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Den nordlige udviklingsorganisation vil ofte gerne se en spredningseffekt; men partneren i 

Afrika har sjældent visioner, der rækker ud over lokalområdet. Det vigtigste for en 

afrikaner er hans familie. Det næstvigtigste er landsbyen og lokalområdet. Hvordan kan vi 

fra Nord tage den udfordring op? 

 
Under et af mine besøg i Niger var jeg fulgt med projektkoordinator Ghabdouane Mohamed fra Amataltal til 

Agadez, og en dag havde en bekendt spurgt ham: ”Ham der, din hvide, hvor mange penge er der i ham?” 

Derefter insisterede Ghabdouane på, at så få som muligt skulle kende min eksistens. Ghabdouane er den 

eneste fra sin generation i Amataltal-zonen, som har fået en boglig uddannelse, og områdets fattige beboere 

lægger et vedvarende forventningspres på ham.  

 

På min første Afrika-rejse sagde ham, jeg boede hos: ”De fleste af dem, der vil i snak med dig, er bare glade 

for den menneskelige kontakt; men der er også nogle, der har en strategi kørende i hovedet: ”Hvis jeg kan 

knytte mig varigt til en hvid, så vil det hjælpe min familie mange år fremover.” 

 

Skal vi lade det blive ved, at hver afrikansk organisation har ”sin hvide”, når vi samtidig husker, at langt de 

fleste afrikanske organisationer kun har et sted mellem 5 og 25 medlemmer?  

 

I Burkina Faso har 15 danske foreninger aktiviteter, og det hænder, vi samarbejder i Danmark; men 

kontakter indbyrdes i Burkina Faso med organisationer med danske samarbejdspartnere er ikke-eksisterende. 

Samtidig er burkinernes traditioner for fredelig sameksistens mellem de 64 folkeslag ved at gå op i 

limningen, eftersom der forekommer morderiske overfald på hyrder af fulbé-folket i kampen om 

græsgangene, og eftersom der har været omfattende gadekampe og plyndringer i protest mod præsidenten. 

Ham forhindrer man næppe i at fejre 25 år ved magten i oktober 2012, ikke mindst fordi modstanden mod 

ham mangler sammenhængskraft.  

 

Kan vi fra Danmark bidrage til en koordinering af foreningslivet i Burkina Faso, Niger og andre lande med et 

videregående demokratisk perspektiv, uden at bestræbelserne lider skibbrud, fordi ideen til koordineringen 

kom udefra?  

 

Vi skal måske forkaste både ”hver-sin-hvide-modellen” og den påduttede koordinering?  

 

Måske skal vi ændre på den måde, de internationale udviklingsnetværk er skruet sammen?  

 

Hvis vi tilbyder organisationerne fra Syd pladser, som de selv vælger folk til, i de ledende organer, så får vi 

den størst opnåelige ligeværdighed i samarbejdet. Syd-personer m/k vil blive lyttet til på en ny måde. Men 

strukturen vil ikke mindst indebære, at repræsentanten fra Syd ikke kun skal forholde sig til sin egen 

situation, men også til et utal af andre sammenhænge, i sit eget land, hos naboerne og i globalt perspektiv. Så 

kan jorden måske blive gødet for, at Syd-organisationerne af egen drift koordinerer med hinanden, frem for 

at hver enkelt hytter sit eget sammen med den hvide, den enkelte har samlet op undervejs i livet.    

 

Den tanzanianske organisator John Ulanga fortalte på et møde i Uddannelsesnetværket, at den 

gennemsnitlige Syd-repræsentation i internationale udviklings-NGO’ers ledende organer er 6,5 procent. Der 

er uendelige demokratiserings- og udviklingsperspektiver i at få det tal til at vokse.  
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