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I de næsten 50 år, som Det Danske Afrika Selskab har eksisteret, kan jeg dårligt huske et år med en større
aktivitet og et mere spændende og varierende program, end det vi har afholdt i de sidste 12 måneder. Det er til
dels muligt, fordi vi med det stadigt voksende antal medlemmer føler, at der er tilstrækkelig interesse for en
bredt spændende vifte af medlemstilbud, der i årets løb har dækket emner som – jeg nævner i flæng –
Tropesygdomme, Kina i Afrika, Pirater i Somalia, Islam i Afrika, rejse i Etiopien, og danske forretningsinitiativer i
Afrika.
Og her følger detaljerne til opfriskning af jeres hukommelse om mange interessante stunder i vort gamle selskab:
Da vi for et år siden mødtes i Cafe K til den årlige generalforsamling, lyttede vi med stor interesse til et foredrag
af vort medlem, professor Ib Bygbjerg, der under overskriften Afrikas Svøbe meget informerende fortalte om
tropesygdomme. Ikke blot den udbredte og velkendte malaria, men også de mange variationer og mutationer,
der forringer livskvaliteten og livslængden for afrikanerne.
Få dage senere samledes vi i Nordisk Films gamle studier i Valby for at overvære en forpremiere på filmen
Kapringen, der meget spændende fortalte historien om piraterne fra Somalia, der kaprede et skib fra Clipper
Line. En dramatisk historie, som vi et år tidligere havde fået et nært indblik i gennem foredraget af skibsreder Per
Gullestrup fra Clipper. I forbindelse med filmen fik medlemmerne også en interessant rundtur i de historiske
studier hos Nordisk film, og efter besøget samledes mange medlemmer til en hyggemiddag i Restaurant Fy og Bi.
I november fik vi besøg af ambassadør Ellen Margrethe Løi, vel nok en af de højst placerede danske
embedsmænd i FN, der utroligt veloplagt fortalte om sine år som leder af FN’s fredsmission i det borgerkrigs
ramte Liberia. Det var lidt af en uriaspost, men med sin store menneskelighed og dygtighed klarede Elen Løi også
den opgave. Mødet blev atter afholdt i Cafe K med en god middag.
Det nye kalenderår begyndte med en af de populære Story Telling aftener af vore medlemmer. Det var først
kulturgeografen Anders Bastholm, der med stor indsigt fortalte om Kinas aktiviteter i Afrika. Et emne, der førte
til mange diskussioner, om det nu også var så godt for Afrika – eller kun for Kina. Derefter berettede vores
bestyrelsesmedlem Anders Nielsen om sin nylige rejse igennem Etiopien og specielt om de usædvanlige
underjordiske kirker, skåret ud af af klipperne, som han besøgte i det nordlige Etiopien. Anders er en eminent
rejsefotograf, og vi nød alle de unikke fotografier han fremviste. Til en afveksling fandt dette møde sted i
Restaurant Biscaya i City, hvor traktementet stod på dejlige Tapas.
Det såkaldte Arabiske Forår – der lader til at have udviklet sig til en iskold og blodig vinter - var baggrunden til, at
ambassadør Ole Wøhlers i maj måned fortalte om sine indtryk af, hvad der skete i den del af verden, og hvilke
konsekvenser Islams udbredelse kan få for Afrika. Ole Wøhlers er et omvandrende leksikon af viden om den
arabiske historie og kultur og en eminent formidler. Der udspandt sig derfor en livlig debat om disse emner efter
foredraget. Mødet foregik her i Asia House med en god Thai middag, og i aften nyder vi til afveksling en kinesisk
menu samme sted.

Atter i år drog en udvalgt skare af medlemmer og gæster på en afrikansk inspireret Sommer Safari. Denne gang
var målet Lake Victoria, lokal kendt som Esrum Sø. I et typisk dansk sommervejr, der på få timer vekslede fra sol
til regn og storm, krydsede vi den store sø i en næsten hundrede år gammel antik motorbåd og gik i land i skoven
på den anden side. Her i Grib Skov nød vi de medbragte madkurve og drikkevarer og fik lejlighed til at udforske
den vilde urskov.
I august måned var medlemmerne inviterede til at besøge COOP i Albertslund som et Gå-Hjem møde.
Bestyrelsesformanden Lasse Bolander og Brian Sønderby, der begge er medlemmer af vort selskab, gav os et
indblik i dagligvarebranchens muligheder og udfordringer ved at arbejde med Afrika i sine leverandørkæder. De
præsenterede COOP’s nye vare linie, Savanna, der netop er et bevis på deres engagement i Afrika.
Som jeg nævnte i indledningen, de udvidede møde aktiviteter i årets løb er også et resultat af den fortsat
stigende tilgang i nye medlemmer med en bredere interesse i Afrika – og ikke blot den gamle garde af gråhårede
Afrika veteraner fra Afrika i årene før 2000.
Ved sidste års generalforsamling kunne jeg rapportere, at vi dengang var nået op på 67 medlemmer. I årets løb
har vi mistet 6 medlemmer, ved udmelding og dødsfald, men vi har fået 17 nye medlemmer – en tilgang på 25 %.
Derved er vi nået op på et medlemstal på i alt 78! Det er meget tilfredsstillende for den bestyrelse, der prøver på
at præsentere et varierende og interessant program i året løb, men vi er altid interesserede i at modtage
kommentarer og forslag til andre fremtidige møder fra vore medlemmer.
Afrika Selskabets hjemmeside, der ledes dygtigt af Troels Baagland, er også værdifuld for os, og jeg opfordrer
medlemmerne til at besøge den regelmæssigt og fremkomme med indlæg under debatemner.
Det glæder mig også at rapportere, at Selskabets økonomi er i god stand og ikke mærker til finanskrisen. Som
vores hårdt arbejdende kasserer Peter Schønsted om lidt vil berette, kan han i år fremlægge et pænt overskud.
Det er også nyttigt for os at have lidt penge på kistebunden, når vi om to år skal fejre denne forenings 50 års
jubilæum i år 2015. Selskabets stifter Jonas Konnild fortalte mig engang, at da han første gang registrerede
selskabet i Foreningsregisteret, fik han at vide, at den maksimale alder for en forening af denne art typisk var 25
år! Vi har gjort dem grundigt til skamme, og jeg ved at Konnild på sin lille lyserøde sky vil glæde sig over at se,
hvor godt det går for hans hjertebarn, Det Danske Afrika Selskab.
Det er også opmuntrende at bemærke, at vort selskab nyder mere og mere anerkendelse som et værdifuldt
forum for information og debat om Afrika på et seriøst og upolitisk niveau. Ikke som et ukritisk selskab, der blot
synes, at alt hvad der foregår i Afrika, og hvad vi fra Danmark bidrager med, er helt vidunderligt, men som ønsker
at veje det positive mod det negative. Det er derfor bemærkelsesværdigt og opmuntrende, at hver ny
Udviklingsminister straks har været parat til at møde os til en diskussion om Afrika og Ulandsstøtten. Det er mig
således en glæde, at kunne meddele, at Minister Christian Friis Bach vil holde sit foredrag her i selskabet den 8.
oktober, og jeg håber så mange som muligt vil møde op til dette spændende møde.
Som jeg har nævnt ved tidligere møder, er jeg parat til at lede selskabet i endnu et par år - hvis det er
medlemmernes ønske - indtil september 2015, hvor vi med stolthed kan fejre vores 50 års jubilæum. Det
fortjener en god fest, og den er vi så småt ved at planlægge. Til allersidst vil jeg udtrykke min store tak til mine
bestyrelsesmedlemmer, for deres hjælp i årets løb og især fremhæve den store indsats, der udføres af vores
kasserer Peter Schønsted og ikke mindst af vores meget flittige og dygtige sekretær, Troels Baagland. Der skal
også rettes en tak til Carsten Dencker Nielsen, der så beredvilligt stiller det smukke Asia House til rådighed for
flere af vore møder, som for eksempel her i aften.
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