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Vi har ikke en fi nger at      
 sætte på Unitas Rejser
Ligegyldigt hvem vi ringer til af Unitas Rejsers 
 medarbejdere, møder vi et professionelt team, 
som er klar til at hjælpe i enhver situation. Vi får 
en super behandling. Vores begejstring er stor.

Hanne Lyngsø-Dahl
HR support hos Røde Kors i Danmark

‘‘
BOG: William Easterly erkender i 
interviews i forbindelse med udgivel-
sen af sin seneste bog, The Tyranny 
of Experts: Economists, Dictators, 
and the Forgotten Rights of the Poor, 
at han gennem en stor del af sin kar-
riere selv har ignoreret spørgsmålet 
om udviklingsarbejde styret af tekno-
krater sat over for udviklingsarbejde, 
der i større udstrækning tager ud-
gangspunkt i fattiges rettigheder.

Easterly var nemlig, med en karri-
ere på 16 år i Verdensbanken, selv en 
af de teknokrater, han nu kritiserer. 
Han betegner imidlertid også sig selv 
som en ekspert, der er kommet på 
bedre tanker. Hans nyeste bog retter 
skytset mod regeringer og globale 
institutioner samt dem, han kalder de 
”selvudråbte udviklingsguruer” som 
eksempelvis Bill Gates og Tony Blair. 

Easterly er professor i Økonomi 
samt leder af Development Research 
Institute ved New York University. 
Han er også forfatter til bøgerne The 
White Man's Burden og The Elusive 
Quest for Growth. • /PB

TV-SERIE: Da den nigeriansk- 
ghanesiske forfatter Taiye Selasi 
gæstede Danmark i november 2014 
i forbindelse med den internationale 
dokumentarfilmfestival Copenhagen 
Dox, viste hun en episode fra den 
dokumentariske tv-serie Afripedia. 
Selasi udgav romanen Ghana must go 
(Gå væk, Ghana) i 2013 og er  
producer på Afripedia. 

I København lagde Selasi op til 
en debat om ’hvordan vi taler om 
Afrika?’ Det er også omdrejnings-
punktet for tv-serien Afripedia, der 
er produceret af svenske Stocktown 
Films, som arbejder med at skabe en 
platform og visuel guide til kunst, 
film, fotografi, mode, design og kul-
tur. Hovedkomponenten er fem tv-
afsnit, som følger kreative kunstnere 
i henholdsvis Ghana, Angola, Syd-
afrika, Kenya og Senegal. Den første 
episode Angola, blev vist på svensk 
tv i september 2014. De fem afsnit, 
der varer 28 minutter hver, bliver 
løbende tilgængelige på projektets 
hjemmeside, hvor der også vises  
trailere. • /Pernille Bærendtsen

MUSIK: Den brasilianske trio Metá 
Metás seneste album, MetaL MetaL, 
indeholder 11 numre, som stikker i 
alle mulige retninger. Musikken by-
der på alt fra sambarytmer, punkede 
jazztoner til vestafrikansk high life. 
Metá Metá er ikke interesseret i at 
blive placeret i en bestemt musikalsk 
genre – de påberåber sig retten til 
at improvisere over inspiration fra 
mange kanter. 

Metá Metá har rødder i Bahia-regi-
onen i Brasilien, hvor candomblé, den 
afro-brasilianske religion er udbredt 
blandt efterkommere af slaver fra 
Vestafrika. Det spirituelle har også 
influeret bandets musik, selv om det 
ikke er et omdrejningspunkt. Bandet 
samarbejder desuden med Tony Al-
len, den nigerianske trommeslager 
og master of Afrobeat, som spillede 
sammen med den legendariske nige-
rianske musiker Fela Kuti i 1970’ernes 
Lagos. Det høres tydeligt, og flere 
af numrene egner sig især til danse-
gulve, hvor man kan slå håret ud og 
skrue op på højeste volumen. • /PB

Kritik af eks-
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De kreatives 
Afrika

Slå-håret-
ud-beats

KULTUREN KORT
TRE AKTUELLE UDGIVELSER OM GLOBALE FORHOLD

AFRIPEDIA 

Instruktører: Teddy Goitom, Benjamin 
Taft, Senay Berhe
Stocktown Films (2014)
www.afripedia.com

Følg @stocktown på Twitter

METAL METAL 

Kunstner: Metá Metá
Mais Um Discos (2014)
www.maisumdiscos.bandcamp.com

Følg @stocktown på Twitter

THE TYRANNY OF EXPERTS: 
Economists, Dictators, and the  
Forgotten Rights of the Poor 

Forfatter: William Easterly
Basic Books (2014), 416 s.
www.basicbooks.com

Følg @stocktown på Twitter
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