Kære medlem af Det Danske Afrika Selskab,
Vi håber alle har haft mulighed for at nyde nogle fredfyldte juledage.
Nu hvor det meget ”specielle og udfordrende” år 2020 rinder ud, er det tid til at indstille sigtet mod et nyt
og jomfrueligt år.
Vi har vel sjældent haft mere brug for at rykke sammen (-med fortsat respekt for hygiejne) og opsætte
fælles mål for vores fremtid. For os selv, vores familie/venner/kollegaer/netværk og for samfundet.
Det er vores håb at vi kan bruge den nuværende situation, og vores historie, som begavet afsæt til at
definere en fremtid, hvor vi har fokus på udvikling og bæredygtig vækst, samt solide menneskelige
relationer. Netop disse ambitioner gør vort arbejde i Det Danske Afrika Selskab mere relevant end
nogensinde.
Selskabets formål er ”at fremme kendskabet til og forståelsen for Afrika, dets befolkning, natur samt
historie og udvikling”. Selskabet er derfor en fantastisk platform for at vi, som medlemmer, aktivt kan
medvirke til et frugtbart og endnu tættere samarbejde mellem Danmark, Europa og vort elskede Afrika.
Med de forventninger der er til Afrikas udvikling i de kommende årtier, bl.a. at 50% af Verdens ungdom vil
være afrikanerne om 29 år, SKAL vi alle medvirke til at denne udvikling bliver så positiv som muligt.
En positiv udvikling af Afrika vil være en positiv udvikling af Verden.
I 2021 er selskabets bestyrelse fast besluttet på at fortsætte de sidste års positive udvikling.
Efter et rekordstort antal arrangementer (10) i 2019, og et rekordstort antal deltagere på vort sidste
Nytårsmøde i 2020, blev vi, som resten af samfundet hårdt Corona-ramt. På trods af disse hårde ods kan vi
dog stadig se tilbage på 6 spænde arrangementer i det forløbne år;
-

13. oktober; Oplæg ved Sara Kobli om ungdomsarbejdsløshed i Afrika.
15. september; Generalforsamling og oplæg ved Sabrina Tekle Krarup om Trafficking i Afrika og
Sydeuropa.
11. august; Afrika foredrag om alt fra rejser til business og heksejagt, ved Heinz Scherers.
10. marts; Besøg hos COOP med oplæg af bestyrelsesformand Lasse Bolander.
11. februar; Beskrivelse af et afrikansk IT-eventyr (Margins Group) ved direktør og stifter Peter
Blom.
7. januar; Nytårskur og efterfølgende præsentation af den dansk kenyanske software virksomhed,
Unumed, ved stifter Henrik Albertsen.

Nytårsmøde 2020, -deltagerrekord.

Efter Statsministerens udmelding om fortsat nedlukning, og forsamlingsforbud, frem til den 17. januar, er
bestyrelsen nu gået i gang med at justere programmet for de kommende måneder så de næste
arrangementer vil foregå som WEBINAR. I løbet af foråret vil der også blive igangsat en opdatering af vores
medlemsprofiler, med det formål at styrke de enkelte medlemmers mulighed for at trække på hinandens
erfaringer og kontakter. Der vil snarest blive kommunikeret emner for årets første 2 medlemsmøder, den
9/2 og 9/3.

Afrikas ungdom er også Afrikas mulighed.

Lad os sammen gøre 2021 til året hvor vi sammen, i respekt for vor fortid, for alvor får taget hul på vor
fremtid! En fremtid hvor vi ikke dyrker polarisering, men bygger broer mellem mennesker og kulturer.
Lad os bruge Det Danske Afrika Selskab til at styrke broen mellem Danmark og Afrika

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og venner af selskabet et godt og lykkebringende Nytår.
P.b.v.
Michael Mathiesen

