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Interessen i billige afrikanske fodboldspillere er ikke et nyt fænomen, men går helt 

tilbage til kolonitiden, hvor speciel franske og belgiske klubber masseimporterede 

afrikanske spillere. Til trods for postkoloniale forbindelser til stadighed spiller en 

vigtig rolle i migrationen, har professionaliseringen og den dertilhørende økonomisk 

udvikling indenfor fodboldverdenen gjort afrikanske talenter attraktive for store 

såsom mindre europæiske fodboldklubber, som alle håber på at finde en ”usleben 

diamant”, som med rette bearbejdelse kan videresælges med stor profit. 

 

Handlen med afrikanske talenter har dog gennem de seneste år været genstand for 

hård kritik fra flere instanser, grundet europæiske klubbers handlemetoder på det 

afrikanske kontinent, samt de vidtrækkende konsekvenser som i mange tilfælde er 

forbundet med handlen med afrikanske talenter. Handlen er blevet karakteriseret som 

en form for nymoderne slavehandel, kvæghandel samt en økonomisk udnyttelse af 

sårbare unges drøm om en professionel europæisk kontrakt. Desuden har 

uautoriserede fodboldagenters arbejdsmetoder i jagten på størst muligt profit 

resulteret i tusindvis at afrikanske talenter under 18 år er endt op som gadebørn i 

europæiske storbyer, hvor kriminalitet og prostitution ofte bliver en måde at overleve 

på. 

 

Professionaliseringen af dansk fodbold har skabt økonomisk råderum for store såsom 

mindre klubber til at hente talenter fra det afrikanske kontinent. Gennem det sidste 

årti har Superligaen og de lavere divisioner oplevet en stor tilgang af afrikanske 

spillere fra hovedsagelig vestafrikanske lande. Netop de vestafrikanske lande er 

storleverandør af talenter til både europæiske og asiatiske klubber. Det skyldes en 

blanding af en række forskellige faktorer såsom fodboldens udvikling og popularitet i 

Vestafrika og en  enorm talentmasse. Derudover er en række push faktorer på det 

afrikanske kontinent med til at påvirke de afrikanske talenters drømme om en 



europæisk kontrakt, herunder politisk ustabilitet, svage statsøkonomier, 

konflikter/borgerkrig, fattigdom, korruption og en mangelfuld fodboldmæssige 

infrastruktur. Modsat er en række push faktorer på det europæiske kontinent med til at 

gøre europæisk fodbold endnu mere attraktiv. Disse faktorer inkluderer blandt andet 

høje spillerlønninger, moderne stadions, træningsfaciliteter, ambitioner og personlig 

udvikling samt drømmen om at bosætte sig i Europa.   

 

Fodboldens økonomiske udvikling og den dertilhørende internationale konkurrence 

for talentfulde spillere har resulteret i et globalt rekrutteringsnetværk, hvor 

europæiske klubber via afrikanske fodboldakademier, (ulicenserede) fodboldagenter 

og samarbejdsklubber har masseimporteret tusindvis af unge talenter til Europa. 

Denne import bliver af nogle omtalt som muscle drain, og kan have negativ 

indflydelse på fodboldens udvikling på det afrikanske kontinent.  

 

Ved at benyttet den politiske forsker Uwe Hungers teori omhandlende brain gain er 

det muligt at analysere migrationen som en potentiel udviklingsressource for 

tredjeverdenslandene i form af remisser, transnationale netværk, re-migration og 

deltagelse i fodboldudviklingen i hjemlandet. Derudover kan der være nogle 

personlige gevinster forbundet med migrationen i form af bedre spillerlønninger, 

uddannelse, personlig udvikling og efterfølgelse af ambitioner.  

 
 
 
  

 


