Resultat af medlemsundersøgelse
I februar fik Selskabets medlemmer mulighed for at komme med feedback og input til Afrikaselskabets
aktiviteter og hvad I gerne vil have ud af jeres medlemskab. Lidt over 40% har besvaret det udsendte
spørgeskema, og vi takker for de mange bidrag, som også har givet et bedre indblik i jeres baggrund og
sammensætning. Alt er værdifuld information til at målrette selskabets aktiviteter endnu bedre til jeres
interessser.
Resultaterne af undersøgelsen er præsenteret i det følgende. Ved gennemgangen har vi brugt
betegnelsen ”respondenter” og ikke medlemmer. Respondenter er de medlemmer, som har besvaret
undersøgelsen.
Om respondenterne og deres relation til Afrika
Den overvejende del af besvarelserne er fra mænd (73%). Lidt over halvdelen (53%) af respondenterne
er 60 år og over, mens 13% er under 40 år. Omkring 87% har været medlem i mere end 1 år og 13% er
nyere medlemmer. Denne profil er meget repræsentativ for medlemmerne generelt. Om
respondenternes relationer til Afrika ved vi, at:
 Omkring 20% er medlem af Afrikaselskabet af interesse for det afrikanske kontinent og den
afrikanske kultur. Alle har været i Afrika.
 80% har boet i Afrika.
 Over 63% har boet og arbejdet i Østafrika, 40% i det sydlige Afrika ogs 27% i Vestafrika.
 45% har boet i Afrika i mere end 5 år og 20% har boet der under 2 år.
 20% læser om eller studerer Afrikanske forhold.
 33% er også medlemmer af Danes World Wide og 22% er medlem af De Berejstes Klub. Blandt
medlemskab af andre foreninger er: Udenrigspolitisk Selskab, Kvindelige Eventyrers Klub, American
Club, IDA Global Development, Nordekon/Africa Innovation Network og Rotary.
Generelt kan konkluderes, at der er en bred og personlig erfaring med det afrikanske kontinent.
Interesse for afholdelse af arrangementer
Respondenterne viser størst interesse i de lande/områder, hvor de har boet eller rejst. Flest vil gerne
høre om Østafrika (82%) og herefter følger det sydlige Afrika (76%), Vestafrika (53%), Centralafrika
(42%) og endelig det nordlige Afrika med 24%. Andre resultater af undersøgelsen er:
 Interessen for at høre om politik, økonomi og befolkning topper (76%) og 65% er interesseret i
etnologi/historie. Lidt over halvdelen vil gerne høre om danske investeringer og forretninger. Det
samme gælder kultur og musik, dans og kunst. Lidt under halvdelen vil gerne høre om
rejseberetninger, rejsemuligheder og forretningsmuligheder.
 80% af medlemmerne er interesseret i fællesspisning efter møderne.
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 16% ønsker, at arrangementer starter kl. 16, 33% kl. 17, 24% kl. 18 og 18% kl. 19.
 Den bedste ugedag for afholdelse af arrangementer er: 35% mandag, 54% tirsdag, 41% onsdag, 67%
torsdag og 32% fredag.
De bedste tidspunkter for afholdelse af aktiviteter er således kl. 17-18 på torsdage eller tirsdage. Med
hensyn til lokation er der forslag om større variation, men det bør være let at komme frem via offentlige
transportmidler.
I kommentarer nævnes, at prisen på arrangementer bør være rimelig og at der bør være mere sociale
arrangementer med bedre mulighed for at netværke og lære hinanden at kende. Samtidig efterlyses
mere kommunikation mellem ”gamle” og nye medlemmer samt at arrangementer er mindre højtidelige.
Af forslag til mere specifikke aktiviteter er indlæg fra forskere med specialviden om Afrika,
repræsentanter fra fx afrikanske ambassader og de virksomheder, der er medlem af Selskabet.
Udvikling af Afrikaselskabet
Et af formålene med medlemsundersøgelsen har været at få et bedre indblik medlemmernes jeres
ønsker til aktiviteter og medlemstilbud. De indkomne forslag er:






Etablering af et netværk mellem medlemmer i Danmark og Afrika (forslag fra 60%).
Udsendelse af e-mails med informationer om udviklingen i afrikanske lande (57%).
At Selskabet arrangerer rejser til Afrika eller sørger for gunstige medlemstilbud (37%).
Etablering af specielle studiekredse/studiegrupper (22%).
At lave en sektion i foreningen bestående af medlemmer med interesse i nutiden/fremtiden i Afrika,
forretningsmuligheder/erfaringer, den politiske udvikling etc. (kommentar fra 2 medlemmer).

Hvad angår det optimale antal medlemmer mener omkring halvdelen af respondenterne, at vi skal have
max. 300 medlemmer. Den anden halvdel mener, at vi skal have så mange medlemmer som muligt. Der
er stor opbakning til at at udvide medlemskredsen med danskere bosiddende i Afrika (fx NGO
medarbejdere, forretningsfolk, afrikanere bosiddende i Danmark såsom offentligt udsendte
medarbejdere og danske virksomheder.
Vi er glade for de mange gode input og forslag, som vil blive inddraget i planlægningen af kommende
aktiviteter og oplæg til Selskabets udvikling, og vil benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god
sommer.
De bedste hilsner
Bestyrelsen
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