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Afrika er en anden planet 
 

- af Morten Kuni, forhandler af 
vestafrikansk kunsthåndværk. 

 
Jeg er enig med udviklingsminister Søren Pind 
med hensyn til vigtigheden af individets frihed. 
Det skyldes primært, at vi begge er vokset op i 
Danmark, så vores kulturelle og historiske 
baggrund har lært os det. 
 
Jeg har min jævnlige gang i det vestlige Afrika 
(siden 1979) og har en kommentar til Søren Pinds 
betoning af individets frihed. Måske kan 
kommentaren bruges, måske ikke. 
 
I det vestlige Afrika (jeg vil alene udtale mig om 
det vestlige Afrika, som er det jeg kender) er det 
vigtigste i en "afrikaner”s1 liv hans familie.  
Det næstvigtigste er stammen (landsbyen). 
Det tredjevigtigste er (spids ører nu): Ham selv. 
 
Det er et uomgængeligt faktum og et vilkår, som 
hvis det (fortsat) overses, gør masser af (vores) 
initiativer til slag i luften. 
 
En ændring af denne ”rangfølge” vil helt givet 
finde sted i løbet af de næste år, det er faktisk 
allerede i gang, men kun i storbyerne, og kun 
blandt (ganske få) unge. Der er en MEGET lang 
vej til et syn på individet som svarer blot 
nogenlunde til vores: 50 år? 100 år? 
 
Den del af befolkningen, som er meget fattig, og 
primært lever "på landet", dvs. langt den største 
del (70 - 90 % afhængigt af, hvilken stat vi taler 

om - og faldende) vil ikke ændre denne 
verdensopfattelse i nogen overskuelig fremtid. 
 
Hvis de får en højere levestandard, så kan og vil 
det ændres - hvorfor det? De mere velbjergede har 
et verdensbillede, som ligger tættere på vores, 
fordi de har været gennem en uddannelse der 
ligner vores. 
 
Det "mantra" for udvikling og for problemløsning 
i øvrigt, som er blevet mit, primært via mit 
engagement i det vestlige Afrika gennem godt 30 
år, selv om jeg, ved at se alene på 

                                                 
1 Afrikaner sættes i anførselstegn; for ordet dækker 

over mange forskellige afrikanske "måder"/kulturer - 
mit udgangspunkt er Burkina Faso, men mine 
erfaringer spreder sig over ca. 10 lande i Vestafrika. 
  

Danmarkshistorien, ville ende samme sted, er 
trefoldigt og lyder sådan: 
"Uddannelse, uddannelse, uddannelse". 
 
Det er stærkt forenklet, men det er mantraer jo, og 
i virkeligheden er den primære problematik 
befolkningseksplosionen. Men uddannelse er det 
første og vigtigste svar, som jeg ser det. 
 
Fordi, postulerer jeg, at uddannelse er den eneste 
ting som kan hæve levestandarden i Afrika som et 
hele, og overhovedet ændre på tingenes 
grundlæggende tilstand. "Kulturimperialisme" kan 
man fristes til at sige, men hvad er alternativet? 
 
Et fortsat stort set uuddannet kontinent vil 
fortsætte med at: 

• fordoble befolkningstallet hvert (ca.) 30. 
år - fremskriv selv, 

• være afhængigt af udefra kommende 
hjælp, et formentlig eksponentielt 
stigende behov i forhold til 
befolkningstilvæksten. 

 
Jeg har handlet i / med det vestlige Afrika i mange 
år, startende i 1985. (Først og fremmest i Burkina 

Faso, som naturligt nok er det land jeg har mest 
viden om og forståelse/indsigt for/i). 
Jeg har også lokale produktioner i gulvhøjde, og 
jeg arbejder en del med produktudvikling, 
herunder nye produkter, men altid (ALTID) med 
udgangspunkt i allerede eksisterende 
kompetencer, da jeg ikke har midler til at 
finansiere uddannelse ud over kortere kurser 
(instruktioner), logistik og kvalitetssikring i 
enhver forstand. 
 
Det føles lidt Sisyfos-agtigt, og problemet er 
primært dårlig / manglende uddannelse. 
Det er mere end det; for det er et helt andet 
verdensbillede der råder, og folk med begrænset 
kendskab til Afrika kan kun fantasere om hvordan 
det er, for de har ikke en chance for at se / forstå 
det. Jeg ser det (delvist) og forstår det lidt (meget 
lidt). 
 
Når folk spørger mig om Afrika, så er det korte 
svar dette: "Afrika er en anden planet." 
 

(fortsættes side 10)
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Voksenundervisning i Amataltal, Niger.  
Det er aldrig for sent; men det er bedre at starte som barn.  

 (foto: Poul Kruse) 

 
Eksempel på betingelserne for befolkningen på 
denne "planet": 
 
Afrikanske familier er store, så store, at det er 
almindeligt, at hvis jeg spørger en mand hvor 
mange søskende, han har, så har han brug for 
betænkningstid for at svare, og ofte svarer han 
mere end en gang, fordi der lige var den og den, 
som han havde glemt i skyndingen. Familien er 
som nævnt det vigtigste i en afrikaners liv, og 
derefter kommer landsbyen/stammen. - Det er 
hans primære netværk, og det er dette netværk, 
som han er forpligtet til at hjælpe, når der bliver 
bedt om hjælp, ligesom han har "ret" til at bede 
det om hjælp. 
 
En veluddannet mand med et offentligt embede, 
betragtes af sit netværk, som typisk hovedsagelig 
består af fattige analfabeter, som "en rig mand", 
og derfor er det naturligt at gå til ham, som en af 
de første, når nogen har hjælp behov. 
 
Systemet bygger (selvfølgelig) på solidaritet, så 
denne "rige" mand må ikke undslå sig for tit eller 
for meget over for sit netværk; for resultatet vil 
med fuldstændig sikkerhed være udelukkelse fra 
netværket, et netværk, som bogstavelig talt er 
livsvigtigt for enhver afrikaner, både på det 
økonomiske og på det mentalhygiejniske felt. 
 
En mand uden familie og uden stamme  
(-tilhørsforhold) er - død. 
 

En veluddannet mand i en god stilling, offentlig 
eller privat, kan have meget svært ved at klare 
denne balancegang mellem at leve op til sine 
forpligtigelser og selv overleve. Han har typisk en 
løn der svarer til understøttelsen i DK - eller 
mindre end det. Hvis han f.eks. er politibetjent, 
tolder, gendarm eller en lavtstående funktionær, er 
lønnen på niveau med kontanthjælp i DK. 
 
Vi taler her om den enkeltes overlevelse, og 
hvilket menneske vil, sat over for disse 
alternativer, undlade at modtage lidt ”smørelse” 
hist og pist, når lejlighed gives? - Det bliver 
hurtigt en vane, og det er også en vane for dem 
der skal smøre... 
 
Sørgeligt, men uomgængeligt. MEN det nuancerer 
også diskussionen om bestikkelse (som jeg 
AFSKYR!!); for det er ikke kun en Mobutu m.fl. 
som "malker systemet", og hvor det så klart er en 
ren vederstyggelighed - uden diskussion, og selv 
langt ned i rækkerne, er korruptionen rent og klart 
et utilgiveligt onde.  
 
Jeg vil næsten sige, at det er et utilgiveligt onde, 
uanset hvor småt det er, men det er ikke mit 
ærinde at dømme her, men at forklare nogle at 
mekanismerne bag.  
 
SVARET på korruption (mit svar) har læseren vel 
allerede gættet, selv om jeg springer en masse 
mellemregninger over...? For en sikkerheds skyld 
svarer jeg: Mit mantra. 
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Med uddannelse følger, alt andet lige, større 
indsigt, erkendelse, selvbevidsthed, løn osv. osv., 
og det er, hvis de skal have mulighed for at hoppe 
på den globale vogn, hvad afrikanerne mangler. 
 
Man kan altid diskutere om det er så lyksaligt at 
leve som os... 
 
Jeg skal til at stoppe, selvom jeg kun overfladisk 
har berørt disse emner, men mit (primære) 

budskab, som næppe er undgået læserens 
opmærksomhed er dette: 
 
"Ting tager tid", og det er ikke dem, som er 
voksne i dag (eller kun meget få), som kommer til 
at ændre Afrikas betingelser, hverken på det 
personlige eller det økonomiske område, men 
deres børn og børnebørn, og kun hvis de bliver 
bedre (meget bedre) uddannet end tilfældet er i 
dag. 

 

 
 

Kvinder i Benin undervises af organisationen AFA (Association des  

Femmes Amies = Kvindernes Venskabsforening) i at fremstille  
mel af maniokrødder. Det giver altid god mening at lære praktiske  

færdigheder; men det vigtigste er at kunne læse, skrive, regne og tilegne  
sig viden om samfundsforhold, hvilket AFA også arbejder med.  

Læs mere om AFA på www.gtu.dk/PK104-11.pdf  
og www.gtu.dk/PK108-12.pdf (side 12 i indeværende blad)  

(foto: AFA)  


