PUSK foredragsserie i høstsemesteret 2017
www.pusk.no

Foredragene finner sted i møterommet Farseggen i Samfunnshuset på
onsdagene 25. oktober samt 01., 22. og 29. november 2017, alle dager kl.13:00.
Foredragene varer ca. en klokketime.
Deretter følger 10-15 min. pause med kaffe og boller.
Etterfølgende spørsmål / svar / diskusjon går fram til kl.15:00.
Plassen er begrenset til ca. 30 deltagere, så vi må derfor la prinsippet «først til
mølla…..» gjelde. Påmelding skjer ved å innbetale kr.550 til konto
1286.46.57069 innen 15. oktober 2017.

Det nye Afrika
Vi vil i denne foredragsserien på 4 foredrag forsøke å se på nye muligheter som
foreligger i Afrika. I flere afrikanske land er det en positiv økonomisk utvikling basert
på landenes menneskelige og naturgitte ressurser. Utenlandsk investering og bistand
bidrar også. Afrika har 1 milliard innbyggere og rike naturressurser, men er også et
svært sammensatt kontinent, som det i bare begrenset grad gir mening i å omtale
under ett.
Tatt i betraktning at Afrika har gjennomgått en betydelig utvikling i de senere årene,
har vi reist spørsmålet:
Har vi en utvikling i Afrika som gir oss et grunnlag for å revurdere vår
«tradisjonelle» virkelighetsoppfatning av kontinentet?
Dette spørsmålet vil vi søke å belyse gjennom en serie på 4 foredrag hvor det første
foredraget adresserer kontinentet som sådan og de 3 neste tar for seg regionene
Øst-Afrika, Vest-Afrika og det sørlige Afrika.

Foredrag 1: Oversikt, 25.10.2017
v/professor emeritus Tore Linné Eriksen
For bedre å forstå utviklingen i Afrika,
velger vi å gå tilbake til kolonisering av
kontinentet på 1800-tallet og forsøker å
belyse følgende spørsmål:









Hva var europeernes drivkrefter
bak koloniseringen og hva var
bakgrunnen for delingen av
Afrika?

Hvilke konsekvenser fikk koloniseringen for kontinentet mht statsdannelse og
statsadministrasjonen, økonomiske og politiske forhold, sosiale forhold (helse,
utdanning), kultur/etnisitet, grunnlag for framtidige konflikter?
Avkoloniseringens følger for økonomisk, politisk og sosial utvikling. Tidligere
kolonimakters fortsatte innflytelse, afrikansk samarbeid.
Urbaniseringen i dagens Afrika og dens følger. Kan en si at deler av
befolkningen er løftet/løftes ut av fattigdom eller er det mest status quo? Har
man fremvekst av en ny middelklasse?
Hvilken innvirkning har klimaendringene for kontinentet, herunder migrasjonen
innen og ut fra kontinentet?

Foredrag 2: Øst-Afrika, 01.11.2017
v/tidligere korrespondent og journalist Halle Jørn Hansen
Denne regionen omfatter 13 land med svært
ulike menneskelige og naturgitte forutsetninger
og vi søker å belyse følgende spørsmål:





Hvilken økonomisk og industriell
utvikling finner sted basert på egne
ressurser og eventuell importerte
råvarer. Etablering av nye afrikanske
arbeidsplasser basert på utenlands
eventuelt innenlands kapital.

Hvilken innvirkning har styresettet på den økonomiske utviklingen?
I hvilken grad virker krig og konflikter, politiske interessemotsetninger,
korrupsjon, kapitalflukt, religioner og «tradisjonelle» stammekulturer
hemmende på en økonomisk utvikling til beste for hele befolkningen?
 Hvordan er utviklingen av befolkningens levekår mht utdanningstilbud,
helsetjenester, arbeidsmuligheter, boligforhold etc.?
 Hvilken innvirkning har klimautviklingen på levekår og matforsyningen?
 Foregår det en folkevandring inn eller ut av regionen (ev. innen regionen) og
hvilke konsekvenser har i så fall dette for regionen?

Foredrag 3: Vest-Afrika, 22.11.2017
v/ seniorforsker Morten Bøås, NUPI

Vest-Afrika utgjør en femdel av arealet i Afrika med svært variert
landskap og naturgitte forutsetninger fra savanne og ørken til
frodige skoger langs kysten. 16 land, mange svært små, regnes
til regionen. Vi søker å belyse de samme spørsmålstillingene som
under foredrag 2.

Foredrag 4: Det sørlige Afrika, 29.11.2017
v/professor emeritus Tore Linné Eriksen

Fem land utgjør sørlige Afrika med
republikken Sør-Afrika som det dominerende
landet. Sør-Afrika ble etter avviklingen av
apartheidpolitikken tidlig på 1990 tallet, sett
på som en motor for utviklingen i det sørlige
Afrika. Vi søker belyse de samme
spørsmålstillingene som under foredrag
2 og 3.

