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Danmarks udviklingsbistand har gjort en forskel for 
millioner af fattige i udviklingslandene. Men vi kunne  
få mere fattigdomsreduktion for bistandsmilliarderne.

Med fokus på tropisk Afrika fortæller bogen historien om 
den statslige udviklingsbistand – som oplevet fra Danidas 
maskinrum. Lige fra den spæde begyndelse i 1960’erne 
og frem til i dag, hvor Vesten er ved at overlade scenen til 
Kina.

Forfatteren, Klaus Winkel, tager den aktuelle danske 
bistandspolitik under håndfast behandling og opfor-
drer bl.a. til, at der inddrages langt flere dygtige danske 
fagfolk i bistandsarbejdet. For eksempel kunne teknolo-
giudvikling, forskning og forskningssamarbejde spille en 
væsentlig større rolle i løsningen af fattigdomsproble-
merne. Ekstrem fattigdom og stigende ulighed ligger som 
en tikkende bombe under mange afrikanske samfund, og 
den økonomiske vækst i sig selv løser ikke problemerne. 
Dansk bistand kan fortsat gøre en forskel!

257 sider, illustreret og indbundet  
299 kr.

Køb bogen på frydenlund.dk, så sparer du ekspeditionsgebyr

Om bogens forfatter:
Da cand.polit. Klaus Win-
kel i 2004 forlod Udenrigs- 
ministeriet havde han 
arbejdet 36 år i Danida 
og beskæftiget sig med 
næsten alle sider af dansk 
udviklingsbistand. Han har 
været økonomisk rådgiver 

for Kenyas regering, leder af Danida- 
missionen i Tanzania og som kontorchef 
herhjemme haft ansvaret bl.a. for opbygnin-
gen af Danidas evalueringsfunktion.

Klaus Winkel har tidligere udgivet Hvorfor er 
det så svært for Afrika? og Danskere i tro-
pisk Afrika – fra slavehandler til bistands- 
arbejder fra henholdsvis 2007 og 2011. 
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