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Formandens udvalg af interessante bøger fra et besøg i Syd Afrika i oktober 2011
Fra Syd Afrikas politik til Namibia, Zambia og Congo, her er inspiration til at nyde mange nye og spændende bøger
i de lange vinteraftener, der står for døren.

TUTU, The authorised portrait,
af hans datter Mpho Tutu og Allister Sparks.
En af de aller største frontkæmpere for retfærdighed og
menneskerettigheder, Ærkebiskop Desmond Tutu fyldte 80 år i
oktober. Han blev behørigt fejret med gudstjeneste i St George
Cathedral i Cape Town og et fantastisk party på en vingård i omegnen.
VIP’s fra hele verden, med rock stjernen Bono i spidsen, strømmede til
for at hylde Tutu, der sin alder på trods stadig er parat til at forsvare
frihedsrettigheder for alle. I anledning af fødselsdagen er der udgivet
en meget imponerende bog om hele Tutu’s liv og virke, en
”coffeetable book” flot illustreret med mange fotos og citater.
Selv under fødselsdags festlighederne tog Tutu sig tid til kraftigt at kritisere regeringen, fordi de nægtede at udstede
visum til Dalai Lama; åbenbart en handling, der skulle gøre Syd Afrika populær hos Kinas magthavere.

An Inconvenient Youth
Julius Malema and the ’New’ ANC
af Fiona Forde
En helt anden type rebel er den unge politiker Julius Malema, præsident for ANC’s ungdomsafdeling,
ANC Youth League. Veltalende, demagogisk, rasende mod hvide og kapitalismen, samler han store
skarer af utilfredse unge sorte til sin kampagne for at gennemføre drastiske ændringer i ANC og i Syd
Afrika.
Ekspropriation af mineselskaber og af de farme, der ejes af hvide, uden kompensation, er nogle af hans
politiske mål. Er der nogen, der hører et ekko fra Zimbabwe og Mugabe? - som for øvrigt er Malemas
store helt. Fiona Forde er en irsk journalist, der bor i Syd Afrika, og som har fulgt de ledende politikere i
flere år. Hun beskriver Malemas opvækst og politiske karriere, men uden at kunne forudsige, hvor den
vil ende. Som en døgnflue eller som en fremtidig ANC præsident for Syd Afrika?
For øvrigt er denne 30 årige forkæmper for de fattige sorte allerede blevet mange-millionær på
mystiske udbud af offentlige kontrakter i hans distrikt – sådan er Afrika jo.

The Kaiser’s Holocaust
Germany’s forgotten genocide
Efter mange års tavshed er der nu fokus på de uhyrligheder, som den tyske kolonimagt var ansvarlig for I Syd Vest
Afrika, det nuværende Namibia. Bogen er veldokumenteret og illustreret og skrevet af en dansker, Casper Erichsen,
der de sidste 14 år har boet i Afrika. Baseret på granskning af gamle arkiver beskriver forfatteren de mange overgreb
på Herero folket, som han sammenligner med folkemord. Der drages også tråde fra de afrikanske massemord til
nazisternes senere grusomheder mod minoriteter i Tyskland.

Blood River
A journey to Africa’s heart
Længere mod nord – en spændende beretning fra Congo I dag.

Tim Butcher er Afrika korrespondent for the Daily Telegraph. Han har i mange år været fascineret af Henry Morton
Stanleys opdagelsesrejse tværs gennem Congo i 1770’erne, hvor han som den første fulgte Afrikas store flod fra
regnskovene i Afrikas hjerte til udmundingen i Atlanterhavet. Den store opdagelsesrejse beskrev han som
korrespondent for Daily Telegraph. 130 år senere tog Butcher af sted for at gennemføre den samme rejse og følge i
Stanleys fodspor. Det blev til en farefuld færd, som han spændende har fortalt om i sin bog. Her giver han også et
sandfærdigt men deprimerende billede af Congo i dag.
Man efterlades med et klart indtryk af, at det var langt fredeligere at rejse i Congo på Stanleys tid end nu om dage.

Cocktail hour under the tree of forgetfulness
Alexandra Fuller
Med sin tidligere tragisk-komiske bestseller, Don’t let’s go to the dogs tonight, fik Alexandra Fuller mange trofaste
læsere, der blev rørt til tårer og latter over hendes beskrivelse af en usædvanlig, lettere crazy, settler familie i det
urolige Zimbabwe. I sin nye bog maler hun et hjertevarmt portræt af sine kære forældre, der overlevede i Afrika, på
trods af alle odds.

Afrikas vej
Fra bistand til velstand
Fire af de danske, der nok har haft mest indflydelse på og forståelse for udviklingsbistanden i Afrika, har sammen
forfattet en meget værdifuld bog, der nok vil blive betragtet som et af de vigtigste bidrag til debatten om
ulandshjælp.
Sven Riskær, mangeårig direktør for IFU, Poul Schultz, lektor ved CBS, Jørgen Dan Jensen og vort medlem Mathias
Gredal Nørvig har sammen fremstillet et grundigt værk, der beskriver det, de selv kalder for de fire tabte årtier og
som konkluderer i deres forslag til en ny Afrika-agenda.
Alle, der interesserer sig for dansk ulandsbistand til Afrika, bør læse denne bog, der er udgivet af Handelshøjsskolens
forlag i 2011.

Trackers
Deon Meyer
Har du brug for at slappe af med en god krimi, så er Deon Meyers bøger fra det kriminelle Caep Town altid en god
løsning. I år har denne Afrikaans forfatter gjort det igen, med bogen Trackers. Der er som sædvanlig pres på, herlig
beskrivelse af atmosfæren i Cape, spænding til det sidste - men jeg skal ikke røbe slutningen.

The Racists guide to the people of South Africa
By Simon Kilpatrick
Hvis man efter at have læst alle disse alvorlige bøger om Afrika trænger til at slappe af, så bør man gøre det med
denne satiriske og morsomme guidebog – dog kun, hvis man har humoristisk sans.
For mig er det et godt tegn, at Syd Afrika endelig er kommet så langt i at afskaffe racisme, at man nu kan gøre grin
med det. Helt politisk u-korrekt!
Erik Nørgaard
6. november 2011

