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Fredagskommentar
Vårt verdensbilde vil sakte, men sikkert måtte tilpasse seg disse endringene – økonomisk
fremgang i Afrika, et stadig er innflytelsesrikt Kina, og et relativt svakere Europa, både
økonomisk og kulturelt.

Sør for Gibraltar

ØKONOMISK
UTVIKLING:
Artikkelforfatteren forteller
om ny giv på
det afrikanske
kontinent,
og mye blir
finansiert
av kinesiske
penger og
arbeidet utført
med kinesiske
hender. Bildet
er fra GuineaBissau, hvor
en kinesisk arbeidsformann
følger opp et
byggeprosjekt.
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Pedersen (f. 1981) er fra
Kristiansand, men bor
og jobber i Roma, Italia.
Hun har en mastergrad
i migrasjonshistorie og
har i flere år skrevet for
tidsskriftet Minerva.
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Nettopp
trygghet i våre
egne verdier tror
jeg vil bli enormt
viktig når vi skal
finne vårt sted i
en verden i
endring.
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E

n gang for mange år siden
tok jeg en tidlig morgenferge
fra Syd-Spania over til de spanske enklavene på det afrikanske
kontinentet – Ceuta og Melilla.
Det ble en innseiling jeg sent
vil glemme. Vi hadde tatt den
tidligste båten, og nærmet oss
kysten idet det grydde av dag.
Ettersom vi nærmet oss, steg
det nye kontinentet opp for våre
øyne. Det var fantastisk. En helt
ny dag - og et helt nytt kontinent for våre føtter.
De siste dagene har jeg tenkt
mye på akkurat den fergeturen.
Jeg sitter og skriver dette i Maputo, hovedstaden i Mosambik,
helt sør i Afrika. Det er fem år siden jeg var her sist, men på den
tiden har det skjedd mye. En ny
type utvikling som den gang var
i sin spede begynnelse, har nå
virkelig tatt taket. Investeringer
og byggeprosjekter vokser eksponensielt. Veier, kjøpesentre,
broer og hoteller, ja til og med
presidentpalass, skyter opp og
bidrar til å endre stemning og
inntrykk. Det er rett og slett en
ny giv over det hele.
Mye av dette er finansiert med
kinesiske penger og arbeidet utført med kinesiske hender. I bytte får investorene primus tilgang
til råvarer som i sin tur brukes til
egen produksjon. Det skrives og
snakkes mye om den økende kinesiske innflytelsen i Afrika, og
Mosambik er et godt eksempel
på hvor omfattende denne er.

M

en det handler ikke bare om
Mosambik, og heller ikke
bare om Kina. For mens Europa
sliter med krise og resesjon, er
hele det afrikanske kontinentet
i ferd med å løfte seg ut av økonomiske bakvann og inn i en ny
tid, preget av optimisme og nye
muligheter. Afrika kommer også
nærmere. Nye, store selskaper
med utbedret rutenett og base
på kontinentet, knytter afrikanske land og regioner mye tettere
sammen – både med resten av
verden og med hverandre. Det
muliggjør økt interkontinental
og intern handel, med alle de
fordeler det har.
Helt rosenrødt er det riktignok ikke. Afrikanske økonomier
vil etter hvert også merke konsekvensene av den økonomiske
krisen som så til de grader har
satt Europa tilbake. Samtidig
følger økte interne ulikheter i
kjølvannet av den sterke økonomiske veksten, og mange problemer knyttet til fattigdom, helse
og mangel på utdanningsmuligheter, varer ved. Dette til tross,
det er vanskelig å komme bort
fra at det er et nytt Afrika som
er i emning. Og for første gang
på veldig lenge kommer mye av
pådrivet øst- og ikke vestfra.
Dette er endringer som også
vil kreve sitt av oss som bor i
nord. Vårt verdensbilde vil sakte, men sikkert måtte tilpasse
seg disse endringene – økonomisk fremgang i Afrika, et stadig er innflytelsesrikt Kina, og
et relativt svakere Europa, både

økonomisk og kulturelt. Våre
gamle kategoriseringer vil snart
ikke lenger være gyldige. Samtidig vil vår nye virkelighet ikke
bare farges av hva som skjer i
Mosambik eller Etiopia og andre steder, men ikke minst også
av hvordan vi velger å tolke vår
egen posisjon og identitet i møtet med disse endringene.

D

enne vinteren har det herjet
en kulturdebatt i Norge. Hva
er norsk kultur, hva trues den
av og hvordan skal vi verne om
den, er spørsmål som er brakt
på bane. Det er en debatt som
sett utenfra og med det blotte
øye, virker noe overfladisk, med
langt mer fokus på identitetsmarkører enn på verdiene disse
markørene symboliserer. Som
om norsk kultur og identitet
skulle stå og falle på brunost og
søndagstur. Den gjør jo ikke det.
Snarere enn å ha et snevert
fokus på slike symbolske markører, ligger utfordringen først
og fremst i å bli bevisst på hvilke
verdier vi ønsker å bevare i en
omskiftelig verden. Brunost
er for eksempel dagligkost, og
nordmenns kjærlighet til den
sier noe om tilfredshet med et
enkelt levevis. Søndagstur sier
noe om et nært forhold til naturen. Men det er det enkle leveviset og forholdet til naturen som
er verneverdig, ikke nødvendigvis osten og turen. I tiden som
kommer må vi kanskje være
villige til å reforhandle noen
symboler, men verdiene de tar

utgangspunkt i, bør vi holde fast
ved.

N

ettopp trygghet i våre
egne verdier tror jeg vil bli
enormt viktig når vi skal finne
vårt sted i en verden i endring.
I mitt eget møte med verden
har jeg blitt tvunget til å tenke
en del over dette. Som skandinav antas det ofte at jeg er
punktlig, pliktoppfyllende, løsningsorientert, noe udannet, og
kulturelt nokså uhøvlet. Ikke alt
dette stemmer like bra og slike
kategoriseringer er jo ofte også
nokså overfladiske. Men noe
har man da også med seg hjemmefra, og det gjelder å sette fingeren på hva dette er og om det
er bagasje man vil ha med seg
på reisen, og ikke er villige til å
kompromittere.
Sett på den måten blir disse
verdiene som identitetspapirer å
regne, reisedokument som både
gjør oss gjenkjennelige for andre, men som også representerer et holdepunkt i et stadig mer
intenst møte med verden utenfor. Det er en grunn til at man
trenger pass på lange reiser; det
gir trygghet og forteller deg og
andre hvem du er og hva du står
for. De endringene som akkurat
nå finner sted i Mosambik, Beijing og andre steder, forsterker
bare behovet. Du kommer deg
kanskje til Danmark uten, men
det umistelige, røde heftet er
fremdeles greit å ha når du skal
lenger enn Gibraltarstredet.

