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Afrikas vej fra bistand til velstand? Poul Schultz Hent PDF Afrika vil i årene fremover komme til at spille en
langt mere fremtrædende rolle i den globaliserede verden. Bogen giver overblik, beskriver den nuværende
situation og sammenfatter de konkrete erfaringer især danske virksomheder har høstet de seneste 5 årtier i

Afrika. Der redegøres for de fremskridt der trods alle negative meldinger er sket, og finder sted med voksende
styrke. Forfatterne vurderer de behov Afrika har for bistand og støtte til udvikling af privatsektoren, som

udmøntes i konkrete anbefalinger til udformningen af Danmarks bistandssamarbejde og danske
virksomheders Afrika-strategi fremover, hvis man mest effektivt vil bidrage til den fortsatte positive

afrikanske udvikling.

Afrika er interessant. Derfor er det meget velkomment, at fire danskere med stor erfaring i Afrika har skrevet
denne vigtige bog, der med en serie af nyttige eksempler og et kolossalt overblik giver os håndbogen til

Afrikas fremtid.
Budskabet er klart. Vel er der er fortsat store tragedier på kontinentet. Men der er mange flere opmuntrende

historier om økonomisk udvikling, sociale fremskridt og større selvbevidsthed.
Der er meget at udrette - både for danske virksomheder og for dansk udviklingsbistand, der skal bygge på et

stærkere folkeligt engagement herhjemme.
Vi skal arbejde og samarbejde på afrikanernes præmisser og i fællesskab med andre investerorer og donorer.
Vi skal forstå dynamikken og udfordringerne i Kinas meget stærkt voksende tilstedeværelse i Afrika - og
indse at det for afrikanerne rummer mange elementer af nyttig konkurrence til os i Vesten, der så længe

dominerede på kontinentet.
Mogens Lykketoft, tidl. udenrigsminister

Denne bog bygger på en rigdom af erfaring i praktisk arbejde i Afrika. Befriende renset for romantik om
denne ekstremt komplicerede verdensdel med en milliard mennesker i over 50 vidt forskellige lande.

Forfatterne har arbejdet med bistand til og erhvervsudvikling i Afrika i mange år. De ved hvad de taler om,
når de fortæller os, at der er et nyt Afrika på vej – og at dette nye Afrika må vi forholde os til, både som en
risiko, som en udfordring og som en mulighed. De tager et afslappet opgør med den bedrevidende romantik,

som i mange år styrede hundreder af millioner danske
bistandskroner til forsøg på at udvikle afrikansk socialisme, eller hvad der nu er brugt af etiketter i det sidste
halve århundrede. De giver os en model for omlægning og forenkling af den danske bistand. Og de kommer
med konkrete eksempler på, hvordan det også er lykkedes at bidrage til udviklingen af privat foretagsomhed

og vækst i Afrika.
Vi skal se på Afrika på en ny måde! – det er budskabet i denne bog, som giver os både historien og det

aktuelle portræt og fremtidsvisionen. Det er en bog for alle, der er blevet fascineret af det Afrika, som er på
vej til en meget stærkere placering i den nye globale magtbalance. Et selvbevidst Afrika med muligheder – og

med risici.
Man bliver klogere på Afrika ved at læse denne bog. Og man bliver optimist, når det gælder det mørke

kontinents fremtid. Betinget optimist, javist … Men optimist!
Uffe Ellemann-Jensen, tidl. udenrigsminister
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