
Afrika	  er	  mulighedernes	  kontinent	  –	  også	  for	  virksomhederne	  	  	  
	  
En	  ny	  fremvoksende	  generation	  af	  højtuddannede	  og	  meget	  engagerede	  unge	  afrikanere	  giver	  
grund	  til	  optimisme	  for	  det	  afrikanske	  kontinent	  og	  for	  danske	  virksomheders	  mulighed	  for	  at	  
gøre	  forretning.	  
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Afrikas	  53	  lande	  står	  overfor	  en	  skillevej,	  som	  vi	  i	  Europa	  bør	  forholde	  os	  klogt	  til	  og	  engagere	  
os	  aktivt	  i,	  mener	  fire	  forfattere,	  som	  har	  skrevet	  ny	  bog	  om	  det	  Afrikanske	  kontinent	  med	  en	  
klar	  erhvervsvinkel.	  
	  
Udviklingen	  i	  Afrika	  vil	  få	  voldsom	  betydning	  for	  hele	  verden.	  Afrika	  er	  klodens	  næststørste	  
kontinent	  ,	  som	  alene	  i	  kraft	  af	  sin	  størrelse,	  sine	  naturrigdomme	  og	  sin	  hastigt	  voksende	  
befolkning	  kommer	  os	  ved.	  	  I	  2010	  rundede	  antallet	  af	  afrikanere	  en	  milliard;	  i	  2050	  vil	  der	  
formentlig	  være	  dobbelt	  så	  mange.	  	  
	  
Bogens	  hovedbudskab	  er,	  at	  der	  er	  en	  positiv	  udvikling	  i	  gang	  i	  Afrika,	  som	  fortjener	  
opbakning	  både	  med	  hensyn	  til	  øget	  og	  klogere	  bistand	  og	  med	  hensyn	  til	  flere	  
virksomhedsinvesteringer.	  Men	  danske	  virksomheder	  bør	  kun	  interessere	  sig	  for	  Afrika,	  hvis	  
deres	  produkt	  og	  forretningskoncept	  i	  øvrigt	  matcher	  markedet	  og	  forretningsmiljøet.	  Som	  
danske	  Afrika-‐pionerer	  nævnes	  Karen	  Blixen	  og	  hendes	  kaffefarm,	  A.P.	  Møller-‐Mærsks	  
sukkerplantage	  og	  –fabrik	  og	  Århus	  Oliefabrik.	  
	  
Enten	  vil	  Afrika	  fremover	  forblive	  en	  verdensdel	  præget	  af	  nød	  og	  kaos,	  og	  afrikanske	  
immigranter	  vil	  strømme	  til	  de	  omliggende	  lande	  bl.a.	  i	  Europa.	  Samtidig	  vil	  Afrika	  blive	  
arnested	  for	  globale	  sygdomme	  og	  global	  terrorisme.	  Man	  kan	  sige,	  at	  fattigdommen	  og	  dens	  
konsekvenser	  vil	  brede	  sig	  fra	  Afrika	  til	  Europa.	  	  
	  
Eller	  også	  kan	  Afrika	  med	  sine	  utrolige	  naturgivne	  rigdomme	  og	  en	  befolkning,	  som	  vokser	  
eksplosivt	  både	  i	  antal	  og	  uddannelsesniveau,	  blive	  et	  nyt	  økonomisk	  vækstområde	  og	  et	  
kolossalt	  marked	  og	  investeringsmål	  for	  omverdenen,	  herunder	  danske	  virksomheder.	  Vi	  kan	  
vælge	  at	  bidrage	  til,	  at	  økonomisk	  vækst	  og	  velstand	  breder	  sig	  fra	  Europa	  til	  Afrika.	  	  
	  
Valget	  er	  vigtigt	  for	  Danmark,	  resten	  af	  Europa	  og	  Afrika,	  mener	  forfatterne.	  De	  argumenterer	  
for,	  at	  udviklingen	  i	  Afrika	  går	  den	  rigtige	  vej.	  Kinas	  stærke	  indsats	  som	  handelspartner,	  
investor	  og	  bistandsyder	  er	  formentlig	  en	  afgørende	  faktor,	  men	  også	  den	  fremstormende	  
generation	  af	  højtuddannede	  unge	  afrikanere	  giver	  grund	  til	  optimisme.	  
	  



Nytænkning	  er	  hvad	  Afrika	  har	  brug	  for,	  er	  forfatternes	  budskab.	  De	  giver	  os	  en	  model	  for	  	  
omlægning	  og	  forenkling	  af	  den	  danske	  bistand.	  Og	  de	  kommer	  med	  konkrete	  eksempler	  på,	  
hvordan	  det	  er	  lykkedes	  at	  bidrage	  til	  udviklingen	  af	  privat	  foretagsomhed	  og	  vækst	  i	  Afrika.	  	  
	  
Der	  er	  et	  stort	  forretningspotentiale	  i	  Afrika	  –	  og	  det	  vokser.	  En	  del	  af	  dette	  potentiale	  er	  
baseret	  på	  råvarer,	  mineraler	  og	  landbrugsvarer	  samt	  den	  hastigt	  voksende	  befolkning.	  Afrika	  
er	  måske	  klodens	  sidste	  uudnyttede	  arbejdskraftsreserve.	  Endelig	  har	  Afrika	  også	  alle	  kort	  på	  
hånden	  for	  at	  blive	  en	  vigtig	  spiller	  med	  hensyn	  til	  fremtidens	  energiforsyning.	  Både	  når	  det	  
drejer	  sig	  om	  konventionel	  (olie,	  gas	  og	  kul)	  og	  alternativ	  (uran,	  solar,	  vind	  og	  vand)	  energi,	  
besidder	  Afrika	  et	  nærmest	  uudtømmeligt	  potentiale.	  Dertil	  kommer	  ideelle	  vækstbetingelser	  
for	  land-‐	  og	  havbaserede	  afgrøder	  til	  alle	  former	  for	  biobrændsler.	  
	  
Bogen	  bygger	  på	  masser	  af	  erfaring	  med	  praktisk	  arbejde	  i	  Afrika.	  Vi	  får	  historien	  og	  
kontinentets	  udfordringer	  beskrevet.	  Der	  er	  gode	  billeder	  og	  figurer.	  Der	  skulle	  ikke	  ret	  meget	  
til	  for	  at	  bogen	  var	  helt	  i	  top;	  men	  desværre	  mangler	  billedtekster	  og	  ordentlige	  forklaringer	  
til	  figurerne.	  Ærgerligt!	  
	  
ØK’s	  almennyttige	  fond	  og	  Karl	  Pedersen	  og	  Hustrus	  industrifond	  har	  støttet	  det	  kompetente	  
forfatterpanel	  bag	  bogen.	  Og	  det	  skal	  de	  have	  tak	  for.	  Bogen	  kan	  varmt	  anbefales	  til	  
virksomheder,	  der	  driver	  eller	  ønsker	  at	  drive	  forretning	  i	  et	  af	  Afrikas	  53	  lande.	  
	  
Forfatterne	  
Tidl.	  IFU-‐direktør	  Sven	  Riskær,	  tidl.	  IFU-‐vicedirektør	  Jørgen	  Dan	  Jensen,	  lektor	  ved	  CBS	  Poul	  
Schultz	  og	  konsulent	  Mathias	  Gredal	  Nørvig.	  Tilsammen	  har	  forfatterne	  været	  vidt	  omkring	  og	  
aktivt	  engagerede	  i	  alle	  Afrikas	  regioner	  fra	  så	  tidligt	  som	  1970	  og	  indtil	  i	  dag.	  	  
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