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

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 sikkerhed, udviklingsstrategier, positiv særbehandling, forholdet mellem ANC og fagbevægelsen, 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, uafklarede 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 selvmodsigelse. 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
Redigeret af Gorm Gunnarsen, Patrick Mac Manus,
arbejdsløshed og en skandaløst høj ulighed.
Morten Nielsen, Hans Erik Stolten
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
Afrika. Hvis ikke, vil de negative konseFor enden af kvenser også række langt ud over grænserne. Afafdisse
og endnu flere grunde er det vigtigt,
at denne bog udgives af Sydafrika Kontakt. Den er skrevet af nogle af de allermest indsigtsregnbuen?
fylde Sydafrika-kendere, og den kommer rundt om de fleste emner. Den bør styrke en debat
- Social identitet og
som er vigtig.”
velfærd i det nye
Knud Vilby, Forfatter og journalist
Sydafrika
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”Sydafrika Kontakt, den tidligere danske anti-apartheidbevægelse, har gjort noget betydningsfuldt ved at invitere sydafrikanske akademikere og civilsamfundsaktivister til at skrive
om udviklingen efter afviklingen af apartheid og indførelsen af flertalsstyre i 1994. Forsoningspolitikken, 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. Solidaritetsbevægelsen 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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Liste over den danske udgaves forfattere
Patrick Bond har i mange år været involveret i NGO-arbejde omkring de sorte bysamfunds
sociale problemer og i den internationale anti-globaliseringsbevægelse. Han er professor ved
School of Development Studies på universitetet i KwaZulu-Natal, hvor han er leder af Centre
for Civil Society.
Professor Linda Chisholm er forskningsdirektør for Child, Youth, Family and Social
Development området under Sydafrikas humanistiske forskningsråd, Human Research
Council. Hun har været formand for adskillige parlamentsnedsatte udvalg og komitéer.
Eddie Cottle er græsrodsaktivist og har haft ledelsesposter i flere af den nye venstrefløjs
NGOer. Han er bl.a. engageret i Umzabalazo we Jubilee og Social Movements Indaba.
Stephen Gelb er direktør for EDGE-instituttet, der er en tænketank for politøkonomiske
analyser og gæsteprofessor ved Witwatersrand-universitetet i Johannesburg. Han har
arbejdet som planlægningsanalytiker ved Development Bank of Southern Africa og hans
institut har leveret konsulentydelser til bl.a. Det sydafrikanske Kirkeråd, FN og
Verdensbanken.
Gorm Gunnarsen har en kandidatgrad i historie og en ph.d. i engelsk fra Københavns
Universitet, hvor han har arbejdet som ekstern lektor. Han har også undervist i historie og
engelsk i en årrække på flere gymnasier. Han har skrevet flere bøger om Sydafrika og har
været formand for Sydafrika Kontakt gennem flere år.
Fred Hendricks er dekan for Det humanistiske Fakultet på Rhodes University i Grahamstown
i Sydafrika. Han er professor i sociologi og har været leder af de sociologiske institutter både
ved Rhodes og ved University of the Western Cape. Han tog sin ph.d. i sociologi ved
universitetet i Uppsala i Sverige. Han er formand for Sydafrikas sociologiske forening.
Jonathan D. Jansen er dekan for Fakultetet for Uddannelse ved University of Pretoria og
vicepræsident for Det sydafrikanske Videnskabsakademi. Han tog sin kandidatgrad ved
Cornell University og sin doktorgrad i uddannelsesplanlægning ved Stanford University.
Hans seneste bog er et komparativt studie af uddannelseslovgivningen i Sydafrika og i USA.
Han blev for nylig udnævnt til æresdoktor i Uddannelsesforskning ved universitetet i
Edinburgh.
Pallo Jordan er fungerende kulturminister (Minister of Arts and Culture) i Sydafrika. Han blev
leder af ANCs Forskningsenhed i 1980. Han har været medlem af ANCs øverste ledelse
siden 1985. Efter 1994 har Pallo Jordan også været minister for post- og telekommunikation
og miljø- og turismeminister. Mellem 1999 og 2004 var han formand for parlamentets
udenrigsudvalg.
Patrick Mac Manus har gennem 30 år været engageret i danske solidaritetsbevægelser. I de
turbulente år før 1990 var han formand for Sydafrikakomiteerne/LSA. Han har beskæftiget
sig med historie, filosofi og afrikanske studier. Han har undervist ved flere danske
uddannelsesinstitutioner og har udgivet digte og bøger om afrikansk kultur.
Neva Seidman Makgetla tog sin bachelorgrad ved Harvard University og sin Ph.D. i økonomi
i Berlin. Hun har undervist i økonomi på bl.a. University of the Witwatersrand. Hun har
arbejdet i den sydafrikanske regerings RDP-kontor som chef for det finanspolitiske område
og som forskningsdirektør i Arbejdsministeriet. Fra begyndelsen af 2001 har hun været leder
af fagbevægelsen COSATUs planlægningsenhed.
Hein Marais er en velkendt sydafrikansk forfatter og journalist. Han har skrevet en række
bøger udgivet af anerkendte universitetsforlag, bl.a. ”South Africa: Limits to Change - The
Political Economy of Transition”, samt talrige essays og artikler. Han er medforfatter af FNs

Rapport om den globale aids-epidemi fra 2002 og siden 2001 har han været hovedforfatter til
FNs årlige ”AIDS Epidemic Update Report”.
Morten Nielsen har i mange år arbejdet som formand og koordinator for Sydafrika Kontakt.
Han har også arbejdet som journalist i den danske NGO-sektor og har været initiativtager til
en række bogprojekter.
Dr. Lungisile Ntsebeza er lektor og leder af The Land and Governance Research Group ved
Sociologisk Institut på University of Cape Town. Han er også seniorforsker i Democracy and
Governance Unit under Human Sciences Research Council, Sydafrikas humanistiske
forskningsråd. Ntsebeza har også redigeret ”Land Reform in South Africa” i 2006.
Kwesi Kwaa Prah er professor emeritus i sociologi ved University of the Western Cape og
professor extraordinary ved University of South Africa. Han er for tiden direktør for Centre for
Advanced Studies of African Society (CASAS), der befinder sig i Cape Town.
Hans Erik Stolten har en kandidatgrad og en ph.d. i historie fra Københavns Universitet, hvor
han har været ansat som ekstern lektor og forskningsadjunkt ved Center for Afrikastudier.
Han var i flere år ansat som forsker ved Nordisk Afrikainstitut i Uppsala i Sverige.

