
 
 

Referat fra Holger Bernt Hansens indlæg. 
 
Kristian bød Holger Bernt Hansen velkommen til Hemingway klubben. Holger har været optaget af Afrika, 
siden han i 1960erne studerede på Makerere universitetet i Uganda. Udover sin akademiske karriere, bl.a. 
som leder af Afrikastudierne på Københavns universitet har Holger haft mange fremtrædende roller, bl.a. 
som leder af U-landsstyrelsen og U-landsrådet. Holger havde også været medlem af Folkekirkens 
Nødhjælps Styrelse - mens Kristian arbejdede der.  
 
Holger startede med at takke for invitationen og tog os ellers med på en spændende historisk rejse. De 
fleste lande i Afrika blev uafhængige i starten af 1960erne, men de afrikanske lande var og er inhomogene 
stater - grænserne blev trukket af de europæiske stormagter i 1884 i Berlin.  Mange lande var derfor 
kunstige stater - og det var og er en stor udfordring at få landene til at fungere. Alligevel havde man ikke 
ændret grænserne - idet de afrikanske lande har konkluderet, at det blot ville medføre endnu større kaos.  
 
Udover et lille eventyr på Guldkysten (det nuværende Ghana) havde Danmark ikke været en 
kolonimagt.  Danmark havde alligevel støttet en del afrikanske lande efter uafhængigheden - vi forsøgte at 
overføre andelsbevægelsen og højskolebevægelsen til en del lande - stort set uden den store succes.  
 
Den anden uafhængighed kom efter den kolde krigs ophør i starten af 1990erne.   Den private sektor, 
civilsamfundet og demokratiprocesserne blev styrket og u-landsbistanden blev omlagt. Dette medførte i 
flere lande en positiv udvikling.  
 
Afrika får en stigende betydning. Der er mange værdifulde ressourcer (mineraler og  Afrika udgør et stort 
marked med en stadig stigende befolkning. I 2013 er der 1,1 mia. mennesker i Afrika, stigende til 2,4 mia. i 
2050 og 4,2 mia. i år 2100.  I år 2100 vil 1/3 af jordens befolkning bo i Afrika.  65 % af befolkningen er 
under 25 år, 44 % er under 15 år. Gennemsnitsalderen i Afrika er 17,6 år.   
 
Er befolkningstilvækst godt eller dårligt?  Der er jo plads nok i Afrika !  Afrika er enormt og Holger viste 
hvordan USA, Indien, Europa og Brasilien kunne være (geografisk) i Afrika. Problemet er imidlertid, at der 
ikke skabes nok jobs  - og derfor ser man at mange unge forsøger at komme til bl.a. Europa.  Hvorfor 
skabes der ikke flere job ? Fordi Afrika er afhængig af at eksportere råvarer, f.eks. er Nigeria afhængig af at 
eksportere olie - men der skabes ikke mange arbejdspladser i olieindustrien.  Men der er en udvikling i 
gang - f.eks. er mobiltelefoner meget udbredt - selv ude i de yderste landsbyer og Kenya var flere år før 
Danmark med at indføre et Mobile Pay system.  
 
Og Afrika deltager mere og mere i det globale samfund - man vrister sig fri fra Europa - og andre lande får 
en stigende betydning. F.eks. er Kina blevet en vigtig samarbejdspartner, men også andre lande - som f.eks. 
Tyrkiet optrapper deres involvering i det store kontinent.  
 
Man kan heller ikke generalisere - det går faktisk rimelig godt i nogle lande. F.eks. i de to lande hvor 
Kristian og Holger havde opholdt sig da de var unge - i henholdsvis Botswana og Uganda :)  
 
 


