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D
en 22. november indleder dronningen et treda-
ges statsbesøg i det vestafrikanske land Ghana, 
hvor hun vil stå i spidsen for en stor erhvervs-
delegation med mere end 90 danske forret-

ningsfolk. Dannebrog har vejet over Ghanas hoved-
stad Accra i flere uger før det danske statsbesøg. I lyg-
tepæle, flagstænger og palmer hænger det danske flag 
i den fugtige hede og bebuder et besøg, der også om-
fatter udenrigsminister Anders Samuelsen, miljø- og 
fødevareminister Esben Lunde Larsen samt 39 virk-
somheder.

Det goDe forholD mellem Danmark og Ghana har de 
seneste 25 år især bygget på Danmarks omfattende 
udviklingsbistand til Ghana. Det begyndte, da Ghana 
var et fattigt land med høj børnedødelighed, lav vækst 
og et militærstyre, der sad på magten. 

I dag er Ghana et helt andet land: der har de sidste 
25 år været holdt frie og fredelige valg hvert fjerde år, 
og regeringsmagten er flere gange skiftet mellem de 
to største partier. Der er ytringsfrihed, pressefrihed, et 
aktivt civilsamfund, og domstole efter britisk model. 
Ghana er fredeligt; der har ikke været terroristangreb, 
og den almindelige kriminalitet er så lav, at man kan 
færdes ubekymret.

Ghana har også oplevet en hastig økonomisk ud-
vikling med tocifrede årlige vækstrater, der toppede i 
2011 med 15 procent som følge af begyndende eksport 
af olie. De senere år har vækstraterne ikke ligget helt 
så højt, men de er på vej op igen, og Ghana er nu ble-
vet for velstående til at få dansk bistand. 

Præsident Nana Akufo-Addo har påskønnet de 
mange år med udviklingssamarbejde, der har været 
afgørende for at få landet på vej. Men han har også ty-
deligt sagt, at Ghana nu efterspørger investeringer og 
øget samhandel snarere end bistand.

Det er forventningen, at statsbesøget både bliver en 
bekræftelse af de langvarige og gode relationer mel-
lem Danmark og Ghana og kan være med til at sætte 
øget fart på erhvervssamarbejdet, der de seneste år er 
kommet godt i gang. APM Terminals, der er en del af 
Mærsk-gruppen, står for den største danske investe-
ring i Ghana. 

I samarbejde med et fransk firma og den ghanesiske 
stat er man i gang med en udvidelse af havnen i Tema 
tæt på Accra, der vil koste 6,4 mia. kr. Tema havn er 
helt afgørende for varehandelen til og fra Ghana, og 
der bygges tre nye havnepladser, der vil tredoble hav-
nens containerkapacitet. 

Samtidig uddybes havnene, der muliggør modta-
gelse af større skibe. Dette vil sænke transportomkost-
ningerne og bidrage til Ghanas fortsatte økonomiske 
vækst.

BlanDt De mange andre danske firmaer, der de senere 
år er kommet til Ghana, er Kamstrup, der sælger avan-
cerede vandmålere, Grundfos der leverer højteknolo-
giske vandpumper, og Vestas der forbereder flere sto-
re vindmølleprojekter. 

I samarbejde med sundhedsministeriet har Novo 

Nordisk etableret diabetescentre på en række offentli-
ge hospitaler. Arla har en pakkefabrik og sælger mæl-
keprodukter, og Toms Gruppen får 96 pct. af sin ka-
kao til chokoladeproduktion fra Ghana. 

Der er stor efterspørgsel i Ghana efter bæredygtige 
løsninger inden for energi, affaldshåndtering og byg-
geri, ligesom den voksende middelklasse efterspørger 
mange af de fødevarer, som Danmark producerer.

Udviklingssamarbejdet har givet Danmark en høj 
grad af troværdighed i Ghana. Det er en betydelig for-
del for danske virksomheder, der ønsker at etablere 
sig, at Danmark bliver forbundet med ordentlighed 
og høj integritet. 

Dronningen skal i forbindelse med besøget deltage 
i en stor erhvervskonference, ligesom hun naturligvis 
skal besøge nogle af de danske virksomheder. 

Der Bliver imiDlertiD også tid til at opleve nogle af de 
synlige udtryk for Danmarks tidlige forbindelser med 
Ghana. 

De første danskere kom til ’Guldkysten’ i 1659, og 
handel med slaver blev hurtigt den dominerende ak-
tivitet. Danmark blev aldrig en egentlig kolonimagt, 
men handelsstationerne på kysten fik slaverne leveret 
af lokale høvdinge. 

Et fort i Accra, der blev kaldt Christiansborg, blev 
det primære udskibningssted for de mellem 85.000 og 
110.000 mennesker, der blev sejlet over Atlanterhavet 
til de Vestindiske Øer på danske skibe. Fortet ligger 
der endnu og vidner om et mørkt kapitel i Danmarks-
historien.

Dronningen får også mulighed for at besøge en af 
de lokale konger, hvis forfædre, Akwamufolket, i 1693 
erobrede Christiansborg og beholdt det et år, indtil 
danskerne løskøbte det for 3.000 Rigsdaler. 

Da de forlod Christiansborg, tog Akwamuerne nøg-
lerne med sig, og dem har de passet på i mere end 300 
år. 

Ud over monumenter og huse, vejnavne og ord som 
’Schnapps’, ’snedker’, ’sax’ og ’kalkun’, kommer den 
danske fortid til udtryk i ca. 70 familienavne i kystom-
rådet med dansk tilknytning, herunder Hansen, Ja-
cobsen, Pedersen og Svanekjær.

Dronningen besøger Ghana.  
Et land langt væk med et tæt forhold til Danmark

danmaRks ambassadøR i accRa, Ghana  
Tove Degnbol

Christiansborg.

Havnen i Tema: meridian Port service. 
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