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Tag på studietur til Østafrika i november 
med Globale Seniorer 

Vær med til at præge rejsen 
Rejsen starter med et kort ophold i Nairobi, Kenya og derfra videre til Tanzania, som er hovedmålet for rejsen. Rejsen 
er endnu ikke endeligt på plads, men vi har lavet et foreløbigt rammeprogram. De videre forberedelser og detaljerne i 
programmet vil blive fastlagt af deltagerne, så jo før du melder dig, des større chance har du for, at vi kan tage hensyn 
til dine ønsker. 
 
Rejsen har først og fremmest et fagligt indhold, men der er også planlagt spændende turistmål og muligheden for at 
forlænge rejsen med et ophold på Zanzibar med historie, krydderier, sand, strand og vand. 
 
Rejsen kort fortalt 
 November 2015 
 Varighed 14 dage 
 Antal deltagere: 18  
 Pris ca. 21.000 kr. med ophold på 3-stjernede hoteller med morgenmad, tillæg for enkeltværelse ca. 3.500 kr. 
 Besøg i nationalparker med fuld pension - samt andre turistbesøg 
 Rejserute: Nairobi, Arusha, Dar es Salaam. 
 Mulighed for individuelt forlænget ophold på Zanzibar 

 
Rammeprogram 
Nairobi 
Nairobi, Kenyas hovedstad, er det første af turens 3 faste holdepunkter, og vi overnatter en enkelt nat. Her skal vi i 
byens slumområder besøge Kibera Ældrecenter, der er støttet af Globale Seniorer, samt et sanitetsprojekt i Kibagara. 
Vi møder også den lokale repræsentant for Help Age, den internationale Ngo for ældres vilkår og rettigheder. Inden vi 
rejser videre til Tanzania, besøger vi Karen Blixen museet. 
 
Arusha 
Næste stop er Arusha, Østafrikas uofficielle hovedstad, i det nordlige Tanzania. Her ligger de vigtigste østafrikanske 
institutioner og vi vil besøge den regionale faglige sammenslutning for Østafrika - EATUC, det østafrikanske fælles-
skab EAC, og Tanzania Centre for Democracy, et samarbejdsforum for alle politiske partier i Tanzania. Vi vil også 
besøge Ulandssekretariatets Østafrika kontor. 
 
Fra Arusha besøger vi to bistandsprojekter, henholdsvis ”Chiyofa”, FIC’s projekt for børn i Tanzanite minerne og et 
Loan and Savings projekt for kvinder i landsbyen Katanini ved Kilimanjaros fod. Projektet er støttet af den private 
forening Wakasa. Efter 4 overnatninger i Arusha tager vi på 3 døgns safari i to af Tanzanias mest spændende 
dyreparker: Ngorongoro krateret og Tarangire National Park. 
 

http://www.globaleseniorer.com/
http://wakasa.dk/
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Dar es Salaam 
Fra Arusha flyver vi til Dar es Salaam, Tanzanias absolut største by, lige ud til Det Indiske Ocean. 
 
Udviklingen af bistandshjælpen til Østafrika er et kernepunkt i studierejsen og på Den Danske Ambassade vil vi 
spørge til perspektiver og forventninger til den fremtidige bistand. Samme spørgsmål vil vi rette til Dansk Industri, 
som siden 2014 har haft kontor i Dar es Salaam og herfra bl.a. arbejder med Danida-finansierede projekter. 
 
Af konkrete projekter skal vi se eksempler fra FIC’s program: ”Decent work and labour rights in East Africa”, hvis 
mål er at styrke arbejdsforholdene for de unge – her i bygningssektoren. Et andet besøgsmål er Ardhi University som 
rummer en skole for By og Regionsplanlægning, en skole hvis opbygning Danida har støttet gennem årene. 
Endelig skal vi besøge Tanzanias lærerorganisation TTU, Tanzania Teachers Union. TTU indgår sammen med de 
øvrige lærerorganisationer i Østafrika i et ambitiøst samarbejde med Danmarks Lærerforening og ulandssekretariatet 
støttet af Danida bl.a. med det formål at opfylde Millennium Development Goals for kvalitetsuddannelse. 
 
På turistsiden besøger vi Bagamoyo, der var den by, hvorfra de berømte europæiske opdagelsesrejsende tog ind i 
landet for at finde Nilens kilde. Det var også herfra slaverne blev udskibet til Sultanatet Zanzibar. 
 
Lidt om Østafrika  
Østafrika omfatter de fem lande, der er medlem af det østafrikanske fællesskab (EAC): Kenya, Tanzania, Uganda, 
Burundi og Rwanda. Udviklingen går hurtigt i disse år. Landene oplever høj økonomisk vækst, som gavner landenes 
udvikling generelt. Men spørgsmålet er, om det kommer alle befolkningsgrupper til gode? Samtidig har landene 
oplevet en høj befolkningsvækst, der har tredobbelt befolkningen siden uafhængigheden i begyndelsen af 60’erne. 

Kenya 
Kenya har i mange år haft et flerpartisystem, men har også været præget af politiske og etniske spændinger. Landet 
har nu fået en ny grundlov og et decentralt politisk og administrativt system. Spørgsmålet er om det har hjulpet? 
Samtidig slås landet med flygtningestrømme fra Sydsudan og især Somalia, efter al-Shabaabs hærgen og 
borgerkrigen i Sydsudan. Kenya har i de seneste år været udsat for terroraktioner. 

Tanzania 
Tanzania var tidligere kendt for sin ujamaa-politik, som angiveligt lagde vægt på udviklingen af landdistrikterne. 
Politisk havde man et særpræget topartisystem: Et for Zanzibar og et for fastlandet. I 1977 fik man et etpartisystem 
for hele landet i midt 80’erne fik landet et flerpartisystem, og indførte markedsøkonomi. Bortset fra Zanzibar, der har 
udpræget selvstyre, har landet siden dets første karismatiske præsident, Julius K. Nyerere, været præget af harmoni 
mellem de forskellige religiøse og etniske grupper. Tanzania har nu i 10 år haft høj økonomisk vækst. Det er det land, 
der gennem tiden har fået mest udviklingsbistand fra Danmark. Spørgsmålet er, hvordan vi skal vurdere resultatet? 
 
Intromøde den 18. august 
Studierejsen planlægges og forberedes af deltagerne selv, men vi vil godt være flere end de ca.12, der er med nu. Vi 
har derfor planlagt et særligt intro-møde tirsdag den 18. august kl. 16, hvor vi vil præsentere Globale Seniorer og gå i 
dybden med studierejsen. Mødet afholdes i Café Globen, Turesensgade 2B, 1368 København K. 

Deadline for tilmelding til rejsen og præcise rejsedatoer vil snarest blive oplyst. Se med på www.globaleseniorer.com 

Du kan tilmelde dig intro-mødet på mail til globaleseniorer@gmail.com. Skriv ”Tilmelding intro-møde om 
Østafrikarejse” og angiv navn, adresse, mobilnummer og e-mailadresse. Hvis du er interesseret, men ikke har 
mulighed for at deltage, kan du i stedet skrive ”Interesse for Østafrikarejse”. Tilmeldte og interesserede vil modtage 
yderligere information om mødet og rejsen.  

Globale Seniorer, Østafrika-gruppen 
Lene Grønfeldt og Per Bo 
 
For yderligere information eller spørgsmål kontakt Lene Grønfeldt +45 2634 0050 
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