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Paraplyorganisationen ”Tournons la page” (”Lad os vende bladet!”), som er fortaler for 
demokratiske regeringsskifter i Afrika, og som Emmaus Afrika og Emmaus International er 
medlemmer af, har udgivet sin første rapport. Den skal fungere som basis for en 
fortalervirksomhed for ”at tage et opgør med autoritære regimer i Afrika”. 
 
I slutningen af 2014 blev Emmaus Afrika og Emmaus International medlemmer af 
organisationen ”Tournons la page” på initiativ af kampagnen af samme navn for at bakke op 
om de afrikanske folkelige bevægelsers appeller om regeringsskifter i deres lande. 
 
I starten af april 2015 udgav organisationen en rapport, der redegjorde for 
regeringstilstandene i landene i Afrika. Her kan man f. eks. få oplyst, at ”88 % af Togos 
befolkning og 87 % af Gabons befolkning altid kun har kendt én familie ved magten.” Med alle 
de data, der er blevet samlet sammen, fungerer rapporten som grundlag for at fremme 
demokratiske regeringsskifter i Afrika i samarbejde med afrikanske og europæiske 
institutioner. 
 
Blandt forslagene i rapporten skal især fremhæves: 
 
til de afrikanske magthavere:  
”at sørge for afholdelsen af frie, retfærdige og gennemskuelige stemmevalg inden for de 
frister, der er blevet sat af den enkelte stats forfatning.” 
 
til Den Afrikanske Union, Den Europæiske Union og deres medlemsstater:  
”at tage tydelig stilling mod enhver forfatningsmæssig ændring1 og at opmuntre og beskytte 
civilbefolkningen og rettighedsforkæmperne.” 
 
til de politikere, der ønsker at arbejde for regeringsskifter:  
”at garantere gennemskuelighed af statsbudgettet, at garantere gennemskuelighed af aftaler 
med multinationale selskaber, som tjener på at udnytte landenes naturressourcer samt 
garantere den folkelige deltagelse i formuleringer og virkeliggørelser af offentlig politik.  

                                                        
1 Her er det underforstået, at der tænkes på de mange initiativer, siddende præsidenter sætter i gang for at blive 
siddende endnu en periode og endnu en og endnu en, uanset at forfatningen måtte sætte en grænse. 
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Rapporten er også en lejlighed til at nå ud til medierne, især de vestlige, med de afrikanske 
befolkningers synspunkter og være et udgangspunkt for deres initiativer. Verden skal høre, at 
”Afrikas borgere vil slå en streg over de autoritære regimer. Og tage skæbnen i egen hånd.” 
 
Her kan linkes til rapporten, som kun findes på fransk 
http://tournonslapage.com/wp-content/uploads/2015/01/Rapport-Tournons-la-Page1.pdf  
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