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Referat medlemsmøte 

Dato:    3.6.19 

Antall medlemmer møtt: 27  

Gjester:   3 

Neste møte:           Møtet 10.6 utgår (2. pinsedag) –  det gjenstår kun sommer  

avslutning fredag 14. juni  

        

I.  INFO  

SISTE frist for påmelding:  senest innen torsdag 6.6 til Geir Magne 

gmomtveit@live.no  sommeravslutnings fest på brygga hos Andreas Møller på Drangeid  

 

II. Tema/program   

Slaveriets betydning for Afrika v/Marcus Gürgen. 

Marcus og familien har feriert i karribien flere ganger. Der fattet han 

interessen for det transatlantiske slaveriet, dets betydning og 

påvirkning på de forskjellige berørte lands befolkninger.  

Markus hadde en meget interessant belysning av hvordan slaveriet 

har fulgt menneskeheten fra dets «vugge» i Afrika og frem til i dag.  

Slaveriet har ikke noen europeisk opprinnelse. Den transatlantiske 

slavehandel var det portugiserne som begynte med. De kjøpte slaver 

av arabere som allerede hadde et etablert nettverk. Afrikanere ble 

samlet inn, fraktet fra vestkysten av Afrika til Karribien og Sør -Amerika 

til sukker- og bomullplantasje.  12,5 % døde allerede under overfarten.  

17 mill. slaver har siden 1500-

tallet blitt fraktet ut. Noe som 

selvsagt har konsekvenser for de 

landene som tappes for kunnskap 

og arbeidskraft.  

Siden de sterkeste og mest 

attraktive i slave-øyemed som 

oftest var menn, ble det mange 

kvinner igjen. De måtte jobbe i 

jordbruket for å overleve.  

«Muligens er der derfor kvinnene i dagens Afrika er kjent for å være 

arbeidssomme mens mennene deltar lite i så henseende??» 
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På Martinique finner man disse 20, 2,5 meter høye hvite (hvit=sorgens farge på 

Martinique) betong-statuene, reist i 1998 til minne om 150 års dagen for avskaffing av 

slaveriet. 

 Figurene er plassert slik at de former en trekant til minne om «Trekanthandelen» (slaver-> 

Amerika, sukker/tobakk/bomull->Europa og 

tekstiler/rom/varer->Afrika).  

 

 Figurene står også i en vinkel på 110 grader 

direkte på linje med kysten Guinea, hvor man 

antok slavene kom fra. Derav også navnet på 

monumentet CAP 110 

 

 

 

Siste slaveskip forliste på Martinique. 

Man antar at det var mer enn 300 afrikanere 

på skipet. Flesteparten var lenket fast og 

druknet. 

 

Selv om slaveriet ble avskaffet 

i 1848, er det fremdeles et 

aktuelt tema.  

 Slaver brukes for eksempel  i 

produksjon i en del land, 

prostitusjon, barnesoldater 

osv.  

Markus konkluderte med at: 

a). en del arr og sår etter 

slaveriperioden er der 

fremdeles, men 

det har vært 

struktur tidligere. 

b). Europa kan ikke klandres for alt, og vi som høyt 

utviklede stater skal ikke gripe for mye inn, men hjelpe til at landene blir selvhjulpne.  


