
For enden af Regnbuen?
Social identitet og velfærd i det nye Sydafrika

Redigeret af Gorm Gunnarsen, Patrick Mac Manus, 
Morten Nielsen, Hans Erik Stolten

Denne bog samler en række artikler fra 
Sydafrikas mest fremtrædende forskere, 
journalister og analytikere.  Bogens 12 
bidrag kommer rundt om de centrale emner, 
der har optaget det demokratiske Sydafrika 
efter 1994. 

Væsentlige emner som uddannelse, sprog, 
forsoning, økonomi, fattigdom, social sik-
kerhed,  udviklingsstrategier, positiv særbe-
handling, forholdet mellem ANC og fagbe-
vægelsen, sociale bevægelser, jordreformer, 
medier, AIDS epidemien og Sydafrika i 
Afrika, bliver taget under grundig og kritisk 
behandling af forfatterne. 

”2007 er et velvalgt år for en statusopgørelse 
for det ny Sydafrika. Opgøret om at blive 
præsident Thabo Mbekis afløser spidses til. 
Underneden lurer sociale spændinger, uafkla-
rede spørgsmål om race og identitet og vigtige 
diskussioner om ANC’s sjæl, der uvægerligt vil 
føre til ændringer. Det behandles altsammen 
indgående i denne bog.”
Jesper Strudsholm, Dagbladet Politikens 
Afrika korrespondent

”Sydafrika kan virke som en stor selvmodsi-
gelse. På den ene side en vældig succeshistorie, 
en regional stormagt og et land der ses som 
en rollemodel for mange afrikanske stater. 
Men samtidig og på den anden side er det et 
land med ekstrem fattigdom, overvældende 
arbejdsløshed og en skandaløst høj ulighed. 
Jordproblemet er uløst, og der er risiko for at 
sociale spændinger vil udløse voldsomme 
konflikter. Hvis de interne problemer løses eller 

reduceres, kan Sydafrika give håb for store dele af Afrika. Hvis ikke, vil de negative konse-
kvenser også række langt ud over grænserne. Af disse og endnu flere grunde er det vigtigt, 
at denne bog udgives af Sydafrika Kontakt. Den er skrevet af nogle af de allermest indsigts-
fylde Sydafrika-kendere, og den kommer rundt om de fleste emner. Den bør styrke en debat 
som er vigtig.”  
Knud Vilby, Forfatter og journalist

”Sydafrika Kontakt, den tidligere danske anti-apartheidbevægelse, har gjort noget betyd-
ningsfuldt ved at invitere sydafrikanske akademikere og civilsamfundsaktivister til at skrive 
om udviklingen efter afviklingen af apartheid og indførelsen af flertalsstyre i 1994. Forso-
ningspolitikken, landspørgsmålet, uddannelsesområdet og medierne, fattigdommen og 
sprogpolitikken bliver undersøgt.Thabo Mbeki’s udtalelse fra 1998 om Sydafrika som et land 
af to nationer bliver efterprøvet og forfatternes entydige svar, uanset andre uenigheder, er, 
at sociale klasser - ikke hudfarve - er det vigtigste skel i dagens Sydafrika. Solidaritetsbevæ-
gelsen har altid ønsket at lade dem de støtter komme til orde. Dette er en fin måde at gøre 
det på.” 
Mai Palmberg, Forsker på Nordisk Afrikainstitut i Uppsala
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