
 



 

 

ABSTRACT 
In the last 50 years the African continent has gone through an immense transformation. From 

the era of colonisation to the independence of African nations and in recent years the uprising 

of a pan-African movement that has institutionalised through the making of the African Union 

and its developmental programme New Partnership for Africa’s Development (NEPAD). 

NEPAD has been portrayed as the first serious development initiative that has arisen internally 

from Africa, an initiative that the world of development has embraced as Africa’s primary 

continental development programme. Somehow NEPAD’s impact and implementation of 

priorities as well as the positive reactions to the programme has faded since its formation in 

2001. The communication as to why leads to conclusions that centres itself on themes as 

corruption, conflict, food crisis, lack of financial resources and so forth. 

 

This thesis looks at other explanatory influences that can lead to a conclusion as to why 

NEPAD’s impact is limited in arguing that communication in regards to NEPAD also shapes 

the way NEPAD functions. Communication, and the power structures an analysis of 

communication unfolds, has profoundly shaped the perception of Africa and African 

developmental issues.  

 

By using Michel Foucault genealogical criticism on liberal moral and rationalities this thesis 

takes its starting point in the construction of an Africa discourse. It reveals a Liberal logic that 

influences the perception of African nation states as ‘weak’ or ‘fragile’ that need to be 

empowered to become ideal strong liberal democracies as the one we see in Denmark. These 

perceptions are then integrated further in the analysis of ‘the African development field’ that 

focuses on two agents - NEPAD and Denmark’s development agency Danida. Field, agents 

and the relations between them are constructed using Pierre Bourdieu’s theoretical elements on 

symbolic power and forms of institutional and economical capital.  

 

Through these theoretical fundamentals NEPAD’s position within the African development 

field is discussed by examining the liberal communicational structures that influences and 

limits NEPAD. Furthermore how these communications hinder an actual implementation 

process and thereby ultimately influence NEPAD’s mandate and success. 
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1. INDLEDNING 
 

Dette kapitel vil indeholde en motivation for, hvorfor denne afhandling er et vigtigt bidrag og 

et relevant forskningsområde i en forståelse af udvikling i Afrika. Samtidig vil kapitlet 

indeholde en indledning til den problemstilling, jeg vil beskæftige mig med i gennem min 

afhandling. Til sidst i kapitlet vil jeg fremlægge den specifikke problemstilling, som 

afslutningsvis skal besvares og konkluderes i afhandlingen. 

1.1. Motivation  

Efter flere års akademisk fokus på udviklingsstudier som omhandler problematikker 

vedrørende politik, korruption og humanitære spørgsmål, hvori Afrika i særdeleshed bliver 

iagttaget og fremstillet som verdens problembarn med negative udviklingsprocesser, der stadig 

bliver mere og mere marginaliseret i en ellers globaliseret verden, er det for mit vedkommende 

på tide at finde en forklaringsfaktor, sikkert en ud af mange, hvordan Afrika altid synes at 

komme til kort trods nye initiativer, udviklingstiltag og afsluttede konflikter. Ved en hurtig 

scanning af verdens iagttagelser af det afrikanske kontinent, gennem udviklingsorganer såsom 

FN og Verdensbanken og staters udviklingsorganisationer, synes der ikke at være en særlig 

opmærksomhed ved Afrikas egne initiativer! Kan det være på grund af dependens, post-

kolonialisme, passivitet, korruption eller andre problematikker, at et helt kontinent ikke 

betragtes som en værdig partner hverken politisk eller økonomisk, eller ligger problemerne 

andet steds.  

 

Som led i en forståelse af udvikling i Afrika, hvor min irritation af et akademisk fokus, som 

ofte forsøges forklaret ud fra statslige mangler og økonomiske strategier, synes til tider at være 

unuanceret. Hvor problemstillinger centrerer sig omkring de samme slags teoretiske projekter, 

er det interessant at iagttage disse umiddelbare genkendelige og tilbagevendende 

problematikker ud fra et mere kommunikativt perspektiv. I et ønske om at danne nogle måske 

anderledes og nye iagttagelser af et ellers til tider strukturbestemt akademisk område, der 

gentagende bliver ved med at vende tilbage til de samme problemstillinger og konklusioner, er 

det interessant at sætte ’Afrikas marginalisering i den globale verden’ på spil.  

De problematikker, som kan betragtes i forhold til iagttagelser af Afrika, er i høj grad 

iagttagerafhængigt, og i forhold til det, vil denne afhandling således også være afhængig af det 
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blik, jeg tillægger mig, og hvilket iagttagelsespunkt jeg vælger at anskue ud fra. Således vil mit 

blik forme en forståelse af Afrikas udvikling gennem en analyse af kommunikationen, som 

konstruerer mening, og som er med til at definere mit undersøgelsesfelt. 

1.2. Problematisering 

“(…) all the regions of the world (including Africa) are equally integrated in the global 

system, but they are integrated into it in different ways. The concept of marginalization is a 

false one, which hides the real question, which is not to which degree the various regions are 

integrated but in which way they are integrated.” (Amin 2002: 2). 

Gennem de sidste år har man kunne iagttage en større opmærksomhed på Afrikas udvikling 

end tidligere. Både politisk og akademisk har fokus ofte været centreret omkring udvikling i 

Asiens ’Tiger-økonomier’ og Kinas økonomiske fremdrift, samt den demokratiske og 

økonomiske udvikling i Latin Amerika, som positive eksempler på udviklingsfeltets 

bæredygtighed og succes. Afrika bliver i sammenhæng med denne proces sjældent nævnt som 

et positivt eksempel, og som verdens fattigste kontinent synes udviklingsverdenen at iagttage 

Afrika i en klasse for sig. 

 

I Danmark er udviklingspolitikken drejet i en sådan retning at udviklingsorganisationen Danida 

skal øremærke 2/3 dele af den samlede bilaterale udviklingsbistand til Afrika. Hertil kommer 

oprettelsen af den danske Afrikakommission, Danmarks bud på en storstilet skærpelse af 

udviklingsbistanden til Afrika i samarbejde med udviklingsspecialister og repræsentanter fra 

Afrika selv (Danida 2008: 3). Ifølge kommissionens egne iagttagelser skal dette resultere i at 

skabe større fordele for Afrika gennem globaliseringen, samt skabe et større fokus på de behov 

Afrika har, både i dansk udviklingsbistand men som sådan også internationalt i EU, FN og 

andre organisationer som beskæftiger sig med udviklingsproblematikker (Afrikakommission 

2009). 

I forlængelse heraf, vil Verdensbanken reformere dens organisation. I kraft af dette har 

Verdensbanken tildelt Afrika et permanent sæde i bankens bestyrelse, hvilket tilsammen giver 

udviklingslandene i Afrika og udviklingslande som helhed en større stemmeandel (Worldbank 

2009). Dette er blevet iagttaget af medierne som værende af stor betydning for Afrikas 

indflydelse, samt udviklingslandes internationale indflydelse i det hele taget (Ulandsnyt 2009). 
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Ligeledes blev  Africa Partnership Forum (APF) oprettet i 2003, som er en platform til at 

forstærke støtten til Afrika gennem New Partnership for Africa’s Development’s (NEPAD) 

implementering og yderligere indflydelse i G8 sammenhæng (APF 2009)   

Disse tiltag iagttager jeg som en måde, hvorpå Afrika får tildelt en specifik plads i 

udviklingsverdenen, og linjerne for min forståelse af Afrika kan i denne sammenhæng også 

iagttages. 

Jeg mener samtidig, at dette kan betragtes som en indikator på, at internationale samarbejder, 

partnerskaber og organisationer i dag kan iagttages som entiteter, hvorigennem udviklingslande 

og Afrika kan få større og større indflydelse. Men passer dette i en afrikansk kontekst, som den 

kan iagttages i dag?  

 

Konstruktionen af Afrika som begreb 

Konstruktionen af Afrika som begreb iagttages ofte gennem Vestens videns modeller. Dette 

har givet særstatus til en specifik forståelse eller vision af samfunds modeller og ideer omkring 

governance (Campbell 2007). Der er mange måder hvorpå Afrika som kontinent er blevet 

konstrueret, og der er gennem iagttagelser af kontinentet blevet tilskrevet mange forskellige 

meninger omkring Afrikas kapaciteter og udvikling i forhold til resten af verdenen – dette er 

sket gennem fx billeder af fattigdom og sult, konflikter, politiske tiltag, korruption, fejlslagne 

udviklingsprogrammer, samt økonomisk ubalance. Ofte gennem en optik der iagttager Afrika 

som kontinentet med uendelige og utallige problematikker meget forskellig fra egen 

virkelighed. ”Contemporary studies on Africa have focused upon how the continent is in 

’crisis’ … This does not, however, mean that the continent should be written off as ’hopeless’” 

(Taylor & Williams 2004: 1-2). 

 

På samme tid er der også et stort fokus på Afrikas egne kapaciteter og ressourcer samt ejerskab 

over for egen udvikling, hvilket kan iagttages både i de internationale organisationer og 

nationale udviklingsprogrammer og strategier. Man kan iagttage, at der skal dannes ejerskab 

gennem konditionaliteter, såsom god regeringsførelse samt økonomiske reformeringer af 

allerede eksisterende systemer (Danida 2007 & IMF 2009, Worldbank 2009).  

Dette fokus, at Afrika selv skal tage ansvar overfor egen udvikling, hvor der er et ønske om 

ejerskab for den interne kapacitets- og ressourceopbygning, betinges altså igennem 

kommunikationen, eller nærmere igennem en specifik forståelse af, hvad kan betegnes som 
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god udvikling. Jeg mener således, at dette ansvar eller muligheder for ansvar kan iagttages med 

et særligt blik, der igennem nogle fastlagte meninger positionerer Afrika på en sådan måde, 

således at ejerskabet ikke altid bliver muliggjort.  

Således konstruerer kommunikationen de afrikanske nationer på en sådan måde, at strategier 

omkring udvikling derved forsøges efterlevet i forhold til denne kommunikation. Samtidig med 

dette skabes der ligeledes forventninger til det afrikanske kontinent omkring politiske tiltag, 

såsom god regeringsførelse, miljøhensyn og et rettighedsbaserede arbejdsmarked, hvor lande 

skal opretholde og beskytte mennesker. Taylor & Williams (2004) argumenterer for, at der er 

en tendens og et fokus i den akademiske litteratur, at den dominerende tilgang til analyser af 

Afrika og dens position i globaliseringen fokuseres på, hvorledes Afrika forsøger at efterleve 

udefrakommende policies, frem for at iagttage hvordan udefrakommende former deres policies 

specielt i forhold til Afrika (Taylor & Williams 2004: 2). Dette indikerer også, at der eksisterer 

specifikke forventningsstrukturer i forhold til Afrika. 

 

Således er Afrika igennem tiden blevet konstrueret på forskellig vis. Afrika er blevet tillagt 

forskellige normative meninger om eksempelvis hvorledes Afrika og dens nationer bør agere 

som helhed både nationalt, regionalt, i internationalt regi, samt i partnerskaber omhandlende 

udviklingsprogrammer. Der bliver herigennem dannet nogle forventningsstrukturer både 

udefra, men i særdeleshed også indefra Afrika selv, og specifikke meninger som pålægges de 

forskellige aktører i udviklingsregi dannes, selvom de nødvendigvis ikke passer ind i den 

afrikanske kontekst og virkelighed. I mine iagttagelser er disse forventningsstrukturer 

konstituerende for Afrika. 

 

I forhold til det akademiske fokus på afrikanske stater og kontinentets politiske og økonomiske 

systemer, synes fokus også at være betinget af nogle klare forestillinger om Afrikas udvikling. 

Bratton og de Walle (1997) argumenterer for, at afrikanske stater er neopatrimoniale, hvilket 

betyder, at et samfund vil bestå af én leder, der styrer statsapparatet og står over landets love. 

Det bureaukratiske system – politiske og administrative poster – vil være besat af lederens 

venner og familie, der ikke besidder deres post for at tjene folket, men for at opnå personlig 

rigdom og status. Dette betegnes som personal patronage, og den neopatrimoniale magt 

patronen har, er alment accepteret i det offentlige system. Bratton mener at ”…neopatrimonial 

practices…is the core feature of politics in Africa…” (Bratton 1997:  62). Forrest (1988) 
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argumenterer ligeledes for et paradigme, som betegner afrikanske nationer og deres 

institutionelle svagheder i form af begrebet ’soft state’. En beskrivelse af statssystemerne, samt 

institutionerne som værende tomme pga. deres historiske tilblivelse. Tomme i den forstand, at 

institutioner kun havde til formål at opretholde kolonimagtens dominans. Dette begreb er så at 

sige en base for neopatrimonialismen opståen. Soft state paradigmet videreudvikles af 

Sangmpam (1993), der mener, at trods accept som suveræne stater i det internationale 

samfund, kan afrikanske stater karakteriseres som ”ramshackle regimes of highly personal rule 

that are severely deficient in institutional authority and capacity. In the absence of pressure for 

survival from the international system, the African juridical state (bløde stater, red.) is not 

compelled to establish systems of national authority or to strengthen its empirical statehood 

via state-building. It fails to become institutionalized. The end result is political 

underdevelopment” (Sangmpam 1993: 74). 

 

Samtidig er der blevet produceret utallige værker om stater og staters institutionelle kapacitet 

og herigennem også i forhold til begreber som state-building, der også hænger sammen med 

sondringen mellem stærke og svage eller bløde, kvasi stater1. Eksempelvis kan indflydelsesrige 

teoretikere nævnes, såsom Francis Fukuyama, Steven Krasner, Robert Jackson, Ted Gurr2 som 

netop beskæftiger sig med disse sondringer, og som har haft stor indflydelse for udviklings- og 

udenrigspolitiske tiltag på internationalt plan. 

 

Den Afrikanske Union (AU) og New Partnership for Africa’s Development (NEPAD)  

Mere og mere opmærksomhed fokuseres på den Afrikanske Union (AU), og organisationen 

kendes bedst, som et sikkerhedsfællesskab mellem landene på det afrikanske kontinent. Det er 

ofte i forhold til konflikter, vi overhovedet hører om AU, men er det alt hvad denne 

organisation er?  

Udover opmærksomhed ved overgangen fra Organisation for African Unity (OAU) til AU, og 

lanceringen af overgangen til udviklingsprogrammet NEPAD, har AUs framework for 

udvikling ikke fået megen seriøs plads i hverken donorers partnerskaber med afrikanske 

                                                 
1 Der findes utallige betegnelser for begrebsliggørelse af staters mangler og ”De største problemer, dvs. de 
fattigste, mindst udviklede lande med den ringeste politisk-institutionelle udvikling og med de mest spektakulære 
statssammenbrud, findes i Afrika syd for Sahara”(Politica 1997: 129). For mere information omkring denne 
diskussion læs fx Politica bind 29, 1997 - 2. 
2 Disse akademikere refereres der ofte til i forhold til diskussionen omkring de såkaldte fejlslåede stater og deres 
virke.  
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nationer eller generel international medieopmærksomhed (Brøgger Jakobsen: 2006). Der sættes 

ofte spørgsmålstegn ved, hvad NEPAD egentlig er, når NEPAD nævnes, ikke kun internt i 

Afrika men også internationalt. 

 

NEPAD er AU’s program for udvikling, og skal i store træk sikre en øget integration i den 

globale verden samt internt i Afrika, og sikre socio-økonomisk udvikling på det afrikanske 

kontinent. Økonomisk vækst og god regeringsførelse betragtes i en vestlig iagttagelse af 

NEPAD, som centrale komponenter i løsningen af Afrikas problematikker (Jensen & Rye 

Olsen 2003: 5). Den største kritik internt fra Afrika er, at NEPAD bygger på neo-liberale 

idealer, en vestlig vidensmodel, som mener at kunne tiltrække investeringer – en slags 

cooptation af de tidligere mislykkede strukturtilpasningsprogrammer, der ikke kan redegøre 

for, hvad temaer som god regeringsførelse egentlig betyder i en afrikansk kontekst. Samtidig 

med at NEPAD ikke har formået at blive integreret i civilsamfundet – altså et udviklingstiltag, 

som ikke har inkluderet alle stakeholders i dens udformning (Akokpari 2009: 208 & Olukoshi 

2003). Ligeledes kritiseres AU udenfor Afrika for, at NEPAD blot er endnu et forsøg på at 

virke ansvarstagende for egen udvikling og gøre sig attraktiv overfor donorstøtte og vestlig 

FDI – en måde at skabe relationer til partnere internationalt (Jensen & Rye Olsen 2003: 6). 

Umiddelbart kan det iagttages, at den viden, der eksisterer i forhold til NEPAD, er fastlagt i 

nogle klare forestillinger omkring, hvad NEPAD er og ikke er, samt hvad NEPAD kan og ikke 

kan, og herigennem hvorledes Afrika igennem diskussioner omkring kontinentets udvikling, 

konstrueres i forhold til nogle specifikke meninger både internt og eksternt. 

 

Jeg vil i denne afhandling analysere, hvorledes NEPAD iagttages fra forskellige 

iagttagelsespunkter, henholdsvis ud fra NEPAD selv og ud fra Danidas iagttagelser. Min 

afhandling vil sætte fokus på en overordnet diskurs om Afrika, og hvorledes de diskursive 

praksisser yder indflydelse på, hvad jeg konstruerer som ’det afrikanske udviklingsfelt’ og 

herigennem NEPADs beskaffenhed og muligheder. Samtidig vil der fokuseres på 

kommunikationen, der opstår når NEPAD italesættes, og herigennem hvorledes NEPADs rolle 

de-legitimeres både udadtil og indadtil.  

De tidligere nævnte teoretiske forklarings projekter, som eksisterer i forhold til udvikling i 

Afrika, virker i mine øjne forældede og på ingen måde fyldestgørende for forståelsen af de 

afrikanske nationer, men bruges til stadighed i både politiske beslutninger og akademiske 
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forskningsprojekter. De ligger ligeledes til grund for den ’New Pan Africanism’, som betegner 

institutionalisering af NEPAD og iagttages som en løsningsmodel for Afrikas problematikker, 

der udspringer af disse begreber og teorier, og også i forhold til yderlig regionalisering og 

afrikansk samarbejde (Akokpari 2009: 28). Begreber som ’svage stater’, ’state-building’ og 

god regeringsførelse vækker dermed også nysgerrighed og en erkendelsesinteresse for denne 

afhandling, da de understøtter en kommunikativ sandhedsproduktion i forhold til udvikling i 

Afrika. Sandheder, som synes konstituerende for mit undersøgelsesfelt.  Derfor danner det også 

grundlag for min forståelseshorisont, som fremlægges i næste kapitel, i irritationen over 

mangel på kompleksitet, iagttagelsesmuligheder og fastholdelsen af en specifik diskursiv 

sandhedsproduktion. 

 

I denne sammenhæng vil jeg diskutere, hvorledes jeg mener, at NEPAD positioneres eller 

subjektiveres specifikt i forhold til en diskurs om Afrika og det afrikanske udviklingsfelt, der 

besværliggør legitimeringen af NEPAD og dermed også AUs rolle som Afrikas samlede 

udviklingsorgan eller panafrikanske sammenslutning. Jeg vil forsøge at gøre op med nogle af 

de forestillinger omkring Afrikas manglende gennemslagskraft, og argumentere for, at det som 

italesættes omkring NEPAD, samtidig er med til at forme NEPAD og programmets 

ledelsesmæssige muligheder. De diskursive systemer, som Afrika og dermed NEPAD er en del 

af, gør krav på en sandhed om det fænomen, de beskriver, og det konstruerede felt hvori 

NEPAD består, er fastlagt i nogle regler og praksisser, som opretholdes og reproduceres, og 

som er lig med magt. 

 

Dette leder mig frem til følgende problemformulering 

1.3. Problemformulering  

Hvordan yder kommunikation indflydelse på det afrikanske udviklingsfelt, og hvorledes er det 

konstituerende for NEPADs position og ledelsesmæssige muligheder? 
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2. ANALYSESTRATEGI 
 

I dette kapitel vil jeg redegøre for den strategi, jeg vælger at benytte mig af i en besvarelse af 

min problemstilling. Kapitlets hensigt er at præsentere de begreber, jeg anvender til at 

konstruere det blik, hvori jeg konditionerer mine iagttagelser, og hvorledes jeg gør brug af 

forskellige tilgange og begreber til at besvare min problemformulering. Dette skal forstås i 

sammenhæng med, at jeg indtager en videnskabelig position, hvor verdenen ikke er af en 

objektiv essens, som eksisterer forud for min egne iagttagelser, men at jeg gennem mit blik 

frembringer verdenen på en specifik måde ud af en kontingents af iagttagelsesmuligheder. 

Dette kapitel vil derfor dreje sig om min analysestrategi, den strategi som former mit blik, 

hvorigennem jeg konstruerer mit undersøgelsesfelt, og som skal besvare min 

problemformulering. 

 

Hvor den ontologisk orienterede videnskab tager genstanden for givet, arbejder jeg således i 

den epistemologisk orienterede videnskab med en slags tom ontologi, hvor genstanden altså 

ikke forudsættes (Andersen 1999: 13-14).  I stedet for at observere genstandsfeltet, observerer 

jeg derfor, hvorfra der kigges, når genstandsfeltet observeres, og jeg går således fra første 

ordens iagttagelser til anden ordens iagttagelser (Andersen 1999: 12). Når jeg erkender, at 

verden ikke beder om at blive iagttaget på en bestemt måde, men at det er min egen iagttagelse, 

der afgør, hvordan genstanden træder frem, giver det kun begrænset mening at opstille 

ontologiserende metoderegler, der determinerer ’…hvad der eksisterer, og hvori virkeligheden 

består.’  (Andersen 1999: 152).  I en mere klassisk metodisk tilgang ville jeg tage 

udgangspunkt i, at mine begreber til at indfange ”virkeligheden” lå fast, hvilket ville lukke af 

for spørgsmål vedrørende konstruktionen af NEPADs  rolle som et særlig kommunikativt 

fænomen, alt efter hvorfra der iagttages, og NEPAD ville således, ligesom i den gængse 

litteratur om emnet, blive taget for givet (Andersen 1999:13).  

Mit sigte med denne afhandling er således at bidrage med en nyskabende analyse af NEPADs 

integrering og placering i verden, og jeg benytter mig af en analysestrategisk tilgang, hvor jeg 

forsøger at redegøre for, hvordan mit valg af teoretisk blik får genstandsfeltet til at træde frem 

på en ganske særlig måde, og hvordan det er et valg med konsekvenser. Jeg konstruerer andres 

iagttagelser som objekt for mine egne iagttagelser, og vil i den forbindelse afdække, hvilket 
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analytisk blik og begreber jeg lægger til grund for mine iagttagelser, samt hvilke 

iagttagelsespunkter jeg vælger at iagttage fra (Andersen 1999: 152-155). 

 

Jeg har i min afhandling således valgt at benytte mig af et konstruktivistisk blik. Dette er 

grundet i at danne en optik på min problemstilling, der ikke er forudindtaget, og som ikke 

dømmer verden på én bestemt måde. Valget har jeg truffet i ønsket om at kunne forstå min 

problemstilling ud fra en anskuelse, som sætter mig i stand til at iagttage iagttagelser som 

iagttagelser - at se uden at dømme, som en forståelse af de konstitutive meninger og forståelser 

af NEPAD, som ikke lægger sig op ad de føromtalte traditionelle udviklingsorienterede 

anskuelser om Afrikas forhold til resten af verdenen og regionalt i Afrika. 

 

I gennem min analysestrategi vil jeg introducere de teoretiske projekter, som jeg vil benytte 

mig af. Dette vil først være ved brug af Michel Foucaults teoretiske projekt. Foucaults 

genealogiske begreb vil benyttes til at argumentere for, at der eksisterer en diskurs om Afrika 

og udvikling i Afrika, som er vigtig og langt hen af vejen også uundgåelig. Jeg mener, at en 

diskurs om Afrika yder indflydelse på en forståelse og videre analyse af NEPAD og det 

afrikanske udviklingsfelt, som konstrueres som platform for det sociale rum, hvori NEPAD og 

Danida kommunikerer. 

Dernæst vil jeg fremlægge Pierre Bourdieus praksisteori ved brugen af hans begreber felt, 

kapital og symbolsk magt i forhold til det afrikanske udviklingsfelt, jeg har valgt at konstruere 

og fokusere på. Dette skal hjælpe mig til at forstå, hvorledes de agenter, som agerer på feltet, 

producerer og reproducerer magtstrukturer, der mulighedsbetinger NEPADs ageren på det 

afrikanske udviklingsfelt. Dette skal naturligvis sættes i sammenhæng med, hvorledes Michel 

Foucaults genealogi for den overordnede forståelse af Afrika, danner de objektive strukturer, 

der eksisterer på det afrikanske udviklingsfelt og yder indflydelse på de agenter, som jeg 

beskæftiger mig med. 

 

Grunden til, at jeg ikke kun har valgt at benytte mig af Pierre Bourdieu i en analyse af mit 

undersøgelsesfelt, er fordi jeg mener, at både Bourdieu og Foucault kan bidrage til en bred 

forståelse af min problemstilling, og samtidig også sammenspille på en produktiv måde og 

belyse de kommunikative aspekter, som jeg mener, er vigtige i en forståelse af min valgte 

problemstilling. Hvor Bourdieu kan forklare, hvorledes NEPAD kan agere i forhold til det 
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afrikanske udviklingsfelt og feltets tilknytning til et overordnet magtfelt, eller i mit tilfælde 

diskurs; så mener jeg, at den forståelse, som Foucaults begreber kan bidrage med, giver et godt 

indblik i de skjulte magtrelationer, som en diskurs om Afrika indeholder. Herigennem 

hvorledes visse forventninger og forståelser allerede er indlejret, når der tales, analyseres og 

diskuteres om NEPAD. Diskursen er således medkonstituerende for det felt, som jeg vælger at 

koncentrere mig om, og de regler samt kommunikative kampe, som foregår i det afrikanske 

udviklingsfelt.  

Hvor Foucault ikke spørger til, hvorfor en diskurs hænger sammen på den måde den gør, men 

mere etablerer en forståelse af, at den altså eksisterer, så kan Bourdieu netop bruges til at søge 

svar på dette. På samme tid er det brugbart at benytte Bourdieu til at sætte spørgsmålstegn ved, 

hvorfor relationerne i mellem agenter er som de er, og hvorledes det yder indflydelse på 

praksis i det sociale rum, som jeg betegner som det afrikanske udviklingsfelt. 

 

2.1. Forståelseshorisont ved Michel Foucault 

Det afrikanske kontinent kendetegner sig selv ved at være opbygget af svage stater med 

politisk underudvikling, og Afrika er i krise og hægtet af globaliseringen! Som tidligere 

pointeret af Taylor & Williams (2004), Sangmpam (1993) og andre, er dette nogle af de mest 

almindelige opfattelser der eksisterer, når Afrika omtales. De fleste gange vi hører om 

kontinentet, er det oftest i forhold til konflikter, inhumane traditioner, gammeldags kulturer, 

overtrædelser af rettigheder, som vi kender dem i vesten, samt i forhold til bistand og andre 

udviklingsrelaterede emner.  

 

Dette afsnit har til opgave at redegøre for nogle af de anskuelser, som jeg mener eksisterer om 

Afrika, og hvorledes det har indflydelse på den akademiske litteratur, som er tilgængelig for 

denne afhandling og om emnet generelt. Samtidig giver det anledning til læserens forståelse og 

iagttagelser af mit valgte interessefelt og problemstilling, samt et begyndelsespunkt, hvor den 

diskursivitet, der eksisterer i forhold til denne afhandling, kan indfanges. Afsnittet giver 

således en forståelse for den meningsdannelse, der ligger forud for iagttagelser af Afrika, og 

således også hvad der forekommer mig vigtigt i en forståelse og iagttagelse NEPAD, 

konstruktionen af det afrikanske udviklingsfelt, hvori NEPAD og Danida befinder sig. 
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Samtidig hvorfor jeg mener, at det er vigtigt at sætte fokus på kommunikationen i denne 

afhandling.  

Jeg vil altså argumentere for, at der eksisterer en diskurs om Afrika, der gør krav på specifik 

viden, sandhed og forståelse, som jeg mener, er yderst vigtig og af afgørende betydning for 

forståelsesrammen for min afhandling.  

 

Min afhandling opererer således i en kommunikativ verden, hvor bestemte meninger og 

forståelser har fortrinsret i forhold til andre meninger og forståelser. Ikke kun på grund af de 

magtrelationer der tydeliggøres igennem analyser af disse diskursive forhold, men i høj grad 

også fordi jeg mener, at det ikke er fyldestgørende kun at iagttage kontinentet ud fra de 

førnævnte faktorer, som fx softstates, neopatrimoniale, mm., der begrænser Afrika og derved 

NEPADs integration i de enkelte stater. Jeg vil nærmere argumentere for, at disse begreber og 

kommunikationer som bruges til beskrivelse af kontinentet, er medvirkende til at danne de 

præmisser, der eksisterer for forståelsen af Afrika, det afrikanske udviklingsfelt samt NEPAD, 

og dermed er en del af den diskurs jeg nu vil fremanalysere. 

 

Jeg benytter mig af Michel Foucault teoretiske projekt, da de begreber han udvikler synes 

brugbare og gode at benytte i en sammenhæng som denne. Hans erkendelsesinteresse er netop, 

i forhold til genealogien, at udforme en kritisk modfortælling til det eksisterende, og måden 

han teoretiserer det moderne vestlige liberale samfund, og hvorledes dette samfund vil 

normalisere, styre og empower Afrika i forhold til specifikke rationaliteter, som udspringer af 

en vestlig historie (Andersen 1999: 53). Dette kan sættes i opposition til den verden eller felt, 

jeg forsøger at danne forståelse for, både i forhold til Afrika, og muligvis også hvorledes det 

akademiske fokus samt diskursen om Afrika i det hele taget, er sammenvævet på en speciel 

måde i forhold til specifikke rationaliteter, der udspringer af vestlige liberale værdier. 

2.1.1. Magt, Viden og Genealogi  
I dette afsnit vil jeg fremlægge den Foucaultianske forståelseshorisont, som kan forklare de 

blikke og meninger, der eksisterer i og omkring Afrika både eksternt og internt. Det er 

forståelser, som er medvirkende til at konstruere Afrika på en sådan måde, at Afrikas egne 

udviklingsprogrammer og organisationer, som AU og NEPAD, ikke kan iagttages som 

værende legitime og fornuftige, og således kun figurerer på den negative side af forskellen god 

og dårlig. En af Foucaults primære distinktioner er at stille spørgsmålstegn ved værdien af 
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værdierne, og dermed kritisere moralen (Andersen 1999: 53). Jeg vil argumentere for, at både 

aktører i udviklingsverdenen og også internt i Afrika er med til at underminere Afrika selv, i en 

diskursiv forståelse af udvikling. Dermed positioneres kontinentet i sidste ende i et 

magtunderlegent forhold, ved at blive udelukket fra at kunne indtage en legitim position, der 

har forrang på at sige sandheden om den verden, der beskrives. 

 

Michel Foucaults grundlæggende interesse er at stille spørgsmålstegn ved diskursive 

selvfølgeligheder. Han ønsker at problematisere fornuften eller moralen ved at påvise, at al 

kommunikation tilhører en bestemt diskurs, som har specifikke regler og ideer, og som 

indeholder en accept af disse. Det er et opgør i troen på, at viden om noget er neutralt, men i 

høj grad er knyttet til moraliserende projekter, som ikke blot er oplysende, men som også 

etablerer og gør krav på sandhedsregimer (Andersen 1999: 31). Til enhver diskurs er der 

tilknyttet eksklusionsprocedurer, som ikke kun udelukker temaer og talepositioner, men 

samtidig producerer subjektpositioner af afvigere, og stempler grupper af mennesker som fx 

ufornuftige og unormale, og i samme åndedrag tildeler andre ret og legitimitet til forskellige 

former for afretning af afvigerne. Foucault ønsker altså at vise, at magt i samfundet ikke kan 

lokaliseres, men at magt er allestedsnærværende med produktive egenskaber (Andersen 1999: 

32) Ligeledes vil min iagttagelse af en diskurs om Afrika forsøge at sætte fokus på og gøre op 

med de sandhedsregimer, der eksister, og herigennem sætte spørgsmålstegn ved den vestlige 

liberale moral og temaer diskursen producerer og legitimerer. 

 

Foucault opfatter altså magt som en fundamental kraft, der udgør en grundkomponent i alle 

sociale relationer. Han mener, at der i enhver social relation er magt på spil. En magtforståelse, 

hvor jeg som analytiker skal fremanalysere den konkrete udøvelse af magten empirisk (Borch 

& Larsen 2003:150). Foucault iagttager magt som en sofistikeret teknik til at tilpasse individer, 

eksempelvis ved at gøre dem manipulerbare eller kontrollerbare, en magtforståelse som synes 

at konstituere måden, vi opfatter virkeligheden på. Foucault er i lighed med denne opgaves 

fokus ikke interesseret i magtindehaverens bagvedliggende intentioner. Det, der skal 

undersøges i en given magtrelation, er, hvordan magten konstituerer sig selv og dens effekter 

på subjekternes handlemuligheder (Kristensen 1987:165). Når magt skal undersøges, bliver det 

interessante altså i mit tilfælde at iagttage, hvilken rationalitet der præger de forskellige 
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niveauer af diskursen omkring Afrika, og notere sig de tilsigtede såvel som de utilsigtede 

virkninger af disse magtrelationer i forhold til NEPAD.  

Jeg mener altså, at det er nødvendigt at tage højde for disse diskursive forhold i en forståelse af 

Afrika, for at danne sig en mere holistisk forståelse af meningsdannelse og 

forventningsstrukturer, der i sidste ende er konstitutive for NEPAD som udviklingsprogram og 

det afrikanske udviklingsfelt som helhed. Afrikanske stater og deres organisationer og 

institutioner er historisk forankret, og denne historiske forankring vil altid vise sig i vores 

samtidige organisationer og institutioner.  

Jeg vil som sagt benytte mig af Foucaults genealogiske begreb som udgangspunkt for en 

overordnet forståelse af Afrika. Genealogien kan betegnes som en slags slægtskabshistorie, 

hvor forskere fx kan vise en kontinuitet som en kritisk modfortælling til modernitetens 

påstande om, at den bryder endegyldigt med fortidens former for inhumanisme, ufrihed og 

hierarkiske magtforhold (Foucault 1970, 1:67-72; Villadsen 2006: 91 ). Jeg vil som sådan ikke 

benytte mig af den genealogiske metode, men bruge genealogien som et begreb, der på kritisk 

vis kan hjælpe mig til at iagttage de konstruktioner, der eksisterer om samarbejdet med Afrikas 

stater, som nyt og ligeværdigt. Det genealogiske begreb kan på den måde hjælpe mig til at 

forholde mig kritisk i forhold til disse konstruktioner, som det fremstilles i vores samtid, 

samtidig med at genealogien kan hjælpe mig til at iagttage, i hvilket omfang et moderne 

frigørende udviklingssamarbejde indebærer intense magtrelationer, hvis slægtskab kan spores 

tilbage til andre historiske kontekster (Foucault 1970 2: 155). Måske endda endnu vigtigere, at 

diskursen omkring Afrika er indlejret i en værdikamp, hvor vi tillægger os en forståelse for 

Afrikas stater, som er konstitueret igennem historiske begivenheder, som vi ikke forholder os 

kritisk til. 

Brugen af genealogien som begreb, tjener altså det formål at diskutere, hvorvidt italesættelsen 

af Afrikas stater, som den er i dag, har kontinuitet fra fortidige magtteknologiske praksisser, 

udviklingsdiskurser og andre historiske begivenheder, der i det moderne udviklingsregime 

opfattes som uoplyste, uprogressive, kontrolstyrede og uvidenskabelige3. Distinktionen 

kontinuitet/diskontinuitet bliver omdrejningspunkt for dette, og fokus er at iagttage den 

overordnede magtstruktur, der eksisterer i forhold til Afrika. Hvor der i udviklingsregimet 

iagttages brud til før benyttede praksisser i samarbejdet med kontinentet, vælger jeg at belyse 
                                                 
3 Og i forlængelse heraf, hvorledes disse elementer er blevet videreført og rekombineret i nye konstellationer.  
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vores samtid eller nutidige forestillinger om Afrika som en kontinuerende praksis, og vise 

hvorledes Afrika diskursen indeholder magtrelationer, som er historisk betinget. 

Ifølge Foucault indhentes viden om en kategori af mennesker eller kollektiver, i mit tilfælde 

viden om Afrika, igennem et praksisregime, der kontrollerer, overvåger eller afretter4 (Dean 

2005: 59). Jeg bevæger mig altså her i et udviklingsregime med liberale praksisser som god 

regeringsførelse, økonomisk ansvar og opretholdelse af menneskerettigheder, og det moralske 

projekt er således at få Afrikas stater til at opnå disse igennem empowerment af kontinentet. 

Det afrikanske kontinent skal normaliseres i forhold til de idealer, der konstituerer 

udviklingsregimet, og  styre igennem den viden, der eksisterer omkring Afrika, i henhold til de 

idealer, regler og praksisser udviklingsregimet indeholder. Således kan jeg igennem Foucault 

iagttage god regeringsførelse, økonomisk ansvar og andre praksisser som magtteknologier, 

samtidig med at praksis kan betragtes som et iagttagelsesinstrument, der skaber 

vidensproduktion om undersøgelsesområdet – hvorledes Afrika objektiveres og gøres til 

genstand for at kunne sige noget om, hvorledes afrikanske udviklingslande kan kategoriseres 

som afrikanske udviklingslande, ud fra hvad der skal normaliseres. Samtidig hvorledes dette 

kan føre til praksisser og styring gennem udviklingsregimer, og omvendt hvorledes styring og 

kontrol af udviklingslande kan lede til viden om dem (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 21+28). 

Således kan viden og magt ikke skilles ad, men er en gensidig betingende relation. 

2.1.2. Historien om Afrika 
I en analyse af den Afrika diskurs, som jeg mener er konstitutiv for NEPADs muligheder for at 

agere, vil jeg tage udgangspunkt i en iagttagelse af, hvorledes Afrika, som kontinent, 

italesættes. Mit fokus er på de udsagn, der sætter de konstitutive normer i forestillingen om 

Afrika og udviklingsregimet som helhed, der determinerer, hvem der er anerkendt og 

respekteret i forhold til dette regime (Howarth 2005: 89), der samtidig får bestemte 

forestillinger om rationaler til at fremstå som selvfølgelige lovmæssigheder (Mik-Meyer & 

Villadsen 2007: 26 og Andersen 1999: 32), til trods for at disse er kontingente. I mine 

iagttagelser af iagttagelser, må jeg altså stille mig det spørgsmål, som Said (1995) 

argumenterer for ”Om en sand fremstilling overhovedet er mulig, eller om alle fremstillinger, 

fordi de er fremstillinger, er fanget i en først og fremmest fremstillerens eget sprog og dernæst 

                                                 
4 Som vi så det i ’Overvågning og Straf’ hvor viden om kriminelle gennem afretning, styring og overvågning 
skildrer en uadskillelig forbindelse mellem magt og viden (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 21) 
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i hans kultur, institutioner og politiske miljø” (Said 1995: 272 citeret i Howart 2005) og holde 

mig det for øje i forhold til de subjektpositioner, som jeg mener Afrika er blevet tildelt i 

fremstillingen af kontinentet. Meningen er altså at forsøge at undgå at lave den 

epistemologiske fejltagelse, at der er én sand virkelighed, som kan beskrives i forhold til 

Afrika, som Howart (2005) mener at Said (1995) gjorde i forhold til sit projekt omhandlende 

Orienten. Det er således ikke min intention at argumentere for, at der eksisterer én sand måde 

at iagttage Afrika på, men at de iagttagelser, som jeg fremlægger, muligvis er en ud af mange 

fremstillinger, hvorigennem Afrika iagttages. Og i denne sammenhæng gøre opmærksom på, at 

italesættelsen jeg søger at analysere ud fra, udspringer af en specifik vestlig liberal rationalitet. 

For at danne mig et overblik over mine iagttagelser af iagttagelser af Afrika, må jeg bevæge 

mig tilbage i den slægtskabshistorie, som udviklingsfeltet og dermed også det afrikanske 

kontinent har som baggrund i formningen af en specifik identitet og rolle, og hvorledes det 

altså er mulighedsbetingende også for NEPAD i sidste ende.  

 

Jeg tager mit udgangspunkt i at lave et genealogisk snit til afkoloniseringsperioden og tiden 

omkring dannelsen af de uafhængige stater på det afrikanske kontinent i midten af 1960’erne. 

Jeg afgrænser mig egentlig her fra at gå længere tilbage, selvom der ligeledes kunne være 

interessante observationer at gøre i forhold til, hvorledes Afrika iagttages i dag. Dette kunne fx 

være de første møder med det afrikanske kontinent, hvor kontinentet fremstår som vildt og 

uciviliserede, som fx Said (1995) argumenterer for, at den europæiske konstruktion af orienten, 

har opfundet orienten, som den iagttages i dag. Det samme kan siges om Afrika. Jeg vil dykke 

ned i lidt nyere tid i forhold til udviklingsbistanden, og hvorledes den også har indflydelse på 

fremstillingen af det afrikanske kontinent.  

 

Et genealogisk snit 

Afkoloniseringen af afrikanske nationer fra europæiske kolonimagter foregik ved en gradvis 

magtforskydning til lokale politiske entiteter. Panafrikanske grupperinger overtog parlamenter 

i lande som Ghana, Kenya og Tanzania, samt senere steder såsom Zimbabwe og Sydafrika. Det 

foregik på en sådan måde, for at det internationale samfund kunne anerkende de nye 

uafhængige stater som legitime og suveræne, at kolonistaterne skulle være med til 

udformningen af de nye konstitutioner, samt tage del i udformningen af magtdelingsprincipper 

i de begyndende år. Ligeledes var der i specielle tilfælde specifikke regler for, hvad de nye 
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regeringer måtte gøre og ikke gøre i en årrække, i forhold til fx en af Afrikas største 

problematikker, nemlig jordfordeling (RCC: 1979 3-5). Samtidig oprettes OAU, den første 

panafrikanske kongres. Dette var et initiativ, der opstod som følge af afkolonisering og den nye 

uafhængighed i flere afrikanske stater. Dette var den første overnationale panafrikanske 

organisation, som udsprang internt fra Afrika (Gordon 2001: 151). I OAU blev der udformet 

målsætninger og direktiver, som havde til formål at eliminere dependens og kolonisering, samt 

at give Afrika en større stemme i det internationale system (Van Walraven 1999: 374). Dog 

blev OAU aldrig rigtig anerkendt af andre internationale entiteter, og dens indflydelse var 

yderst begrænset ikke kun i Afrikas egne øjne, men i høj grad også udadtil. Dette er indtil OAU 

blev omformet til den Afrikanske Union (AU) i 2002, som vi kender den i dag. Af disse 

processer synes jeg at kunne iagttage en umyndiggørelse af nye afrikanske stater og deres 

interne programmer for uafhængighed og videre udvikling, en indskrænkelse af de muligheder, 

som man ellers sætter lighedstegn ved, når der tales om suverænstater.  

 

Både den kolde krig og dens afslutning har haft store konsekvenser for, hvorledes det 

Afrikanske kontinent er blevet iagttaget internationalt. Kapløbet mellem det daværende Sovjet 

og USA havde efterladt verden på hver sin side af politiske idealer, hvori verden blev 

konstrueret i forhold til moralske projekter omkring frihed og liberalisme på den ene side og 

tvang og kommunisme på den anden. Afrika var under vingerne af det kommunistiske Sovjet - 

både politisk og i forhold til økonomisk og militær støtte.  

Ved kommunismens fald opstod der fra vesten et massivt behov for at inkorporere afrikanske 

nationer i de vestlige værdier, både pga. sikkerhedspolitiske betænkeligheder, og også pga. den 

stigende globalisering. I forhold til Afrika selv, blev disse nye omstændigheder eksempelvis 

accepteret i forhold til, at man i afrikanske nationer påbegyndte et årelang forhold, hvor der 

søgtes penge fra de vestlige liberale banker og institutioner, for at kunne tilpasse og 

medkonstruere de afrikanske stater til en vestlig standard, og herigennem blive en del af den 

nye verdens konstellation. Netop i denne tidshorisont bliver de såkaldte ’bløde stater’ eller 

’kvasi-staterne’ skabt af det internationale system i forbindelse med afkoloniseringen. Den 

medførte, at kolonier uden særlig institutionelle kapaciteter kunne blive suveræne stater. 

Dermed fik det internationale samfund en ny type ’svage’ medlemmer igennem disse stater 

med alvorlige ’defekter’ i den substantielle statslighed (Politica 1997: 132). Der kan således 
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iagttages, at disse lande, der ikke ligesom andre suveræne stater kunne klare sig selv, havde og 

har brug for bistand udefra. 

 

Ved gældsoptagelse i de store institutioner, såsom Verdensbanken og IMF, blev der samtidig 

igangsat de såkaldte strukturtilpasningsprogrammer5, som skulle implementere liberale 

økonomiske reformer som et tradeoff, samt reformering af industrierne i form af ISI6 og andre 

strategier. Igen ser vi et moraliserende projekt, som søger at afrette og normalisere i forhold til 

en vestlig rationalitet og ideal. Disse programmer er også senere blevet kritiseret, internt i 

Afrika samt af eksterne partnere, for at være for styrende og fejlslået, og uden at give nogen 

indflydelse til de modtagende lande. Det er også i dette tidsrum, at litteraturen og forskningen 

omhandlende ’soft states’ og neo patrimoniale samfund udspringer. 

 

I forlængelse af kritikken af 1980’ernes konditionalitets-betingede udvikling, er der igennem 

de større udviklingsbanker sket nogle ændringer, som har til opgave at give Afrika større 

indflydelse igennem fx PRSP7 strategien. PRSP kommunikerer på en ny måde til 

udviklingsstater, at de nu selv skal være med til at udforme planer for egen udvikling, og 

umiddelbart kan det iagttages, at afrikanske nationer er blåstemplet til selv at kunne stå for 

egen udvikling, selvom ressourcerne kommer udefra. Mange mener dog, at det er til stadighed 

samme konditionaliteter, som kan iagttages i PRSP strategierne (SIDA 2005). 

Udformningen af det danske bistandssamarbejde er i lighed med den internationale tendens 

igennem en lang årrække blevet kritiseret for at være donorstyret. Dette har bevirket, at der 

siden midten af 1980’erne er efterspurgt en ny form for udviklingssamarbejde, hvilket har 

skabt fokus på nødvendigheden af en ændring fra projektstyring til budget- og sektorstøtte. Et 

samarbejde med udgangspunkt i udviklingslandenes egne behov, hvor såvel bistandsdonoren 

som bistandsmodtageren har en indvirkning på udformning af præmisserne for 

bistandssamarbejdet, netop ved at støtte budgetter til sektorer, hvor administrationen af dette 

foregår lokalt men i samarbejde med donoren (Martinussen & Pedersen 1999: 78). Som en 

konsekvens heraf, har man i de senere år kunnet iagttage en række nye begrebers emergens 

indenfor bistandssamarbejdet. Der er kommet fokus på begreber som ’ejerskab’ og 
                                                 
5 Strukturtilpasningsprogrammer var en holisisk måde at ændre de Afrikanske nationer på, i forhold til de 
offentlige budgetter og primære industrier. Det var fastlagt hvorledes der skulle prioriteres og hvilke industrier der 
skulle fokuseres på (Worldbank 2009).  
6 Import Substitution Industry 
7 Poverty Reduction Strategy Papers 
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’partnerskab’ i udviklingssamarbejdet mellem udviklingsorganisationer såsom Danida i Nord 

og deres samarbejdspartnere i Syd (Abrahamsen 2004: 1453).   

 

”Vores partnerskab med Afrika vil først og fremmest hvile på landenes egen vilje til udvikling 

og på et tæt samarbejde med afrikanske ledere, der demonstrerer god regeringsførelse i form 

af social ansvarlighed, reformvilje samt respekt for menneskerettigheder og demokratiske 

spilleregler” (Danida 2007: 7). 

 

Som med IMF og verdensbanken, kan der samtidig også i Danidas partnerskab med Afrikanske 

nationer iagttages nogle idealer som ønskes realiseret, hvis et samarbejde skal være 

ønskværdigt.  

 

Således kan PRSP og begreberne ejerskab og partnerskab også ses som et empowerment 

redskab til at udøve en mere skjult moralsk styring af Afrika i udviklingsregimet, og de 

førtidige praksisser, som fremstilles som værende fra fortidens udviklingsstrategier, er dog 

alligevel at iagttage blot under nye kommunikative former. Det kan altså siges, at en diskurs 

om Afrika, som vi så det med Said (1995) og hans iagttagelser om konstruktionen af Orienten, 

er, at systemer i diskurser er systemer af diskursiv praksis (Howart 2005: 103). Som 

ovenstående citat indikerer, så udmønter praksis sig i diskursive regelsæt eller spilleregler og 

idealer, som ønskes efterlevet, før Afrika kan betragtes som ligeværdige eller måske 

normaliseret til en liberal vestlig standard. Jeg mener, at der kan iagttages et direkte slægtskab 

til historiske konstruktioner i forhold til hvorledes Afrika iagttages i begyndelsen af 1960’erne 

og også i 1980-90’erne, og der kan sættes spørgsmålstegn ved denne umyndiggørelse ikke 

netop er fortsat i vores samtid, hvor strukturtilpasningsprogrammer og konditionaliteter ved 

samarbejde med forskellige afrikanske nationer og sammenslutninger, kommunikativt er 

sammensat som et mere skjult idealiseret moraliserende udviklingsprojekt. 

3.1.4. Reproduktion internt 
I forhold til diskursen, som jeg her har analyseret fra den mere magtdominerende position, vil 

jeg også iagttage nogle af de Afrika-interne kræfter, som har indflydelse på lige fod med de 

eksterne. Reproduktionen af diskursens struktur og magtkonstruktioner opretholdes også 

internt fra Afrika selv, og er i høj grad lige så vigtig om end ikke mere interessant i forhold til 

diskursens dynamik. 
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Den føromtalte Pan-africanism, som er den ideologi som institutionaliseres igennem AU og 

dermed også programmet NEPAD, mener jeg indeholder nogle væsentlige iagttagelser, i 

forhold til hvorledes Afrika internt accepterer iagttagelser og konstruktioner af kontinentet. Jeg 

vil argumentere for, at Pan-africanism, der iagttages som værende den ideologi, som 

kommunikerer Afrikas egne behov og idealer, opretholder og viderefører de udefrakommende 

temaer, moraler og normaliserings projekter, som jeg fremlagde tidligere.  

 

Oprettelsen af AU fra dens forrige organisation OAU, var et forsøg på at operationalisere og 

institutionalisere kernekoncepterne i Pan-african ideologien på Afrikas egne præmisser. OAU 

blev aldrig fuldt ud anerkendt som en entitet, der kunne leve op til internationale koncepter og 

temaer i udviklingsregimet, som blev konstrueret som værende legitime. Det interne 

samarbejde var ligeledes heller ikke fuldt ud udnyttet i OAU, og der var således brug for 

yderligere integration i mellem afrikanske stater både politisk og økonomisk. I OAU var der 

ikke mulighed for kritik af medlemslande, og en ’non-intervention’ politik var i højsædet, og 

dette gav ikke OAU en egentlig konsolideret rolle, hverken internt eller eksternt. Lige netop 

disse temaer blev udfordret og ændring af dem blev kernekoncepter i det nye AU: ”it is tasked 

with ensuring respect for democratic principles, human rights, the rule of law and good 

governance” (Akokpari 2009: 33).  

 

Samtidig oprettes der adskillige institutioner indenfor AU, som skal hjælpe kontinentets 

udfordringer både i forhold til konflikter, og udvikling af demokratier og interne markeder, 

selvfølgelig NEPAD, som denne afhandling vil fokusere på, men herunder også NEPADs 

African Peer Review Mechanism (APRM). En iagttagelse af denne udvikling og 

transformering fra OAU til AU indikerer på sin vis en intern accept af diskursens legitimerede 

sandheder og tilhørende idealer eller nærmere en tro på, at kontinentet selv har udviklet egne 

idealer for egen udvikling.  

Ligeledes kan det iagttages, at efter årtier med de såkaldte konditionaliteter fra de store 

udviklingsinstitutioner og i forhold til bistandspartnerskaber generelt, har Afrika også selv 

udviklet interne økonomiske strategier, hvis intention var at muliggøre kontinentets deltagelse i 

det internationale system og økonomi uden det udefrakommende idealiserende og moralske 

pres, som ifølge mange politiske ledere, underminerede afrikanske landes suverænitet og 

uafhængighed. NEPAD og APRM er netop også resultatet af dette (Akokpari 2009: 250-251).  
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Ud fra disse betragtninger, synes der ikke at kunne sættes nogen spørgsmålstegn ved de 

liberale idealer, som eksisterer for demokrati og udvikling, og at der i afrikanske stater på sin 

vis hersker mistillid til egne ideer og udviklingstiltag. Samtidig med dette kan det ligeledes 

iagttages, at der heller ikke er mulighed for at selektere imellem andre idealer end de vestlig 

liberale værdisæt og strategier, hvis der i det hele taget skal være potentiale for at indtage en 

legitim position i diskursen. Derved også en reel mulighed for at blive iagttaget som en aktør, 

som kan udvikle den standard, som kan iagttages som normal, ideel og universel.  

Dette kan ligeledes ses i udformningen af selve institutionen AU, hvis opbygning 

tilnærmelsesvis har mange lighedspunkter med EU, og bliver således også en indikator på, 

hvorledes opretholdelsen af magt og subjektpositioner produceres både udefra og indefra.  

Det skal således pointeres, at denne magt muligvis ikke er understrykkende i den forstand, da 

magten er tilstedeværende i alle relationer, dog skal det ligeledes fremhæves, at de liberale 

værdier inkorporeres i institutionelle sammenhænge uden en egentlig overvejelse af mulige 

alternativer, som ikke har liberale økonomiske reformer og regeringsførelse som grundlag.   

 

2.1.4. Opsamling 
Igennem dette afsnit har jeg overskueliggjort hvilke subjektpositioner, der stilles til rådighed 

for Afrika. Til trods for at dette kapitel kunne fylde en afhandling ved at gå mere i dybden, så 

mener jeg, at det kan bruges til at danne sig et billede af den gængse opfattelse af Afrika, og 

hvor disse frembringelser oprinder fra.  

Det interessante ved denne magtanalyse eller analyse af Afrika diskursen, er at iagttage de 

diskursive selvfølgeligheder, der emergerer, og hvilke konstitutive konsekvenser det har for 

Afrikas rolle, og hvorledes vi overhovedet iagttager udviklingspartnerskaber med Afrika. Ved 

brug af dette analysestrategiske blik har jeg kunne se på de eksklusionsprocedurer, der 

produceres i det moraliserende projekt, jeg har fremstillet, hvortil temaer, argumenter, 

materialitet og talepositioner udelukker Afrika fra medbestemmelse, og hvorledes de derved 

kun kan handle ud fra deres tildelte subjektpositioner. Således styres der igennem samarbejder 

med vestlige udviklingsinstitutioner og organisationer, hvori Afrika bliver gjort til objekt 

gennem viden.  

I gennem diskursen og de magtteknologiske processer har jeg iagttaget, hvordan praktiske 

instrumenter i udviklingsstrategier og dertil hørende institutionelle procedurer, som 

økonomiske reformer og dermed normer for god regeringsførelse, forsøger at afrette og 
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normalisere i forhold til en liberal vestlig rationalitet eller ideal typisk samfundsstruktur. 

Samtidig kan det også iagttages, at kampen for sikkerhedspolitikken, hvor sikkerhed bedst 

opnås ved at skabe lovmæssige betingelser, hvorunder der kan udøves forskellige former for 

frihed, ligeledes er blevet en måde at normalisere i vestlig liberal kontekst (Dean 2006: 193)  

Den historiske konstruktion af Afrika yder altså indflydelse på, hvordan kontinentet betragtes i 

dag, og denne konstruktion har ikke ændret sig væsentligt i forhold til procedurer og strategier, 

som er mulighedsbetingende for kontinentet, på trods af at der argumenteres for ændringer fra 

konditionaliteter til empowerment gennem medbestemmelse, ejerskab og partnerskab. 

Som Foucault argumenterer for, så er alle objekter, i mit tilfælde Afrika, historiske objekter, 

som ikke er permanente. I mine iagttagelser af kommunikationen, er Afrika gået fra at være et 

’vildt’ og ’uciviliseret’ kontinent, til at træde frem som et kontinent, hvis nationalstater skal 

styres igennem uafhængighedsprocesser og dertilhørende reformeringer af samfundssystemer. 

Til sidst anerkendes Afrika som en medspiller, der er medbestemmende, og kan selv tage del i 

de udviklingsprocesser som igangsættes. Ud fra dette har jeg så argumenteret for, at der på 

trods af denne ændring i frembringelsen af objektet, stadig er en kontinuitet til historiske 

praksisser. Denne kontinuitet benyttes således som en kritisk modfortælling til modernitetens 

påstande om, at der brydes endegyldigt med fortidens former for styring, og i mit tilfælde et 

hierarkisk magtforhold, hvori Afrika ikke genkendes som ligeværdig.   

Det er således ikke Afrika selv, der kan gøre krav på den sandhed eller viden, som betegner 

afrikanske stater som ikke ligeværdige, og bliver herigennem udelukket fra at kunne 

frembringe legitim kommunikation fra den subjektposition, de er tildelt i diskursen. Det er altså 

en orden, hvor Afrika er magtunderlegen i det kommunikative råderum, som forudsætter 

handlen, hvor viden om kontinentet samtidig gør krav på en normalisering af samme.  

I den liberale logik sættes der således fokus på økonomiske og ressourcemæssige, samt 

lovmæssige aspekter, der kan iagttages som styringsmekanismer til normalisering af 

kontinentet til idealet om stærke stater. Dette vil blive udforsket nærmere i analysen.   

2.2. Analytiske redskaber ved Pierre Bourdieu   

I dette afsnit vil jeg benytte mig af Pierre Bourdieus teoretiske begreber til ’det afrikanske 

udviklingsfelt’, som jeg konstruerer til min analyse af kommunikationen om NEPAD. Hvor 
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Foucault har taget sig af den overordnede diskursdannelse og forståelsesramme omkring det 

afrikanske kontinent, udviklingssamarbejder med Afrika og afrikanske sammenslutninger, vil 

jeg benytte Bourdieu til at iagttage, hvad der rent praktisk er på spil, og hvorledes der 

eksisterer symbolsk magt i relationerne mellem NEPAD og Danida, som bevæger sig på det 

afrikanske udviklingsfelt, og hen af vejen hvordan disse positioner opstår. Ligesom Foucault, 

mener Bourdieu heller ikke at magt er en substans, som en agent eller aktør kan tilegne sig, 

men at det netop er en virkning af nogle bestemte sociale relationer, som findes i bestemte 

felter (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 70). 

 

Grundlæggende for brugen af Bourdieu, er at iagttage den sociale verden som relationel. Dette 

skal ses i sammenhæng med, at Bourdieu arbejder med identifikationen af objektive relationer, 

som skal konkretiseres og konstrueres igennem det videnskabelig arbejde (Bourdieu 1997: 11). 

De relationelle konfigurationer mellem positioner, som Bourdieu beskæftiger sig med, kan 

iagttages gennem en konstruktion af felter. Felt er sammen med habitus og kapital de begreber, 

som er centrale i Bourdieus teoretiske projekt, og de udgør tilsammen et teoretisk system – Det 

er altså sat i en analytisk sammenhæng, at de forskellige teoretiske komponenter giver mening8 

(Bourdieu & Wacquant 1997: 83). Man kan forklare hans begreber som en slags model for 

social praksis, som skal tage udgangspunkt i det, som folk ret faktisk gør, og hvorledes praksis 

bliver reguleret, uden at handlingerne skal forstås som et produkt af regler (Wilken  2005: 211) 

og samtidig at alt observerbar magt opstår i relationen mellem agenter og felter. 

2.2.1. Felt 
På et analytisk plan kan felt defineres som et netværk af objektive relationer mellem positioner, 

som er udfyldt af aktører eller institutioner, der betvinger de i potentielle placeringer indenfor 

dette netværk i relation til fordelingen af forskellige former for magt eller kapital. Dette giver 

adgang til forskellige fordele, som er på spil i det enkelte felt, og samtidig også i forhold til de 

objektive relationer til andre positioner i feltet, der udspiller sig i dominans, underkastelse eller 

lignende (Bourdieu & Wacquant 1997: 84-85).  

Det afrikanske udviklingsfelt er det relativt autonome område, som har sin egen specifikke 

struktur og logik. Det er i dette rum, hvor agenterne handler, hvori NEPAD og således også 

Danida består. Feltet eksisterer kun i den forstand, at jeg kan påvise, at det praktiseres, og 

                                                 
8 Dog har jeg i denne afhandling valgt ikke at fokusere på begrebet Habitus. Dette kan der læses mere om under 
afsnittet ’Habitus’, samt ’valg og fravalg’ 
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hvordan der foregår kampe om legitimitet (Wilken 2005: 222). Med Bourdieu er det min 

opgave at analysere mig frem til, hvad der rent praktisk er på spil i det afrikanske 

udviklingsfelt i forhold til NEPAD. For ved konstruktionen af felter skal der altså være noget 

på spil, og det er således de magtstrukturer eller kapitaler, hvis spredning udgør strukturen og 

præmisserne i feltet. Struktur forstået på den måde, at de objektive relationer mellem positioner 

kan iagttages som styrende for de strategier, aktørerne kollektivt og individuelt sætter i spil, i 

ønsket om at fastholde den hierarkisering af værdier, som er i overensstemmelse og udbytterig 

i forhold til lige netop deres form for kapitaler (Bourdieu & Wacquant 1997: 89). 

 

Det afrikanske udviklings felts logik udspringer af dens relation til diskursen om Afrika, som 

er frembragt igennem Foucaults begrebsverden. Således benytter jeg de liberale rationaler til at 

argumentere for, at det afrikanske udviklingsfelt objektive strukturer og dermed logik 

overlapper med den diskursive forståelse af Afrika med dertilhørende temaer, som herigennem 

danner feltet.  

Overordnet kan det iagttages, at min konstruktion af afrikanske udviklingsfelt er specifikt i 

dens natur, og specifikke regler gælder således også dette felt. Forståelsen af kontinentet 

udspringer af det ’vilde’ og ’uciviliserede’, og som skal hjælpes igennem empowerment til at 

opnå idealet omkring en vestlig liberal standard, både moralsk og institutionelt.   

Først og fremmest må der tages fat i de state-building principper, som gør sig gældende på 

feltet. Afrikanske nationer iagttages som svage stater, der kræver kapacitetsopbygning i forhold 

til den standard, der findes i andre felter – med stærke stater. Disse begreber indeholder nogle 

tematiske forhold, i forhold til vestens samfundsidealer om økonomisk reformering, 

menneskerettigheder og god regeringsførelse, hvor forbilledet er demokrati med dertil hørende 

liberale rettigheder og regler. Dette skærper forståelsen af værdien af institutionel, samt 

økonomisk kapital for at opnå disse standarter.  

Her er der altså tale om kommunikationen af god regeringsførelse, i alle dele af samfundet. 

Overholdelse af grundlæggende retslige spilleregler og lighed for loven, samt personlig frihed 

inklusiv de grundlæggende civile og politiske rettigheder. Svage stater varetager ikke eller kun 

i begrænset omfang disse funktioner og mangler udviklede politiske institutioner, hvor magten 

hyppigt er koncentreret hos statseliter, der udnytter den til egen fordel. Dette gælder for så vidt 

også i økonomiske sammenhænge. Der er således en lav grad af legitimitet både politisk, 

økonomisk og institutionelt (Politica 1997: 126-128). 
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Bourdieu understreger, at felter ikke er en bevidst konstruktion, som er kendetegnende ved en 

spil-rationalitet, men at der er klare regelsæt og normer, som ubevidst accepteres af de som 

deltager i feltet, og ved denne deltagelse bekræftes det automatisk, at der er noget at spille om. 

Dermed er alle deltagere, dominerende som dominerede, med til at reproducere de normer, der 

eksisterer på et felt (Bourdieu & Wacquant 1997: 85).  

De regelsæt og normer, som Bourdieu omtaler, refereres til som begrebet Doxa, som kan 

betegnes som de spilleregler, der kan iagttages som legitime i det felt, hvori de udspilles. Det er 

kun ved accept af de spilleregler, at man overhovedet iagttages som værende med i spillet om 

og tage del i det, som kan iagttages som værdifuldt. Doxa er de kommunikative præmisser, 

som god regeringsførelse, der fører til en legitim stærk stat, som agenterne handler i forhold til. 

Dette giver mening til feltets kampe, og dermed udgør feltets logik. Det er altså en logik som 

både NEPAD og Danida er enige om, som der ikke sættes spørgsmålstegn ved (Wilken 2005: 

223). 

 

Det afrikanske udviklingsfelt spilleregler udspringer altså fra den diskursive 

forståelseshorisont, og det er således med Bourdieu, at jeg kan iagttage, hvorledes det rent 

praktisk udspiller sig i relationen til NEPAD. Samtidig også, at det afrikanske udviklingsfelt 

kan relateres til det overordnede magtfelt, eller i mit tilfælde Afrika diskurs (Bourdieu & 

Wacquant 1997: 91). Det er genealogien om Afrika, hvori mit undersøgelsesområde eller det 

afrikanske udviklingsfelt tager sit udgangspunkt og sætter de ydre rammer for feltets doxa. 

Dette har således også indflydelse på de kapitaler, som kan iagttages som værdifulde, og 

hvorledes udviklingsfeltet herigennem reproducerer sociale forskelle. Drivkraften i det 

afrikanske udviklingsfelt er retten til at definere det, og denne ret afhænger af hvilken position 

NEPAD og Danida har i feltet. 

Et felt er således et foranderligt område i samfundet, hvor organisationer og institutioner 

strides om det, der er fælles for dem. I forestående analyse er det i relation til diskursen om 

Afrika, der kan betragtes som det overordnede magtfelt, hvor det afrikanske udviklingsfelt 

udgør et slags underfelt. Diskursen om Afrika sætter dagsordenen for praksis i feltet, i og med 

at det er diskursen om Afrika, som definerer de objektive strukturer, i forhold til hvad 

’udvikling’ og ’stærke stater’ er et udtryk for. Herigennem også hvordan idealet om stærke 

stater opnås gennem den liberale norm om god regeringsførelse. Disse objektive strukturer 

udgør rammen for NEPADs udfoldelsesmuligheder. 
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Herigennem synliggøres netop de positioner, organisationer kan indtage på feltet, som i 

analysen henholdsvis er NEPAD og Danida. Positionerne konstituerer magt relationer og 

dominansen over det afrikanske udviklingsfelt og dermed også den symbolske magt. 

(Emirbayer & Johnson  2008). Således er magten på det afrikanske udviklingsfelt afhængig af, 

hvilken position der tages i forhold til de objektive strukturer. Dette skal udforskes i en analyse 

af empirien 

 

2.2.2. Kapital 
For at kunne analysere, hvilken logik der eksisterer på det afrikanske udviklingsfelt, som 

medkonstruerer feltet, må jeg danne mig et overblik over de kapitaler, som gør sig gældende 

(Emirbayer & Johnson 2008: 11). Kapital fungerer og eksisterer kun i relation til feltet. Den 

agent som besidder værdifuld kapital bevirker, at agenten har rådighed over de konkrete og 

symbolske produktions- og reproduktionsmekanismer, der giver ret til at fastsætte reglerne for 

et felts funktionsmåde, og tilegne sig de goder, der produceres i det. Samtidig er det feltet, som 

bestemmer, hvilken kapital som kan betragtes som værdifuld i forhold til den værdisætning 

eller hierarkisering af værdier, som eksisterer på feltet (Bourdieu & Wacquant 1997: 89). Min 

opgave er at fremanalysere de former for kapital, jeg mener yder indflydelse på det afrikanske 

udviklingsfelt, og herigennem hvorledes det positionerer NEPAD og Danida, som jeg betragter 

som vigtig i relation til NEPAD. 

Traditionelt, når vi hører om Bourdieus kapitaler, er det primært tre former for kapital, der 

lægges vægt på økonomisk, kulturel og social kapital. Den økonomiske kapital kan betragtes 

som adgang til finansielle og materielle goder. Den kulturelle kapital indbefatter uddannelse og 

sproglige kompetencer, der er afgørende for, hvorvidt aktører kan begå sig i samfundets højere 

kredse, som netop udviklingssystemet, hvor uddannelse og erfaring omkring, hvad god 

udvikling er, tilvejebringer denne kapital. Den sociale kapital henviser til den værdi man har i 

kraft af sit sociale netværk eller gennem medlemskab af en specifik gruppe, som programmet 

NEPAD, der tilhører sammenslutningen af afrikanske nationer igennem AU. Den sociale og 

kulturelle kapital kan endvidere investeres og omdannes til økonomisk kapital og omvendt.  

Der er dog stor forskel på, hvor svært det er at omdanne kapital. 

 

De kapitaler, som jeg i mit specifikke afrikanske udviklingsfelt opererer med, lægger sig, 

ligesom feltets liberale logik og regler, op ad den overordnede forståelseshorisont, i diskursen 
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om Afrika. Det afrikanske kontinent positionering yder således også indflydelse på feltet, i 

forhold til det som kan betragtes som værdifuldt og legitimt. Kapitalerne, som yder indflydelse 

på NEPAD, vil jeg argumentere for er: Institutionel kapital, økonomisk kapital og i mindre 

omfang social kapital. Det bliver altså en regel om, at institutionel og økonomisk kapital 

hierarkiseres som værende de udviklingskapitaler, som er mest værdifulde, og herigennem at 

den statscentrerede kapacitetsforståelse får forrang.  

 

Institutionel kapital 

Den institutionelle kapital er den vigtigste i forhold til min forstående analyse af NEPAD og 

det afrikanske udviklingsfelt. Den institutionelle forståelse udspringer af vestens monopol på at 

danne ’stærke’ stater, politisk tænkning, demokratiske og liberale værdier. Den institutionelle 

kapital kan betegne staters styrke og interne institutionelle kapacitet, der favner den 

demokratiske gennemsigtighed og bureaukratiske udvikling. 

Det er kommunikationen, der udbreder begrebet state-building, som er vigtig. Begrebet drejer 

sig om at øge den institutionelle kapacitet, hvor det er ’stærke’ staters opgave at 

kapacitetsopbygge i udviklingslande, men også i forhold til konflikt- og krigsramte lande. 

State-building drejer sig om, at øge staters styrke igennem god regeringsførelse, forstået som 

deres evne til at planlægge og udføre politikker, til at implementere love og regler på en 

effektiv, transparent og legitim måde.   

Den institutionelle kapital er den magt, som følger af ureflekteret forståelse og udøvelse af 

rutiner, vaner og normer, og accept af de samfundsskabte rammer. Denne accept betyder, at der 

ikke sættes spørgsmålstegn ved den virkelighedsopfattelse, som disse institutioner skaber. 

Denne magt udøves således ikke, da den ligger indlejret i den institutionelle kapital. Det kan 

relateres til mine iagttagelser af andres iagttagelser af Afrika, som vi så det i indledningen, 

hvor kontinentets nationer frembringes som ’neopatrimoniale’ og som ’soft states’ eller svage 

stater. Således kan jeg også trække tråde til nogle af de grundlæggende politologiske projekter, 

som ofte fremlægges som en grundsten ved politisk tænkning omkring staters legitimitet. Her 

kan der nævnes adskillige indflydelsesrige teoretiske projekter, som eksempelvis Machiavellis 

’Fyrsten’, som mange mener er grundlæggende for ideen om magt og voldmonopol i forhold til 

de institutioner, vi bygger vores liberale samfund på i vesten. Men som jeg tidligere fremlagde, 

så argumenter Fukuyama og Krasner netop som Machiavelli for, at hvis en fyrste eller 

magthaver skal kunne udøve legitim magt, er det en forudsætning, at denne udøves i statens 
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interesser, aldrig personlig interesse. Machiavelli skelner således mellem den personlige moral, 

som må være pletfri, og den offentlige moral, hvor handlingerne er legitime, og stiller således 

skarpt på, at de tjener statens eller fællesskabets interesser. 

Det er netop det moralske projekt, der går igen, også i forhold til de institutioner vi tror på og 

opbygger vores samfund på, men bliver blinde overfor, i og med, at det bliver en del af vores 

virkelighedsopfattelse. Her kan Bourdieu og Foucault igen sammenspille i en analytik af 

NEPAD. 

 

Økonomisk kapital 

Den økonomiske kapital er selvfølgelig også en vigtig faktor i forhold til at skabe legitimitet 

omkring sig selv i det afrikanske udviklingsfelt. Specielt i forhold de internationale 

institutioner, som samarbejder med NEPAD, men langt hen af vejen også i forhold til de 

interne forhold NEPAD og landene i mellem, ved implementering af prioriteter. Ved den 

økonomiske kapital kan der sættes lighedstegn med de finansielle ressourcer, som feltet 

indeholder, og hvorledes også finansielle goder er medkonstituerende og betingende for 

NEPADs legitimitet og ledelsesmuligheder. 

Den økonomiske kapital skal således ikke kun iagttages og forstås i forhold til, at det er en 

udefrakommende ressource, men i høj grad også som en kapital, som arbejder indefra.  

 

Social kapital 
Som forklaret før, så bidrager den sociale kapital med en forståelse for, hvorledes 

medlemskabet af et specifikt socialt netværk eller tilhørsforholdet til en gruppe henviser til den 

værdi, man kan tilegne sig i kraft af dette tilhørsforhold. Dette kan også spores til mine fund 

med Foucault, hvor det at være en del af vesten, efter den kolde krig, blev konstrueret som 

værende i direkte tilknytning til frihed, demokrati og dertil hørende legitimitet. Det at være et 

medlem af det ene eller det andet netværk – her Afrika – har stor betydning i forhold til 

legitimitet og den samlede symbolske magt, som jeg vil fremlægge nedenfor. Dog er det ikke 

en kapital, som jeg direkte vil analysere ud fra, men mere en bagvedliggende foranstaltning, 

som er vigtig i forståelsen af dynamikken på det afrikanske udviklingsfelt.  

2.2.4. Habitus 
Habitus er det led som forbinder de objektive strukturer i feltet på den ene side, og på den 

anden side hvordan aktørerne subjektivt forholder sig til disse. Habitus forstået som et system 
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af varige og foranderlige positioner, der fungerer som ramme for den måde, hvorpå den enkelte 

aktør oplever og handler, og sammenfatter altså aktørens position i det sociale rum. Jeg vil ikke 

bevæge mig videre med begrebet habitus, på trods af at det hænger relationelt sammen med de 

andre begreber, jeg vælger at benytte mig af, da der ikke vil være mulighed for at danne mig en 

forståelse af NEPAD internt – altså med dem som besidder stillinger og som opretholder 

programmet. Min interesse ligger netop mere i, hvorledes NEPAD som organisation indtager 

en plads på feltet mellem nationalstater og dens partner Danida. 

2.2.3. Symbolsk Magt 
For at tilegne sig magten på feltet, må der erhverves tilstrækkelig med kapital for at opnå den 

symbolske kapital, der videre konstituerer den symbolske magt. Den symbolske kapital er 

således ikke en kapitalform i sig selv. Det er hvad de andre kapitalformer bliver til, når de 

anerkendes som en legitim værdi i mit specifikke felt. Den symbolske kapital er altså 

anerkendelse, og de der i et socialt felt ejer mest anerkendt kapital, vil også besidde mest 

symbolsk kapital og derfor mest agtelse og magt.  Ved at investere sin kapital kan en gruppe 

videreføre sin kapitalbeholdning, og dermed opretholde de sociale strukturer, og dette kan også 

sættes i relation til den sociale reproduktion, netop som det kan iagttages i genealogien om 

Afrika. 

De forskellige materielle og immaterielle former for kapital skal, i et bredt perspektiv, forstås 

som ressourcer i det afrikanske udviklingsfelt. Ved at erhverve sig disse ressourcer gives der 

adgang til magten på feltet. 

 

I analysen vil jeg lægge vægt på Bourdieus begreb om symbolsk magt. Symbolsk magt opstår i 

samspillet mellem agenterne på feltet, og dette dominansforhold skabes på baggrund af en 

ureflekteret tilslutning fra den part, som bliver domineret (Bourdieu & Wacquant 1997, 151). 

Denne tilslutning udspringer af en miserkendelse hos agenten, der udsættes for den symbolske 

magt, fordi agenten ikke opfatter den symbolske magt som magt, men blot accepterer tingenes 

tilstand, som de er. Den ureflekterede accept sker igen på baggrund af, at agenten ser en del 

forhold som naturlige, og derfor ikke sætter spørgsmålstegn ved dem. Dette skyldes, at den 

dominerede agent har internaliseret de strukturer, som udgør deres verden omkring dem. 

Hvilket ses ved, at de dominerede benytter sig af de kategorier, som er udtryk for de 

dominerendes synsvinkel (Bourdieu & Wacquant 1997, 152) eller som Bourdieu også betegner 

det, det universelle synspunkt, som dominansen resulterer i (Mikmeyer & Villadsen 2007: 77).  
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På denne måde er den undertrykte part med til at opretholde dominansforholdet. Den 

symbolske magt skabes gennem kommunikationen mellem agenterne, og således rummer alle 

situationer med kommunikation mellem agenter muligheden for, at der udøves symbolsk magt. 

Bourdieu mener ikke, at alle agenter har lige mulighed for at udtrykke sig, og det er netop 

derfor, at der ikke eksisterer et sprogligt fællesskab (Bourdieu & Wacquant 1997, 130). Dette 

betyder, at sprog er en ressource, som ikke er til rådighed for alle i samme mængde (Bourdieu 

& Wacquant 1997, 131). Feltets liberale logik og kapitaler hænger således også tæt sammen 

med den symbolske magt, der eksisterer i forhold til udvikling og i sammenhæng med 

NEPAD. 

 

Dette kan også sættes i sammenhæng med Foucaults brug af subjektpositioner, og hvem der 

bliver udelukket, og hvem der bliver tildelt talepositioner, der kan frembringe viden og dermed 

magt over andre. Bourdieu mener i stil med Foucault, at denne symbolske magt, kun kan 

udøves fordi den ikke iagttages som magt. Det kan altså kun ske, så længe de undertrykte 

aktivt samarbejder med de agenter, som undertrykker dem (Mikmeyer & Villadsen 2007: 78).  

I forhold til det afrikanske udviklingsfelt leder jeg i min analyse efter de temaer, som kan 

iagttages som en reproduktion af feltets magt, samt værdisættelse af de kapitaler, som jeg 

mener er gældende for feltets logik.  

2.3. Iagttagelsespunkter  
Meningen med at skifte iagttagelsespunkt igennem denne afhandling, er så vidt muligt at give 

analysen af kommunikationen omkring NEPAD en så fyldestgørende og omfattende plads som 

muligt. Derfor vil de samarbejdspartnere, som jeg mener er vigtige i forhold til NEPAD, blive 

repræsenteret herigennem. 

Analysedelene et og to vil blive opbygget på samme måde. Herigennem vil det være analytisk 

muligt at danne grundlag for at sammenligne og diskutere de magtrelationer, som eksisterer i 

hvert niveau. Den sidste del af afhandlingen vil fungere som en sammenfatning og diskussion 

af de to analysedele, i forhold til de implikationer og betingelser kommunikationen konstituerer 

i forhold til NEPAD og dens organisatoriske muligheder. 

Analyserne er specifikke i forhold til iagttagelser af NEPADs iagttagelser, og iagttagelser af 

Danidas iagttagelser, og således vil det empiriske fokus også specifikt være igennem 
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henholdsvis NEPADs og Danidas officielle strategier, samt i særdeleshed mine kvalitative 

interviews af nøglepersonen i hver organisation. Herigennem vil analysen ikke kunne sige 

noget generelt omkring NEPADs integration, mandat og virke internationalt eller regionalt i 

Afrika, men det kan give en ide omkring hvilke problemstillinger NEPAD kommunikativt står 

overfor, og kan dermed lægge op til en diskussion i et bredere perspektiv i forhold til NEPADs 

muligheder som helhed. Det kan altså give et diskussionsgrundlag for, hvorledes NEPADs 

generelle betingelser for ledelse hænger sammen med kommunikationen, og i forhold til at 

kunne udfylde den rolle, de selv og deres partnere iagttager som værende intentionen. 

2.3.1. Analysedel 1 
Det første iagttagelsespunkt jeg vælger at iagttage ud fra, er i forhold til NEPADs 

selviagttagelser af programmet. Jeg ønsker at fremanalysere de meninger, som er indlejret i 

NEPAD igennem deres egne iagttagelser og i forhold til en kontinental afrikansk selvforståelse 

og kontekst. Dette har sit afsæt i iagttagelser af afrikanske visioner, som centrerer sig omkring 

’pan-africanism’, som NEPAD og AU er en institutionalisering af, og derved bygger deres 

kommunikation op omkring, for at opnå ’den afrikanske renæssance’. Samtidig vil der i mindre 

grad være fokus på, hvorledes nationalstater forholder sig til NEPADs strategier, og hvorledes 

NEPADs prioriteter kan integreres og implementeres. 

 

Analysen vil tydeliggøre, at der ikke sættes spørgsmålstegn til de objektive strukturer, der 

eksisterer på det afrikanske udviklingsfelt, der udspringer fra diskursen om Afrika, og i 

forlængelse heraf, at der ikke sættes spørgsmål ved, hvilke temaer og idealer der i det hele 

taget kan kommunikeres om. Samtidig hvordan muligheder for kommunikation konstituerer 

præmisserne for NEPADs ageren på feltet, og hvorledes NEPAD positioneres herigennem. 

Analysens fokus er på den struktur, som fordrer, at udviklingen i forhold til diskursens og 

udviklingsfeltets temaer er udgangspunktet – Der bliver ikke sat spørgsmålstegn ved, om 

udviklingen overhovedet er fordelagtig eller ønskværdig, og hvorvidt det egentlig er 

kommunikeret fra NEPAD selv. Dette sætter netop gang i de tidligere nævnte kapitalformer, 

der produceres indenfor feltet.  

 

Samtidig vil jeg iagttage, hvorvidt NEPAD har internaliseret det afrikanske udviklingsfelts 

principper om en specifik afrikansk kategorisering, som kendetegner sig ved mangel på 

institutionel kapacitet. Herigennem om NEPAD iagttager denne kategorisering som 
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problematisk, og handler hen i mod det liberale ideal igennem NEPADs praksisser. Jeg vil 

iagttage om der i så fald er tale om, at NEPAD indtager en position, og således reproducerer 

feltets strukturer og opretholder den symbolske magt. 

Jeg ønsker altså at iagttage, hvilke temaer og teknikker NEPAD benytter sig af til at opretholde 

det afrikanske udviklingsfelts præmisser, og hvordan de rent praktisk udformes i organisatorisk 

praksis og policy implementering, og herigennem hvorledes NEPAD positioneres i forhold til 

feltet. 

2.3.2. Analysedel 2 
I analysedel to vil jeg bevæge mig hen til mit næste iagttagelsespunkt, som er Danmarks 

udviklingsorganisation Danida og dens iagttagelser af NEPAD. Her vil jeg analysere de 

forståelser og meninger, der foreligger omkring NEPAD i dansk kontekst. Mit fokus vil være 

specifikt i forhold til Danmarks iagttagelser af samarbejdet med Afrika og dermed også 

NEPAD. 

 

Det paradoksale forhold, som jeg mener eksisterer i forhold til NEPAD, hvor der på den ene 

side støttes op omkring initiativerne i og omkring NEPAD, og Danida på den anden side 

samtidig selv opretholder og er en del af det udviklingsfelt, som sætter den overordnede ramme 

for handlen. Herigennem vil jeg iagttage, hvorledes der rent praktisk, igennem 

kommunikationen af samarbejdet med NEPAD og Afrika som helhed, produceres en specifik 

opfattelse af institutionel formåen og dertilhørende temaer og regelsæt i forhold til NEPAD, på 

trods af viljen til succes. 

 

Jeg vil analysere, hvordan kommunikationen skaber og producerer værdierne og temaer på det 

afrikanske udviklingsfelt, og iagttage hvorledes Danidas iagttagelser af deres egne vestlige 

liberale praksisser, bliver idealet i forhold til kommunikationen af NEPAD. Samtidig vil jeg se 

på, hvordan temaer indenfor det afrikanske udviklingsfelt udstikkes og opretholdes gennem 

Danidas kommunikation. Således vil fokus hovedsagligt være på, hvordan feltets 

magtstrukturer dannes og opretholdes af Danida i forhold til det afrikanske udviklingsfelts 

værdier, og hvad denne værdiskabelse betyder i relation til NEPAD. Herigennem altså iagttage, 

hvordan den symbolske magt rent praktisk udspilles i kommunikationen, på trods af Danidas 

officielle støtte til NEPAD initiativet. 
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2.4. Diskussion af analysedel 1 og 2 

I diskussionen vil jeg opsamle de pointer, som er fremanalyseret i forhold til mine 

iagttagelsespunkter. Herigennem vil diskussion lægge op til en forståelse af, hvorledes 

NEPADs organisatoriske og ledelsesmæssige muligheder er betinget af det afrikanske 

udviklingsfelt. Samtidig vil der diskuteres, hvilke konsekvenser det således har, for de 

målsætninger NEPAD har, sat i forhold til det paradoks jeg mener at kunne iagttage i min 

problemstilling. Netop det, at de aktører, som agerer indenfor feltet, forfølger samme mål 

omkring udvikling af kontinent, men at denne udvikling samtidig er med til at modarbejde sig 

selv igennem kommunikationen. Herigennem sætte spørgsmålstegn ved udviklingsfeltets 

temaer, og hvor kommunikationen fordrer underkastelsesprocedurer, som modarbejder de 

egentlige mål og NEPADs virke.  

2.4. Valg og fravalg 

I dette afsnit vil jeg gøre rede for de valg, jeg har truffet i forhold til min analysestrategi, og 

dermed på samme tid også argumentere for de fravalg, der således ligger heri. 

I forhold til de teoretiske elementer, som jeg har valgt at benytte mig af, har jeg centreret min 

forståelseshorisont samt analysedel ud fra de begreber, som jeg mener, giver mening til at 

besvare min problemformulering. 

Først og fremmest har jeg fravalgt at gå videre i dybden med Michel Foucaults begrebsverden 

og metoder, da jeg mener benyttelsen af hans begreber om genealogien samt viden, magt og 

moralske styringsformer, kan danne grundlag nok til en overordnet forståelse og debat af 

Afrika og dermed også diskursen om Afrika. Endvidere i brugen af Pierre Bourdieu har jeg 

ikke benyttet mig af hele hans praksisteori, dette fravalg er både taget i forhold til omfanget af 

aspekter, som analysen ville dreje sig om, men mest af alt fordi mit undersøgelsesområde ikke i 

særlig grad interesserer sig for NEPADs habitus, altså de motiver eller baggrunde hvorfor 

stillinger internt i organisationen besiddes og i så fald hvilke betydninger, det personlige præg 

vil have på organisationens beskaffenhed. Mit mål er at iagttage kommunikationen i og 

omkring NEPAD, og hvorledes NEPAD integreres i forhold til det afrikanske udviklingsfelt. 

Dog kunne brug af habitus begrebet muligvis godt have ydet en større og mere holistisk 

forståelse af NEPAD. 
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I forhold til de to iagttagelsespunkter jeg har valgt at iagttage ud fra, altså NEPAD og Danida, 

har jeg således også fravalgt at brede min analyse yderligere ud. Jeg har ikke medtaget flere 

institutioner og organisationer i en analyse af iagttagelser af NEPAD. Dette kan bidrage med et 

empirisk og analytisk fokus, som ikke havde været muligt i samme udstrækning, hvis mange 

iagttagelsespunkter var inddraget. Naturligvis er der mange indflydelsesrige aktører, såsom FN, 

Verdensbanken og andre internationale institutioner, som yder indflydelse på NEPAD og det 

afrikanske udviklingsfelt. Ligeledes inddragelse af kommunikationen, som kan iagttages fra 

afrikanske stater, kunne være relevante at inkludere mere detaljeret end de er. 

2.5. Empiri og empiriske implikationer 

I forhold til den empiri jeg selv har produceret, samt den sekundære empiri jeg benytter mig af, 

er der nogle implikationer i forhold til det empiriske grundlag i forhold til denne afhandling. 

Først og fremmest har jeg generelt haft et problem ved mit valg af emne i forhold til NEPAD, 

som er et område hvor der eksisterer et minimalt empirisk grundlag, og hvor tidligere 

forskningsarbejde er yderst begrænset. Jeg har både valgt at iagttage denne mangel som en 

indikator på, at det som siges om et emne, kan fastslå kommunikativ mening på lige fod som 

det, der ikke siges. Altså at det manglende fokus i forhold NEPAD som Afrikas 

udviklingsprogram ligeledes har en betydning i forhold til det, som er skrevet og sagt. Samtidig 

har jeg således benyttet mig af empiriske ressourcer, som jeg mener konstruerer det Afrika 

specifikke udviklingsfelt, jeg arbejder hen i mod en forståelse af.  

 

Eksempelvis når man laver en avanceret søgning på infomedias søgemaskine for danske 

artikler, kommer der kun 8-9 mere eller mindre relevante artikler frem omkring AU og 

NEPAD indenfor en femårig søgeperiode. Samtidig er artikelsøgning internt i Afrika svært, da 

det ikke er ligetil at finde søgemaskiner hverken til akademiske tekster, men heller ikke i 

forhold til almene avisartikler. På samme tid er kontinentets regerings hjemmesider også 

mangelfulde, og information er svær at finde i forhold til NEPADs daglige strategiske 

indflydelse på et nationalt niveau. I en dansk kontekst, hvor jeg flere gange er blevet henvist til 

Afrikastrategien i forhold til Danmarks samarbejde med NEPAD, har det også været 

problematisk at finde empiri, der henviser til forholdet mellem Danida og NEPAD. Altså er de 

officielle strategipapirer på sin vis også mangelfulde for mit undersøgelsesområde. 
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Således er mine valg af sekundær empiri baseret på artikler omhandlende udvikling i Afrika, 

afrikanske stater og selvfølgelig officielle strategipapirer. Ligeledes har jeg benyttet mig af de 

hjemmesider, som samarbejder på et regionalt eller internationalt niveau med Afrika.  

Herigennem har jeg kunne indskærpe en forståelse af kommunikationen, der eksisterer i 

forhold til Afrika specifikt i forhold til udvikling og dermed udarbejde min konstruktion af 

diskursen om Afrika og det afrikanske udviklingsfelt, som giver mening i forhold til min 

problemstilling.  

 

Således har der ikke været meget empiri, som tilnærmer sig kommunikation, som er specifik 

omkring NEPAD, og derfor har jeg lavet to kvalitative interviews i forhold til at identificere 

NEPADs selviagttagelser og rolle som program, samt at synliggøre Danidas forhold til 

NEPAD for at etablere en forståelse for, hvordan NEPAD iagttages udefra.  Jeg har kunne 

iagttage den kommunikative mening ud fra disse to dybdegående kvalitative interviews af de to 

nøglepersoner, som jeg mener er vigtige i frembringelsen af netop de diskursive forhold, som 

gør sig gældende på det afrikanske udviklingsfelt, og således har de to interviews et 

fremtrædende fokus i analysen, netop i forhold til vigtigheden af de forståelser, som de danner.  

Gennem mine interview har det været muligt at bidrage til en iagttagelse af, hvorledes 

henholdsvis NEPAD iagttager sig selv, og hvorledes Danida iagttager NEPAD. Begge 

interviews er opbygget efter en samtalestil, som jeg mener har været vigtig, for ikke at være 

ledende for udfaldet af mine spørgsmål, og således ikke søger en specifik mening. Jeg har 

således udarbejdet nogle spørgsmål og emner, jeg kunne holde mig til, men samtidig åbnet op 

for en samtaleteknik, hvor jeg kunne samle tråde op og spørge videre i forlængelse af, hvad der 

blev sagt. Således har jeg kunne lade henholdsvis NEPAD og Danida konstruere deres egen 

iagttagelser. 
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3. ANALYSE 

I dette kapitel vil jeg, jvf. min analysestrategi, gennemgå to forskellige analyser i forhold til 

iagttagelsen af NEPAD. Omdrejningspunktet er således at analysere de kommunikative 

strukturer, som jeg mener yder indflydelse på NEPADs position og integrering internationalt 

samt internt i Afrika. Jeg vil således argumentere for, at der i kommunikationen eksisterer 

magtmekanismer, der hindrer NEPAD i at agere på det afrikanske udviklingsfelt, på trods af 

ønsket om udvikling af kontinentets egne interne udviklingstiltag både internt og eksternt. 

Igennem NEPADs selviagttagelser og Danidas iagttagelser af NEPAD frembringes de faktorer, 

som er vigtige i en forståelse af, hvorfor kommunikationen på feltet og de tilhørende tematiske 

aspekter, er grundlæggende kriterier for NEPADs succes, og herigennem argumentere for, at 

den vestlige liberale logik er konstituerende for de diskursive mekanismer, som reproducerer 

NEPADs position gennem diskursive praksisser i det afrikanske udviklingsfelt. 

3.1. NEPADs selviagttagelser 

I følge NEPADs egen kommunikation, iagttages programmet overordnet på følgende måde:  

”NEPAD is a comprehensive programme, it includes basically all aspects of development 

beyond even physical projects to the way Africans thinks, the way we do things and our 

philosophy, and our vision” (Rukato 2009).  

Rukato betragter programmet, som en holistisk måde at se udvikling på. NEPAD er således en 

strategi, som både fordrer fysisk udvikling såvel som udvikling af, hvorledes kommunikative 

normer som visioner, tanker og filosofier kan udvikles i en afrikansk kontekst. I NEPAD 

strategien fra 2001 kommunikeres til medlemslande og samarbejdspartnere, hvad NEPADs 

primære mål er i forhold til at opnå udvikling på det afrikanske kontinent.  

3.1.1. Reproduktion af liberale magtstrukturer 
Dette afsnit har til formål, at analysere hvordan NEPAD udformer programmet ud fra 

specifikke tilgange til udvikling, og herigennem frembringe hvorledes det afrikanske 

udviklingsfelts liberale logik og temaer, reproduceres af NEPAD selv. Dette skal sættes i 

sammenhæng med den disposition, som NEPAD bringer med sig fra diskursen om Afrika, og 
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hvorledes Afrika ikke iagttages som bestående af ligeværdige stærke stater, men et kontinent 

der har brug for bistand og kapacitetsopbygning. 

 

NEPAD er en vision og en strategisk ramme for Afrikas udvikling, og NEPAD dokumentet har 

til formål at fremme en integreret socio-økonomisk udviklingsramme for Afrika. NEPAD blev 

altså designet for at sætte fokus på de udfordringer, det afrikanske kontinent står overfor i dag. 

Områder såsom den stadig voksende fattigdom, underudvikling og marginaliseringen af 

Afrika, som ifølge NEPAD og AU selv, står overfor et radikalt behov for innovation med 

initiativ fra de afrikanske ledere til at udvikle en ny vision, der vil garantere Afrikas fremvækst. 

(NEPAD 2001: 1)  

 

NEPAD strategien argumenterer for, at ved at følge visse retningslinier og fokusområder, som 

kommunikeres gennem programmet, vil NEPAD kunne afhjælpe kontinentets problematikker 

igennem initiativer, som Afrika selv har udviklet og defineret.   

Således er NEPADs primære mål at bekæmpe fattigdom, stedfæste de afrikanske lande, både 

individuelt og kollektivt, på vejen til stabil vækst og udvikling, at standse marginaliseringen af 

Afrika i globale processer, sikre dens fulde og udbytterige integration i den globale økonomi, 

samt at fremskynde processen for ligestilling. (NEPAD 2001: 11-12) 

 

Ifølge NEPAD går principperne for programmets prioriteter på god regeringsførelse, som et 

grundlæggende krav for fred, sikkerhed og langsigtet politisk og socio-økonomisk udvikling på 

hele kontinentet. Udviklingen i Afrika skal bl.a. sikres ved kontinentets ressourcer og folkets 

opfindsomhed. NEPAD understreger, at det er vigtigt med afrikansk ejerskab og lederskab, 

ligeledes med en bred og omfattende deltagelse fra alle de sociale sektorer, og partnerskab 

mellem og iblandt det afrikanske folk, altså bottom-up approach, hvor udvikling kommer 

indefra. Der ønskes en fremskyndelse af regional og kontinental integration, at opbygge 

konkurrencedygtigheden i de afrikanske lande og ligeledes på hele kontinentet, samt at 

opfordre til et nyt internationalt partnerskab, der skal mindske uligheden mellem Afrika og 

resten af verden. Det skal hertil sikres, at alle partnerskaber med NEPAD langt hen ad vejen er 

i forlængelse af FNs ’Millenium Development Goals’ og andre mål om udvikling, der er 

opnået konsensus om (NEPAD 2001: 10 & 15 ). NEPADs ”Programme of Action” er et 
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holistisk, omfattende og integreret udviklingsinitiativ, for at sikre Afrikas fremvækst guidet af 

god regeringsførelse. (NEPAD 2001:  16-17). 

Visionerne er således at etablere forholdene for bæredygtig udvikling, og dette sikres gjort via 

fred og sikkerhed, demokrati og god regeringsførelse både politisk, økonomisk og 

virksomhedsmæssigt, igennem regionalt samarbejde og integration, og til sidst men ikke 

mindst via infrastrukturel kapacitet. (NEPAD 2001: 18).  

 

De første og grundlæggende aspekter, der tages fat på i NEPAD strategien, iagttager jeg som et 

begyndende forsøg på at tage del i det afrikanske udviklingsfelt. Accepten af feltets 

overordnede regler og de liberale strukturer ses i forhold til måden, der kommunikeres, både i 

NEPADs prioriteringsområder og igennem hvilke temaer, som skal forfølges for at opnå disse. 

Denne accept af det afrikanske udviklingsfelts liberale logik, kan iagttages som forsøg på ikke 

at blive udelukket fra spillet om feltets ressourcer, og hvorledes der kan opnås tilgang til disse 

(Emirbayer & Johnson 2008: 18). Samtidig er NEPADs tematiske indhold, som demokrati og 

god regeringsførelse, også en indikator på, hvorledes der ikke søges alternativer til den vestlige 

liberale tilgang til, hvordan udvikling kan opnås, og hvilke metodiske aspekter der ellers kan 

være med til at opnå denne udvikling. Mere præcist, så reproducerer NEPAD den forestilling, 

som eksisterer i forhold til afrikanske staters mangel på kapacitet, og hvordan feltets værdier 

hierarkiseres, som den eneste måde at løse denne problematik.    

 

Det er netop kapitalen, som jeg betegner som institutionel, hvor demokratiets grundpiller, 

såsom god regeringsførelse, har opnået en sandhedsstatus. En status som konstitueres i en slags 

ækvivalenskæde i forhold til, hvad der betegnes som byggeklodser til at fundamentere god 

udvikling, samt hvordan det moderne liberale demokrati er højeste ideal, som kan opnås. Med 

ækvivalens mener jeg altså, at den liberale kultur, som diskursen om Afrika også 

understregede, altid er vilkårlig i den forstand, at den ikke kan udledes af universelle eller 

almengyldige principper. Ingen kultur, og dermed heller ikke udviklingsfeltets logik, kan 

objektivt gøre krav på at være mere ’sand’ eller moralsk rigtig end nogen anden logik. Men i 

forhold til det afrikanske udviklingsfelt, bliver denne logik accepteret som gyldig for NEPAD 

strategien, og fremhæver også NEPADs accept af feltets betingelser.  

Jeg iagttager således kommunikationen som en måde at anerkende dette kohærente system af 

meninger, der tilsammen konstituerer en kultur af liberale idealer. Det udspringer altså af de 
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objektive relationer imellem positioner i det sociale rum, som jeg bevæger mig i, og modsvarer 

således også NEPADs objektive betingelser for at indtage en position, der selv producerer en 

legitim kultur. Dermed bliver NEPAD programmets tematiske udviklingstiltag et symbolsk 

udtryk for en social realitet og dermed position for NEPAD – en realitet og kultur, hvor kun 

specifikke liberale elementer iagttages som legitime.  

Ud fra NEPADs disposition kan der ikke vælges at iagttage tematiske udviklingstiltag på en 

kritisk måde, og NEPADs dispositionering, i forhold til de allerede indlejrede objektive 

betingelser, som diskursen om Afrika påpegede, er således medvirkende til, at NEPAD må 

indtage en magtdomineret position i det afrikanske udviklingsfelt, hvor det ikke er muligt at 

yde indflydelse på de liberale praksisformer, som feltet fordrer. Denne reproduktion af en 

liberal logik iagttages også af NEPAD selv. 

 

“Where are our philosophers? Where are our thinkers in Africa? I think that is a real need in 

Africa. We need our own thinking – do we even have a thinking. Because we copy too much 

from others – we are not grounded, our thinking is not grounded. We reproduce what is 

already there” (Rukato 2009). 

 

Således er der i NEPAD altså opmærksomhed på dens position i feltet. En position der 

reproducerer feltets liberale kultur, på trods af, at NEPAD selv er klar over, at rammen for det 

afrikanske udviklingsfelt følger specifikke idealer, som ikke giver taleplads til alternativ 

kommunikation omkring, hvordan udvikling ellers kan tage sig ud. Umiddelbart indikerer 

citatet en form for modstand til feltets magtdominerende kommunikation, men NEPADs 

indlejrede disposition tillader alligevel ikke, at der kan sættes spørgsmålstegn ved den 

eksisterende sociale realitet, og derfor indtager NEPAD således også en domineret position i 

feltet. Dette kan også iagttages i forhold til den del af statebuilding begrebet, som lægger vægt 

på rettighedsbaseret og lovmæssige aspekter. 

3.1.2. Den rettighedsbaserede magtmekanisme  
Dette afsnit vil analysere, hvorledes en rettighedsbaseret tilgang til udvikling er en 

magtmekanisme, som konkretiserer den liberale logik. Herved argumenteres for, at det 

rettighedsbaserede samfund er en konkretisering af magtstrukturen på feltet, og dermed også 

NEPADs dominerede position, i og med, at NEPAD forsøger at efterleve idealet omkring et 
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rettighedsbaseret samfund på trods af, at det i en afrikansk kontekst muligvis ikke fordrer den 

ønskede udvikling. 

 

De generelle lovmæssige og rettighedsbaserede tilgange, som NEPAD vil implementere, er 

eksempelvis i forhold til menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, samt opretholdelse 

af ejendomsretten. Samtidig lægges der også stor vægt på, at de nationale konstitutioner 

overholdes, så som ved demokratiske valg. I NEPAD sættes der faktisk lighedstegn mellem 

politisk god regeringsførelse og lovmæssige aspekter.  

Dette kan iagttages i NEPADs deklaration omkring demokratiske principper som ønsker at 

opretholde demokratiske processer og reformer i lighed med dem, der observeres i 

donorlandene eller stærke stater; lighed for loven; retten til at forme og tilslutte sig politiske 

partier og handelsunioner; gennemsigtige, pålidelige og deltagende statsstyrer, der modarbejder 

korruption og udformer politikker, som baseres på civilsamfundets ønsker (NEPAD 2002: 3-4). 

Det rettighedsbaserede samfund er derfor også et vigtigt aspekt i en forståelse af NEPADs 

kommunikation, og dermed position på det afrikanske udviklingsfelt. Det, som AU og dermed 

NEPAD lægger til grundlag for udviklingen hen imod et demokratisk ideal, starter i bund og 

grund med menneskerettigheder, arbejdsmarkedsrettigheder og andre lovmæssige aspekter. 

Afsnittet kan altså iagttages som en konkretisering af, hvorledes det afrikanske udviklingsfelts 

magtstrukturer efterleves af NEPAD igennem lovmæssige aspekter, på trods af kommunikativ 

modstand. 

 

Et godt sted for en iagttagelse af, hvorledes det afrikanske udviklingsfelts logik er specifikt i 

forhold til en liberal forståelse, er på området omkring arbejdsmarkedsrettigheder. Dette kan 

tydeliggøres i citatet nedenfor. Rukato (2009) refererer til samarbejdet med Kina, og hvorledes 

Kina som ’verdens fabrik’ iagttages som det sted, hvor der kan erhverves billige varer, og for 

en opretholdelse af dette ses der således igennem fingre med rettigheder på arbejdsmarkedet. 

Her er det altså ikke de liberale rationaler og moral, som vi ser det med diskursen om Afrika og 

i forhold til det afrikanske udviklingsfelt. I forhold til eksempelvis Kina er det så at sige 

’tilladt’ at overskrive basale arbejdsmarkeds- og menneskerettigheder, da verden efterspørger 

flere og billigere varer, på trods af at rettigheder overskrides. 
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“We do not have a leader that can say lets focus on, even if its one country – empower one 

country, to be our China. Because we see how China has accelerated and then we would have 

our workers also the congress of Trade whatever who work 5 hours, you see the Chinese – I 

believe that Europe was not build on Human Rights! Human rights come later. Where we are 

now you say to a person you must demand your 30 minutes to go and have tea, yeah you must 

demand… You see the Chinese they work like slaves! They work like 12-13 hours a day” 

(Rukato 2009). 

 

Herigennem tydeliggøres en væsentlig betragtning af, hvorledes forskellige udviklingsfelter 

har forskellige logikker og kulturer, og at det afrikanske udviklingsfelt på området med det 

rettighedsbaserede samfund ikke konstitueres efter samme præmisser, som for eksempel i 

Kina. Feltet tematiske udviklingsmetoder, hvor der sættes lighedstegn mellem rettigheder og 

liberale demokratiske værdier, kendetegnes ikke af NEPAD som værende lig udvikling. 

Sammenligningen med Kinas økonomiske vækst og dertilhørende arbejdsetik indikerer denne 

miskendelse. Dog er det ikke tegn på et forsøg på at gøre op med den liberale logik på feltet, da 

NEPAD samtidig arbejder hen imod at opnå disse rettigheder, men nærmere en refleksivitet, at 

det afrikanske udviklingsfelts logik insisterer på idealet omkring rettigheder på 

arbejdsmarkedet, hvis der skal spilles med i en kamp om at tage del i ressourcerne.  

Dette iagttages også af NEPAD netop i forhold menneskerettigheder generelt, og at disse 

rettigheder ikke kan opbygge de ønskede stærke statsformationer og dertilhørende kapacitet  

 

“They have human rights because their forefathers have suffered for it, the rights, they build 

their infrastructure. They want Africa to jump over certain steps. Why would you leave work at 

4 when the work has not been done and why has it not been done – because it is my right, now 

it’s you’re right but it is a big problem. For me I think it is a big problem! We cannot have 

something we haven’t invested in and we’re not investing. Everybody is talking about rights – 

Rights don’t happen. We cannot have something we haven’t invested in and we’re not 

investing. Everybody is talking about rights – Rights don’t happen! We work for the rights! I 

mean if you say that I have a right to rest you must say: look here guys this is what I have 

done! There is also a right to work” (Rukato 2009). 

Citatet kommunikerer, hvorledes NEPAD iagttager, at den vestlige verden ikke historisk er 

bygget op omkring menneskerettigheder, at rettigheder i forhold til arbejde kun kan efterleves 
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som en slags gevinst, efter at visse udviklingsstadier er nået. Ifølge NEPAD er det altså 

problematisk, at dette skal efterleves af Afrika, for at kunne legitimere sig selv i forhold til 

verden, og hvorledes også det interne behov for rettigheder på arbejdsmarkedet er med til at 

underminere kontinentets egen udvikling. Egentlig antyder kommunikationen, at der i Afrika 

bør arbejdes hårdere, hvis idealerne omkring udvikling skal opnås i forhold til det afrikanske 

udviklingsfelt – et udviklingsstadie, som er standard som fx i EU.  

NEPAD er således opmærksom på, at rettigheder ikke nødvendigvis bidrager til de 

prioriteringer, som ønskes implementeret af NEPAD. Citaterne antyder, at der eksisterer en 

klar bevidsthed om, at det er et vigtigt tema, som ikke kan ignoreres på trods af, at det kunne 

være ønskværdigt at benytte sig af en alternativ strategisk vej. Dermed bliver det 

rettighedsbaserede samfund en konkretisering af, hvorledes der i feltet ønskes det samme, men 

alternativer til hvorledes mål skal nås, ikke tillades.  

Der sættes egentlig spørgsmålstegn ved det afrikanske udviklingsfelts vestlig liberale logik og 

kultur, men der er dog alligevel en klar accept af den symbolske magtforståelse, ved at 

implementere temaer som god regeringsførelse, der fordrer et rettighedsbaseret samfund. 

Herigennem styres NEPADs tematiske udviklingsproces igennem feltets idealer og regler 

velvidende om, at der kan være forskellige tilgange til samme mål. Det understreger, hvordan 

NEPADs dispositionering er indlejret i deres selvforståelse og dermed også valg af 

målsætninger – at målet er at opnå rettigheder, på trods af viden omkring dens manglende 

indvirkning på at nå de egentlige udviklingsmål.   

Herigennem iagttages tilgangen til menneskerettigheder ikke som én bestemt størrelse, og 

NEPAD iagttager dermed også at grænserne for hvordan menneskerettigheder forstås, må være 

en fortolkningsproces.  

 

“So where do human rights begin and end? And what are my responsibilities – it is a bit 

normative on how to interpret human rights“ (Rukato 2009). 

 

Ifølge Rukato (2009) er de regionale sammenslutninger også et vigtig led i opretholdelsen af de 

demokratiske principper, som ses i de lovmæssige sammenhænge nævnt i starten af dette 

afsnit. Det er de politiske og økonomiske entiteter, så som Southern African Development 

Community (SADC), der ifølge AU så vidt muligt skal arbejdes igennem. Således skal 
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problematikker og implementering af NEPAD prioriteter, også forsøges at blive løst i en sub-

regional sammenhæng. 

 

“Well I think it in the whole structure of the AU it was decided to use the economic 

communities as much as possible, we try and integrate them as much as possible. It is only if 

SADC has failed that it will go to the continental structures of the AU. So we try and solve 

problems on a regional basis. Regionally SADC has tried to do its best in Zimbabwe and even 

in Madagascar. They were the first to say that Madagascar you are out! Only when it was 

kicked out of SADC Madagascar was suspended from the AU as well. 

So the decisions will first come from the economic communities and then it will be 

incorporated into the AU as well. We’re trying to empower the regional communities to deal 

with those things before they become continental” (Rukato 2009). 

 

I forhold til opretholdelsen af demokratiske processer ved regeringsskifte og ved 

konfliktlignende situationer på kontinentet benyttes de regionale sammenslutninger til løsning 

af problematikker, som omhandler overtrædelser af lovmæssige principper. Denne udlicitering 

af ansvar til de regionale entiteter og dermed også i forhold til den empowerment rolle, som 

NEPAD indtager, skal styrke national staterne til at kunne behandle disse processer internt. 

Dette er med til at anskueliggøre, hvordan NEPAD viderefører feltets liberale logik og 

dertilhørende institutionelle prioriteringer ind i en national kontekst. Herigennem indtager 

NEPAD både en position i forhold til feltet som magtdomineret, samtidig med at NEPAD 

instruerer og kapacitetsopbygger de afrikanske lande til selv at implementere feltets kultur. 

 

Dette afsnit har konkretiseret, hvorledes NEPAD opretholder de dominansforhold, som 

eksisterer på feltet, på trods af opmærksomheden omkring alternativer til udvikling, som ligger 

udenfor det afrikanske udviklingsfelts logik. Kommunikationen, som tilskriver den 

institutionelle kapital en vigtig værdi, reproduceres af NEPAD selv igennem en lovmæssig 

mekanisme. En forklaringsfaktor på dette kan være i forhold til, at få tilgang til de økonomiske 

kapitaler på feltet. Så at sige accepteres feltets dominans, for derved at få del i de ressourcer, 

som er i stor mangel internt i Afrika.  
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3.1.3. Den ressourcemæssige magtmekanisme 
Dette afsnit har til formål at synliggøre den ressourcemæssige og økonomiske magtmekanisme, 

som er medvirkende til NEPADs magtdominerede position i feltet.  

Ifølge NEPAD strategien skal ressourcerne til at implementere programmet, mobiliseres ved en 

øget regional opsparing og investering, ved at tiltrække direkte investeringer fra udlandet samt 

øge kapital flow, gennem yderligere gældsreduktion for højt forgældede afrikanske nationer. 

For at mobilisere ressourcerne kræver det tilmed, at administrationen af offentlige indtægter og 

udgifter forbedres, og ligeledes at Afrikas rolle i den globale handel skal bedres. (NEPAD 

2001: 44-45). 

NEPAD ønsker dog ikke kun at forbedre situationen på kontinentet, men stræber ligeledes efter 

en øget kapacitet for politisk udvikling, koordinering og forhandling i det internationale forum, 

for at sikre dets fordele ved forpligtigelse i den globale økonomi, specielt med henblik på 

handel og adgang til verdensmarkedet. Der søges at etablere reelle samarbejdspartnere med 

udviklingslandene baseret på gensidig respekt og ansvarlighed. Ønsket er at opnå et højere 

niveau af opsparing og investeringer, både indenrigs og udenrigs. Regional integration skal 

yderligere fremskyndes, og højere niveauer af vedvarende økonomisk vækst i Afrika opnås. 

Højere niveauer af ’Overseas Development Assistance’ (ODA) til kontinentet ønskes, og 

effektiv udnyttelse maksimeres. (NEPAD 2001: 44-46). Disse aspekter skal, som før nævnt, 

implementeres igennem økonomisk god regeringsførelse. 

 

“If we say trade is very critical to our development especially inter-Africa trade, we can not 

trade amongst ourselves if we do not have the right infrastructure or we can not trade when we 

haven’t got enough food to eat. So even though we have aid priority areas there are some 

priorities that have to be given first priority because they are supposed to be the foundation for 

other things happening. so issues like infrastructure and food security they have been 

prioritised as critical as well as crosscutting issues such as capacity building which then will 

enable other things to happen in education in health and all that” Rukato (2009). 

 

For at NEPADs økonomiske prioritering skal gennemføres, argumenterer Rukato for, at de 

ovennævnte investeringer og regional integration samt partnerskaber i forhold til økonomisk 

vækst, kun kan virkeliggøres ved først og fremmest at forbedre fx infrastrukturen på det 

afrikanske kontinent. Dette skal selvfølgelig gå hånd i hånd med løsninger på fødevarekriser og 
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konflikter, samt andre prioriteter, fx økonomisk ansvarlighed, som kan fordre og muliggøre 

investering, intra-handel og dermed integration både internt og eksternt (Rukato 2009). 

Kommunikationen antyder, at de opstillede prioriteter udspringer af udviklingsfeltets liberale 

tilgang til en økonomisk rationalitet, sat i forhold til de fremlagte temaer, som vi så i diskursen 

om Afrika. Specielt i forhold til det tværgående tema omkring kapacitetsopbygning, der 

fremhæver accepten af, at kontinentet ikke indeholder de rette ressourcer, hvorigennem 

NEPAD kan realiseres. Ud fra NEPADs iagttagelser udpeger programmet selv dets 

problematikker, men disse lægger sig op af en vestlig liberal forståelse af demokratiet og state-

building processer. Dermed eksisterer der en erkendelse eller reproduktion af en forståelse af, 

at kontinentet er opbygget af svage stater og institutioner, der har brug for økonomisk 

reformering i form af en øget økonomisk ansvarlighed og gennemsigtighed, som det kan 

iagttages i stærke stater.  

Således er den økonomiske rationalitet ikke udviklet ud fra en Afrika intern ide, men er 

udsprunget fra accepten af, at værdien af den økonomiske kapital på feltet yder indflydelse på 

NEPADs prioriteringer. Altså en måde hvorpå NEPAD herigennem underkaster sig de 

kommunikative magtstrukturer, som kræver, at der er brug for økonomiske ressourcer til at 

opnå den ønskede udvikling af kapacitet. Således bliver den økonomiske og ressourcemæssige 

kommunikation en mekanisme, som fremhæver NEPADs magtdominerede position, ved at 

skabe et økonomisk behov til opbygningen af den fornødne institutionelle kapacitet. 

 

En væsentlig problematik, som også kan iagttages, er i forhold til de ressourcer, som er 

tilgængelige for at implementere NEPADs prioriteter i de afrikanske nationalstater. Dette kan 

ses i, hvorledes NEPAD vælger at strukturere de støttemuligheder, som foreligger til 

finansiering af projekter i nationalstaterne. ’The Infrastructure Programme Preparation 

Facility’ er den første ud af en række fonde, der forsøges oprettet i forhold til forskellige 

tematiske udviklingstiltag, hvor denne specifikt skal afhjælpe og finansiere de infrastrukturelle 

projekter.  

 

“NEPAD processed negotiations for the facility called the Infrastructure Programme 

Preparation Facility for our partners to put money into that facility so that African countries 

could use that money to start preparing infrastructure projects to make them ready for 

investment but the challenge is then that some countries didn’t even know that the facility 
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existed, and that even if they even knew their capacity is very low to be able to put together a 

proposal for them to actually access that facility. So some of those funds has remained unused 

and then our partners they say that Africa does not have the absorbency capacity. So it has 

really been quite a challenge for that the NEPAD process has moved so fast that the countries 

themselves are so behind and one needs to strike a balance between the NEPAD processes and 

the issues that needs to be addressed at country level. It can get to a point where they can then 

actually be… The NEPAD process will have to be demand driven within the lead of the 

countries”(Rukato 2009). 

 

I citatet kommunikeres en fundamental problemstilling i forhold til, hvorledes NEPADs accept 

af magten opretholdes af programmet selv, igennem den økonomiske mekanisme. Ved 

NEPADs adoption af det afrikanske udviklingsfelts krav om institutionel kapacitetsopbygning, 

således genindføres de eksisterende magtstrukturer også ud i nationalstaterne, og herigennem 

bliver ønsket om kapacitetsopbygning, som resultat heraf, praktisk talt umuliggjort. I forhold til 

at kunne søge ressourcer til de projekter, som ønskes implementeret i nationalstaterne, og 

herigennem legitimere NEPAD programmet, indikerer programmet også selv, hvorledes 

NEPAD ikke ligeligt integreres nationalt. I og med at informationen omkring støttemuligheder 

til infrastrukturprojekter ikke når ud til alle lande, og samtidig at NEPAD processen følger 

dem, som kommunikationen omkring fonde når ud til, bliver det netop et symbol på en 

udelukkelsesmekanisme, hvor ikke alle nationalstaterne kan deltage i NEPAD processen. Ved 

at udvikle programmet i takt med de lande, som betegnes som ’hurtige’, vil NEPAD således 

tilsvarende udelukke ’langsomme’ lande fra at tage del i de goder, som infrastruktur fonden 

kan tildele. 

 

Integrationen af NEPAD strategien på national plan er således afhængig af, hvorvidt 

nationalstaterne kan mobilisere den fornødne kapacitet til at igangsætte NEPADs prioriteter, og 

selv opsøge information om de muligheder, der eksisterer for at finansiere nationale 

projekttiltag. Der kan herigennem netop sættes fokus på kommunikation, og NEPADs 

kommunikation skærper de udelukkelsesmekanismer, der er indlejret i måden lande kan tage 

del i de økonomiske ressourcer, som kræves til at implementere prioriteterne. Samtidig, at 

denne kommunikation fordrer, at den udvikling af kapacitetsopbygning, her i form af øget 

infrastruktur, paradoksalt nok kræver, at der i forvejen eksisterer denne kapacitet.  Ligeledes 
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bliver der ikke stillet skarpt på landenes motivation eller de alternative prioriteter og tilgange, 

der muligvis kunne eksistere. 

 

Endvidere argumenterer NEPAD for, at nationalstaterne selv skal tage initiativ til at søge de 

ønskede ressourcer i gennem Afrika interne fonde til infrastrukturprojekter, på trods af, at det 

er problematisk at få tilgang til disse fonde. Således argumenterer Rukato for, at der altså 

eksisterer et økonomisk grundlag for infrastruktur projekter, på trods af denne problematik. 

 

”So at least we can no longer say that we don’t have money or that we don’t have facilities. 

The facilities are there and it will be up to the capacity to each of the countries that have 

infrastructure projects to then access the fund and plan it” (Rukato 2009).  

 

Dog reflekteres der over problematikken omkring den økonomiske udelukkelsesmekanisme, 

men uden en egentlig løsning. Endvidere argumenteres der for, at de lande, som ikke kan tage 

del i fondene nu og her, kan lære af de lande, som kan. Det nedenstående citat bliver således et 

billede på, hvordan magten reproduceres velvidende om, at de lande, som iagttages som svage, 

udelukkes, og NEPAD opretholder således den magtdominerede position på feltet, også ud i 

nationale sammenhænge igennem den institutionelle kapacitet. 

 

”It does affect because it means that the NEPAD process moves so fast and at some point we 

end up having to have to move at the speed of the fastest moving countries, so the slower 

moving countries then may have to learn from the experience of those who are moving fast but 

in NEPAD it has become a challenge! Is NEPAD for those who are good? – or are fast? 

Whereas it should be building also a capacity for those who are moving slower to catch up as 

quickly as possible” (Rukato 2009). 

 

Endvidere fremgår problematikken omkring NEPADs reproduktion af magten i forhold til 

nationalstater i citatet nedenfor. I et FN studie omkring NEPADs implementering i tre lande, 

kan det iagttages, at de endnu ikke har modtaget ressourcer gennem NEPAD. I kraft af at 

studiet er lavet omkring tre af de lande, som var medvirkende til NEPADs tilblivelse, således 

kan de også kategoriseres som ’hurtige’, altså lande som har en vis kapacitet.   
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“At the time of the study, none of the three countries reported receiving any funds from the 

NEPAD Regional Secretariat for funding their national NEPAD activities or priorities. With 

regard to contributions of external donors, only South Africa reported having the financial 

support of donors for NGOs working on NEPAD” (United Nations 2004: 9). 

 

Dette understreger netop, at den økonomiske magtmekanisme udelukker selv de lande, der kan 

betragtes som indeholdende institutionel kapacitet. 

 

Afsnittet har argumenteret for, at NEPAD indtager den magtdominerede position i feltet, i 

relation til manglen på ressourcemæssige midler og derved økonomisk kapital. Endvidere er 

der ligeledes argumenteret for, at netop NEPADs egen kommunikation også er med til at 

reproducere magten i forhold til økonomiske ressourcer til kapacitetsopbygning i 

nationalstaterne, ved paradoksalt nok at efterspørge kapacitet for at opnå kapacitet. Dette leder 

videre til at analysere, hvorledes feltets temaer også bliver Afrika interne temaer, en konkret 

måde at iagttage hvorledes feltets strukturer udmøntes i form af policy og institutionel 

udvikling, som af NEPAD ledes hen imod en reproduktion af idealer for praksis.  

3.1.4. African Peer Review Mechanism - det liberale dilemma 
Dette afsnit har til opgave, at analysere hvorledes feltets liberale logik kan iagttages som et 

fundamentalt liberalt dilemma. Igennem reproduktion af organisatorisk praksis via APRM, 

argumenteres der for, at det afrikanske udviklingsfelts organisatoriske praksisformer, som 

følger den institutionelle kapital, ligeledes kan iagttages som en måde at normalisere, om det er 

ønskværdigt eller ej. Samtidig at denne normalisering forsøger at omforme og empower 

allerede eksisterende systemer, ved at nedbryde dem for igen at opbygge kapacitet. 

 

”the main objective of the APRM, which is the promotion of democracy and good political 

governance as a basis for the reduction of poverty and the attainment of sustainable 

development” (APRM c 2003: 18).   

 

En af nøgleprioriteterne på handlingsområderne i NEPAD er at operationalisere APRM, at 

overvåge og skride ind, når det er passende, for at sikre at FNs Millennium Development 

Goals, særligt så områder som sundhed og uddannelse kan imødekommes. Implementering af 

programmer for kortvarig regional infrastruktur skal støttes, særligt med fokus på transport, 
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energi, information og kommunikations teknologi (ICT), vand og hygiejne. Implementeringen 

af fødevaresikkerhed og programmer for udvikling af landbrug i alle sub-regioner, skal 

ligeledes støttes. Dertil prioriterer NEPAD at foranstalte en koordineret samlet afrikansk 

position ved adgang til verdensmarkedet, gældslettelse og Overseas development Assistance 

(ODA) reformer. (NEPAD in brief 2004) . 

APRM er den del af NEPAD, som de forskellige medlemslande frivilligt har meldt sig til, og 

det er indtil videre ikke et krav for at blive del i NEPAD processen, dog er det en opfordring til 

alle lande at tilmelde sig. 

 

“The overarching goal of the APRM is for all participating countries to accelerate their 

progress towards adopting and implementing the priorities and programmes of the New 

Partnership for Africa’s Development (NEPAD), achieving the mutually agreed objectives and 

compliance with best practice in respect of each of the areas of governance and development” 

(APRM a 2003: 2). 

 

Reproduktion i udviklingsfeltet kan her iagttages som reproduktion af organisatorisk praksis 

(Emirbayer & Johnson 2008: 29). Som OECD laver peer reviews i vestlige demokratier, 

således er det samme i tilfældet med APRM (OECD 2009). Det er en slags mekanisme, hvis 

formål er at opdage og fremvise alle landeinterne fejl og mangler - hvad der så at sige er de 

største problematikker i de afrikanske lande og herigennem indføre ’best practices’. Således 

kan der påbegyndes et arbejde hen imod idealet omkring demokratiet og dets tematiske 

praksisser, som forstået i diskursen om Afrika. Dette resulterer i en underkastelsesproces, der 

aktualiserer den diskursive forståelse, som altså producerer en liberal stærk institutionel nation 

som det fælles universale ideal (Mikmeyer & Villadsen 2007: 83) Således er både NEPAD og 

nationalstaterne selv med til at reproducere udviklingsfeltets kommunikation omkring praksis. 

Ved frivilligt at tilmelde sig APRM, gøres det ikke kun for at lade nationerne deltage aktivt i 

de Afrika interne initiativer, men også, at man som nation er villig til at gennemgå en proces, 

hvor det tydeliggøres, hvad der er ’galt’ med landets institutionelle ressourcer såvel som 

kapaciteter, og en villighed til at reformere i forhold til feltets liberale normer.   

 

”The main focus of the Country Review Visit will be on identifying whether the country’s draft 

Programme of Action is adequate to address the assessed challenges and, if not, how the 



Udvikling, Magt og Kommunikation 52 

country can best be assisted in strengthening its final draft Programme of action and its 

capacities to implement it.” (APRM b 2003: 11-12). 

 

Ved de lande reviews, som bliver foretaget ved påbegyndelsen af APRM processen, kan der 

stadig laves ændringer ved den rapport, som det pågældende land har udarbejdet. Dette sker, 

hvis rapportens indhold ikke lever op til APRMs målsætninger for landet. Det betyder, at det til 

trods for, at alle stakeholders er involveret i udformningen af rapporten, kan der laves de 

nødvendige ændringer, så landet har et blueprint af de problemer, der skal tages fat på. 

Problemer der iagttages som problemer, ud fra en feltintern logik. Det vil sige, at hvis landet 

ikke kan leve op til at udforme en plan, for at efterleve en bestemt organisatorisk praksis, så vil 

APRM agere som det organ, der kan lede nationerne på rette vej i forhold til de tematiske 

forhold, som det afrikanske udviklingsfelt betragter som de nødvendige og rigtige. 

 

“So the APRM does that (involverer alle stakeholders red.) and the good thing about it is that 

the head of states then says that I have this report! And from a political perspective it is really 

a nation building process, where a nation dissolve problems not only as a government, because 

you also involve the opposition parties so it is not so much about the government saying, yes, 

this is our problem so much as it is the whole nation saying this is our problem” (Rukato 

2009). 

 

APRM godtages altså uden forbehold, og der sættes ikke spørgsmålstegn ved udviklingsfeltets 

liberale rationalitet og idealer, i forhold til god regeringsførelse og institutionel 

gennemsigtighed. Dette kan iagttages som en disciplinerende praksis, som ’frivilligt’ skal få 

landende til omstrukturere deres praksisser i forhold til idealet. For selvom der i NEPAD gøres 

opmærksom på, at APRM ikke nødvendigvis opfølges med yderligere bistand, som citatet 

nedenfor hentyder til, så kan det iagttages, at der argumenteres for, at processen er for landenes 

eget bedste, i og med at nationerne bliver klar over, hvilke interne institutionelle mangler de 

står overfor, og at gennemgå APRM processen er den eneste rigtige problemløser i forhold til 

nogensinde at opnå udviklingsfeltets standarder. Jeg mener altså, at det her tydeliggøres, 

hvorledes idealerne i den institutionelle kapital, om de såkaldte stærke stater og hertil hørende 

state-building principper, forsøges efterlevet igennem NEPAD interne praksisser og teknikker. 

APRM, der iagttages som operationalisering af NEPADs prioriteter, fordrer altså en 
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normalisering af stater og staters kunnen, og herigennem skal allerede eksisterende 

statssystemer nedbrydes for at kapacitetsopbygges i forhold til idealet. Dette understreger det 

liberale dilemma i forhold til, at hvis de afrikanske institutioner ikke afspejler den specifikke 

institutionelle standard, som eksisterer på det afrikanske udviklingsfelt, så må de opbygges 

igen, hvis der skal kunne ydes finansiel støtte. 

 

APRM processen synes således at blive et symbol på, hvorledes afrikanske nationer bedst kan 

påbegynde en fyldestgørende udviklingsproces, igennem identifikationen af deres 

institutionelle mangler. NEPADs APRM mekanisme iagttages af nationalstaterne som værende 

et symbol på at tiltrække ressourcer, og dermed et forsøg på at omdanne den institutionelle 

kapital til reelle finansielle ressourcer. Dog mener Rukato ikke APRM danner grundlag for 

yderligere økonomiske midler: 

 

“It (The APRM red.) has been a bit misleading because many think that once you do a peer 

review you then get money from donors and it has not been like that! The process is a way of 

saying: Understand your problems better! And also it is a process that enables other 

stakeholders to see in the reviews of what exactly are the problems in the country to enable the 

country to actually have a development process” (Rukato 2009).  

 

APRM bliver altså, i NEPADs iagttagelser, et symbol på, hvorledes lande kan igangsættes i 

forhold til en accepteret udviklingsproces, og citatet understreger netop, at APRM muligvis 

ikke kan fordre yderligere bistand udefra, men at APRM er et nødvendigt trin for intern 

forståelse af mangler, et nødvendigt trin til at påbegynde en udvikling i den ’rigtige’ retning. 

Det interessante er altså, at Afrika selv er medvirkende til at udforme og dermed reproducere 

præmissen for, hvad god udvikling er i forhold til det afrikanske udviklingsfelt, og dermed 

også en accept af diskursen om Afrika. Det er igennem denne reproduktion af organisatorisk 

praksis, hvor det kommer til udtryk, at idealer og dertilhørende regler for feltet er helt og 

aldeles usynlige, i og med at NEPAD accepterer, at APRM er måden, man kan operationalisere 

en forståelse for en udviklingsproces. 
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3.1.5. NEPADs position i det afrikanske udviklingsfelt – en opsamling 
Analysen kaster lys over de mekanismer, som konstituerer NEPADs dominerede position på 

feltet, og frembringer således også de kommunikationer, som får NEPAD til at efterleve det 

afrikanske udviklingsfelts liberale præmisser og praksisser, som giver adgang til de fornødne 

ressourcer. Den institutionelle og økonomiske kapitalform, som gør sig gældende i forhold til 

det afrikanske udviklingsfelt, er i høj grad hierarkiseret i forhold til logikken om liberale 

værdier. Det er medvirkende til, at den disposition, som er indlejret i NEPAD, er en 

forlængelse af diskursen om Afrika, og herigennem medvirkende til NEPADs magtdominerede 

position på feltet. Således er kommunikationen betingende for NEPAD, og det afrikanske 

udviklingsfelts diskursive praksisser resulterer i nogle mekanismer, som leder NEPAD hen i 

mod en reproduktion af en vestlig liberal udvikling. Dette iagttages også af Akokpari (2009). 

 

”rather than cutting Africa loose from the noose of both multilateral and bilateral financial 

institutions, NEPAD has tightened it. The African canoe has, as in the past, been firmly tied to 

the Western steamboat” (Akokpari 2009: 251). 

 

Tsheola (2002) argumenterer også for, at Afrika altid har involveret sig i den globale verden 

med en ekstrem åbenhed. Afrikanske nationer har integreret og justeret sig i forhold til et 

system og globale spilleregler, for fortsat at være attraktive for investeringer, og der sættes 

således spørgsmålstegn til, hvorfor dette sker, og ikke at Afrika forsøger at forme det system, 

man indgår i (Tsheola 2002: 792). Godt nok argumenteres dette i forhold til økonomiske 

elementer af integration i forhold til marked og markedsandele, men jeg vil argumentere for, at 

det samme gælder i forhold til kommunikationen omkring politiske entiteter, og dermed i 

forhold til NEPAD. Samtidig argumenteres der for, at NEPAD, og afrikanske nationer som 

helhed, får deres legitimitet ved at underordne sig de regler, som sættes op for dem (Tsheola 

2002: 794). Ligeledes kan det i denne sammenhæng også pointeres, at NEPAD reproducerer 

organisatorisk praksis igennem APRM, som ikke blot fremhæver, at NEPAD former deres 

praksis i forhold til udefrakommende rationalitet, men at denne rationalitet samtidig nedbryder 

allerede eksisterende systemer, for at kapacitetsopbygge i billedet af denne rationalitet. 

 

Idet den dominerende magt imidlertid formår at påføre NEPAD den liberale kultur, uden 

egentlig refleksivitet om, at der ligger objektiv magt bag denne påføring, miskendes dens 
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objektive vilkårlighed tilsvarende. Den dominerende magts kultur bliver i stedet, af de 

dominerede såvel som de dominerende, erkendt som værende den legitime – af naturen den 

’rigtige’ kultur, som det kan iagttages i forhold til mekanismernes positionering af NEPAD 

igennem rettigheder, ressourcemæssig og organisatorisk kommunikation. Det bliver i sidste 

ende en accept af det afrikanske udviklingsfelts liberale logik.  

3.2. Danidas iagttagelser af NEPAD 
 

”Afrika er på en og samme tid et meget rigt og meget fattigt kontinent. Rigt på menneskelig 

dynamik, kultur, natur og historie, men fattigt målt i økonomisk og social velstand. 

Fremskrivninger viser, at kontinentet som det eneste sandsynligvis ikke vil nå FN’s 2015 

Mål.”(Danida 1 2007: 1) 

 

Dette citat er den introducerende sætning i Danmarks Afrika strategi fra 2007. Strategien er 

blevet grundlaget for samarbejdet med det afrikanske kontinent og dets nationer, efter flere års 

udvikling af indholdet af strategien. Citatet bidrager til en iagttagelse af det billede, hvori 

diskursen om Afrika yder indflydelse på det afrikanske udviklingsfelts magtstrukturer, og 

samtidig hvilken position, der tages, i forhold til en forståelse af det danske samarbejde med 

Afrika og dermed NEPAD.  

3.2.1. Produktion af liberale magtstrukturer  
Dette afsnit har til opgave at analysere de magtstrukturer, som Danida producerer igennem 

deres kommunikation i forhold til NEPAD. Herigennem hvordan den liberale rationalitet 

udformes igennem Danidas samarbejde med Afrika og NEPAD, ud fra deres specifikke 

tilgange til udvikling, og frembringe, hvordan det afrikanske udviklingsfelts liberale logik og 

temaer produceres gennem Danidas kommunikation i deres strategier. 

 

Af Danidas forrige strategipapirer fremgår det, at strategien ’En verden i udvikling’, der blev 

implementeret i 1994, har fungeret som en slags indikator for omlægningen af den danske 

udviklingspolitik frem mod år 2000. Det blev i den forbindelse besluttet, at der på baggrund af 

erfaringerne fra ’En verden i udvikling’ skulle leveres en samlet vurdering af de direkte og 

indirekte effekter af den danske udviklingspolitik frem mod år 2000, og at der på baggrund 

heraf skulle udformes en ny strategi. En omlægning, der, ifølge Danida, har betydet, at der er 
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kommet et øget fokus på udviklingssamarbejdets konstitution, og ikke mindst den rolle Danida 

og deres programsamarbejdslande skal indtage heri (Danida 3 2000: 1.2). På baggrund af 

erfaringerne fra ’En verden i udvikling’ præsenterede Danida i år 2000 den nye strategi under 

navnet ’Partnerskab 2000’ (Danida 4 2000: 4).  

 

Danida påpeger i den forbindelse, at det ikke førhen har været muligt at realisere et egentligt 

partnerskab, da flere af de involverede partnere, fra Danidas programsamarbejdslande i Afrika, 

ikke har følt et tilstrækkeligt ejerskab til de strategier, målsætninger og aktiviteter, man har 

etableret i det foregående udviklingssamarbejde (Danida 4 2000:4). Således er strategien fra 

2000 iagttaget af Danida, som værende banebrydende for den danske udviklingsbistand. 

Danida skriver endvidere, at ’Partnerskab 2000’ er resultatet af en længerevarende diskussion 

indenfor udviklingsfeltet, hvor der, som følge af enkelte samarbejdsrelaterede svagheder ved 

det tidligere udviklingssamarbejde, er implementeret en ny strategi med udgangspunkt i et 

partnerskab. Afrika strategien fra år 2000 lægges endvidere som et direkte grundlag for 

Danidas Afrika strategi fra 2007.  

Danida beretter altså, at partnerskabet og dens inddragelse og styrkelse af 

programsamarbejdslandene henviser til en nyt og forbedret udviklingssamarbejde, med 

udgangspunkt i programsamarbejdslandenes egne strategier, og derved en skabelse af større 

ejerskab. Hensigten med denne nye samarbejdsform er ifølge Danida, at 

programsamarbejdslandene skal skabes som ligeværdige partnere, i modsætning til i det 

tidligere donorstyrede udviklingssamarbejde:  

 

 ”dette er baggrunden for regeringens nye Afrikastrategi. Hovedprioriteterne er, at Danmark 

vil arbejde for, at Afrika kommer med i globaliseringen og bliver en ligeværdig global 

partner…. det har været med til at sætte dagsordenen for, hvad vi skulle diskutere, og hvordan 

vi skulle udforme den endelige strategi” (Danida 1 2007: 2).  

 

Denne nye strategi tager altså udgangspunkt i at skabe en ligeværdig partner, der kan nyde godt 

af globaliseringens goder. Hovedvægten er på ejerskab af egen udvikling for de afrikanske 

nationer, samt en udviklingsproces som kan fordre de state-building principper man fra 

Danidas side iagttages som værende nødvendige.  
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Det afrikanske udviklingsfelt bliver herigennem ridset op af Danidas kommunikation i forhold 

til, hvad de iagttager som værende vigtigt i forhold til udviklingen af Afrika. Skabelsen af en 

ligeværdig partner er først og fremmest, hvad der lægges vægt på, og en ligeværdig partner er 

netop en partner, som er på lige fod med Danida, præcis i forhold til en vestlig institutionel 

standard.  

 

”Det institutionelle demokrati og det institutionelle politik i Afrika er relativt underudviklet, så 

betyder det, at det personlige niveau, altså når man skal analysere sådan nogle ting, er fylder 

meget mere. Og det er tydeligt at Obasanjo og Mbeki har haft en kæmpe indflydelse på hvor 

NEPAD og  Afrika er i dag på policy og dialog niveauet. Det er ikke de Nigerianske 

institutioner, det er personlighederne der har gjort den forskel” (Thonke 2009). 

 

Som med det introducerende citat i Afrika strategien fra 2007, kommunikerer dette citat også, 

at det ikke er institutionelle kapaciteter, som kan betragtes som værende den drivkraft, der 

eksisterer i NEPAD og dermed også i Afrika, men at det er takket være karismatiske personer 

at kontinentet drives. Det tydeliggøres, at forestillingen om Afrika lægges tæt op af den 

diskursive forståelse, som jeg tidligere fremlagde. Dermed lægges der også op til, at 

institutionelle mangler netop er fundamentet for en forståelse af, hvad udvikling af Afrika bør 

dreje sig om – nemlig en empowerment strategi med institutionel kapacitetsbygning.  

 

Danidas kommunikation lægger altså op til, at for overhovedet at kunne samarbejde med 

afrikanske nationer, skal state-building principper igangsættes, for at kunne arbejde hen imod 

at være ligeværdig i en institutionel kontekst. 

 

“Effective and democratic states based on good governance are conducive to development, as 

they have the organisation, capacity and legitimacy to promote long-term stability and 

sustainable development. State-building includes a comprehensive focus on all the state’s core 

functions, and it remains a general challenge in Africa, as some features of state fragility can 

be found in almost all African countries” (Danida 2 2007: 3). 

 

I Danidas kommunikation kan det iagttages, at er det en nødvendighed at acceptere god 

regeringsførelse, som den vigtigste faktor for at opnå langsigtet udvikling. Samtidig pointeres 
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det, at de fleste afrikanske nationer er, eller indeholder dele af, at være ’svage’ stater. Dette ses 

som problematisk netop i forhold til at udvikle moderne vestlige stærke institutioner, der, i det 

afrikanske udviklingsfelt, iagttages som en byggesten hen i mod det liberale demokratiske 

ideal. 

Der lægges tilmed op til, at de forhold som skal være tilstede for at kunne agere som en 

effektiv stat, gennem Danidas selviagttagelse, er at være del af en demokratisk maskine hvor 

god regeringsførelse, samt økonomiske ressourcer er mest værdifulde. Således kan det 

iagttages, at linierne for hvilke kapitaler, der betragtes som mest værdifulde, skærpes i Danidas 

selviagttagelser, som er i diametral modsætning til afrikanske nationer. Værdien af at være i 

besiddelse af institutionel og økonomisk kapital kan i en vis udstrækning således ses som 

grundlæggende for de magtstrukturer, der udgør præmissen for hvilken position, der kan 

indtages i det afrikanske udviklingsfelt, både for Danida men i høj grad også NEPAD.  

 

Ligeledes iagttages NEPAD i en sammenligning med fortidens Europa og i forhold til det 

faktum, at det afrikanske udviklingsfelt kræver en anderledes tilgang end ved andre 

udviklingsfelter. En analyse af NEPAD og Afrika kræver altså en specifik forståelse af 

demokrati og dertilhørende demokratiske institutioner, som er kendetegnende i forhold til en 

afrikansk kontekst. 

 

”det personlige spiller en stor stor rolle for NEPAD og Afrika og det er helt naturligt. Det 

gjorde det jo også for Europa for 100 år siden, da Europa var på et andet institutionelt niveau, 

da magten ligesom blev udøvet på en anden måde. Altså hvis man analyserer hvordan magten 

bliver udøvet i de afrikanske lande så er magten langt mere centreret hos præsidenterne og 

statscheferne end nogen andre steder. Ja måske man kan finde det lidt i Sydamerika men ikke i 

forhold til Europa, hvor der er nogle helt andre checks and balances af de demokratiske 

institutioner og det har man bare ikke i de her lande. Og det er vigtig at have med i en 

analyse” (Thonke 2009). 

 

Således aktualiseres manglerne specifikt i forhold til det afrikanske udviklingsfelt, netop 

iagttagelsen af, hvordan stærke stater kan betegnes, og herigennem vigtigheden af statebuilding 

igennem udviklingen af institutionel kapacitet. Herigennem understreges der, ligesom Taylor 

& Williams (2004) pointerede tidligere, at omverdenen former strategier specifikt i forhold til 
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en afrikansk kontekst, hvor der er særegne regler, der kun gælder i forhold til det afrikanske 

udviklingsfelt, og samtidig at der er specifikke liberale værdier i forhold til udviklingen. 

Endvidere understreges det således også, hvorledes at den institutionelle kapital, og 

dertilhørende praksisser, betragtes som værdifuld. 

Endvidere skriver Danidas baggrundsanalyse for Afrika strategien, om staters strukturer eller 

mangel på samme.  

 

“Democracy and political freedom is increasingly being accepted in Africa. More and more 

African leaders are leaving office via peaceful elections. Nevertheless, neo-patrimonial 

informal power structures based on kinship or personal connections often continue to 

undermine modern state institutions” (Danida 2 2007: 3). 

 

Kommunikationen i citatet refererer til, at idealerne, som kan iagttages i et vestligt liberalt 

rationale, har en begyndende fremkomst af accept på kontinentet, som netop iagttaget igennem 

NEPADs prioriteter og analysen af NEPADs iagttagelser. Selvom det er tilfældet, iagttager 

Danida fortsat, at Afrika er underlagt neopatrimonale forhold og uformelle strukturer, som vi 

ser dem i såkaldte svage stater. Der stilles skarpt på de aspekter, som sætter forskellen mellem 

Danidas organisatoriske kunnen og de afrikanske nationers. Der er som Saids (1995) analyse af 

Orienten og hvorledes vesten kun kunne genkendes som sig selv som vesten, ved at sætte 

forskellen mellem ’os og dem’. Det samme kan siges om Danidas kommunikation fra 

baggrundsanalysen og Afrika strategipapirerne. På en og samme tid konstruerer Danida sig 

selv, ved samtidig at formulere, hvilke mangler afrikanske nationer og NEPAD indeholder. En 

indikation på, hvordan Danida indtager en magtdominerende position i feltet. 

 

“While there is debate about the specifics of state-building programs, partly due to the 

normative and sometimes ideological elements of the discussion, four key features have been 

emphasized in the literature: (1) organisational design and management; (2) political system 

design; (3) cultural norms and structural issues; and (4) the process of legitimisation through 

which governing authorities gain socio-political acceptance for their role as custodians of the 

state” (Danida 2 2007: 41).9 

                                                 
9 Denne henvisning er en fodnote hentet fra Danidas baggrundsanalyse for Afrika Stategien, den understeger 
netop hvorledes Danida er inspireret. Fra fodnote 9 og 10: Note 9”Whether the state-building paradigm is based 
on a normative or ‘proven’ base and if there are viable options are discussed in Andersen, L. 2005, Security 
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Her henviser Danida selv til state-building elementer og Fukuyama (2004), som en forklaring 

af deres strategiers fund. Litteraturen brugt i Danidas analyser, henviser til nogle 

kerneelementer, som fordrer demokratisk udvikling. Interessant er det at iagttage, at de 

grundlæggende principper for Danidas kommunikation omkring det afrikanske udviklingsfelt 

netop understøttes af disse grundtanker. På en og samme tid gøres der tilmed opmærksom på, 

at der foreligger diskussioner omkring de normative aspekter, ved at indskrive denne forståelse 

af udvikling i strategiens kommunikation, samtidig med at det alligevel danner grundlag for, 

hvorledes der tages stilling til udviklingen af liberale demokratiske stater i det afrikanske 

udviklingsfelt. Dette indikerer netop, at heller ikke Danida forholder sig kritisk til feltets 

rationaler, men knytter an til en liberal tankegang. 

Endvidere kommunikeres der, at den læringsproces den danske Afrika strategi er undergået, 

har haft en medfølgende erkendelse af historisk, at gå fra en moralsk og idealistisk regelpræget 

tilgang, til state-building og udvikling til en tilgang, som arbejder indefra organisationerne 

selv.   

 

“Historically, the donor community has undergone a learning process in its attitude toward 

building state capacity: from providing tools, equipment and training in the 1960s and 1970s, 

to organisational restructuring in the 1980s, to restructuring the institutional environment 

through incentives, norms and values in the 1990s.  It is now recognized that organisational 

capacity is a necessary, but not sufficient, component of building state capacity[…] It is now 

considered more effective to focus on the functions of organisations and their capability to 

produce appropriate and effective outputs” (Danida 2 2007: 50). 

  

Iagttagelser af Danida antyder dog netop, at det omvendte er tilfældet, og der kan igen henvises 

til den genealogiske historieskrivning i diskursen om Afrika, tidligere i afhandlingen. Det er 

netop her, at det opgør med de tidligere praksisser, som Danida hævder, at dansk 

udviklingsbistand har gennemgået, stadig er i brug blot på en mere skjult måde. Præcis i 

kommunikationen, omkring partnerskab og ejerskab, iagttages en mere skjult magtrelation i det 

afrikanske udviklingsfelt. En magt, som anerkender Danidas styring af liberale organisatoriske 

                                                                                                                                                          
Sector Reform in Fragile States, Danish Institute for International Studies, Copenhagen”. Note 10 “ Fukyuama, 
F. 2004, State-Building, Governance and the World Order of the 21st Century, Cornell University Press, Ithaca, 
NY.” (Danida 2 2007: 41). 
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praksisser gennem NEPAD, og derved understreger NEPADs disposition for at indtage den 

magtdominerede position i feltet. 

Danida overtager konstruktionen af Afrika fra diskursen til at karakterisere afrikanske nationer 

igennem, og det yder indflydelse på de idealer, som iagttages som universelle og gyldige i en 

afrikansk kontekst. Det institutionelle tema kommer til udtryk i de mangler, der betegner 

’svage’ stater, som yder indflydelse på at opnå idealet omkring et liberalt demokrati. Dette kan 

iagttages i citatet nedenfor. 

 

“The term ‘fragile states' is being used by the international community to characterise states 

that are either unable or unwilling to fully perform a series of core functions regarded as 

essential to development and the security and well-being of their citizens. Some features of 

state fragility can be identified in almost all African countries. Political instability, high-level 

corruption and sudden deteriorations in governance are significant risks in most African 

countries and may threaten long-standing development programmes and pose difficult 

dilemmas for donors” (Danida 2 2007: 42). 

 

Således bliver praksis på det afrikanske udviklingsfelt reguleret, uden at kommunikationen 

forstås som kommunikation, der betinger handlen indenfor feltet, og uden at disse handlinger 

skal forstås som et produkt af kommunikative regler. Det som efterleves ud fra denne 

regulering, resulterer i en magt position, der gør krav på, hvorledes det sociale rum skal tage 

sig ud. På samme tid kan man også iagttage, at Danida har støttet ønsket om ejerskab i forhold 

til NEPAD, ved at støtte den institutionelle kapacitetsopbygning af udviklingsprogrammet. Det 

afrikanske udviklingsfelt konstrueres altså på en måde, som producerer en symbolsk magt ud 

fra et liberalt rationale, og herigennem positioneres Danida som den, der kan gøre krav på den 

institutionelle kapitals værdisætning og indhold. 

 

Samtidig argumenterer Danida for, at strategien og dermed samarbejdet med NEPAD er 

udformet i tæt samarbejde med afrikanske nationer. Thonke (2009) refererer både til den policy 

udvikling, der foregik ved APF mødet i 2007, hvor Danida og NEPAD arbejdede side om side 

i en udvikling af prioriteter, og hvorledes disse skulle få mulighed for implementering, og 

samtidig hvorledes der i kommunikationen eksisterede en kohærent mening omkring hvilke 
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værdier, som skulle prioriteres (Thonke 2009). Men samtidig antyder citatet nedenfor, at de 

værdier, der måtte være, udspringer fra et feltinternt liberalt rationale. 

 

”Både da vi lavede Afrika strategien brugte vi rigtig meget afrikanske forskere og tjekkede 

tingene af med dem for at høre, ligger der her rigtigt i forhold til meningsdannelsen i Afrika 

(...)Det samme da vi lavede denne her Afrika Kommission forsøgte vi faktisk at få flest 

afrikanere ind i denne her kommission, sådan det var deres egne views der kom til udtryk i hele 

det her. Så grundlæggende ligger de dybt i de her danskere som sidder og arbejder med det 

her, at tage afrikanernes egne holdninger og visioner først og så se hvordan matcher det med 

vores værdier og de her ting, for selvfølgelig skal der være et match før vi begynder at hælde 

penge i noget” (Thonke 2009). 

 

Således konditioneres kommunikationen omkring værdier ud fra den magtdominerende 

position på det afrikanske udviklingsfelt. NEPAD tildeles herigennem en position, hvor 

liberale værdier skal være tilstede, for at kunne samarbejde med Danida og dermed modtage de 

fornødne ressourcer. Ligeledes lægges der op til en konkretisering af, hvilke værdier, som er i 

fokus. Dette vil blive analyseret i næste afsnit.   

3.2.2. Den rettighedsbaserede magtmekanisme  
Dette afsnit vil fokusere på værdien af rettigheder på det afrikanske udviklingsfelt. Den 

rettighedsbaserede tilgang til udvikling kan iagttages som en kommunikativ magtmekanisme, 

der konkretiserer feltets liberale logik. Herigennem hvordan Danidas magtdominerende 

position kommunikerer vigtigheden og kravet af lovmæssige aspekter, igennem en 

disciplinering af NEPAD. 

 

”Menneskerettighederne bliver fortsat ikke respekteret: Gennemførelsen af internationale 

forpligtigelser på menneskerettighedsområdet halter i mange afrikanske lande bagefter. På 

trods af en øget udbredelse af demokrati er forholdene for oppositionsgrupper og 

menneskerettighedsforkæmpere i Afrika fortsat svære” (Danida 1 2007: 31). 

 

Der er et stort fokus på menneskerettigheder på det afrikanske udviklingsfelt. Danida iagttager, 

at kontinentet halter bagud i forhold til dette tema, og som det blev pointeret i forrige afsnit, så 

skal værdier mellem Danida og NEPAD være i overensstemmelse, for at tage del i de 
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ressourcer, som er skabt specifikt i forhold til feltet. Således sættes der lighedstegn i mellem 

værdien omkring rettigheder og tilgang til den økonomiske kapital. Danidas kommunikation, 

relateret til rettigheder, understreger og konkretiserer, at magten på feltet opretholdes igennem 

en kommunikativ mekanisme om menneskerettigheder. Afsnittet tydeliggør således også 

forskellen i kommunikationen fra NEPADs iagttagelser af rettigheder i forhold til udvikling, og 

Danidas. Iagttagelser af temaet omkring et rettighedsbaseret samfund, er en iagttagelse af, 

hvorledes Danida betragter en ligeværdig partner i afrikanske lande ud fra det afrikanske 

udviklingsfelts specifikke forståelse af udvikling 

 

”God regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne er afgørende for udvikling og 

grundlaget for dansk bistand til Afrika. Der er tæt sammenhæng mellem god regeringsførelse 

og effekten af bistanden. Derfor er god regeringsførelse en integreret del af de danske 

sektorindsatser. Det vil være afgørende for Danmarks engagement, at de afrikanske ledere og 

samarbejdspartnere selv går forrest i dette arbejde og viser vilje til at gennemføre de 

nødvendige ændringer og reformer. Ligeledes vil danske værdier om demokrati og 

menneskerettigheder være centrale for danske relationer med de afrikanske lande” (Danida 1 

2007: 31). 

 

I Danidas kommunikation frembringes, at de værdier, som er gældende i en dansk kontekst, 

også bliver indført som et centralt fokus i forhold til det afrikanske udviklingsfelt, og endvidere 

i forhold til samarbejdet med NEPAD. Menneskerettigheder bliver sat i fokus i forhold til både 

samarbejdet, og de reelle effekter af dette samarbejde. Der lægges i kommunikationen vægt på, 

at værdierne omkring rettigheder, skal komme internt fra Afrika selv, og herigennem at de som 

viser viljen til at ændre praksis for at tilnærme sig disse værdier, samtidig er dem, som vil blive 

prioriteret i et samarbejde med Danida. 

Det antyder ikke blot, at magten på feltet opretholdes af, hvorvidt der leves op til værdien 

omhandlende menneskerettigheder, men samtidig at afrikanske lande og dermed NEPAD må 

disciplineres til selv at ville ønske rettigheder som et centralt fokus. Herigennem konkretiseres 

magten både som en disciplinerende effekt og samtidig positionerende, ved at konditionere 

bistand igennem rettighedsaspektet.  

Disse aspekter kommer også til udtryk i Danidas iagttagelser af NEPAD, som værende 

meningsdannende for nationalstaterne, og hvorledes NEPADs strategi fordrer denne tankegang 
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i et forsøg på at implementere de liberale værdisæt, som eksisterer på det afrikanske 

udviklingsfelt, og fremvise at NEPAD støtter disse.  

 

”jeg tror heller ikke at man undervurderer den rolle NEPAD har spillet i forhold til at sætte 

Afrika på dagsordenen og  på en anden dagsorden end i forhold til krig, nød og elendighed, 

men Afrika i forhold til konkurrenceevne og handel, menneskerettigheder og god 

regeringsførelse, og de ting som ligger i NEPAD dokumentet”(Thonke 2009). 

 

Endvidere sættes der lighedstegn imellem mangel på rettigheder og mangel på kapacitet og 

accoutability, som før sagt, ofte betegner iagttagelsen af afrikanske stater, og NEPAD iagttages 

som entiteten, som forsøger at implementere prioriteringer om lovmæssige samfund. Dette 

indikerer også, som citatet nedenfor pointerer, at de statebuilding principper, som gør sig 

gældende ved opbygningen af svage stater, er en nødvendighed for at danne de 

rettighedsbaserede samfund, der iagttages af Danida som et fælles mål, som NEPAD 

understøtter. På den måde dannes der ækvivalens i mellem det afrikanske udviklingsfelt 

institutionelle værdier, og dannelsen af stærke stater med tilhørende rettigheder. Samtidig 

understøtter det således også, at idealet om rettigheder og stærke stater betinger hinanden. 

 

“The rule of law (right to a fair trial, avoidance of arbitrary arrests, protection of civil rights) 

is an important precondition for economic development and investments (e.g., the protection of 

property rights, settlement of disputes). The major problems in ensuring the rule of law are 

related to capacity and accountability” (Danida 2 2007: 46). 

 

Endvidere er der i forhold til det rettighedsbaserede samfund en problematik, som afhænger af 

den finansielle støtte og kapacitet i legale sektorer. Det påpeges, at brugen af ’traditionel’ lov 

eksisterer side om side med de ideelle lovmæssige institutioner for dem, som ikke har de 

fornødne ressourcer til at tage del i den liberale lovmæssige sektor. 

Således kan der argumenteres for, at den liberale standart, som kendetegner stærke stater og 

samtidig  de ’uciviliserede’ træk, som kendetegner Afrika, må sameksistere. På trods af, at den 

standard, som ønskes implementeret fra Danidas side, udelukker mindre ressourcestærke i at 

tage del i det rettighedsbaserede samfund, som Danida selv iagttager som værdifuld og en 
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grundsten til udvikling. Herigennem bliver kommunikationen om rettighedsmæssige samfund 

en udelukkelses mekanisme, der hindrer adgang til den ønskede udvikling. 

 

”The rule of law is a prerequisite for the respect for human rights and is also necessary for 

economic growth and development. However, the lack of capacity and funding in the legal 

sectors in many African countries remain an obstacle, and the judiciary may not be fully 

independent. At lower levels, customary or traditional law may often be a more affordable 

alternative to poor people” (Danida 2 2007: 4). 

 

I ovenstående citat kommunikeres altså to væsentlige betragtninger. For det første, at 

manglende økonomiske ressourcer tilbageholder implementering af værdisæt i lovmæssig 

sammenhæng, men samtidig også når disse værdier bliver implementeret, så udelukkes de 

ressourcesvage fra at deltage i denne såkaldte udvikling. Dette understreger, hvordan Danidas 

kommunikation positionerer NEPAD magtunderlegent, og dette leder mig videre til en 

iagttagelse af, hvorledes Danida ressourcemæssigt ligeledes opretholder en magtdominerende 

position i forhold til NEPAD, på trods af bistand og generel opbakning til NEPAD 

programmet. 

3.2.3. Den ressourcemæssige magtmekanisme 
Dette afsnit vil analysere, hvordan den økonomiske kapital udformes som en magtmekanisme, 

som opretholder Danida position og dermed også NEPADs magtdominerede position på feltet. 

I kraft af, at der er mangel på økonomiske ressourcer for at implementere NEPADs 

prioriteringer, som det også kunne iagttages i analysen af NEPAD, således skærper den 

økonomiske kapital også forståelsen af Danidas magtposition. 

 

Den økonomiske kapital er kapitalen, som lader Danida indtage en magtposition, og dermed 

også retten til at kommunikere feltets liberale idealer. Ligeledes retten til at implementere 

værdier, så som rettigheder, som vi har set det i de ovenstående afsnit. Den økonomiske kapital 

skaber således den effekt, som kan få NEPAD til at internalisere feltets idealer, ved at 

implementere temaer og prioriteter i forhold statebuilding principperne. Den økonomiske 

kapital giver dermed også tilgang til den institutionelle kapital. 
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”vi har tidligere givet nogle bevilliger til NEPAD. Jeg tror det var relativt meget der blev givet 

til noget core-funding af NEPAD. Og så har vi brugt NEPAD som ankerpunkt i forhold til 

nogle mere specifikke interventions. Blandt andet støtter vi under Afrika Banken, der støtter vi 

den der NEPAD Infrastructure Development Facility, den støtter vi og vi har faktisk lige givet 

en ny bevilling til den. Jo vi støtter faktisk med 20 millioner Kr. og vi har en udsending fra 

Danmark lige nu dernede i Tunis” (Thonke 2009). 

 

Ifølge Danida, er NEPAD ressourcemæssigt blevet støttet igennem institutionelle kernebidrag, 

for at opbygge de fornødne institutioner og kapaciteter i NEPAD, som kan hjælpe til 

implementering af deres prioriteter. Samtidig iagttages NEPAD som den primusmotor og 

accepterede partner, der kan og skal igangsætte udviklingen på det afrikanske kontinent indefra 

(Thonke 2009). Så på trods af det forrige afsnit, omhandlende konkretiseringen af Danidas 

magtposition i det afrikanske udviklingsfelt gennem et lovmæssig mekanisme, kommunikeres 

der et ønske om opbakning af NEPADs prioriteter. 

 

Som pointeret i både Afrikastrategien, baggrundsanalysen og ved Thonke (2009), har der været 

meget fokus og ressourcemæssig opbakning af den Afrikanske Union siden dens start i 2002. 

Både i forhold til aktiviteter, samt i form af sammenslutninger med militære formål (Danida 2 

2007: 65 & Thonke 2009). Ressourcemæssig opbakning, prioriteres altså af både Danida og 

andre institutioner, der er i partnerskab med Afrika. Til trods for dette, indikerer strategierne 

alligevel at Danida, såvel som internationale organisationer, er medvirkende til, at NEPAD 

ikke får den fornødne opbakning til at udfylde sit mandat. 

 

“As the agenda of NEPAD has not been taken forward in the form or at the speed originally 

envisaged and as the AU has developed substantially since 2002, it seems to be the 

overwhelming perception that over the longer term, NEPAD is best suited to a role as a 

programme under the AU, also administratively”  (Danida 2 2007: 64). 

 

Der er et klart signal af, at den Afrikanske Union selv er med til at underminere NEPADs 

virke, som det også blev tydeliggjort i den forrige analyse, og at NEPAD samtidig modarbejdes 

udefra, i forhold til det politiske fokus på den institutionelle udformning af NEPAD igennem 

AU. Iagttagelsen af NEPAD, og hvorledes programmet støttes rent bistandsmæssigt, er således 
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betinget af NEPADs evne til at gøre sig bemærket, som det primære udviklingsprogram. Så på 

trods af, at NEPAD har været det strategiske udviklingsprogram, som har opnået mest 

opmærksomhed i forhold til Afrikas partnere, er det alligevel kompliceret, at opnå tilstrækkelig 

økonomisk støtte.  

 

” altså i takt med at NEPAD også er gledet ned af dagsordnen, er det også klart, at de penge vi 

har til institutioner som NEPAD, er også penge som er relativt politiske penge, så når NEPAD 

bliver en mindre væsentlig international partner, så går man også mere over til at give til AU 

og regionale tiltag og den slags” (Thonke 2009). 

 

Denne problematik iagttages også af Thonke (2009), der understreger vigtigheden af, at bistand 

og økonomisk støtte er politisk betinget. Politisk i den forstand, at de kontinentale konflikter 

som i Sudan og Somalia, generelt optager aktører i det afrikanske udviklingsfelt i en så stor 

grad, at det politiske fokus bliver drejet i en retning, der vil beskæftige sig med tiltag, som 

løser disse konflikter. I og med, at AU gør sig mest gældende militært og 

konfliktløsningsmæssigt, og at en løsning på en konflikt kommunikerer en succesfuld indsats 

til dens omverden, således bliver også de langsigtede udviklingstiltag skubbet i baggrunden. 

Kommunikativt kan man ikke i høj grad værdisætte og signalere, at en opgave er løst, da 

resultater af langsigtede tiltag først kommer til udtryk hen ad vejen. Dette resulterer i, at den 

økonomiske støtte, ydet fra Danida til NEPAD, således er under indflydelse af disse 

betragtninger, da NEPADs virke netop er i forhold til ’det lange seje træk’. Dog skal det 

pointeres, at Danida igennem deres landeprogrammer yder økonomisk støtte til langsigtede 

udviklingstiltag.  

Herigennem kan det iagttages, at Danidas ressourcemæssige magt yder indflydelse på NEPAD 

støttemuligheder. Da de økonomiske midler er betinget af kommunikationen i forhold til hvilke 

tiltag, som synes at give mest afkast i forhold til nogle synlige succeskriterier, og samtidig, at 

fokus til stadighed ligger mest i en stat til stat proces, hvor de økonomiske ressourcer, som er 

til stede i det afrikanske udviklingsfelt, således bevæger sig uden om NEPAD og i retning af 

nationalstaterne eller AU. 

 

Ligeledes yder implementeringsprocessen af programmets prioriteter indflydelse på, hvordan 

ressourcemæssige aspekter kan iagttages som en mekanisme, der fastholder NEPADs 
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magtunderlegne position. Fra Danidas side synes mangel på implementering at hænge sammen 

med både mangel på ressourcer, mangel på institutionel kunnen, samt komplikationer ved at 

kunne absorbere de finansielle midler, som bliver stillet til rådighed ved projekter. 

 

”Many African regional initiatives have developed good policies. Implementation, however, is 

lacking due to funding constraints, absorptive constraints, inadequate capacity, and at times a 

lack of political will” (Danida 2 2007: 62-63). 

 

Specielt problematikken omkring absorbering af de fremsatte midler kan, som NEPAD også 

selv iagttager, ses som en problematik. NEPAD betragtede det i sidste analyse som 

problematisk, at nationalstaterne ikke søgte de fremsatte midler, fordi der var mangel på viden 

og kapacitet til at søge.  I Danidas tilfælde, som det fremgår her, er det netop i forhold til, at det 

er regionale programmer, som involverer mere end et enkelt land, der herigennem bliver 

ressourcemæssigt udelukket. Som citatet nedenfor påpeger, så undermineres de regionale tiltag 

ved netop at være regionale tiltag, som involverer flere lande på samme tid.  

Danida og andre partnere iagttager ikke NEPAD som ejer af projekter, som ønskes 

implementeret i de afrikanske lande, og det resulterer i, at NEPAD således heller ikke har 

medbestemmelse i, hvorvidt ressourcer til regionale tiltag rent faktisk når til en 

implementeringsproces. 

“the challenges we have with the infrastructure projects or any project for that matter is that 

money can only be given to accountable entities. For example NEPAD does not own 

infrastructure project. They belong to the countries (…) so it’s the countries are the ones that 

has to get the money because they are the once that again are accountable, and I think the 

challenges that we’ve had is for example if there is a project that involve 3 countries, 2 

countries may qualify for the loan and one country doesn’t qualify. So what then do you do??? 

And I think that is a big problem. Especially because we focus on these multi country 

programmes that are supposed to foster regional integration and that has become a challenge. 

Whereby you say, especially the resent past many of the projects that involve Zimbabwe, 

Zimbabwe doesn’t qualify! So what does that mean for the project in Zambia when being in a 

project that involves 3 countries” (Rukato 2009).10 

                                                 
10 Jeg er velvidende om, at dette citat er en NEPAD intern kommunikation, men indholdet siger mere om 
NEPADs partnere end NEPAD selv, hvilket er grundet til at citatet benyttes i denne analysedel. 
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I citatet tydeliggøres en central problematik, som er medvirkende til at tilsidesætte og 

underminere NEPADs rolle for kontinentet, og samtidig gives der indikatorer på, hvorledes 

NEPAD også organisatorisk iagttages af Danida.  

Det første som springer i øjnene fra citatet er, at NEPAD ikke iagttages som en accountable 

entitet, hvorigennem projekter ejes, og som der kan søges ressourcer til. Det er kun igennem 

nationalstaterne, hvorigennem NEPAD initieret projekter og programmer kan implementeres 

og støttes. Dette rejser en væsentlig problemstilling i forhold til, hvorledes Danida er 

medvirkende til, at NEPAD bliver de-.legitimeret og udelukket gennem den ressourcemæssige 

magtmekanisme. NEPAD iagttages som AUs udviklingsorgan, men ikke som en entitet, der 

kan ydes en direkte bistand til. Dette har ikke kun betydning for NEPADs indflydelse på 

implementering af egne prioriteter i en finansiel kontekst, men det underminerer samtidig den 

styrke, som lader nationalstaterne og samtidig omverdenen efterleve de interne 

udviklingsønsker, som NEPAD fremsætter. Ved at udelukke de lande, som ikke lever op til det 

afrikanske udviklingsfelts standarder, som det her kan iagttages i forhold til Zimbabwe, således 

standses også den udviklingsproces, som skulle initieres i de lande, der ellers var involveret. 

Dermed udøver Danida en ressourcemæssig magt i forhold til NEPADs egne prioriteringer, og 

på trods af, at der egentlig er afsat ressourcer til projekter, bliver de afvist. 

 

Dette leder videre til en forståelse af, hvorledes organisatorisk praksis sættes som et mål i sig 

selv, da det yder indflydelse på både institutionel kapacitet, som vi så det i forhold til den 

institutionelle kapital, og konkretiseringen igennem det rettighedsbaserede samfund.  

3.2.4. African Peer Review Mechanism – det liberale dilemma 
Danidas opbakning af APRM er fokus for dette afsnit. Jeg vil argumentere for, at denne 

opbakning netop er i forhold til, at det er en mekanisme, som kan disciplinere NEPAD til 

selvdisciplinering af nationalstaterne. En mekanisme, som kan plante en ideel organisatorisk 

praksis og dermed skabe NEPAD indefra, således at Danidas kriterier for udvikling, 

implementeres i praksis. 

Danida iagttager APRM som en mekanisme, der gensidigt kan forpligte de lande, som er 

tilmeldt ARPM. Som navnet også antyder, er det en mekanisme, som udarbejdes imellem 

ligesindede stater. Formålet er altså at tilvejebringe en opmærksomhed for en specifik 

organisatorisk praksis, som kan hjælpe til at forbedre landenes regeringsførelse gennem ’best 

practices’, og Danida støtter således stærkt op omkring APRM. 



Udvikling, Magt og Kommunikation 70 

”Ikke mindst NEPAD-initiativet (New Partnership for Africa’s Development) peger fremad 

med den gensidige forpligtelse for medlemslandene til at lade deres regeringsførelse 

underkaste en kritisk gennemgang under den såkaldte African Peer Review Mechanism 

(APRM). Der er stigende politisk vilje i en række medlemslande til at gennemføre APRM og på 

den måde udvikle et sæt anbefalinger til at forbedre deres regeringsførelse. Danmark vil 

fortsat tilskynde Den Afrikanske Union og NEPAD til at arbejde videre med APRM-

mekanismen samt fokusere på opfølgning på anbefalingerne” (Danida 1 2007: 31). 

 

Danida iagttager APRM som vejen til at operationalisere de prioriteter, som det afrikanske 

udviklingsfelt fordrer. APRM bliver altså et konkret værktøj til at forbedre de eksisterende 

systemer og institutioner ved at pointere de fejl og mangler, som afrikanske stater består af. 

Som vi så det i analysen af NEPADs selviagttagelse, så resulterer APRM ikke nødvendigvis i 

yderligere bistand, men i forhold til Danidas kommunikation, er målet i sig selv at forbedre og 

normalisere i forhold til idealet om en stærk stat. Dette antyder en forståelse af, at der altså 

eksisterer en selvfølgelighed omkring idealerne på feltet, en selvfølgelighed der både arbejder 

indefra og udefra, som herigennem skærper forståelsen omkring, hvad normalitet er ud fra et 

liberalt regelsæt.  

Ligeledes ses denne operationalisering af NEPAD i forhold til samarbejdet med Danidas 

partnerskabslande, og iagttages som den del af udviklingsprocessen, hvori der praktisk talt 

kommunikeres mest i forhold til NEPAD. Det er i stat til stat samarbejdet, hvor Danida, så at 

sige, har en reel ’hands on’ indflydelse på, hvorledes feltets rationaler kan implementeres i en 

national sammenhæng.  

 

”Ja, altså man snakker om NEPAD i forhold til deres APRM peer reviews også fordi det har et 

spill in på meget af det konkrete i omkring til de nationale strategier, fordi der er denne her 

vision om at mange af de outcome af reviews bliver deres handlingsplan og actionplan som 

skal fødes ind i deres nationale strategier. Så i de tilfælde snakkes der om NEPAD, men ellers 

meget lidt. Jeg tænker lidt at NEPAD som sådan har langt hen af vejen været en 

meningsdannende organisation. Det har ligesom været deres ræsson d’etre og det har de været 

rigtig gode til og det har de lykkedes med fordi forståelsen af Afrika er også ændret i omverden 

er langt hen af vejen takke været NEPADs vision omkring: vi kan selv og det er dette her vi vil 

– take it please” (Thonke 2009). 
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I og med, at APRM er en Afrika intern kommunikation af, hvorledes national staterne kan 

bevæge sig fra et institutionelt system, til et system, der kan akkommodere NEPADs 

prioriteter, således kan APRM også benyttes som en demokratisk liberal læringsmaskine. 

Igennem Danidas rationalitet omkring, hvad en stærk stat er, og hvordan en stærk stat bør tage 

sig ud, kan APRM fungere som et værktøj til at internalisere god regeringsførelse i de 

nationale strategier. Herigennem kan de institutionelle mangler, der betegner afrikanske stater 

som neo-patrimoniale og svage, nedbrydes og omdannes til et kapacitetsniveau, som kan 

imødekomme de institutionelle standarder og dermed tage del i de økonomiske ressourcer, der 

stilles til rådighed på det afrikanske udviklingsfelt. På samme tid gives der altså økonomiske 

ressourcer til at implementere APRMs anbefalinger, så at der kan opnås en institutionel 

standard på linie med Danida selv, og således fordrer den institutionelle kapital, der på feltet 

iagttages som værdifuld, den økonomiske kapital og omvendt. 

Dette kan netop iagttages som grunden til, at Danida betragter APRM som det mest positive 

resultat af NEPAD, fordi gennem nationale samarbejder, kan de temaer og arbejdsgange, som 

det afrikanske udviklingsfelt strukturerer, inkorporeres. Dette kan eksempelvis iagttages i en af 

Danidas partnerskabsstrategier, hvor den rådgivervirksomhed, som stilles til rådighed i forhold 

til de nationale udviklingsprocesser, kan styre kapacitetsopbygningen i specifik retning. 

 

”Men den institutionelle kapacitet er dårlig, hovedsageligt på grund af årtiers dårlige 

regeringsførelse. Der er behov for teknisk bistand i form af internationale og lokale rådgivere, 

hvis landeprogrammet skal kunne gennemføres. Monitorering, evaluering og økonomisk 

ansvarlighed er områder, hvor der især er behov for opbygning af kapacitet. Under 

udviklingen frem mod sektorprogramstøtte sikres en bedre integration af rådgivere i nationale 

strukturer via implementering af Danidas nye tekniske bistandspolitik”. (Danida 2006: 47) 

 

Kommunikationen fremhæver, at igennem de rådgivere, som yder teknisk bistand, sikres også 

landeprogrammernes kapacitetsopbygning. Integrationen af APRM bliver herigennem således 

også guidet af Danida og mekanismens anbefalinger og implementering af samme, er derfor 

under stærk indflydelse af Danidas idealer, idealer som er udstukket af feltets liberale 

rationalitet. Dermed bliver APRM den mest konkrete og praktiske vej til ideel organisatorisk 

praksis, hvor statebuilding principper, som menneskerettigheder og god regeringsførelse, er i 

højsædet. 
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NEPADs APRM proces bliver en måde, hvorpå landene kan se de mangler, de står overfor, og 

derefter, kan Danida konsolidere sin magt på feltet, ved at rådgive og styre i forhold til 

implementering af den demokratiske kultur af værdier og idealer.   

 

”Så virker det som om at den proces faktisk kører på rimelig gode skinner og så vidt  jeg ved, 

så synes afrikanerne også selv, at den kan bruges til noget (…), men overordnet og også fra 

Dansk side tror jeg helt sikkert at man vil mene, at APRM er noget af det positive og mest 

konkrete outcome af NEPAD” (Thonke 2009). 

 

Det er således også en understregning af det liberale dilemma, hvor empowerment bliver en 

måde at nedbryde kapacitet for at opbygge kapacitet, hvilket fremstår paradoksalt i forhold til 

betydningen af empowerment og liberalismens fokus på individualitet og dertilhørende frihed.  

3.2.5 Danidas position i det afrikanske udviklingsfelt – en opsamling 
At kunne sætte en bestemt kultur igennem som legitim, er at indehave ’the power of naming’. 

Dette giver en bestemt effekt, nemlig symbolsk magt, og det er netop det, som Danida formår 

ved sin position i det afrikanske udviklingsfelt.  

De magtstrukturer, samt de liberale logikker, som Danida er med til at producere via deres 

position på feltet, betinger den udvikling, som Danida er med til at støtte. Dette resulter i, at de 

udviklingsprocesser, som ønskes gennem NEPAD, ikke altid bliver muliggjort. Som Bourdieu 

argumenterer for, så er det i de underliggende forskelle af dominansen, at hierarkiet imellem 

Danida og NEPAD kommer til syne. Feltets dominans kommer ikke kun til syne i forskellen, 

Danida sætter mellem ’os og dem’, men i også underforskelle. Således skabes NEPADs 

position også igennem en underliggende forskel, som er mellem stærk og svag (Bourdieu 

1987). Herigennem dominerer Danida ikke blot feltets liberale rationalitet, men hindrer også de 

udviklingsprocesser, som igangsættes, samt alternative udviklingsstrategier for NEPAD. 

Danidas egen magtposition hindrer den egentlige udvikling, som ønskes, og feltets idealer 

spænder ben for sig selv ved at igangsætte udelukkelsesmekanismer igennem 

kommunikationen af feltets økonomiske og rettighedsmæssige idealer. 

 

Idet det afrikanske udviklingsfelts praksisser symbolsk repræsenterer en bestemt måde at 

opfatte og betragte verden på, har det ligeledes stor indvirkning på NEPADs 

handlemuligheder. Den praksis, som konstituerer den sociale realitet, og herunder de sociale 
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magtrelationer, angiver altså retningen af udviklingsfeltets betydning, dens liberale temaer og 

logik. Da Danida har indtaget positionen som magtdominerende på det afrikanske 

udviklingsfelt, får de således muligheden for at diktere og implementere det, der betragtes som 

værdifuldt, nemlig ud fra de institutionelle og økonomiske kapitaler. 

Dette kan blandt andet iagttages i kommunikationen ved igangsættelsen af udviklingstiltag, 

som det blev analyseret i forhold konkretisering af Danidas magtposition i det 

rettighedsbaserede samfund, hvor nogle af de ressourcesvage aktører, paradoksalt, udelukkes 

fra at tage del i udviklingsprocesserne på det afrikanske udviklingsfelt. På en og samme tid, 

laves der tiltag til udvikling af retslige institutioner og lovmæssige sammenhænge for at nå 

feltets idealer, men på bekostning af, at de, som udviklingen burde tilgodese, i stedet bliver 

hægtet af. Herigennem fordrer Danidas kommunikation omkring god regeringsførelse og 

vigtigheden af den, en iagttagelse af, hvorledes feltets idealer nedbryder de 

udviklingsprocesser, som forsøges udviklet igennem NEPAD. 

 

Ligeledes konkretiseres henholdsvis Danidas og NEPADs positioner igennem APRM, hvor 

Danida rent praktisk har indflydelse på de praksis former, der udvikles for at akkommodere 

NEPADs prioriteringer. APRM iagttages som et praktisk værktøj, som kan internalisere de 

idealer, som Danida har for udvikling, og styre NEPAD til selvdisciplinering. Herigennem 

fordrer Danidas kommunikation af APRM, at NEPAD selv skal vise vilje til de aspekter, som 

Danida viser vilje til. Kommunikativt anerkender Danida ikke NEPADs og de afrikanske 

staters institutioner, med mindre de er et billede på Danidas egne. Mekanismen understreger 

dermed også liberalismens fundamentale dilemma, ved at Danida igennem sin magtposition 

styrer NEPAD, og dermed også national staterne, hen i mod organisatorisk praksis for en 

liberal institutionel kapacitet, ved at nedbryde den allerede eksisterende institutionelle 

kapacitet. Herigennem falder det liberale ideal omkring individualiteten, med dertilhørende 

rettigheder og privilegier, til jorden, og dermed også måden liberalismen præsenterer sig selv, 

som en kritik af overdreven disciplinær magt (Dean 2006: 187).  
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4. LEDELSESMÆSSIGE MULIGHEDSBETINGELSER 
 

I det foregående kapitel fremanalyserede jeg, hvorledes NEPAD positioneres i forhold til det 

afrikanske udviklingsfelt. Ud fra iagttagelser af NEPADs selviagttagelser, samt Danidas 

iagttagelser af NEPAD, fokuserede analysen på de temaer og mekanismer, som gør sig 

gældende for den kommunikative forståelse, der betinger NEPAD i praksis. 

På den baggrund ønsker jeg i dette kapitel at diskutere, hvordan de kommunikative forhold, 

som gør sig gældende for NEPADs position i det afrikanske udviklingsfelt, understreger 

vigtigheden i at iagttage NEPAD ud fra de strukturer og diskursive praksisser, som 

kommunikationen fordrer. Dette yder i sidste ende indflydelse på NEPADs muligheder for 

ledelse af sig selv, og ledelse i forhold til udvikling af Afrika. Dermed gives der en forståelse 

for, hvorfor NEPAD ikke formår at udmærke sig på trods af viljen til succes. 

 

4.1. Kommunikationens betingelser  

At analysere de kommunikative strukturer i en diskurs om Afrika og i det afrikanske 

udviklingsfelt, er at udfordre det sandhedsregime, som kommunikationen indeholder. De 

specifikke liberale normer og rationaler, som kendetegner udvikling i Afrika, fordrer bestemte 

temaer for god regeringsførelse. Dette udmønter sig i specifikke økonomiske, retslige og 

organisatoriske praksisformer, som bliver det gældende grundlag for NEPADs virke og 

implementeringsmuligheder. 

 

Da vores samfund, i mine iagttagelser, generelt bygger på diskurser og dermed legitime 

sandheder på lige fod som med det afrikanske udviklingsfelt, yder det indflydelse på 

institutioners måder at arbejde på, og måden hvorpå strategier dannes og implementeres. Der 

opstår således også forventninger til det, som kan betragtes som legitimt og ideelt, og 

herigennem forventninger til, hvorledes organisationer bør agere i en normativ forstand. 

Forventningerne til det afrikanske udviklingsfelt karakteriseres altså ved de fornævnte liberale 

normer, og for at indtage en plads eller position i forhold til forventninger på feltet, således må 

netop de temaer accepteres som legitime. Dette fordrer netop, som Amin (2002) argumenterer 

for, at Afrika og dermed NEPAD integreres på en på en specifik måde i forhold til det 
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afrikanske udviklingsfelt, og herigennem at denne integrering sætter sig i modsætning til, 

hvorledes en magtdominerende agent, som Danida, har mulighed for integrering. 

 

Ud fra en anskuelse omkring NEPADs kommunikation, eksempelvis omkring retslige forhold 

på arbejdsmarkedet, kan der gøres iagttagelser af, hvorledes disse forventninger udspiller sig. 

NEPAD er bevidst om, at i temaet omkring god regeringsførelse, er der tilhørende praksisser, 

og dette understreges af rettighedsbaserede tilgang til udvikling. Selvom NEPAD er klar over, 

at denne tilgang ikke nødvendigvis er vejen til udvikling i en afrikansk kontekst, så arbejdes 

der alligevel hen i mod målet omkring rettigheder på arbejdsmarkedet. Herigennem 

understreges en forventning til deres organisatoriske modpart, Danida, som altså forventer at 

NEPAD skal implementere denne praksis.  

Dette afspejler, at der, så at sige, er forventninger til andres forventninger, og der ageres 

således også herefter. Det er ligeledes et eksempel på, at NEPAD, som har indtaget den 

magtunderlegne position i feltet, således må efterleve praksisformer, der følger forventningerne 

til Danidas forventninger, og derved muligvis også andre organisationers, som kan indtage 

positioner på det afrikanske udviklingsfelt. Dette åbner op for, om der er potentiale for ledelse i 

en kontekst, som er NEPADs egen. Den ventede udvikling igennem feltets praksisser er, som 

det kunne iagttages i analysen, ikke fuldt ud opnået, og herigennem spænder det afrikanske 

udviklingsfelts objektive liberale logik ben for opnåelse af den ønskede udvikling.  ”These 

difficulties were not necessarily the product of "bad policies," but of objective conditions 

(Amin 2002: 4). 

 

NEPADs position på feltet og de forventninger, som eksisterer i forhold til denne position, 

yder altså indflydelse på de muligheder, NEPAD har for organisatorisk ledelse. Både i forhold 

til ledelse af NEPADs praksisformer og ledelse i forhold til alternative udviklingsstrategier.  

Den liberale kultur som NEPAD er underlagt, hvori legitimitet og sandhed bliver udstukket i 

forhold til den institutionelle og økonomiske kapital, giver NEPAD et strategisk problem. 

Strategisk i den forstand, at der ikke kan vælges frit i mellem andre metoder og veje, som kan 

føre til udvikling. Positionen, som NEPAD indtager på det afrikanske udviklingsfelt, er ikke en 

position, som kan producere legitime sandheder. Ved ikke at være i besiddelse af de værdifulde 

kapitaler på feltet, således er det heller ikke muligt at vælge alternativer – eller nærmere at 

NEPAD ikke engang er af den erkendelse, at der er en anden vej at vælge.  
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Denne argumentation kunne netop iagttages ved Akokpari (2009) omkring positionering af 

NEPAD i analysen. Således tydeliggøres netop også den paradoksale virkelighed, at der på 

papiret støttes op omkring NEPAD initiativet, men at kommunikationen på feltet forårsager det 

modsatte. Spørgsmålet er så bare, hvorvidt sandhed og den legitimitet, som sandhed medfører, 

kan udfordres. Ligeledes om sandhed i en diskursiv kultur kan omvæltes og konstrueres på 

andre måder. Denne tankegang kan også iagttages i NEPADs erkendelse af, at virkeligheden 

ser anderledes ud, end da NEPAD strategien udvikledes, og at NEPAD ikke altid har dannet 

grundlag for en egentlig implementering af prioriteter.  

 

“We need to sharpen our thinking, sharpening our philosophy, sharpening the agendas 

because in terms of thinking we still refer to 2001 what was going on in 2001 and we have 

moved on. For example many of our projections in terms of delivery was based on a 7.7 

contribution from our partners, I mean now, with the financial crisis who is going to think of 

7.7 for Africa (...) This means that we need to rethink or re-sharpen certain strategies. I mean 

they are still relevant but our methodology needs to change given the global context that have 

changed. The continental context has also changed and things cannot remain the same it is a 

constant development” (Rukato 2009) 

 

En ændring af diskursiv mening, og derved praksis, kræver, at NEPAD enten tilegner sig de 

fornødne ressourcer og kapitaler på feltet, og kan indtage en magtdominerende position, 

hvilket også betyder, at NEPAD må spille med på det afrikanske udviklingsfelts diskursive 

regler. Ellers kræver det, som citatet også indikerer, at NEPAD afviser feltets regler 

fuldstændigt, men dette betyder samtidig, at der ikke vil være de fornødne økonomiske 

ressourcer til at opfylde Afrikas behov. Samtidig antyder citatet dog, at i lyset af den globale 

finansielle krise, materialiseres den fornødne økonomiske støtte muligvis alligevel ikke. Dette 

åbner op for, om der kan være alternativer til strategier og temaer i udviklingsregi, og i så fald, 

hvorvidt udviklingsregimet kan omvæltes og producere andre praksisser, end de liberale 

tilgange til udvikling. 

4.2. Alternativer til udvikling 

Som forståelseshorisonten lagde grundlag for, og som analysen udforskede yderligere, er god 

regeringsførelse blevet et mantra indenfor udviklingspolitik, og mange donorlande og 
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multilaterale bistandsorganisationer opsætter det i dag, som en betingelse for allokeringen af 

bistand til udviklingslande, netop som det kan iagttages i forhold til NEPAD. Det kan 

iagttages, at der internationalt er opstået en objektiv enighed om, at god regeringsførelse er lig 

udvikling (Rubin 2004: 4). En sandhed, som i min analyse af NEPAD, ikke kendetegner sig 

ved at danne grobund for den ønskede udvikling. Dog mener mange, at hele NEPADs succes 

hviler på, at kravet om god regeringsførelse bliver implementeret (Balia 2002: 2). 

 

Kritikere af denne opfattelse iagttager, at problemet med ovenstående logik er, at der er en 

mangel af empiriske beviser på, at god regeringsførelse er den hurtigste vej mod udvikling og 

vækst. Der findes ganske vist eksempler på demokratiske lande med god regeringsførelses 

principper, som har oplevet økonomisk vækst og øget udvikling, men omvendt er der også 

eksempler, hvor det ikke er tilfældet11. Debatten kan med andre ord siges at gå på, om det er 

god regeringsførelse, som skaber betingelser for økonomisk vækst og udvikling, eller om det er 

økonomisk vækst, der skaber betingelserne for indførelsen af god regeringsførelse (Repnik 

1992: 32-33).  

Debatten antyder, at der kan være grundlag for et skifte i strategi - også i en afrikansk kontekst. 

Den føromtalte Pan africanism, som var grundlag for institutionalisering af AU og dermed 

også NEPAD, har, som analysen også frembringer, reproduceret liberal praksis, og dermed 

også inkorporeret god regeringsførelse, som den primære tilgang til udvikling og dermed 

integrering i verden. 

“There is talk of an "African Renaissance." (…). But there are not yet visible signals of these 

hopes crystallizing into alternative strategies. That would need dramatic changes at various 

national levels, going far beyond what is generally suggested under the labels of "good 

governance" and "political multiparty democracy," as well as at regional and global levels. 

Another pattern of globalization would therefore gradually emerge from those changes making 

possible the correction of the malintegration of Africa into the global system” (Amin 2002: 7). 

Som Tsheola (2002) argumenterede for i analysen, så har NEPAD fæstnet sig ved en liberal 

udadvendthed. Denne iagttagelse gøres også af Amin (2002), som iagttager, at den afrikanske 

renæssance således er blevet en vestlig liberal, der konstituerer en skæv integrering af Afrika i 

verden. Dette antyder også, at alternative udviklingsstrategier kan frembringe en ny afrikansk 
                                                 
11 Kina har opnået større vækst og udvikling end demokratiske lande som fx Indien (Sørensen 2003: 7). 
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kontekst og virkelighed. Men i forhold til positionen NEPAD indtager i det afrikanske 

udviklingsfelt, er en denne omvæltning lettere sagt en gjort, i og med, at de objektive strukturer 

netop ikke iagttages som regler med dertilhørende praksis.  

Således er NEPADs muligheder for ledelse altså betinget af den diskursive virkelighed, der 

eksisterer på feltet, en virkelighed, der ikke altid leder til den ønskede udvikling. Dermed er det 

yderst vigtigt for NEPAD, at være opmærksom på sine egne vilkår, og forsøge at iagttage og 

være refleksive over for de magtstrukturer og praksisser, der danner præmissen for NEPADs 

virke og indsatsområder. 
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5. KONKLUSION  
 
Gennem denne afhandling har jeg været drevet af en undren over, hvordan NEPAD 

gennemgående synes at komme til kort, på trods af opmærksomhed omkring og opbakning af 

programmet. Jeg har derfor ønsket at undersøge, hvordan man i et konstruktivistisk og 

kommunikativt perspektiv kan begribe NEPADs positionering i det afrikanske udviklingsfelt 

netop i forhold til kommunikative strukturer, samt at analysere, hvilke ledelsesmæssige 

betingelser kommunikationen af NEPAD afføder. På baggrund af dette, har jeg struktureret 

afhandlingen med henblik på at besvare følgende problemformulering: 

Hvordan yder kommunikation indflydelse på det afrikanske udviklingsfelt, og hvorledes er det 

konstituerende for NEPADs position og ledelsesmæssige muligheder? 

 

I min genealogiske forståelse af Afrika og afrikanske stater kan det iagttages, at 

historieskrivningen medfører specifikke diskursive forståelser af det afrikanske kontinent, og 

herigennem, at disse forståelser således også kategoriserer Afrika som svage stater, der skal 

forbedres og normaliseres ud fra et liberalt ideal omkring stærke stater. Samtidig at 

normalisering skal ske igennem udviklingsregimets vestlige liberale praksisser, som god 

regeringsførelse og økonomiske reformeringer og rettigheder. Således kan diskursen om Afrika 

iagttages som et moralsk subjektiverede projekt, som efterlader Afrika og dermed NEPAD i et 

forhold, som ikke er ligeværdigt i forhold til udviklingsregimets liberale standarter.  

 

Disse fund udgør således også grundlaget for min konstruktion af det afrikanske udviklingsfelt. 

Feltets objektive strukturer konstitueres igennem sandhedsproduktionen omkring stærke stater, 

og hvorledes de opnås, som diskursen frembragte. Herigennem iagttages altså institutionel og 

økonomisk kapital, som værende de kapitaler, som er mest værdifulde, og giver således adgang 

til magt på det afrikanske udviklingsfelt. 

I analysen kan det iagttages, at NEPAD indtager en magtdomineret position, og reproducerer 

den symbolske magt, som Danida producerer igennem kommunikationen af institutionel 

kapacitet, økonomisk kapacitet og dermed også organisatorisk praksis igennem APRM.  

Den dominerende magts liberale idealer og regler bliver altså, af de dominerede såvel som de 

dominerende, erkendt som værende den legitime kultur. Det kan iagttages i forhold til 

NEPADs kommunikation, der udelukker afrikanske stater ved ressourcemæssig og 
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organisatorisk praksis, og bliver således en reproduktion af det afrikanske udviklingsfelts 

regler. Ligeledes er de magtstrukturer og den liberale logik, som Danida er med til at producere 

via deres position på feltet, medvirkende til at betinge den udvikling, som Danida ellers støtter 

og det resulterer i, at de udviklingsprocesser som ønskes gennem NEPAD, ikke bliver 

muliggjort 

 

Som det understreges i diskussionen, betinges NEPAD igennem kommunikationen i en 

magtdomineret position på feltet, og dermed også NEPADs muligheder også for at vælge 

alternativer til udvikling. Herigennem konstitueres NEPADs position og dens 

ledelsesmuligheder betragteligt i forhold til kommunikative mekanismer og den liberale logik 

på det afrikanske udviklingsfelt. 
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7. BILAG 
Se bilag 1 og bilag 2 for interviews. 
 

7.1. Bilag 1 

Interview med Dr. Hesphina Rukato, Deputy CEO of NEPAD 
 
Subject Conversational pointers 

Understanding NEPAD as a 

programme 

1. In NEPADs agendas, do all development areas, such as 

infrastructure, health, environment, fiscal management get the same 

resources or attention. If not how come? And also in that respect who 

influences the process of choosing agendas and is there agenda 

pushing from outside the AU and NEPAD  

2. What is NEPAD and its role 

3. As an outsider it sometime seems as if NEPAD functions as a 

organisation on its own, Is there alignment between the AU and 

NEPAD? 

4. How often does the secretariat, as the implementation organ, report 

back to the Steering Committee or the HSIC who then reports back to 

the AU summit. Do you think that NEPAD is accountable? 

5. At the same time, is NEPAD programmes aligned into the member 

states of the AU. Who overlooks and monitor the implementations 

for example during projects and programmes and the APRM 

processes ect?  

6. Is NEPAD integrated in all the regional communities? In terms of 

alignment of strategies and programmes and the implementation in 

for example SADC? 

 

NEPAD’s view on its role with 

partners 

7. Which international organisations does NEPAD collaborate with and 

how does these partnerships work and affect NEPAD (agendas)? 

8. How do you see NEPAD as an organisation in relation to 

international or regional partnership organisations,. Are there 

obstacles or constraints? 

9. In my understanding NEPAD has been portrayed as platform for a 

greater integration for Africa on a global level. What is the actual 

meaning of that and is it successful? 

10. Do NEPAD follow particular ideas or rules in terms of being 

competitive and recognised internationally or earn influence 

(politically, economically) 
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Interview med Dr. Hesphina Rukato, Deputy CEO of NEPAD 
 
 
In NEPADs agendas, do all development areas, such as infrastructure, health, environment, fiscal management 
get the same resources or attention. If not how come? And also in that respect who influences the processes of 
choosing agendas and is there agenda pushing from outside the AU and NEPAD? 
 
I think…NEPAD is a comprehensive programme, it includes basically all aspects of 

development beyond even physical projects to the way Africans thinks, the way we do things 

and our philosophy, and our vision. All of them are supposed to receive the same kind of 

attention but I think what has happen is that also the realisation that before certain things 

happen we need to do certain things first. If we say trade is very critical to our development 

especially inter-Africa trade, we can not trade amongst ourselves if we do not have the right 

infrastructure or we can not trade when we haven’t got enough food to eat. So even though we 

have aid priority areas there are some priorities that have to be given first priority because they 

are supposed to be the foundation for other things happening. so issues like infrastructure and 

food security they have been prioritised as critical as well as crosscutting issues such as 

capacity building which then will enable other things to happen in education in health and all 

that. But of course we have things that are very critical that can not be put of until next year 

such as HIV/AIDS but also crosscutting issues like resource mobilisation – crosscutting but 

also at the core of doing all the other priorities because we have to have the resources like 

human and financial. In terms of the attention that it receives it think one of the roles of the 

political process of NEPAD have been to advocate for those priorities not just amongst our 

development partners but also amongst ourselves!  

 

So u mean amongst the governments that are members of the AU, or? 

 

Yeah! Because we were saying first and foremost that the money for implementing these 

programmes must come from us, so our partners must come and support us but lets put the 

money that is ours first on the table because NEPAD is our programme so we must 

demonstrate that ownership and leadership. So I think one of the key areas in terms of resource 

mobilisation for implementation is that it is with in our capital flow initiatives that we need to 

keep as much money or as much resources with in the continent as possible and prevent any of 

the resources that are African going out of the continent. I think that is one of the reasons why 

that they priorities depth cancellation because they were saying that many of these depths were 
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concluded during the colonial era and African countries will continue to actually use a lot of 

their GDP to repaying these depths instead of actually using that money for development! 

 

So is that something that you actually work hard on? To try and get depth cancellation? 

 

Like in 2005 after the (…) summit 14 African countries benefited from depth cancellation and 

it was that philosophy of Africans saying: we cannot develop if we keep on using our money to 

be paying all these depths that way and I think that process is ongoing, that we need more 

depth cancellation to cover more countries. I think also on the African side they are saying that 

we also need to be insuring that the money we that we have is actually used  for own 

development and I think that the example that I can give you is the Pan African infrastructure 

Development Fund which was developed in 2006-07. Basically from Africans saying that we 

have all these pension funds that are not invested in Africa, they are invested in the London 

Stock Exchange for example. Its African money from poor workers that has been struggling, 

the money are not invested in Africa it been invested overseas. So why don’t we use that 

money actually, even if it’s for the same kind of interest rates at least it is Africa benefiting, so 

the money can go into developing our own priority sectors, as I was saying, infrastructure 

being most critical. So the that fund was set up and is now operational and its basically 

working with governments to insure that they have the right policies and regulations in the 

countries to allow pension funds to be invested into this infrastructure fund. 

 

So what kind of things do you invest the money in besides infrastructure? 

 

Well depending on the success rate of that fund we also use the same approach for the social 

sectors in like education and health. So I think that will also ensure that instead of many of our 

countries will go to the World Bank that gives loans on the basis of so many conditionalities 

we can then have something that is actually African driven.  

 

How is it funded? How is does that work? Do you collect from the different member states or pension funds or? 

 

Well the fund is based in South Africa. Each has the national processes which would have to 

say, because it has to go through parliament, so once that political process internally has been 

finalised, so the national fund would then have to invest in the continental fund and I think that 
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the rate of returns has to be negotiated but then any of the countries will qualify depending on 

the criteria to access those funds. So at least we can no longer say that we don’t have money or 

that we don’t have facilities. The facilities are there and it will be up to the capacity to each of 

the countries that have infrastructure projects to then access the fund and plan it. 

 

But if you do also get funded from outside Africa, through let’s say the EU or UN. How does that work then in 
those partnerships? 
  

Well I think the challenges we have with the infrastructure projects or any project for that 

matter is that money can only be given to accountable entities. For example NEPAD does not 

own infrastructure project. They belong to the countries or the regional communities but then 

the regional cannot borrow money on behalf of countries so it’s the countries are the ones that 

has to get the money because they are the once that again are accountable, and I think the 

challenges that we’ve had is for example if there is a project that involve 3 countries, 2 

countries may qualify for the loan and one country doesn’t qualify. So what then do you do??? 

And I think that is a big problem. Especially because we focus on these multi country 

programmes that are supposed to foster regional integration and that has become a challenge. 

Whereby you say, especially the resent past many of the project that involves Zimbabwe, 

Zimbabwe doesn’t qualify! So what does that mean for the project in Zambia when being in a 

project that involves 3 countries? 

 

Because I actually thought that the regional communities could apply for money but it has to be the national 
government. But what does that do in terms of alignment in the programmes or strategies that NEPAD has and 
how it trickles down to the societies under members of NEPAD or the AU? 
 

For us that has been one question that has… if we’re going to negotiate for example for these 

facilities which African countries would have to access that can give more money to Africa and 

for example with infrastructure projects early in 2003 the NEPAD processed negotiations for 

the facility called the Infrastructure Programme Preparation Facility for our partners to put 

money into that facility so that African countries could use that money to start preparing 

infrastructure projects to make them ready for investment but the challenge is then that some 

countries didn’t even know that the facility existed, and that even if they even knew their 

capacity is very low to be able to put together a proposal for them to actually access that 

facility. So some of those funds has remained unused and then our partners they say that Africa 

does not have the absorbency capacity. So it has really been quite a challenge for that the 
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NEPAD process has moved so fast that the countries themselves are so behind and one needs 

to strike a balance between the NEPAD processes and the issues that needs to be addressed at 

country level. It can get to a point where they can then actually be… The NEPAD process will 

have to be demand driven within the lead of the countries 

 

Does that affect strategy or policy making? 

 

It does affect because it means that the NEPAD process moves so fast and at some point we 

end up having to have to move at the speed of the fastest moving countries, so the slower 

moving countries then may have to learn from the experience of those who are moving fast but 

in NEPAD it has become a challenge! Is NEPAD for those who are good? – or are fast? 

Whereas it should be building also a capacity for those who are moving slower to catch up as 

quickly as possible 

 

And in terms of the African Peer Review Mechanism is that the same issues that you have? 

 

The same issues is now 28 countries, 9 did the APRM. The one challenge that the reviews are 

very intensive and very comprehensive and it is something that has not been done before. It is a 

first experience for everybody. Even each country it takes at least 18 months to go through the 

process and many people has said that it is too slow! Even within Africa many people are 

inpatient they want to be reviewed! But moving at the current pace it means that it will be 2030 

before all African countries have been reviewed – if we’re moving at the current pace! So 

people are saying that we need to increase the pace of the reviews, which I again think is an 

issue of capacity and resources but the process is trying to accelerate the review process. In 

terms of exceeding many people are also saying, ah lets wait and see who are benefiting from 

being reviewed and seeing that it is only about maybe 3 years that these reviews and only 9 

countries are completed –then it is like, okay, lets see whether it has worked for them. 

 

Does that influence that it is a voluntary basis thing?  Does it influence whether countries want to do this 

process? 

 

Well I think in a way the way it has been a bit misleading because many think that once you do 

a peer review you then get money from donors and it has not been like that! The process is a 
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way of saying: Understand your problems better! And also it is a process that enables other 

stakeholders to see in the reviews of what exactly are the problems in the country to enable the 

country to actually have a development process that is (...) and inclusive because really all the 

stakeholders get involved and they say from their prospective what the issues are and… 

 

When you say stakeholders is that civil society, media and so forth? 

 

Yes it is everybody! Women groups, everybody! 

 

Because I know that some of the mayor criticisms of NEPAD was that it didn’t involved everybody all the 
stakeholders in the countries? 
 

So the APRM does that and the good thing about it is that the head of states then says that I 

have this report! And from a political perspective it is really a nation building process, where a 

nation dissolve problems not only as a government, because you also involve the opposition 

parties so it is not so much about the government saying, yes, this is our problem so much as it 

is the whole nation saying this is our problem 

 

So it is a more bottom up kind of process? 

 

Yes! But I think the challenges are implementation of recommendations that comes out of that 

process. 

 
So in terms of the NEPADS own accountability towards the AU. Do you report on a monthly basis, or a yearly 
basis? Or how does it function. Do you find it accountable in terms of the decisions you make? 
 

Accountable yes, because the AU Assembly constituted the Heads of States and Government 

Implementation Committee which is sub-committee of the AU Assembly of the 20 countries, 

so the Chair of that committee reports to the assembly every time there is an AU summit. It is 

only now that they only meet every time before the Assembly so they make their own report to 

the Assembly. But before that they use to meet 4 times a year just to discuss the NEPAD 

process and its implementation. So the reporting structures of that. Currently the NEPAD 

reports to the Chair of the Implementation Committee but it also reports to the Steering 

Committee as a whole and then after that meeting then the Chair of the Implementation 

Committee prepares a report that then goes to the Assembly and then Assembly makes their 
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decisions and then it filters down again back to the Implementation Committee, The NEPAD 

Steering Committee and the NEPAD Secretariat for implementation. 

 

You spoke just a little your international partners. How does the partnerships work is there constrains in terms of 
getting funding or the agendas you want to push forward within in Africa. Are there different ideas of what should 
be funded and what programmes you should make? How do these partnerships really work with the EU or others? 
 

Well I think that many partners have generally bought in to the NEPAD process and they all 

have adopted NEPAD as the framework for engaging in Africa 

 

So do donors, the donors that also fund the AU member states, do they also work through the programmes of 

NEPAD? 

 

Many of them are beginning to do that but the challenge is that in many of the countries 

themselves does not demand that their partners work through the framework of NEPAD and I 

think it is a challenge for the ownership of NEPAD that some countries are a bit, African 

countries are not making sure that NEPAD is a part of their day to day dealing with their 

partners, so sometimes the partners know more about NEPAD than the countries themselves. 

 

So it is not always really integrated into normal practices in countries? 

 

No, well we have had programmes were we actually are creating awareness amongst countries 

on how to integrate NEPAD into their own development plans, so by the time they engage with 

their partners they already integrated the NEPAD principals, the NEPAD way of working but 

also the fact that they need to say to their partners their priorities that they are funding must be 

nationally defined. Rather than them which have historically have been the case, dictating what 

should be the priorities. 

 

So those terms it is better now, in those relationships that you can decide for yourselves? 

 

Yeah but always in matters of negotiations because the partners will always have their own set 

of interests but I think in principal I think it is understood that things are getting better at least 

formally that why we have the NEPAD Africa G8 process whereby we engage on African 

priorities. We also have the Africa Partnership Forum with the OECD. So I think in principal 
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people say that we agree, I think the tests are really in implementation which doesn’t always 

work. 

 

Because I was actually wondering when you implement strategies or policies and programmes. How do you 
monitor them? Do you get you get feedback from countries or the regional communities? How does that work with 
the implementation phases? 
 

Implementation is at the national level and at the regional economic community level but I 

think that there are also some strategies that especially on governance and advocacy that 

happen on a continental level and I think that one thing that is that we haven’t done well is the 

monitoring! 

 

Ok, so do you need, in your view, a better system of evaluation and monitoring and how would you do that? 

 

Yes definitely, I’m not sure of how it would be structured but basically we need to be more on 

the edge of understanding exactly what has happen as a result of the NEPAD process for 

example and I would say that we need a monitoring and evaluation mechanism which we don’t 

have! How it would work is something that we that would need to be discussed. But is a big 

gap! 

 

Yeah, at least for an outsider it is hard to observe… Like I saw on the news that SADC was being mandated the 
coordination of the humanitarian aid for Zimbabwe and it is hard to see how the structure of how and when is it 
decided when the regional communities take over decisions on what to be done in for example Zimbabwe. When is 
it NEPAD and when is it the AU and when is it national. It is hard to see the structure. 
 

Well I think it in the whole structure of the AU it was decided to use the economic 

communities as much as possible, we try and integrate them as much as possible. It is only if 

SADC has failed that it will go to the continental structures of the AU. So we try and solve 

problems on a regional basis. Regionally SADC has tried to do its best in Zimbabwe and even 

in Madagascar. They were the first to say that Madagascar you are out! Only when it was 

kicked out of SADC Madagascar was suspended from the AU as well. 

So the decisions will first come from the economic communities and then it will be 

incorporated into the AU as well. We’re trying to empower the regional communities to deal 

with those things before they become continental. 

 

So is it only 2 countries that has been thrown out of the AU or? 
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No it happens all the time, it does. The reasons would be Coup d’etats and any change in the 

constitutional power 

 

So in terms of Zimbabwe there has been so much criticism that for example that South Africa has been very open 
to the fact that it still needs to be integrated in to the regional communities and also the AU. How do you see this? 
  

I think the Zimbabwean situation has been complicated in many ways but like I say the basic 

(…) It is only the constitutional chance of power. They don’t define the extend of election 

rigging and all that, that it is not defined. That is why because of that loophole even Mugabe 

had to say at the last AU summit that the election rigging in Nigeria nobody said anything 

about the swearing in of the new president,. So a government has not been thrown out because 

of election rigging but if it’s a take through like the military it would happen. 

 

Because in the EU it takes really long to integrate new countries into the union. Some of the Central European 

countries which doesn’t have the same governance policies and the likes. It seems as if the AU is much more open 

into that, I mean everybody was included at first. Do you think it is a constraint for the AU and NEPAD and its 

legitimacy? 

 

I think it can be constraining and an advantage because you then force the smaller countries 

that have more old versions of governance to then move to be more equal to the rest because if 

we have said that we will only go with the those that already has the system, then it means that 

there would have been areas in Africa where (…) would be acceptable just because they don’t 

have certain systems. So I think just the fact that you say that you cannot have or overthrow 

anybody unconstitutionally it means that you then need to move the next level to prove 

insuring that the elections are free and fair for example, so that you put in other measures that 

at least you have said as a minimum – no coups! Everybody must go through an election. 

 

Do you feel like some states have more power than other states within the AU? It seems like that South Africa and 
Nigeria and some of the founders of NEPAD more say.. that’s who you hear about for example in Europe. Or is 
that no secret?? 
 

Definitely!  Some has more power that others! But yeah there are some countries that you 

cannot ignore. Same thing with America, though you say you are equals and sovereign it is not.  
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So in the future what do you think is going to happen to NEPAD. What can be improve or what do you think is 
important to improve? Also in terms of your book coming out, now that you have researched all the areas! 
 

I would say quality of leadership rather than numbers!!! Because I feel that right now Africa is 

sailing without a spotlight or a captain. So we don’t have.. like 2-3 years ago we would say that 

we had president Mbeki and so and so but now we have to say who is really there?? Who is in 

charge, the captain. So in terms of African leadership I think more in terms or quality than 

quantity – we need good quality! 

 

But it is hard when it is people elected representatives that is sitting in the AU for example and the AU then give 
mandate to NEPAD to do certain things and programmes 
 

But then the question goes back to the countries, what kind of people do we put in power. 

What is it they say about people getting the leadership that they deserve! So all things that 

happen here. We get the leadership we deserve. 

For me that is the saddest thing of the leadership process. We are probably slipping back to 

where we were more than 5 years ago because we had strong leadership and we had a group of 

people that worked very well together. It is personalities, not even being head of state, 

Obasanjo, Mbeki, the Algerians they were like friends. 

 

But it is quite interesting to see what is in store for Africa now! 

 

Yes it is, now we have this crisis all over, so who is going to be worried about Africa now. If 

there had been a G20 summit now, like the one that was 4-5 years ago, Gleneagles in Britain 

the G8 summit, Africa was high on the agenda the Africa Commission but now the G20 is 

coming. Is Africa going to be a priority? It is going to be the British workers it is going to be 

British citizens – it is going to be their own people. 

 

Do you think its going to affect funding and the like? Because you can see about the food crisis that is still on, 
because it takes away so much focus on other important thing such as education  
 

Yeah that’s the thing. You see that the British prime minister will loose the job because of 

these 20 pounds - morally it would have been bad anyway but people are struggling and people 

are worried what will happen to their money when politicians are doing funny things – so it is a 

big challenge. 
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So it is very difficult even us Africans we are not really doing anything to solve our situation 

we go to the G20 and say pleas give us money. 

 

So there are no national strategies how to deal with this crisis? 
 

No there is not, not from our side. Well I know that here in South Africa they have this job 

creation something?!?! But now we hear that 32.000 people are going to loose their jobs in the 

motor industry, and how are they going to prevent that?? 

 

Well in terms of for example the heavy Chinese investment into Africa. We see that Africa imports so many things 
to manufacture from. Would there be a future in upgrading your own manufacturing systems in terms of maybe 
fabrics and .. 
 

Well you see that is the challenge that we have because we’re saying that one of the priorities 

was that all the cotton comes from us! We send it out.. why don’t we have an industrialisation 

strategy where we focus on in terms of value addition, we make the earrings before they go out 

to for example  to Switzerland and all that. So that where we have faulted instead we buy from 

China and other places. Things that sometimes we don’t even need.  

… And that is what I am saying we don’t have leaders, we don’t have leaders. We do not have 

a leader that can say lets focus on, even if its one country – empower one country, to be our 

China. Because we see how China has accelerated and then we would have our workers also 

the congress of Trade whatever who work 5 hours, you see the Chinese – I believe that Europe 

was not build on Human Rights! Human rights come later. Where we are now you say to a 

person you must demand your 30 minutes to go and have tea, yeah you must demand… You 

see the Chinese they work like slaves! They work like 12-13 hours a day! 

  
But isn’t it also a demand from donors and stuff where you need to have human rights, basic labour rights and 
union things? 
 

But what union stuff, when you go home and there is no TV! You go home and you engage in 

sex and have another child because you have nothing to do. 

 

But I think sometime that where Africa has been misunderstood, in terms of pressure from outside that there is not 
really an understanding of you have to work harder and as you said no country was build on human rights. 
Because it seems like that is what EU and others wants from you, Rights! 
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And you see they have worked for it!! The have human rights because their forefathers have 

suffered for it, the rights, they build their infrastructure. They want Africa to jump over certain 

steps. Why would you leave work at 4 when the work has not been done and why has it not 

been done – because it is my right, now it’s you’re right but it is a big problem. For me I think 

it is a big problem!  

We cannot have something we haven’t invested in and we’re not investing. Everybody is 

talking about rights – Rights don’t happen! We work for the rights! I mean if you say that I 

have a right to rest you must say: look here guys this is what I have done! There is also a right 

to work. 

 

That’s is really ... when you hear people talk about donors and partnership with different African partnership 
countries and for example Denmark it is on top of the agendas, with human rights, governance principals and 
labour unions 
 

Actually it’s silly of Africans. When you tell me, I don’t have a job! Is it then you’re human 

right to have sex, it is my human right to have as many children as I can without having any 

job to feed them, which then becomes a burden to the state, or which becomes a burden to 

those people that work because it takes money away from them to feed my kids. So where do 

human rights begin and end? And what are my responsibilities – it is a bit normative on how to 

interpret human rights. I mean there are certain people who should not have rights, now all of a 

sudden a person who killed another person has rights! 

So I think that there are many philosophical things that Africans still have to define themselves 

as to who they are, and the challenge is defining themselves. 

 

It is also as if the world has accepted the conditions of what people have in China because they product, I mean 
they give you results all the time in terms of export 
 

That is also the reality. There are so many people in China that is the reality and if you don’t 

want to deliver, then they will replace you in a minute that is the reality. It happens everywhere 

there is supply and they choose China is bad but when it is cheaper to buy clothes from China 

and set up their own industries they did it! Very cheap. 

 

How do you think they attracted all this manufacturing. Is it something that Africa could copy?  
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I believe that Europe was also build on human rights. They are now resting and they are eating 

the fruits of their labour which is fine. Then they now have time to say to others you cannot 

work like that but when you are in a situation as many African countries are. And 50 years ago 

people didn’t work like that in Europe as well. So I think us Africans maybe.. because many of 

us doesn’t read. Whatever we hear, we’re actually not reading and we don’t think in terms of 

for example if we are saying that workers should have rights, don’t accept wage reduction. But 

what is real now is that you’re not selling any more gold now with the economic crisis. So 

what is he advocating for what is he saying?? 

 

But also I think there a so many informal industries in Africa compared to other places, could it be integrated 
more into the societies bigger picture. Could it be recognised more in terms of job creation and stuff 
 

I don’t really think so. I think that certain things are ok the way they are because they are 

looking after the people where they are. I think when time comes to formalise that, things will 

happen! But we’re not even dealing well with the formalised sectors why would we go and 

take away those that are getting a livelihood out of what they are doing 

 

Also in terms of tax systems, do you think that it influences that government doesn’t have too much influence on 
the informal sectors when they don’t have much money? 
 

No I don’t think that it would make a difference! Compared to the role they play in sustaining 

livelihoods I really don’t think so, because even with all the corporate taxes I mean where is 

the money going?? So it is not necessarily because of a shortage of money that things are not 

happening! I think money, like corporate fraud is more prevalent in countries that are 

industrialised. So I think that trying to punish the informal sector really is a bit unfair. I mean 

you can see a person literally sweating over what he is going to eat tonight. When people that 

are actually making lots of money you can’t actually catch them or you catch them to late. So i 

would say that just leave them. 

 

When you read about NEPAD on the internet or somewhere else it is always portrayed as a platform for global 
integration or Africa’s integration internationally like the trade system or political system and who will receive 
seats in boards of international players or the UN security council - What does that really mean and how does 
that work? Do you think NEPAD has mad a difference in terms of these thing? 
 

I think so! I think if you really look at… one of the priorities of NEPAD was that we wanted to 

chance or restructure our relationship with the developed countries. You can no longer tell us 
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what to do, we need to engage with you, we need for you to hear what our priorities are and 

therefore we need to be sitting in those institutions and in those forums where decisions, global 

decisions are made, which are going to have an implications on us and that’s we fight for the 

UN Security Council a seat on the Security Council and that’s why there is engagement with 

the G8, that why the whole APF system. You cannot come anymore saying that you must A, B 

and C in our countries. I think from that perspective it has really worked that you are not going 

to ignore Africa. And from the outside people also respect that position but it is a constant 

struggle!! I mean NEPAD has provided a framework for that – for arguing for that. You cannot 

then accept NEPAD without accepting that. You have to see the African face in certain forums. 

So the UN itself has accepted NEPAD as the framework to engage in Africa, so the how do 

you then say: we don’t what to hear from Africa, what Africa has to say. I mean you may not 

get what you want but at least they will get to hear what you want! NEPAD has provided a 

bigger voice. Even civil society has come onboard and their pushing quite hard so it is not only 

governments anymore.  

 

You said that civil society is pushing harder. How is civil society involved more now? 

 

Well I think that the African civil society is engaged more, on NGO level. So I think it is going 

to take time but I think from a visibility point of view there are some things… given the size of 

Africa there are small examples. On a good day you say that things are beginning to happen 

but then when you are feeling gloomy you are more like, oh we are so far off. 

 

But I find that sometimes that sometimes people just criticise NEPAD for being just fluff. How that it was 
developed through or as a continuance or the MAP programme. People will say it is just the same fluffyness. 
 

I think that if you look at the impact of the EU for example, how long didn’t it take before it 

started having an impact and giving value to people because it is not a national programme it is 

a continental programme with 53 countries and 7 years! It I a really short time of changing 

leaderships within countries, within NEPAD and the continent how faster could we have gone 

without crashing?!?! So I would say the fact that it has remained on the agenda until now 

means that there is something there!! We might not be optimising it but the point is that we’re 

there. 
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So do you need more resources, not in terms of money, but more on a human resource basis to optimise it? 

 

Well I think it is more we need to think more! We need to sharpen our thinking, sharpening our 

philosophy, sharpening the agendas because in terms of thinking we still refer to 2001 what 

was going on in 2001 and we have moved on. For example many of our projections in terms of 

delivery was based on a 7.7 contribution from our partners, I mean now, with the financial 

crisis who is going to think of 7.7 for Africa!! We’re banking on capital flows investments in 

Africa but those things are not happening. This means that we need to rethink or re-sharpen 

certain strategies. I mean they are still relevant but our methodology of … needs to change 

given the global context that have changed. The continental context has also changed and 

things cannot remain the same it is a constant development.  

Because we’re so busy doing that we don’t spend time thinking, so that we can do better! It is 

not only a problem regarding resources it is more the quality. When you enter this building 

what kind of thinking do we generate?! And I think that for many Africans when you are busy, 

you are doing. Because when I am sitting like this thinking about Africa’s problems people 

will say: ah you are doing nothing. We are supposed to be doing and then people will say ah 

you are working very hard! Where are our philosophers? Where are our thinkers.. In Africa? I 

think that is a real need in Africa. We need our own thinking – do we even have a thinking. 

Because we copy too much from others – we are not grounded our thinking is not grounded. 

We reproduce what is already there. 

Imagine the euphoria and excitement, the expenses that goes into insuring that South Africa is 

putting an X on Zuma’s head (Voting for Jacob Zuma in the April 2009 elections, red.), What 

does that X mean? You will never see that guy until 4 or 5 years later. The man is not 

accountable to you. What does it really mean? And then people say: yes, we are democratic 

because we vote every 5 years. I have never voted in my life because I find it meaningsless. 

When you are voting what are you saying??!! You have no say it what happens in all those 

years if you voted for the minority. Democracy is majority rule. So I find it… I can’t explain! 

When you vote what does it mean, that the guy you’re voting for understands you needs? 
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7.2. Bilag 2 

Interview med Ole Thonke, Souschef for Afrika Kontoret, Danida, Udenrigsministeriet. 
 
Emne Samtale pointers 

Danidas iagttagelser af  

NEPADs  

1. Hvordan betragter Danmark NEPADs rolle i forhold til udvikling i Afrika 

2. I dit syn, er NEPAD en vigtig del for jeres Afrikanske samarbejdspartnere, 

er der dialog omkring NEPAD? 

3. Tages der hensyn til NEPADs værdier og fokus i Danmarks partnerskaber  

med afrikanske nationer (igennem  landeprogrammer). Er der en 

integration i mellem de to? 

4. Mener du at NEPAD kan hjælpe til ejerskab af udviklingsprocesser i 

Afrika 

Danidas iagttagelser af 

NEPADs plads i Danidas 

samarbejde med Afrika 

5. Betragtes NEPAD som en accountable/værdig partner og hvordan 

samarbejdes der med NEPAD? 

6. Er NEPAD central i Danmarks afrikasatsning? Hvis ikke, hvorfor? 

7. Er der dialog, ideudveksling og sparring mellem DK og NEPAD ?   

8. Hvordan vægtes NEPAD i forhold til de nationale landeprogrammer? 

9. Hvordan følges der med i NEPADs programmer og udvikling 

10. Ressoursemæssigt, støttes NEPAD af Danmark? Hvis ikke hvorfor?  

11. Skabes der nok viden omkring NEPAD og deres visioner og i så fald er 

der alignment i mellem DKs udviklingsstrategier og NEPADs 

strategier/visioner? 

 
 

Interview med Ole Thonke, Souschef i Udenrigsministeriets Afrika Kontor  

 

Hvordan betragter Danmark NEPADs rolle i forhold til udvikling i Afrika? 

 

Hvis vi skal tage det sådan meget historisk, så grundlæggende så har vi fra dansk side altid 

bakket NEPAD meget op og hele og alle grundideerne omkring NEPAD, og grundlæggende 

omkring de ting som ’founding five’ blev enige om som principperne for NEPAD, som man 

blev enige om – det er selvfølgelig også svært at være uenig i, men det var som sådan det første 

hvor kom reelt fra afrikanerne selv, den dagsorden. Så det er naturligt at det har været noget 

som Danmark har bakket op fra starten. 

NEPAD havde sin storhedstid der i 01-03-4 stykker, hvor det peakede, det var der man fra 

international side hang deres hat med dialogen med Afrika på højeste niveau på, det hang man 
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på NEPAD hatten. NEPAD var jo inviteret med til alle G8 top møder fx der og fik kæmpe 

indflydelse i de år der. Det som skete efter efterfølgende var at NEPAD, også pga. personskifte 

gled længere og længere ned af dagsordenen og samtidig kom AU på kom højere og højere på 

dagsordenen. Det som så er sket de sidste 2-3 år, er at NEPAD er ved at finde sine ben i 

forhold til AU og prøve at finde ud af hvad deres nye rolle er i AU, fordi AU har efterhånden 

langt hen af vejen overtaget den dialogrolle med de internationale topledere, på højeste politisk 

niveau. Det har været meget svært for NEPAD. Det har sådan været den eksterne del af 

NEPAD og på den mere interne del har der været en ret stor skuffelse, i hvert fald efter hvad 

jeg har hørt, omkring hvad NEPAD egentlig har leveret. Jeg tror der har været en overdrevet 

stor forventning til hvad NEPAD kunne levere i form af øget bistand osv. Det var jo også noget 

af det sidste store som NEPAD har deltaget i. Det var nemlig Gleneagles i 05 (red G20 møde), 

som jo ikke ser ud til at realisere sig til noget som helst, slet ikke set i lyset af den 

internationale krise. En af problemerne er at de mål man satte sig var i Dollars. Fra 25 til 50 

millioner, en fordobling og det man kører efter nu, er at gå efter bistandsprocenter og når 

økonomierne går ned af bakke. Altså bistandsprocenterne kan sagtens være det samme, men i 

Dollars, eller Kroner og Øre, så kommer bistand til at falde langt heller vejen, men nu må vi se.  

 

Så det momentum som også NEPAD havde, også den opbakning der var fra de afrikanske 

landes side, det tror jeg også langt hen af vejen at de tabte, fordi de afrikanske lande følte 

simpelthen ikke at NEPAD leverede det de troede man kunne, fx milliarder til infrastruktur og 

energi, og de der power plants i DRC og de andre steder. Det har der været rigtig stor skuffelse 

omkring og derfor har det afrikanske lande også mere  og mere lagt deres æg over i AU hatten, 

dels bedre repræsentation af hele Afrika,  hvor de bedre bliver repræsenteret i forhold til, der er 

det ikke kun de 20 der er med, som i NEPAD, men det er alle og dels at de også bedre kan 

varetage deres interesser.  

 

Når man så ser på de forskellige dele af NEPAD, så er det del der hedder APRM, som jeg 

mener er der hvor NEPAD har leveret det bedst og som jeg har forstået det så kører det også 

meget individuelt fra NEPAD, et sekretariat som kører det selv og selvom de er blevet 

kritiseret omkring, at de ikke har nået nok, og at det ikke er alle som har meldt sig til det. Så 

virker det som om at den proces faktisk kører på rimelig gode skinner og så vidt  jeg ved, så 

synes afrikanerne også selv, at den kan bruges til noget. Dog blev den relativ upopulær i 
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Sydafrika efter de selv blev peer reviewed fordi at der var nogen der tillod sig at kritisere 

Sydafrika. Det var ikke særlig velanset, så APRM eller Midrand institutionen er blevet relativt 

upopulær herigennem, men overordnet og også fra Dansk side tror jeg helt sikkert at man vil 

mene, at APRM er noget af det positive og mest konkrete outcome af NEPAD, men jeg tror 

heller ikke at man undervurderer den rolle NEPAD har spillet i forhold til at sætte Afrika på 

dagsordenen og  på en anden dagsordnen end i forhold til krig, nød og elendighed, men Afrika 

i forhold til konkurrenceevne og handel, menneskerettigheder og god regeringsførelse og de 

ting som ligger i NEPAD dokumentet 

 

Men rent konkret, hvordan samarbejder DK med NEPAD? Er der ressourcer til det? 

 

Altså vi har givet penge, vi har tidligere givet nogle bevilliger til NEPAD. Jeg tror det var 

relativt meget der blev givet til noget core-funding af NEPAD. Og så har vi brugt NEPAD som 

ankerpunkt i forhold til nogle mere specifikke interventions. Blandt andet støtter vi under 

Afrika Banken, der støtter vi den der NEPAD Infrastructure Development Facility, den støtter 

vi og vi har faktisk lige givet en ny bevilling til den. Jo vi støtter faktisk med 20 millioner Kr. 

og vi har en udsending fra Danmark lige nu dernede i Tunis.  

 

Så den støtter vi, men det har også været, altså i takt med at NEPAD også er gledet ned af 

dagsordnen, er det også klart, at de penge vi har til institutioner som NEPAD, er også penge 

som er relativt politiske penge, så når NEPAD bliver en mindre væsentlig international partner, 

så går man også mere over til at give til AU og regionale tiltag og den slags. 

 

Ja, fordi for lige præcis den Infrastructure Facility, da jeg snakkede med Dr. Rukato fra NEPAD, så talte hun om, 
at det ofte ikke er ansøgt om penge fra landene selv. For det første fordi der ikke er nok information om det og for 
det andet, hvordan gør man – hvordan søger man de der penge. Men Danmark synes stadig det er væsentlig eller 
? 
 

Ja, fordi der blev lavet et review af det for nyligt, og det viste at de faktisk er godt på vej og 

lige nøjagtigt de problemer som du nævner var reelt  i opstartsfasen, men det skulle de være 

kommet ud over, det var i hvert fald hvad det review konkluderede. Det skulle landene været 

kommet ud over og landene var blevet opmærksom på, at den eksisterede og begyndt at søge 

de her fonde i langt højere grad. De havde et ret godt turn-over og de fik meget ud af deres 

penge. 
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Vi har jo sammenarbejdet meget med NEPAD pga. det her Africa Partnership Forum (APF)  i 

2007, som var et meget meget stor exercise, faktisk meget større end vi nogensinde havde 

forestillet os. Det var faktisk det første møde jeg var med til i Moskva, efter jeg vendte tilbage 

(red. Fra Benin). Der dengang havde G8 formandskabet og der skulle så være en afløser for det 

norske med-formandskab og de pegede så på os, en lidt underlig konstruktion, men det ville vi 

da gerne, bare for at se hvad det drejede sig om og om ikke andet ville det give os en masse 

insider kontakter og viden omkring NEPAD. Det endte faktisk med, at vi havde statsministeren 

og Merkel med i Berlin i maj 2007 til APF møde forud for Heiligendamm topmødet og der 

havde vi faktisk et meget tæt samarbejde med NEPAD under Museveni fra Mozambique der 

var formand der. 

Vores samarbejde med NEPAD der, var relativt godt og vi havde sådan en konstruktion, hvor 

vi havde sådan en støtteenhed, som lavede meget af det input og papirer til APF mødes og som 

så skulle samarbejde med selve NEPAD omkring de papirer og vi fik faktisk lavet nogle joint 

papers omkring det. Problemet var lidt den styringsmekanisme for NEPAD, altså den Steering 

Commitee og Executive Commitee som er i NEPAD, de gik ind og sagde at det ikke 

repræsenterede de afrikanske interesser og holdninger og de ville hellere have en model, hvor 

afrikanerne selv udformede deres papirer og så kunne donor siden selv lave deres papirer og så 

kunne man ud fra det få nogle diskussioner i gang. Det var der heldigvis ikke mens vi holdt 

møder, det var en proces som kørte efterfølgende. 

 

Men det er mit indtryk at samarbejdet er blevet dårligere og dårligere omkring også APF, men 

det er også en konsekvens af, at NEPADs rolle i forhold til G8 er blevet væsentligt formindsket 

og APF hænger jo på G8 dialogen, det var også der det udsprang af. Så det har også været 

svært at finde det at sine ben at stå på. Men der i 2007 var det i hvert fald mit indtryk, et 

relativt godt møde, som gav en masse profil til Afrika og der blev det også brugt mødet, til at 

forberede tyskernes dagsorden om Afrika på G8. Så for første gang nogensinde havde vi en ret 

stor indflydelse på den dagsorden og hvordan den dagsorden kom til at se ud, fordi det var de 

samme embedsmænd i tyskland som lavet APF, som også lavede Heiligendamm, så det var en 

hel masse på bordet de kunne bruge af det og hælde det ind i G8 

 

Men i forhold til det du sagde, at de gerne ville lave deres egne papirer osv. Er der stor forskel på hvad de synes 
og hvad i synes, i forhold til at udvikle nogle policy papirer? Altså i forhold til Danmarks visioner og deres 
visioner ved hvad der skal ske og hvad der skal være fokus på? 
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Nej, det synes jeg rent faktisk ikke. Vi synes jo det var overdrevet reageret fra afrikanernes 

side og nogle og de diskussioner de slog om der var enhed i nogle af de forskellige sektorer om 

der var rødt lys, gult lys, eller grønt lys forhold til hvor god fremgang der var og hvilke nogle 

konklusioner man så kunne udlede af det og afrikanerne ville  ikke have at der var rødt lys 

nogen steder, for det betød at der var noget galt. De ville ikke have at verden så at der var 

nogen ting der ikke lykkedes. Så det var mere på sådan nogle ting, mere end det var på 

substans. Men grundlæggende har vi jo i Danmark, so fx ikke en kolonimagt, har meget den 

holdning at vi lytter rigtig meget efter hvad afrikanerne siger og tager der som gode varer, langt 

hen af vejen.  

Både da vi lavede Afrika strategien brugte vi rigtig meget afrikanske forskere og tjekkede 

tingene af med dem for at høre, ligger der her rigtigt i forhold til meningsdannelsen i Afrika 

rent faktisk er på i de forskellige områder. Det samme da vi lavede denne her Afrika 

Kommission forsøgte vi faktisk at få flest afrikanere ind i denne her kommission, sådan det var 

deres egne views der kom til udtryk i hele det her. Så grundlæggende ligger de dybt i de her 

danskere som sidder og arbejder med det her, at tage afrikanernes egne holdninger og visioner 

først og så se hvordan matcher det med vores værdier og de her ting, for selvfølgelig skal der 

være et match før vi begynder at hælde penge i noget. 

 

I forhold til jeres landeprogrammer, hvordan vægtes NEPAD her. De bliver vel også udviklet i samarbejde med 
de forskellige regeringer, er NEPAD overhovedet noget man taler om? 
 

Ja, altså man snakker om NEPAD i forhold til deres APRM peer reviews også fordi det har et 

spill in på meget af det konkrete i omkring til de nationale strategier, fordi der er denne her 

vision om at mange af de outcome af reviews bliver deres handlingsplan og actionplan som 

skal fødes ind i deres nationale strategier. Så i de tilfælde snakkes der om NEPAD, men ellers 

meget lidt. 

Jeg tænker lidt at NEPAD som sådan har langt hen af vejen været en meningsdannende 

organisation. Det har ligesom været deres ræssond’etre og det har de været rigtig gode til og 

det har de lykkedes med fordi forståelsen af Afrika er også ændret i omverden er langt hen af 

vejen takke været NEPADs vision omkring: vi kan selv og det er dette her vi vil – take it 

please. Altså når vi ser den internationale debat om Afrika, i hvert fald blandt fagfolk rundt 

omkring, så ligger det langt hen af vejen op omkring NEPADs visioner. Det mener jeg faktisk 

godt man kan sige.  
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Det man kæmper meget med i øjeblikket og stadigvæk er mediernes billede af Afrika med død 

og elendighed, og det jo klart, at til en vis grad så styres det politiske til en vis grad også af 

medierne, det må man ikke underkende. Det er jo nogle gange nogle ting som ikke falder i hak, 

men grundlæggende fx i Afrika Kommissionen, så er det jo tilnærmelsesvis de samme ting som 

står i NEPADs founding dokument. Det er omkring finansiering, entreprenører, 

konkurrenceevne, Det er jo NEPAD core values. Så på den måde synes jeg at NEPAD var ret 

banebrydende 

 

Ja for der var enormt meget kritik af NEPAD i starten, at det bare var det samme som sidst, som OMEGA plan 
eller MAP planen, men rent personligt synes jeg der har været langt mere respekt og givet plads til NEPAD men 
hvad synes du, altså også i forhold til de gamle strategier? 
 

Ja, det er helt klart, altså det kan godt være at ideerne ikke var nye, men NEPAD formåede at 

få dem udover sidelinien. Få dem afleveret og få dem plantet. 

 

 

Også i forhold til de statsoverhoveder der har været med har haft en betydning i forhold til at være karismatiske 
og stærke ar betyder meget også. 
 

Jeg tror det er en meget vigtig pointe, når man snakker politik i Afrika. Det institutionelle 

demokrati og det institutionelle politik i Afrika er relativt underudviklet, så betyder det, at det 

personlige niveau, altså når man skal analysere sådan nogle ting, er fylder meget mere. Og det 

er tydeligt at Obasanjo og Mbeki har haft en kæmpe indflydelse på hvor NEPAD og Afrika er i 

dag på policy og dialog niveauet. Det er ikke de Nigerianske institutioner, det er 

personlighederne der har gjort den forskel. Nogen snakker om hvor er vi i dag, når man kigger 

ud over det afrikanske kontinent. Nu har vi fx Zuma i Sydafrika, men det er nok forventningen 

at han vil være relativt indadvendt i den første del af hans regeringstid og det bliver en helt ny 

politisk virkelighed, hvor der ikke er de samme internationale visioner som Mbeki havde. Det 

samme ser vi i Nigeria, ud over at han er syg og svag, så er han indadvendt og han kommer 

ikke engang til AUs topmøder men det betyder at. Hvis man skulle se på hvem der er lige i 

øjeblikket på kontinentet, hvem der fører debatten så snakker vi om sådan noget som Meles 

Zenawi, som var ham som afrikanerne valgte skulle tage til G20 topmøde og lige nu arbejdes 

der på at det skal være ham som også skal være repræsentere Afrika og være forhandler på G15 

topmødet og han er jo en knald dygtig politikker, virkelig skarp og der er respekt omkring ham, 

men hvis man tænker på NEPADs values og demokratiske ideer, så er han muligvis ikke den 
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bedste repræsentant for Afrika. Det er nogenlunde det de har at arbejde med i øjeblikket. De 

har Museveni og Wade i Senegal og de er næsten over the hill. 

 

Det var faktisk en af de ting jeg også talte lidt løst om med Dr Rukato om, at hun var helt sikker på, at en af 
NEPADs succeskriterier var i forhold til de her personligheder som både arbejde godt udadtil men også mellem 
hinanden og der ikke var mænd med magtspil, men at det faktisk var nogle mænd med visioner for kontinentet. Og 
Dr Rukato sagde, at vi sejler bare derudad uden en kaptajn, på en måde og det kan vel også hænge sammen med 
det du talte om, omkring NEPADs stortid det indtil 2004-05 
 

Fordi det gav Obasanjo og Mbeki nemlig, det personlige spiller en stor stor rolle for NEPAD 

og Afrika og det er helt naturligt. Det gjorde det jo også for Europa for 100 år siden, da Europa 

var på et andet institutionelt niveau, da magten ligesom blev udøvet på en anden måde. Altså 

hvis man analyserer hvordan magten bliver udøvet i de afrikanske lande så er magten langt 

mere centreret hos præsidenterne og statscheferne end nogen andre steder. Ja måske man kan 

finde det lidt i Sydamerika men ikke i forhold til Europa, hvor der er nogle helt andre checks 

and balances af de demokratiske institutioner og det har man bare ikke i de her lande. Og det er 

vigtig at have med i en analyse. 

 

Hvordan følger i NEPADs programmer og udvikling? 

 

Altså det foregår mest på ambassaden i Sydafrika, hvor de jævnligt har møder med dem og jeg 

tror også de kommer til at bruge dem mere, da de er ved at udvikle et regionalt program, et 

mindre program med dem, hvor de også kommer til at bruge NEPAD i en vis grad. Der hvor vi 

følger NEPAD mest nu, er i forhold til APRM processen og så til de her APF møder, hvor de 

så stadig har fastholdt deres greb, fordi det er noget at det sidste de reelt har tilbage i det 

internationale forum. Og det har været en del pres fra donorernes side, for at give AU en større 

rolle og det leder jo direkte ind i den der debat hvordan NEPAD skal integreres i AU. Jeg tror 

grundlæggende at det bedste for NEPAD ville være at blive integreret fuldt ud i AU, også for 

NEPAD selv. Fordi, at jeg tror at NEPAD har grundlæggende mere kapacitet end hele AU har 

tilsammen i øjeblikket, da der sidder nogle ret kompetente mennesker. Men de for ikke fuldt ud 

lov til at udføre alt det de kan og vil af visioner netop fordi de sidder i NEPAD. Netop pga. den 

der kamp der er imellem AU og NEPAD altså officielt er der jo ikke en magtkamp, hvis man 

spørger nogen, men altså. 
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Det er også det som er interessant ved NEPAD, at de er godt klar over og vil gerne snakke om alle de interne ting 
som andre ikke vil snakke om med fx AU, og at de bliver nødt til at agere lidt strategisk i forhold til dem de 
egentlig er samarbejdspartnerne i AU og landende. Det er helt sikkert en god selvanskuelse synes jeg 
 

Ja det tror jeg grundlæggende at NEPAD vil være bedst tjent med i længden. Nu må vi se med 

den nye CEO af NEPAD, Nigers tidligere premierminister, hvordan han kommer til at forvalte 

det mandat han har fået. Men i længden burde hele skidtet blive integreret i AU og NEPAD 

kunne virkelig også blive virkelig stærk og tung del af AU fordi de har den kapacitet de har. 

Men de selvfølgelig er bange for, er at blive helt opslugt af AU og blive fuldstændig 

pulveriseret, hvis først de bliver lukket ind, men hvis man kunne finde en formel så det ikke 

skete, så ville det være det bedste på NEPAD på sigt. 

 

Men det har vel også noget at gøre med det fokus der er i AU, hvor fokus er meget mere på konfliktløsning og 
peacebuilding programmer og den mere langsigtede udviklings aspekt, som NEPAD står for bliver tabt lidt på 
gulvet og bliver overskygget af Darfur og nogle af de andre konflikter også i forhold til DK, som mere støtter 
nogle af disse konfliktløsnings tiltag end NEPAD 
 

Ja det er helt reelt, men altså Danmarks bistand er jo 85% til langsigtede udvikling og 15% til 

de mere politiske konflikter, så det er klart at DK lægger langt større vægt på det lange seje 

træk, den bistand som aldrig kommer ud til offentligheden. Hvis det kom til denne her mere 

konkrete integrationsproces, så ville DK også støtte at NEPAD blev bevaret som en stærk 

selvstændig del indenfor AU, men jeg er bange for at hvis NEPAD ikke for denne her AU hat 

på, så vil NEPAD internationalt stille og roligt blive ved med at glide ned af dagsordnen og 

miste indflydelse. I takt med at de mister indflydelse internationalt, vil de så også miste det 

inden for Afrika og fordi der ikke er en Obasanjo og en Mbeki til at fortale for NEPAD, så er 

det det som sker. 

 

Du siger at det er noget som vil være en god fremtidsmulighed, at blive mere integreret i AU, men er det noget 
som der snakkes om? 
 

Ja der kører sådan en integrationsproces og der blev i 2007 var der et topmøde, hvor Mbeki 

også var med. Der blev der lavet sådan en køreplan, hvor en af hoved konklusionerne var, at 

der skulle nedsættes et udvalg, der kunne analysere på hvordan man kunne gøre det og et 

eksempel på, at denne proces er gået rimelig langsomt, at det papir blev godkendt på et 

topmøde i 2009 i år, at nu gik man i gang. 
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NEPAD siger selv at de er et program under AU, det er det de selv kalder det officielt, men de 

er jo nærmest er organisation for sig selv. Men det er jo den arv de har haft og det må være 

vanvittig svært at komme som organisation at komme heroppe fra et niveau og lande helt nede 

og prøve at finde sine ben igen. Og igen der hvor man ser at de ren faktisk har indflydelse er i 

APRM, og det er nogle mekanismer der gør at det er Heads of States der kommer ind og 

drøfter de her rapporter og der stadig også international opmærksomhed på dem og de bliver 

rent faktisk læst de her rapporter og konklusioner der kommer ud af det. Så er det som lykkes 

for dem, mens det andet det lykkes ikke rigtigt.  

 

De har jo haft denne her Africa Action Plan, som jeg synes er et ret godt symbol på hvor 

NEPAD fejlede. Den blev også drøftet på mange af de her APF møder, hvor NEPAD hev den 

frem gang på gang. Man havde en eller anden plan omkring 100 mia. Dollars, som Afrika 

planen indeholdt, hvor man simpelthen tog de prioriterede projekter som man var blevet enige 

om fra afrikansk side og listede dem og satte 2 streger under og sagde, værsgo! det er dette 

beløb der er behov for og det er det vi skal have finansieret  

og det var som jeg snakkede om før, som var forventningen fra de afrikanske staters side, at det 

kunne de levere. Men for skulle de 100 mia. komme fra, det er 3 eller 4 gange så meget som 

der bliver givet årligt i bistand til hele Afrika fra hele verdens side. Så det er da helt urealistisk 

at de penge lige pludselig skulle komme flyvende. Det var det de oplevede i Gleneagles i 2005 

(red. G20) da de fik lovning af fordobling af bistanden, Men it’s not gonna happen!  

 

Så hvad er det reelt de skal, hvad er det NEPAD har, deres value added i øjeblikket?  For de 

har reelt leveret på policy siden og den internationale dialog og de har leveret på demokrati, via 

APRM. Så hvad er deres rolle, deres ræssond’etre nu? og hvis det ikke er, efter min mening, 

det yderst centrale ind i AU at blive forankret i AU, så ved jeg ikke hvad det er?! Derfor er jeg 

meget pro den der integration i AU, men den er der meget modstand i mod, særligt fra 

Sydafrikansk side fordi man er bange for at det bliver udvandet, hvis det bliver flyttet til Addis 

(red. AUs hovedsæde). Det er jo en Sydafrikansk institution langt hen af vejen, det må man jo 

erkende. Og sådan ser de afrikanske lande jo også på det og det er med til at nedbryde hele 

værdien af NEPAD. Og så længe den kører så er det med til at underminere hele NEPADs 

fundament. 
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Men igen, så er vores grundholdning, hvis vi skal tage det sådan mere officielt, til NEPAD 

stadig meget positiv. Der bliver skrevet og sagt at det er den rigtige dagsorden. Jeg tror bare 

grundlæggende at vi ville ønske, at der skete noget på den og den blev givet noget mere 

politisk profil. 

 

Så de har brug for en slags re-branding proces for sig selv? 

 

Ja det har de bestemt og det ville de kunne få, fordi AU har ingenting på sig andet end på 

konfliktløsningsområdet, grundlæggende. AU har ingenting andet, jo de har det som hedder 

Global Issues, som det er begyndt at rykke på og også levere på. Jeg tror fra afrikanske lande 

side, tror jeg man var tilfredse med G20 topmødet, fordi man fik så meget med fra 

udviklingssiden på dagsordenen og nogle lovninger derfra så man betragtede det som en 

succes.  

Og igen at de vil tage til COP15 og tale med en stemme, det er ret unikt, da de jo normalt 

sidder i G77 gruppen sammen med nogle lande, som har nogen ret forskellige holdninger til 

klima spørgsmål end de selv har. Så ligesom at træde ud fra den og sige, vi vil gerne tale med 

en stemme fra det afrikanske kontinent. Det er ret unikt og godt for Afrika selv. Men hvor er 

NEPAD i det der?? Og jeg har svært ved at se, hvordan de skulle få en renæssance også når de 

ligger derned i Midrand. Alternativt for NEPAD er at blive en slags robådsmaskine og blive 

hvor de er og stille og roligt får implementeret ude ud landene og i lande programmerne. Det 

kunne de måske via APRM.  

 

De er jo i gang med at lave de her projekter eller workshops for at integrere NEPADs værdier på daglig basis, så 
de prøver med næb og klør, så der bliver opbakning af dem nedefra, nationalt. Så det kunne måske være et 
alternativ til AU møllen? 
 

Ja, det er i hvert fald op ad bakke for dem, at få rodfæstet dem selv. Men der er jo heller ikke 

som sådan nogen som er i mod det som står i NEPAD, tværtimod, så tror jeg at alle reelt 

bakker op omkring de der values og principper, men at give det den politiske vægt er noget 

andet, det er udfordringen.  
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