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Ghanas præsident, John Dramani Mahama, har sagt, at fair handel mellem Afrika og resten af verden 

burde afløse kontinentets tiggerskål. I hans henvendelse til FN’s generalforsamling, sagde Dramani, 

at Afrika ikke har brug for nødhjælp eller og udviklingsbidrag fra industrilande, men i stedet ”en fair 

chance” for fri handel på lige fod med dem. 
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”Afrika behøver ikke jeres sympati eller oversøisk udviklingsassistance. Afrika har brug for en fair 

chance for at handle med resten af verden og blandt os selv. Fremgangen med oprettelsen af en 

Continental Free Trade Area (CTFA) er prisværdig og må skyndes på”. 

Dramani påpegede, at de uretfærdige praksisser og ulige forretningsmiljøer på tværs af kontinentet 

tvinger unge iværksættere til at opgive deres drømme og søge alternativer i udlandet.  

”Nogle af de yngre afrikanere fra mit land, som krydser ørkenen og Middelhavet for at komme til 

Europa, er unge landmænd, der opdrætter fjerkræ eller andre iværksættere, som sælger deres 

butikker og foretager rejsen, fordi de ikke længere kan konkurrere med de tons af frosne kyllinger, 
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som hvert år havner på de afrikanske markeder, eller de ugunstige forretningsmiljøer, som de 

møder, ” fortæller Dramani.  

”De, som låner os penge, er de selv samme, som har koloniseret os tidligere, … under den 

nuværende form, dvs. imperialismekontrolleret, er gæld en kløgtigt konstrueret 

generobring af Afrika, som har til formål at underlægge sig kontinentets vækst og 

udvikling gennem udenlandske regler. Derfor bliver vi alle til økonomiske slaver, hvilket er 

det samme som faktisk slaver…” – citat Thomas Sankara, præsident i Burkina Faso 1983 – 

1987 

For at løse problemet med Afrikas udvandring af unge og kloge hoveder, så foreslår den ghanesiske 

præsident at hæve den afrikanske indenrigshandel fra de aktuelle 15 procent, hvilket han siger vil 

skabe bedre muligheder for Afrikas ungdom. 

Selv om kontinentet kan nyde godt af handel 

med resten af verden, så anbefaler Dramani, at 

afrikanske lande samarbejder og åbner deres 

grænser for at stimulere regional handel og 

investering. 

For nyligt åbnede Ghana sine grænser og tillod 

borgere fra andre afrikanske lande at rejse til 

Ghana og få visum ved ankomsten, hvilket 

Dramani siger blev gjort for at stimulere handel 

og investering og at det vil gavne Afrika, hvis det 

blev gentaget over hele kontinentet.  

Dog har andre lande været langsomme til at 

implementere reglen, der giver 30 dages visum 

ved ankomsten, og som er anbefalet af African Union’s 2063 Agenda, fordi den vil forlænge 

udnyttelsen af handels- og investeringsmuligheder. 

Afrikansk indenrigshandel er afgørende for afrikanske nationer, hvis de skal drage fordel af de 

økonomier, som det store afrikanske marked har at tilbyde. Handel inden for kontinentet vil sikre, at 

afrikanske lande er bedre beskyttet mod globale makroøkonomiske chok og nogle af de 

protektionistiske handelspolitikker.  

Det store billede er forskellig fra det, der universelt bliver 
troet omkring bistand til Afrika. 
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