spørgsmålet om staters formelle uafhængighed. I stedet sigter det til, at der i 
stigende grad sættes spørgsmål ved den vestlige verdens mulighed for konstant at sætte den globale 
dagsorden, samtidig med at der stilles spørgsmål ved det vestlige bliks fortrinsret til at definere ret og 
uret. Tydeligst har vi for nylig set denne tendens udspille sig i FN hvor bl.a. en række afrikanske stater 
undlod at tage afstand fra Ruslands angreb på Ukraine. Grundspørgsmålene bliver, hvordan afrikanske 
lande ser på vesten samt i hvilken udstrækning afrikanske lande selv vil være i stand til at sætte den 
fremtidige dagsorden. (og kan man evt. tænke sig at et sådant blik kan være med til at udvikle vesten i 
en mere bæredygtig retning?) 

Afrikanisering af bistanden? Gennem talrige årtier har den internationale bistand kæmpet med at 
fremvise signifikante resultater af indsatserne i Afrika. I stigende grad viser den internationale litteratur, 
at fundamentale modsætninger nord-syd fortsat består, og at velkendte virkemidler i nord ikke har 
afgørende gennemslagskraft i syd. Dette ses både i forhold til opfattelsen af begreber som "god 
regeringsførelse" eller andre fra vesten velkendte økonomiske eller finansielle virkemidler og i de ofte 
afgrundsdybe forskelle nord-syd i forståelsen af konflikters årsag og midler til deres løsning. Afrika er et 
kontinent med 54 lande heraf 47 syd for Sahara, samt stor variation i etnicitet, kulturer og sprog. M.a.o. 
er forståelse for kontekst og lokal indsigt i såvel udviklingspotentialer som konflikters rod af afgørende 
betydning. 
Hvordan etableres et mere ligeværdigt samarbejde nord-syd på Afrikas betingelser. Hvilke synspunkter 
har afrikanerne selv og hvem vil de samarbejde med? 

Klimaforandringer og fattigdomsbekæmpelse.  Afrika er det mindst co2 udledende område i verden, 
men samtidig også det sted som påvirkes mest af klimaforandringerne. Dette afstedkommer et dilemma 
for den danske bistandspolitik, som nu i stigende grad omdannes til klimabistand. Spørgsmålet bliver da, 
hvorledes dette påvirker det umiddelbare behov for fattigdomsbekæmpelse – og hvordan stiller 
afrikanerne sig selv i dette dilemma. 

Fødevaresikkerhed. Kan Afrika brødføde sig selv? Hvilke områder rammes hårdest og hvad kan der 
gøres? Hvor meget fylder egentlig subsistenslandbrug? I hvilket omfang kan subsistenslandbrug være 
bæredygtigt? Hvilke lokale- civile landbrugsorganisationer kæmper for dette? Hvilke fødevarer vil have 
en fremtid – hvilke må udgå? I hvilken udstrækning er landområder opkøbt og i stordrift etc.  

Befolkningstilvækst og migration. Afrika har verdens stærkeste befolkningstilvækst og man anslår at i 
2050 vil Afrika udgøre ¼ af verdens befolkning, af UNICEF beskrevet som et ”seismisk skift”. Dette skift 
skyldes primært den faldende børnedødelighed, og dermed har Afrika også en meget ung befolkning. 
Man kan stille spørgsmålet, om dette vil være en risiko eller fordel. På den ene side vandrer mange unge 
mod byerne, som langt fra kan opsuge dem i økonomien og byens slum sætter dem på mange måder i 
en mere udsat position end livet på landet, hvor der – fraset katastrofesituationer- trods alt er noget at 
spise. Bevidstheden om at der findes et andet og bedre liv i Europa driver imidlertid mange videre ud i 
migration både til mere velstående lande i regionen og videre på den farefulde færd mod Europa. 

Ovenstående er blot eksempler på temaer som kan tages under behandling i temagruppen. 
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