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Partnerskaber mellem det private, myndigheder, organisationer, fonde og forskning
bliver kun vigtigere i fremtiden, og Magasinet 360° rammer herved plet med deres
fokus og er en god kilde for inspiration og
input om globale tendenser.

Udenrigsministeriet udgiver Magasinet 360°
for at sætte dagsordenen, levere oplysning og
viden og bidrage til en nuanceret debat om
globale forhold og bæredygtig udvikling.
Magasinet 360° udkommer 5 gange om året i et
oplag på ca. 22.000 eksemplarer i trykt udgave.
Hertil kommer løbende udgivelser på digitale
platforme som Facebook, Instagram, Youtube
og Twitter samt et digitalt nyhedsbrev.

Morten Dyrholm
Group senior vice president, Vestas

MIGRATION

	Magasinet bruger nogle af Danmarks og
verdens bedste skribenter og fotografer.
Magasinet 360°s visuelle identitet har internationalt format, og blev i 2012 tildelt mediebranchens prestigefyldte udmærkelse Anders
Der er noget, der er
Bording Prisen for visuel formidling.

Der er noget, der er helt fantastisk i Danmark og Ranum er en af grundene.
Læs mere på www.ranumefterskole.dk

Do no harm er god
business – men gør
det en forskel?
s. 22 /

PRO FIL FAG U D OV E R A L L E G R Æ N S E R
Alle elever kan vælge mellem mere end 50 forskellige
profil-, kultur- og valgfag. I disse fag mødes elever med

Ranum Efterskole College
samarbejder med følgende
organisationer

TEMA

CONNECTING AFRICA

MilitseR dRæbeR fReden
i coloMbiA

Kenyanske mænd
tager kampen op

Foto-reportage fra Colombia
af Mads Nissen

samme interesser og der dannes stærke fællesskaber
på tværs af hele skolen. Nye profilfag opstår i et samarbejde
mellem elever og lærere - kun fantasien sætter grænsen.
E T Å R M E D U DSIG T TIL H E L E V E R D E N
Vi har et stærkt internationalt fokus, og vi tror på, at
mødet med andre kulturer styrker den personlige udvikling.
Derfor rejser vi tre gange ud i verden, samt inviterer
internationale elever og lærere til Ranum.
BU SS E RV ICE - G Ø R DA N M A R K MIN D R E
Vi er hele Danmarks og hele verdens efterskole.
Derfor har vi i forbindelse med ferier og forlængede
weekender direkte busforbindelser til tog-stationer,
Aalborg Lufthavn, Viborg, Herning, Vejle og Padborg.
Læs mere www.ranumefterskole.dk
eller find os på Facebook/ranumefterskolecollege
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Vi tilbyder folkeskolens 9. og 10. klassetrin, samt to
engelsksprogede internationale forløb. To IGCSE-forløb;
et 2-årigt 9. + 10. årgangs forløb som kombinerer 8 IGCSE
fag med alle fagene på folkeskolens 9. årgang og et 1-årigt
10. årgangs IGCSE forløb som kombinerer 5 IGCSE fag
med dansk, matematik og engelsk.
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Mænd deR HAdeR
oMskæRing

Perus 300.000 ofre
kræver erstatning

TOPPEN AF
PLASTIKBJERGET

G L O BA L L E A R NIN G
Ranum Efterskole College er en bilingual boglig efterskole
med niveaudelt undervisning i alle fag. Alle elever har deres
eget skema tilpasset netop dem, deres interesser og behov.
Vi har stor erfaring med dansk-internationale elever. Vores
Global Learning program er specielt tilrettelagt for elever,
som ønsker et boost i dansk og danske fag, mens de
fastholder den internationale dimension og internationale fag.

Flemming Ytzen,
Redaktør og klummeskribent, Politiken
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Et formidabelt, flot, skarpt, provokerende
og tankevækkende blad

HOT –
MEN NOK?

Nytænkning, innovation og
partnere fra IKEA til MasterCard
gør flygtninge til en ressource
s. 36 /
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Vi har demokrati, ytringsfrihed, plads til mangfoldighed
og Efterskolen.

LIVSSTIL

FRA BYRDE
TIL STYRKE

En ny organisation i Ghana
vil med jobs og dialog standse
unge i at krydse Middelhavet
s.12 /
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helt fantastisk i
Danmark

På Ranum Efterskole College lever 450 elever fra hele verden sammen. Vi er en
boglig efterskole med niveaudelt undervisning i 9. & 10. kl. Vi har 21 Cambridge
IGCSE fag, 50 profil- og valgfag, og 3 gange årligt rejser vi ud i verden.

IDEER

KONFRONTÉR DRØMMEN
OM EUROPA

Red veRden
og bliv Rig
Investeringer i at gøre verden
bedre stiger markant. 360°
interviewer nogle af Danmarks
ledende iværksættere og investorer
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Goldrush
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KAMPEN OM
INTERNETTET I AFRIKA

Afrika er på vej ind i den fjerde teknologiske revolution med kvantespring direkte
til wi-fi, mobil betaling og solenergi. Og tech-giganter fra Facebook til Google
og danske iværksættere kæmper om at levere internet og teknologi til hele
kontinentet.

15/

FOTO: JERONIMO GIORGI

AF LOUISE STIGSGAARD

Du kan købe solenergi med din
telefon, betale for en sundheds-test eller med et klik programmere på den
anden side af kloden. Der er apps til at
investere i nødder, kortlægge oprør eller sikre din graviditet. Der er gratis
Facebook-adgang, mobile pay og udsigt til hele økonomier uden kontanter.
Og fra Cape Town til Nairobi springer
teknologiske kraftcentre frem, som taler om at leapfrogge teknologi – at
springe over den vestlige verdens teknologiske infrastruktur – så kobberledninger og simkort er historie.
Afrika er i den grad på vej ind i en teknologisk fremtid, der kan løfte hele
kontinentet, men der er samtidig mange faldgruber i den røde jord og risiko
for kortslutninger.
”Teknologien gør det muligt for
Afrika at træde ind på den internationale scene,” siger Knud Erik Skouby,
professor på Center for Kommunikation, Medier og Informationsteknologi
på Aalborg Universitet. Han er en af

dem, der har fulgt udviklingen i
Afrika, siden teknologien begyndte at
røre på sig i slutningen af 1990'erne.
Han var dengang ansat på DTU og
måtte låne en stige for at skrue antenner til internet fast på taget på Ghana
universitet.

hype tendenserne. Faktum er, at der i
2020 vil være mere end 700 millioner
smartphoneforbindelser i Afrika –
mere end dobbelt så mange som dem,
der er planlagt i Nordamerika, og ikke
fjernt fra antallet i Europa, ifølge
GSMA, foreningen af mobile operatører. Der er flere mobiltelefoner end
voksne mennesker i de fleste afrikanske lande. I Kenya for eksempel, et
land med knap 45 millioner indbyg"Vores erfaring er, at det er vigtigt gere, er abonnementer steget fra
at komme på nettet, men det er
330.000 i 2001 til 38 millioner i 2016.
også afgørende at give folk
Internetforbindelser i Afrika er steget
redskaber til at bruge det
fra et meget lavt niveau i 2009 til 16
professionelt.”
procent i 2013 og over 20 procent i
2015. Men andelen af mennesker, der
Ferdinand Kjærulff. er online i Afrika, er stadig langt unGrundlægger, CodersTrust der det globale gennemsnit. Omkring
17 procent har adgang til mobilt bredbånd, mens fast bredbånd stadig ligI dag taler eksperter om, at Afrika er
ger på et lavt niveau.
på vej ind i sin fjerde teknologiske revolution, som nogle udlægger som en GOLDRUSH I AFRIKA
renæssance for et marginaliseret kon- Millioner af afrikanere er ganske enkelt
sprunget over traditionelle infrastruktinent, mens andre advarer mod at

“

turstadier såsom at gå i banken og koble sig til nettet via et kabel. De er gået
direkte til MobilePay og wi-fi. En af de
mest markante succeser er M-Pesa, et
mobilepaysystem, der blev introduceret i Kenya i 2007. Syv ud af ti voksne
kenyanere bruger systemet dagligt i ni
millioner transaktioner. Det sidste skud
på stammen er M-KOPA Solar, som
bruger pay-as-you-go-modellen kombineret med en radio og et solpanel til at
levere billig solenergi til fattige hjem i
landområder. Systemet, der vil have
solgt en million eksemplarer i slutningen af 2017, er et godt eksempel på disruption – et teknologisk faseskift – og
er allerede udbredt i Kenya, Tanzania,
Uganda og Ghana. Potentialet for yderligere stormskridt inden for bæredygtighed, uddannelse, ytringsfrihed og
sundhed er enormt.
Samtidig er det imidlertid klart, at
store segmenter af befolkningen stadig kæmper med at opnå fordelene fra
de første tre revolutioner.
”Der er utrolig stor forskel på

Afrika,” siger Knud Erik Skouby.
”Mens stort set alle har adgang til internettet i Kenya, er der i Zimbabwe
utroligt mange, der ikke har.”
Udfordringerne og mulighederne
har udløst en kamp; et goldrush mellem giganter som Facebook, Google,
Tesla og OneWeb, som blandt andet
Airbus, Coca-Cola og Virgin Group
har investeret i. Teknologier fra Facebooks soldrevne internetfly, til Googles heliumballoner, Teslas hotspots og
OneWebs satellitter konkurrerer om
at erobre internetmarkedet.
”Det bliver en heftig kamp, som efter al sandsynlighed vil komme forbrugerne til gode,” siger Jan Plenge,
eksportdirektør hos Nokia.

som blandt andet Danida har støttet.
”Efter Arktis er det et af de værste miljøer i verden for hardware- og elektronikingeniører. Men når det lykkes at
få en landsby på nettet, er det meget
tilfredsstillende, fordi det grundlæggende ændrer deres livsforhold og
skaber nye muligheder.” Bluetowns vision er at ”forbinde de uforbundne” i
fjerne landområder i blandt andet
Tanzania, Ghana, Rwanda og Indien,
hvor de lige har vundet en stor ordre.
De opfører en mast i landsbyen, en basestation, som lades op af solenergi,
og etablerer et wi-fi-hotspot, der har
en rækkevidde på op til en kilometer i
diameter. Hotspottet er forbundet til
internettet via eksisterende infrastruktur såsom fiber eller via satellit, balloFORBINDE DE UFORBUNDNE
ner eller droner. Bluetown er nu i færd
En af de store udfordringer er at få
med at se på Mozambique. ”Der er det
teknologi ud i landområderne. ”I man- samme behov i store dele af Afrika.
ge yderområder er der en blanding af Folk har to dollar om måneden at brufugt, varme, støv, regn og kulde, som
ge på kommunikation. Der er i dag
gør det vanskeligt at operere i,” fortæl- stor interesse fra regeringers side for
ler Peter Ib, der er CEO hos Bluetown, at udvikle landområder, fordi det kom-
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Magasinet 360° dækker stofområderne politik og
rettigheder, erhverv, teknologi og innovation, sikkerhed, migration og klima, ideer, kunst og kultur.
	
Magasinet 360° har et redaktionelt samarbejde
med det anerkendte amerikanske udenrigspolitiske tidsskrift Foreign Affairs.

Annoncer

STØRRELSER

Distribution
og udgivelse

(bredde x højde)

Oplag: Ca. 22.000 eksemplarer af det trykte
magasin.

1/1 side (166 x 240 mm.)
1/2 side (166 x 119 mm.)
Bagside (170 x 170 mm.)

Abonnenter: Over 15.000 eksemplarer
sendes til abonnenter i Danmark. Knap 500
går til danskere i udlandet. Resten sendes
til danske ambassader verden over, uddannelsessteder, diverse offentlige og private
institutioner, cafeer osv.

Til kant format: 15 % mere - kun 1/1 sider:
(190 x 260 mm + 5 mm til beskæring)

PRISER

(eksl. moms)

Abonnement: Gratis i Danmark, Grønland
og Færøerne.

1/1 side: kr. 16.950,1/2 side: kr. 9.850,Side 2: kr. 18.500,Bagside: kr. 19.650,-

Distribution: Bladkompagniet.
Antal sider: 64–68.

Rabatter:
2 indrykninger: 5 %
3 indrykninger: 10 %
5 indrykninger: 15 %
6 indrykninger: 20 %

Udgivelsesfrekvens: 5 gange årligt.

Kontaktinfo
Annoncesalg:
Rosendahls Mediaservice
Senior Account Manager
Niels Hass – nh@rosendahls.dk
Tlf. 7610 1156

Magasinet 360° er et spændende og relevant blad, der
giver et skarpt indblik i og tankevækkende baggrund om
livet i lande, der kommer stadig tættere på Danmark.
Rune Nørgaard
Kommunikationsdirektør
IFU - Investment Fund for Developing Countries

	
Redaktionelt:
Udenrigsministeriet, redaktør
Louise Stigsgaard – lousni@um.dk
Tlf. 3392 0709
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31. januar

At bekæmpe fattigdom er fortsat udviklingssamarbejdets
hovedformål, siger udenrigsminister Kristian Jensen, der nu
kommer med sit udspil til en ny strategi for dansk bistand.
s.6 /

SK

22. januar

INTERVIEW

JEG KAN IKKE RENDE FRA, AT JEG
HAR SKÅRET I BISTANDEN

R

1./Februar

USA I MELLEMØSTEN

USA bør enten trække sig
helt ud – eller gå helhjertet
ind i Mellemøsten.
s.24 /
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URBAN FARMING

AFRIKAS
KÆMP, ELLER
USYNLIGE FØDEVAREHELTE REJS HJEM!
Masser af de grøntsager, der
spises i Afrikas storbyer, er
dyrket af bybønder.
s.46 /

EN DØDELIG
COCKTAIL
Sukkerrør, pesticider og rom udgør et farligt mix
i Nicaragua. En mystisk nyresygdom har bredt
sig blandt plantagearbejderne, som høster de
sukkerrør, der er hovedingrediens i den
populære Flor de Caña-rom.
s.14 /

Udgives af Danida, Udenrigsministeriet.
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