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FOREDRAGETS TEMA: 

Afrika etter år 2000. 

 

I nyhetsbildet er det som oftest ikke plass til annet enn løsrevne innslag om Afrika, der 

særlig krig, kriser og katastrofer blir løftet fram. For å gi et bredere perspektiv på de 

siste tiårene, der det også trekkes opp lengre historiske linjer, tar Tore Linné Eriksen 

oss med på en ferd til et mangfoldig kontinent, som inneholder både framgang og 

tilbakeslag. Hovedvekten legges på politiske, økonomiske og miljømessige 

utfordringer. 
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