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Fodboldklubben Keta Sandlanders 

”Jeg er afrikaner. Jeg ved, hvad afrikanere tror på. Afrikanere tror på det, de kan se.” Hans 

kongelige højhed Kodzo Baba har set sin fødeby forfalde. Han har været vidne til at hans 

elskede by, havnebyen Keta, der engang var Ghanas næststørste by, gennem årene er 

svundet voldsomt ind. Byens kyst har været hårdt ramt af kysterosion, hvor jorden er 

blevet skyllet væk på grund af høj vandstand og høje bølger, der har ødelagt indbyggernes 

huse og forretninger. Naturens kræfter tager ikke hensyn til social status, og også 

stammeoverhovedet hans kongelige højhed Kodzo Babas 110.000 m2 store palads er 

blevet skyllet væk af de store bølger, der slår ind over kystlinjen og forårsager store ødelæggelser i 

området.   

Men Kodzo Baba ser en fremtid for byen. Han ved, hvordan man kan få de unge til 

at blive boende i lokalsamfundet, og han ved, hvordan man samtidig kan få 

forretningslivet til at blomstre op igen. Det handler om fodbold. I det fodbold-

elskende Ghana, har fodboldklubben ”The Keta Sandlanders football club” bragt 

økonomisk vækst til det hårdt ramte område, og samtidig er der opstået en 

fællesskabsfølelse. Fodboldklubben har også tilført noget helt nyt til Ghanesisk 

fodbold. Klubben er banebryder inden for klubfodbolden i Ghana, idet klubbens 

medlemmer har medbestemmelse, og de har hver især en vigtig rolle at udfylde i 

udviklingen af klubben. 2. divisionsklubben Keta Sandlanders er et kooperativ. 

Klubbens direktører omtales uden omsvøb som hvide elefanter, da opfattelsen generelt er, at de får for høj 

en løn for ikke at lave noget.  De reelle beslutningstagere er nemlig klubbens medlemmer. Kodzo Baba ved, 

at afrikanere tror på det, de ser. ”Det er netop derfor vi har valgt at starte en kooperativ fodboldklub.”  

Medlemmerne kan se, 

at den kooperative 

virksomhedsmodel giver 

dem og lokalsamfundet 

indflydelse, og derfor er 

det ikke kun fodbolden, 

der vinder ved, at vi har 

valgt den kooperative 

virksomhedsform. 

Udover planer om at 

anlægge en ny 

fodboldbane, er der nu også planer om at bygge et medborgerhus, hvor der skal være mulighed for at 

deltage i workshops, der blandt andet vil omhandle sundhed, landbrugsundervisning og idéer til, hvordan 

indbyggerne kan være med til at tilføre nyt liv til lokalsamfundet i Keta. I Afrika har vi en talemåde som fint 

illustrerer den positive indvirkning som fodboldklubben har på lokalsamfundet, siger Kodzo Baba: Når du 
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selv formår at bære en ting på dine skuldre, vil andre helt af sig selv hjælpe dig med at få det endnu højere 

op, så du kan bære det på dit hoved.         

http://www.stories.coop/stories/written/keta-sandlanders 

 

Faktaboks:  

Keta Sandlanders 

Kooperativets navn: Keta Sandlanders 

Virksomhedstype: Industri og tjenesteydelser 

Antal medarbejdere: 24 

Antal medlemmer: 135 

Om kooperativet: Sandlanders har kooperative fodboldklubber i Ghana, Uganda, Libyen og Kenya. Bor man i andre 

lande kan man stadig blive medlem ved at tilmelde sig over internettet, dog udelukkende som medlem  uden stemmeret.  

Gallery: 

 

 

 

 

http://www.stories.coop/stories/written/keta-sandlanders
http://www.stories.coop/sites/stories.coop/files/stories/written/2011/10/26/38/chief2.jpg
http://www.stories.coop/sites/stories.coop/files/stories/written/2011/10/26/38/img-20110923-00734.jpg
http://www.stories.coop/sites/stories.coop/files/stories/written/2011/10/26/38/130.jpg

