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Afrika skal ud af offerrollen 

Danmarks udviklingsminister, Christian Friis Bach (R), har for nyligt skabt debat med nogle synspunkter, der deler 

vandene. De mange reaktioner tyder på at debatten er relevant. 

 
 

 

Tegning: Jørn Villumsen  

Christian Friis Bach udviklingsminister (R) udtaler:  

”Der er mange, der fejlagtigt har en forestilling 

om, at Afrika bedst udvikler sig, hvis intet 

forandres.” 

”For godt en måned siden blev jeg interviewet i Politiken.  

Det handlede om, at Danmark med mig som 

udviklingsminister vil arbejde hårdt for kvinders 

rettigheder og individuel ejendomsret til jord. Den vision 

gælder i Afrika, nøjagtigt som det gælder alle andre 

steder, hvor vi engagerer os.  

Jeg mener hvert et ord, jeg sagde i den artikel. Men det er 

nok på sin plads at sige, at jeg ikke mener hvert et ord, der 

efterfølgende er blevet lagt mig i munden.” 
 

”Både i Danmark og i Afrika er der mennesker, som mener, at Afrika bedst løser sine enorme udfordringer – med 

fødevaremangel, befolkningseksplosion og klimaforandringer – ved bare at fortsætte nogenlunde som hidtil. 

Eller endnu værre – ved at forsøge at indrette Afrika som et biodynamisk frilandsmuseum uden udenlandske 

investeringer, uden handel, uden nye kornsorter, uden kunstgødning. De mennesker er jeg meget uenig med – ja, jeg 

synes endda, de bringer Afrika ind på en helt forkert kurs.  

Så lad os endelig tage denne vigtige debat.” 

”For mig er det allermest forstemmende ved de seneste dages debat, at mange åbenlyst fortsætter med at placere Afrika 

i en offerrolle. Det er forkert og i sig selv en hæmsko for udviklingen. Afrika er kommet meget længere end det.  

Der er stadig mange udfordringer, men Afrika er et dynamisk kontinent med høje vækstrater, et enormt potentiale og en 

ambitiøs ung generation.  

De ser ikke Afrika som et offer, men kæmper for det moderne Afrika med høj bæredygtig vækst og masser af 

arbejdspladser.  

De ønsker ikke et Afrika, der holder investeringer og verdenshandlen ude, men et Afrika, der engagerer sig i verden og 

bliver en del af den globale økonomi.” 

Kilde: Politiken: 22. aug. 2013 (fuld tekst på http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2054352/afrika-skal-ud-af-offerrollen) 
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