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Befolkningsproblemet 
I tidernes morgen sagde Gud til Abraham: 

  

“Se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan.  

Så mange skal dine efterkommere blive”. 1 

 

Der skulle dog gå mange år før verdensbefolknin-

gen kunne tælles i milliarder. I langt størstedelen af 

menneskehedens historie har antallet af mennesker 

været meget begrænset. Først i 1830 boede der for 

første gang én milliard mennesker på jorden på én 

og samme tid. Godt 100 år senere var der to mia. 

mennesker, og herefter er det gået stærkt – meget 

stærkt.  

 

Allerede i 1960 rundede verdensbefolkningen 3 

mia. og i 1975 var vi 4 mia. mennesker på jorden. 

Kun 12 år senere én mia. mere og i år 2000 havde 

vi rundet de 6 mia. I dag (2020) er vi mere endt 7,7 

mia. mennesker, eller to en halv gange så mange 

som i 1960. Befolkningsvæksten vil fortsætte og i   

2050 vil vi være ca. 9,7 mia., og inden udgangen af 

det 21.århundrede kan antallet være vokset til over 

11 milliarder. 2 

En sådan befolkningseksplosion er uden fortilfælde 

i menneskehedens historie. Aldrig er verdensbe-

folkningen vokset med en sådan hastighed og i et 

sådant omfang, som det er sket i de sidste hundrede 

år. Om ikke opfyldelsen af en guddommelig profeti 

så er denne udvikling et udtryk for, at menneskehe-

den som art har haft en formidabel succes. Man kan 

også hævde, at vi har gjort os til herrer over verden 

og naturen. 

 

Denne udvikling er på mange måder paradoksal. 

 

 
1 Første Mosebog kap 15 

I samme periode som antallet af mennesker er ek-

sploderet, har vi oplevet de største fremskridt i øko-

nomisk, teknologisk og kulturel forstand i hele 

menneskehedens historie. Men man kan også argu-

mentere for, at vi samtidigt har skabt de største 

samfundsmæssige problemer, konflikter og trusler 

mod menneskeheden. Mens befolkningsudviklin-

gen uden tvivl kan relateres til samfundsudviklin-

gen, dvs. den økonomiske, sociale og politiske ud-

vikling, så er det mere kompliceret at afgøre, hvad 

der er årsag, og hvad der er virkning. Et enkelt ek-

sempel kan illustrere dette spørgsmål.  

 

Som det fremgår af tabel 1, har befolkningstilvæk-

sten været meget ulige fordelt imellem verdens 

rige og fattige lande. Mens indbyggertallet i høj-

indkomstlandene næsten vil være fordoblet i peri-

oden 1950-2050, vil gruppen af mellemindkomst-

landene opleve en 4-dobling af befolkningstallet. I 

verdens fattigste lande vil antallet af mennesker 

blive 10-doblet i samme periode! 

 
Tabel 1 Befolkningstal i mia.  

 1950 2000 2050 

Verden i alt  2,52 6,12 9,72 

Højindkomstlande 0,80 1,28 1,51 

Mellemindkomst - 1,59 4,42 6,82 

Lavindkomst - 0,13 0,42 1,38 

 

Der syntes altså at være en korrelation, dvs. en 

sammenhæng, mellem velstand og befolkningstil-

vækst. Men der kan opstilles to meget forskellige 

hypoteser om denne sammenhæng.  

 

På den ene side kan man hævde, at det er befolk-

ningstilvæksten, som i sig selv er årsag til fattig-

dommen i lavindkomstlandene.  Men på den anden 

side kan man også hævde det modsatte! Nemlig at 

det er fattigdommen, der er årsagen til, at kvinder i 

lavindkomstlandene føder flere børn end kvinderne 

i de rige lande.  

 

Uanset hvad der her måtte være årsag og virkning, 

så er der ingen tvivl om at befolkningseksplosionen 

i sig selv har medvirket til at forstærke en lang 

række problemer og konflikter i nyere tid.  

 

Det gælder ikke mindst i forhold til verdens fattige 

lande, hvor befolkningstilvæksten i sig selv skær-

per problemer med fødevaremangel, boliger, ar-

bejdspladser og uddannelsesmuligheder for stadigt 

flere børn og unge. Det er også klart at en stigende 

2 Alle tal er , hvor ikke andet er angivet, fra FN – se 
https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/  

Figur 1 Verdensbefolkningens udvikling de sid-
ste 1000 år (mia.) Særligt efter 1950 er be-
folkningstallet steget voldsomt. 

https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/
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befolkning – alt andet lige- kræver flere ressourcer 

i form af landbrugsjord, energiråstoffer, mineraler, 

ferskvandressourcer m.m.  

 

Knapheden på disse ressourcer har, kombineret 

med et stigende befolkningspres, medført et stadigt 

større pres på naturgrundlaget. Dette viser sig i en 

stigende skovfældning for at skaffe ny landbrugs-

jord, som har bidraget til ødelæggelse af naturlige 

økosystemer og biodiversitet (biologisk mangfol-

dighed). Hertil kommer de omfattende miljøpro-

blemer i form af forurening af jord, vand og luft.  

 

Endelig kan hele klimaproblematikken også relate-

res til det stigende befolkningstal. Flere mennesker 

vil nødvendigvis forbruge flere fossile brændstof-

fer og dermed bidrage til den globale opvarmning. 

Hermed har de menneskeskabte miljøproblemer 

fået en global dimension, hvis konsekvenser ræk-

ker langt ud over nationalstater og regioner.  

 

Et andet paradoks skal nævnes her. Al erfaring si-

ger, at i takt med at et land får en større økonomisk 

velstand, vil fødselstallet falde og befolkningstil-

væksten reduceres. Men da øget velstand hidtil har 

været fulgt af et forøget forbrug af naturressourcer, 

så synes løsningen af ét problem (befolkningstil-

væksten) umiddelbart at forværre ødelæggelsen af 

miljøet og naturgrundlaget, samt udledningen af 

drivhusgasser.  

 

Man taler derfor om, at hele vores moderne livsstil 

ikke er bæredygtig, idet den vil forringe natur-

grundlaget og livsbetingelserne for fremtidige ge-

nerationer. Dette har fået nogle til at pege på, at det 

er vores samfundsøkonomiske system (kapitalis-

men), som er det egentlige problem. Godt nok har 

kapitalismen løftet hundrede millioner af menne-

sker ud af fattigdom, men det er til gengæld sket på 

bekostning af naturen og miljøet.  

 

Hvor befolkningseksplosionen og de heraf medføl-

gende problemer og konflikter hidtil var noget, som 

fandt sted langt fra vores grænser, så har de seneste 

års omfattende flygtninge- og migrantstrømme 

mod Europa, gjort det til et meget vedkommende 

problem for os alle.  Det er problemstillinger som 

ovenstående, som vi vil komme til at arbejde med i 

demografien. 

Hvad er demografi?  

Begrebet demografi kommer af det græske ’demos’ 

(folk) og ’grafi’ (beskrivelse). Demografi kan altså 

oversættes til ’befolkningsbeskrivelse’. Demogra-

fien handler derfor om at kunne beskrive en række 

træk ved befolkningens udviklingen: 

 

• Befolkningstallets udvikling – såvel lo-

kalt, regional og globalt  

• Befolkningstilvæksten ( i %)  

• Befolkningens sammensætning af  

unge og ældre  

• Befolkningens fordeling på land og by 

• Befolkningsvandringer – såvel nationalt 

som internationalt 

 

Til at beskrive befolkningsudviklingen anvender 

man en række demografiske begreber, modeller og 

statistisk data. Den demografiske metode består i at 

analysere / forklare vekselvirkningen mellem be-

folkningsudviklingen på den ene side og de sam-

fundsmæssige forhold og forandringer på den an-

den side. Vi vender tilbage til dette senere.  

 

For at sætte den nuværende befolkningsudvikling i 

perspektiv skal vi i det følgende kort se på hvordan, 

befolkningstallet har udviklet sig gennem de sidste 

10.000 år.  

  

Figur 2 Befolkningstilvæksten viser sig i et større 

skel mellem rig og fattig. Her en slumbebyggelse 
i Manila, Philippinerne. 
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Den historiske udvikling3 

Set i det lange tidsperspektiv er der to begivenhe-

der, som for alvor har påvirket befolkningstallet i 

verden. Det er for det første landbrugsrevolutio-

nen, som udvidede fødegrundlaget og dermed 

skabte grundlag for et stigende befolkningstal. For 

det andet den industrielle revolution, som med sit 

udgangspunkt i naturvidenskaben, dels forbedrede 

landbrugsteknologien og dels lå til grund for en for-

ståelse af hygiejnens betydning for sundheden og 

de senere medicinske opfindelser. Resultatet var en 

faldende dødelighed og dermed et stigende befolk-

ningstal. 

 

Da den sidste istid sluttede for 11-12.000 år siden, 

kom de første mennesker tilbage til et Danmark, 

som i årtusinder havde ligget nedfrossen under et 

kilometer tykt islag. I de følgende årtusinder 

spredte skoven sig over landet, og langs kysterne 

levede stenaldermenneskene som fiskere, jægere 

og samlere. I de første årtusinder efter istiden har 

deres antal snarere skulle tælles i hundreder end i 

tusinder. Og omkring år 5000 f.Kr., har det natur-

lige plante- og dyreliv formentlig ikke givet livs-

grundlag for mere end 5-10.000 mennesker i Dan-

mark. Verdens samlede befolkningstal har næppe 

været mere end 10 mio. mennesker i stenalderen.  

 

Men dette ændrede sig radikalt i takt med, at jæger 

og samlerne begyndte at opdyrke jorden og ernære 

sig som agerdyrkere. De ældste spor af landbrugs-

kulturen findes for godt 10.000 år siden i Mellem-

østen omkring floderne Eufrat, Tigris og Nilen og i 

Kina omkring Den Gule Flod. Først omkring år 

4200 f.Kr. kom landbrugsteknologien til det danske 

område, hvor skoven blev fældet for at skaffe jord 

til opdyrkning.  

 

Med opdyrkningen af jorden fik menneskene et 

større og mere sikkert fødegrundlag end tidligere, 

og resultatet var et gradvist stigende befolknings-

tal. Med landbrugskulturens udbredelse ændres 

ikke bare fødegrundlaget, men vores levevis og 

livsbetingelser, eller med andre ord hele vores kul-

tur. Dette viste sig først og tydeligst i de nye civili-

sationer og bykulturer som opstod i Egypten, Me-

sopotamien, Indien og Kina omkring år 3000 f.Kr. 

Verdensbefolkningen anslås her til et sted mellem 

40-80 millioner mennesker. 

   

 
3 Det følgende bygger bla. på fremstillingen hos Erling Bjøl i    Politikens 
Verdenshistorie bd. 1 (1982) 

Biblen fortæller os at Kejser Augustus for knap 

2000 år siden skrev alverden i mandtal. Desværre 

kender vi ikke resultatet af denne folketælling, men 

man anslår i dag, at jordens samlede befolkning på 

tidspunktet for Jesus fødsel var omkring 200 mio. 

mennesker. Heraf levede alene i Kina omkring 60 

mio. og i Romerriget ca. 54 mio.  

I de følgende mange århundreder voksede befolk-

ningstallet dog kun langsomt. Årsagen hertil var de 

tre plager som igennem tiden blev taget som varsler 

om jordens snarlige undergang:  

 

Sult, pest og krig.  

 

Sultedøden var oftest et resultat af fejl- og underer-

næring, som resulterede i et svækket immunforsvar 

og dermed mindre modstandskraft imod, hvad vi i 

dag betragter som en harmløs influenza. Dengang, 

som nu, var spædbørnene de mest forsvarsløse, og 

den høje spædbarnsdødelighed bidrog til at holde 

befolkningstilvæksten nede. Hertil kom, at hoved-

parten af menneskene var direkte afhængige af 

landbruget og dermed af naturens luner. En fejlsla-

gen høst kunne således få katastrofale følger for er-

nærings- og sundhedstilstanden i den efterfølgende 

vinter og resultere i en forøget dødelighed. 

 

Fra omkring 7-800 tallet sker der en øget vækst i 

Europas befolkningstal som følge af nye og forbed-

rede dyrkningsmetoder i landbruget. Den nye tunge 

hjulplov gjorde det muligt at opdyrke tunge lerede 

jorde, som gav et bedre høstudbytte. Det mener 

man er baggrunden for den befolkningstilvækst, 

som prægede Europa under højmiddelalderen fra 

ca. 1000-1300 e.Kr. Vor viden om det faktiske be-

folkningstal er også her meget mangelfuldt, men 

man anslår at Danmarks befolkning var på 6-

700.000 mennesker omkring år 1200.  

 

Pestepidemier kendes tilbage fra antikkens Athen, 

men i årene 1348-50 bliver stort set hele Europa 

ramt af byldepesten, også kaldet “Den Sorte Død”, 

efter de store sorte bylder, som de pestramte fik på 

kroppen. Pesten havde først raset i Asien og kom 

til Europa med rotterne på et handelsskib. Pesten 

spredte sig mellem både dyr og mennesker via lop-

per. Fra man blev smittet, gik der kun et par dage 

før døden indtræf. Præsternes bønner og svingende 

røgelseskar kunne intet gøre for at afværge den 

største befolkningskatastrofe i Europas historie. 

Man anslår at et sted mellem 25-50 % af Europas 

befolkning døde under pesten.  
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På de amerikanske kontinenter havde indianerne 

levet isoleret fra omverdenen i årtusinder. Colum-

bus opdagelse af ”Den Nye Verden” i 1492 blev 

dog skæbnesvangert for indianerne. Med sig førte 

europæerne en række sygdomme som f.eks. røde 

hunde, influenza, mæslinger og kopper, som india-

nerne ikke kendte i forvejen, og derfor ikke havde 

en naturlig modstandskraft overfor. Man kender 

ikke befolkningstallets præcise størrelse før mødet 

med europæerne, men skønner at den indianske be-

folkning blev halveret til omkring 11-12 mio.  Ud-

over sølv og guld fik europæerne også andet med 

tilbage til den ’Gamle Verden’, nemlig sygdom-

men syfilis og en ny næringsrig afgrøde; kartoflen.  

 

At det Afrikanske kontinent først blev egentlig ko-

loniseret i slutningen af 1800-tallet, skyldes frygten 

for de tropiske sygdomme ikke mindst malaria. 

Først med gennembruddet i den bakteriologiske 

forskning i slutningen af 1800-tallet kunne europæ-

erne udforske og siden erobre det indre af Afrika. 

Inden da havde man alligevel fået gennemtvunget 

den formentligt største tvangsmæssige menneske-

flytning nogensinde; nemlig udførslen af ca. 12 

mio. afrikanske slaver til de amerikanske kontinen-

ter. 

 

I århundreder skulle pest og andre epidemiske syg-

domme bidrage til at holde befolkningstallet nede. 

I 1650´erne rammes Danmark af en pestepidemi, 

som kom med de polske lejesoldater som skulle 

hjælpe os i krigen mod svenskerne. Antallet af 

dræbte i krigen var beskedent i forhold til de 

120.000, svarende til 15% af den danske befolk-

ning, som døde af pesten. 

 

Da Napoleon sendte sin hær på 265.000 mand mod 

Moskva i 1812, var det hverken den russiske hær 

eller den strenge vinter, som slog Napoleon tilbage, 

men en tyfus-epidemi. 200.000 soldater nåede al-

drig tilbage til Frankrig. Helt frem til vort århund-

rede har epidemier dræbt millioner af mennesker, 

og således bidraget til dels at bringe sejr eller ne-

derlag i krig, men også til at holde befolkningstallet 

nede.  

 

I 1700-tallet blev kartoflen udbredt i Europa, og 

sikrede overlevelse for millioner af fattige menne-

sker. Men da en kartoffelpest ramte Irland i 

1840’erne, døde mindst 800.000 irlændere af sult. 

Mere end én million irlændere undslap sultedøden 

ved at udvandre til Nordamerika. Sammen med 

dem fulgte omkring 50 mio. europæere i 1800-tal-

let, på flugt fra fattigdom og sult, krig og overbe-

folkning, religiøs forfølgelse og i håbet om et nyt 

og bedre liv hinsides verdenshavet. 

 

I 1853 rammes København af en koleraepidemi 

som dræbte mere end 6000 københavnere. For at 

aflaste overbefolkningen og bedre de sanitære for-

hold i middelalderbyen, nedlægges Københavns 

volde, og de nye boligområder på Øster- Nørre- og 

Vesterbro anlægges. Hvor affald fra mennesker og 

dyr hidtil havde løbet frit i gaderne, blev der nu an-

lagt underjordiske kloaker.  

 

Omkring 1830 bor der for første gang mere end én 

milliard mennesker på jorden. Og herefter går det 

stærkt. Specielt Europa kommer i 1800-tallet til at 

opleve en hurtigt voksende befolkning pga. et mar-

kant fald i dødeligheden. Men også i Kina sker der 

i årene fra 1700-tallet en eksplosiv vækst i befolk-

ningstallet, som vokser fra 130 til 313 millioner. 

Mere end en ¼ del af verdens befolkning var kine-

sere.  

Den faldende dødelighed  

Mens den høje dødelighed i årtusinder havde holdt 

befolkningstallet nede, så er det ligeledes den fal-

dende dødelighed, ikke mindst børnedødelighed, 

som i det 19. og 20. århundrede får befolkningstil-

væksten til at eksplodere. Befolkningstilvæksten 

kan altså alene tilskrives den faldende dødelighed, 

og er altså ikke et udtryk for at den enkelte kvinde 

får flere børn. Årsagerne hertil har været flere.  

 

Af ukendte grunde blev pesten efterhånden en sjæl-

den gæst i Europa mod slutningen af 1700-tallet. 

En grund kan være at træhusene, som havde været 

let tilgængelige for rotterne, langsomt erstattedes af 

stenhuse pga. træmangel. Hertil kom en stigende 

Figur 3 Pieter Brueghel den ældre: "Dødens Tri-
umf" ca. 1562.  https://upload.wikimedia.org/wikipe-

dia/commons/1/10/Thetriumphofdeath.jpg  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Thetriumphofdeath.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Thetriumphofdeath.jpg
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bevidsthed om adskillelse af smittede fra ikke smit-

tede, samt en generel forbedring af hygiejnen. 

 

Kineserne var formentlig langt foran europæerne, 

når det gjaldt almindelig hygiejne. Endnu i 1770 

blev drikkevandet i London hentet i Themsen, og 

endnu senere drak borgerne i Paris deres vand fra 

Seinen. I Kina havde man siden 700- tallet drukket 

te og havde derfor for vane at koge vandet, også når 

man drak det uden teblade. I godt to årtusinder 

havde kineserne spist med pinde, mens man endnu 

ved Ludvig d. 14’s hof (1643-1725) spiste med 

fingrene. Først i midten af 1700-tallet blev det hos 

de finere kredse i Europa almindeligt at spise med 

kniv og gaffel.  

 

Den nye naturvidenskabelige erkendelse i 15-

1600-tallet blev i slutningen af 1700-tallet omsat til 

den industrielle revolution først i England og der-

efter på det europæiske kontinent og i USA. De før-

ste resultater viste sig i landbruget hvor nye pro-

duktionsmetoder og redskaber førte til stigende 

høstudbytter. Nye transportmuligheder som jernba-

nen og dampskibe gjorde det lettere og billigere at 

transportere fødevarer fra andre og fjerne egne. Alt 

i alt førte dette til en forbedret fødevareforsyning 

og resulterede i Danmark og andre vesteuropæiske 

lande i et markant fald i dødeligheden.   

 

Hertil kom i midten af 1800-tallet nye videnskabe-

lige erkendelser og metoder indenfor lægeviden-

skaben. Baggrunden var ikke mindst nye opdagel-

ser indenfor biologi og kemi, som gav kendskab til 

mikroorganismer og ikke mindst de bakterier, som 

var årsag til en lang række sygdomme. Man be-

gyndte nu at kunne fremstille vacciner mod visse 

infektionssygdomme. Med opdagelse af mikroor-

ganismer og bakterier følger en erkendelse af hygi-

ejnens betydning for vores sundhed. I Europas stor-

byer begynder man at lave kloaker og forbedre de 

sanitære forhold.  

 

Det samlede resultat af industrialiseringen, de nye 

medicinske fremskridt og en forbedret hygiejne var 

et markant fald i børnedødeligheden og som følge 

heraf en sand befolkningseksplosion. Den europæ-

iske befolkning blev således fordoblet i løbet af 

1800-tallet og rundede 400 mio. omkring år 1900. 

Penicillin blev opdaget i 1928, men blev først sat i 

masseproduktion i 1943, med det resultat at en lang 

række infektionssygdomme, herunder tuberkulose, 

syfilis og stafylokokinfektioner, nu for første gang 

kunne behandles effektivt. Først i 1941 blev det 

muligt at masseproducere penicillin.  

Døden i det 20. århundrede.  

I det 20. århundrede var det i stadig mindre grad 

naturens luner som truede mennesket, men der-

imod mennesket selv. Krigsførelse, undertrykkelse 

og fejlslagne økonomiske politikker blev nu årsag 

til millioner af menneskers død. Alene i den 1. Ver-

denskrig døde et sted mellem 9-15 mio. mennesker, 

dels på slagmarken og dels som følge af sult og 

sygdomme, som altid har ledsaget krigshandlinger.  

 

Under Lenin og senere Stalins diktatur i Sovjetuni-

onen fra 1917-53, har man registreret mere end 40 

mio. “ekstraordinære dødsfald”, dvs. dødsfald som 

enten skyldes henrettelser, krig eller hungersnød. 

Den 2. verdenskrig kostede i alt 60 mio. menneske-

liv, hvoraf mindst 20 mio. civile døde som følge af 

sult og sygdom. Med sprængningen af Atombom-

berne i 1945 gik menneskeheden ind i en efter-

krigstid, hvor vi selv var blevet den største trussel 

mod vores egen eksistens. I de nye uafhængige sta-

ter i Asien og senere Afrika, var kampen mod sult 

og hungersnød fortsat en realitet for verdens fattig-

ste.  

 

Naturvidenskabelige metoder og sund fornuft, tyn-

gede ikke Kinas leder Mao Zedong, som gennem 

en totalt forfejlet landbrugspolitik, forårsagende 

den voldsomste menneskeskabte hungersnød no-

gensinde. Mere end 30 mio. kinesere døde af sult, 

under det som Mao uheldigvis kaldte “Det Store 

Spring Fremad” i 1958-61.  

 

I de seneste årtier har vi oplevet nye og hidtil 

ukendte epidemier, som f.eks. AIDS epidemien i 

1980’erne og senere fugleinfluenza (SARS) eller 

Ebola-epidemien i Afrika.  Betingelserne for spred-

ning af nye sygdomsepidemier er i dag langt bedre 

end tidligere. De stadig flere mennesker som lever 

tættere og tættere sammen i verdens millionbyer, 

har øget risikoen for smittespredning. Hertil kom-

mer en globaliseret verden, hvor mennesker og va-

rer transporteres mellem kontinenterne i et hidtil 

uset omfang. Hermed øges også risikoen for en 

hurtig og omfattende spredning af nye og ukendte 

sygdomsepidemier. Nogle vil mene, at det netop er 

heri af de største trusler mod menneskeheden lig-

ger.  
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Covid-19 pandemien 2020 

I 2020 blev Verden ramt af den mest omfattende 

pandemi siden Den Spanske Syge i 1918-20, som 

havde dræbt godt 50 mio. mennesker.  

 

Den nye Covid-19 virus er ligesom Den Spanske 

Syge en form for influenzavirus, som kan give al-

vorlig og dødelig infektion af lungerne. Covid-19 

virus er beslægtet med en række andre Corona vi-

russer, herunder den tidligere omtalte SARS også 

kendt som fugleinfluenza. Ligesom andre nyere in-

fektionssygdomme som AIDS, SARS og Ebola 

kommer Covid-19 fra vilde dyr. For Covid-19 er 

det flagermusen, som anses for smittekilden. Det er 

dog endnu uvist, hvordan virus er blevet overført 

fra flagermusen til mennesker.  

 

Risikoen for at nye virusinfektioner som Covid-19 

spreder sig fra vilde dyr til mennesker vokser i takt 

med, at afstanden mellem de vilde dyr og menne-

skets levesteder formindskes. Særligt handlen med 

vilde dyr udgør en stor risiko for udbredelse af vi-

rus til mennesker. Efterspørgslen efter vilde dyr 

kommer dels fra folk, der ønsker sig eksotiske ’kæ-

ledyr’ og ikke mindst fra lande hvor vilde dyr anses 

som en særlig fødevaredelikatesse, eller hvor dy-

rene kan anvendes i medicinske præparater. Det 

sidste er ikke mindst tilfældet i Sydøstasien – her-

under i det sydlige Kina.  

  

De første kendte tilfælde af Covid-19 kom i slut-

ningen af december 2019, hvor man i den kinesiske 

millionby Wuhan havde syv patienter, alle med til-

knytning til et af byens fiskemarkeder, som var 

ramt af en hidtil ukendt form for lungeinfektion. I 

starten af jan. 2020 havde kinesiske videnskabsfolk 

identificeret årsagen til infektionen som en ny virus 

af typen Corona, og samtidigt blev Verdenssund-

hedsorganisationen WHO orienteret herom. Endnu 

d. 20 jan. var der under 200 smittede i Wuhan, men 

samme dag stod det klart, at virus smittede fra men-

neske til menneske. 

 

D. 23. jan tog de kinesiske myndigheder en drastisk 

og konsekvent beslutning, nemlig at lukke byen 

Wuhan ned for al ind- og udrejse. Wuhans 11 mio. 

indbyggere måtte i de næste 9 uger holde sig inden-

dørs, og kun hver tredje dag måtte ét familiemed-

lem gå på gaden for at købe fødevarer. En måned 

senere blev nedlukningen udbredt til hele provin-

sen Hubei og dens 59 mio. indbyggere. Over hele 

Kina blev offentlige forlystelser, restauranter, sko-

ler og institutioner m.v. lukket ned på ubestemt tid. 

Ligesom virksomheder i flere provinser lukkede 

ned.  

 

I starten af februar begyndte luftfartsselskaberne at 

indstille rejser til og fra Kina. Flere krydstogtskibe 

med tusinder af passager blev nægtet landgang i 

Italien, Japan og Hong Kong med henvisning til at 

en eller flere passagerer var mistænkt for at være 

smittet med den nye virus. Endnu i februar måned 

sammenlignede mange læger Covid-19 med en al-

mindelig influenza, og i danske medier bekymrede 

man sig mest om, at virksomheder manglede varer 

og forsyninger fra de nedlukkede kinesiske virk-

somheder.  

 

Uge 9 blev en ’game-changer’. Antallet af nye 

smittede var nu højere udenfor Kina end i Kina, og 

samtidigt oplevede man det største fald på aktie-

markederne siden finanskrisen i 2008. I Europa var 

det i første omgang Norditalien, som oplevede en 

voldsom stigning i antal smittede, men snart så man 

virus i det ene land efter det andet.  

 

D. 11.marts var der registreret 126.000 smittede i 

verden, heraf 81.000 i Kina, over 12.000 i Italien 

og 444 smittede i Danmark, og WHO betegnede nu 

Covid-19 som en pandemi, dvs. en global infekti-

onssygdom. Samme dag meddelte statsminister 

Mette Frederiksen, at Danmark blev lukket ned. 

Skoler, institutioner og servicevirksomheder blev 

lukket, og kun livsvigtige funktioner blev opret-

holdt.  

 

Men herefter tog pandemien for alvor fart. Mens 

USA kun havde registreret 1.147 smittede d. 11. 

marts, eksploderede antallet af smittede og gjorde 

snart USA til epicentret for pandemien.  I slutnin-

gen af april var der over 1 mio. smittede i USA ud 

Dagens tegning i Jyllands-Posten d. 27.jan. 

Stjernerne i det kinesiske flag er blevet erstattet 
med Covid-19 virus. Det blev starten på en ud-
bredt udskamning af Kina, hvor Covid-19 blev 
omtalt som ’Kina-virussen’ 
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af godt 3 mio. smittede i hele verden. Den ameri-

kanske præsident Donald Trump underspillede be-

vidst faren ved Covid-19 og nægtede at følge sund-

hedseksperternes råd og vejledning. 

 

I Danmark, som alle andre steder, var det ikke 

mindst den tertiære sektor og særligt servicebran-

chen, som blev ramt af nedlukningerne. Ikke 

mindst flyindustrien og rejsebranchen, samt hotel-

ler, konferencecentre, restauranter og cafeer, kul-

turinstitutioner og andre offentlige fritidsaktiviteter 

og forlystelser blev nedlukket i foråret og igen i ef-

teråret. Alle der kunne, blev opfordret til at arbejde 

hjemmefra, og kun livsvigtige funktioner i samfun-

det blev opretholdt.  

 

I sommeren 2020 var smittetallene faldende i Dan-

mark og flere Europæiske lande, men fortsatte rej-

serestriktioner gjorde at danskeren – i lighed med 

alle andre - måtte droppe udlandsrejserne og holde 

ferie hjemme. I det offentlige rum var der i som-

mermånederne ingen tegn på, at en pandemi hær-

gede, om end smittetallet fortsat var stigende i USA 

og mange andre steder. I efteråret kom så det, man 

har kaldt den 2. bølge med en voldsom stigning i 

smittetrykket ikke mindst i USA og Europa. Værst 

var udviklingen i USA, hvor pandemien reelt set 

var ude af kontrol.  

 

Covid-19 viste sig hurtigt at have særligt fatale føl-

ger for mennesker med svækket immunforsvar el-

ler kroniske lidelser. Det var derfor ikke overra-

skende særlig ældre mennesker, der døde af infek-

tionen. Yngre mennesker og ikke mindst børn og 

unge fik ofte kun meget milde symptomer om over-

hovedet nogle. Dette betød dog samtidigt, at unge 

mennesker kunne være asymptomatiske smitte-

spredere. Hertil kommer, at unge mennesker ofte 

har en større omgangskreds og et mere udadvendt 

socialt liv end ældre mennesker. Hermed blev 

grundlaget skabt for ’superspreder-begivenheder’, 

hvor blot en enkelt smittet uforvarende kunne 

sprede smitten til mange andre.   

 

Siden pandemiens udbrud havde medicinalvirk-

somheder og forskningslaboratorier verden over 

kæmpet for at udvikle en vaccine mod Covid-19. I 

slutningen af december måned blev de første vac-

ciner taget i anvendelse i en lang række lande - her-

under i Danmark. Vaccinerne betyder ikke, at pan-

demien er ovre – langt fra. For at vaccinerne skal 

blive effektive i kampen mod Corona, skal mindst 

70 % af befolkningen vaccineres, så der opstår en 

form for ’flok-immunitet’ i befolkningen.  

 

Samtidigt viste der sig i England en ny mutation 

(B117) af covid-19 virusset, som ved udgangen af 

året var blevet den hyppigst forekommende i det 

sydlige England, og var ved årets udgang spredt til 

mere end 30 lande, herunder Danmark. Mutationen 

var ca. 50-70 % mere smitsom end den oprindelige 

Covid-19 virus. En anden variation af virus blev 

fundet på minkfarme i Danmark, med det resultat 

at myndighederne meget hurtigt besluttede at aflive 

alle 17 mio. mink i Danmark og dermed fjernede 

livsgrundlaget for mere end 6.000 minkfarmere. 

 

Ingen af verdens lande gik fri af Covid-19, men 

nogle lande blev hårdere ramt end andre. Foreløbig 

synes antallet af smittede at være væsentligt lavere 

i Afrika end andre steder. Omvendt har epidemien 

fået et særligt voldsomt forløb i USA og en række 

europæiske lande, mens landene i Sydøstasien – 

herunder Kina – har været bedre til at begrænse 

smittespredningen. Det kan være flere forklaringer 

herpå, men det er tydeligt, at i lande hvor myndig-

hederne har reageret hurtigt og konsekvent, og hvor 

befolkningen har fulgt myndighedernes henstillin-

ger, er man også sluppet lettere gennem pande-

mien.  

 

Mens de umiddelbare menneskelige, sociale og 

økonomiske konsekvenser har været meget for-

skellige fra land til land, så er det endnu for tidligt 

at sige, hvad de længerevarende konsekvenser af 

Covid-19 vil blive. For alle verdens store økono-

mier forventes en negativ økonomisk vækst for 

2020. Eneste undtagelse er Kina, hvor man forven-

ter en vækst på godt 2 %. Hvad Covid-19 vil betyde 

for den globale økonomi, det internationale samar-

bejde og stormagtsrelationerne vil fremtiden vise.     

 
Covid-19 data pr. 30. dec. 2020 

 Smittede 
i alt  

Døde 
i alt 

Smittede 
pr. døgn  

Danmark 162.000 1.226 2.790 

England 2.440.000 71.700 50.200 

Kina 96.000 4.800 79 

Sverige 438.000 8.500 8.800 

Tyskland 1.740.000 32.000 49.000 

USA 19.500.000 339.000 229.000 

Verden 82.000.000 1.800.000 756.000 
Kilde: www.ourworldindata.org   

    

 

 

 

http://www.ourworldindata.org/
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Demografiske begreber 
For at kunne beskrive befolkningsudviklingen i et 

givent område, er det nødvendigt at kende de mest 

almindelige demografiske begreber. 

 
Den naturlige befolkningstilvækst: 

Den naturlige befolkningstilvækst er forskellen på 

antal fødte og døde i løbet af et år. Men befolk-

ningstilvæksten angives sjældent i absolutte tal, da 

dette ikke giver rimelig mulighed for at sammen-

ligne tilvæksten over tid eller mellem forskellige 

lande. F.eks. vil befolkningstilvæksten målt i ab-

solutte tal (f.eks. 1000’er) være større i Tyskland 

end i Danmark, alene af den grund at der er flere 

mennesker og dermed flere børnefødsler og flere 

dødsfald i Tyskland end i Danmark.  

 

For at kunne sammenligne antal fødsler og antal 

døde anvender vi derfor begreberne fødselsrate og 

dødsrate, som angiver antal fødte eller døde pr. 

1000 indbyggere i et givent år. Befolkningstilvæk-

sten beregnes ved at trække dødsraten fra fødsels-

raten og omregne til procent.  

 

Boks 1: Beregning af befolkningstilvækst i % 

Fødselsrate beregnes som:  

Antal fødte / befolkningstal * 1000  

Dødsrate beregnes som:  

Antal døde / befolkningstal * 1000  

 

Befolkningstilvæksten =  

Fødselsrate – dødsrate = % 

 

Regneeksempel for Danmark 2015. 

Befolkningstal: 5.678.000 

Fødselstal:  58.205  

Dødstal:   52.555 

 

Herefter beregnes:   

Fødselsrate: 

58.205 / 5.678.000 * 1000 = 10,25 ‰ 

Dødsrate: 

52.555 / 5.678.000 * 1000 = 9,25 ‰ 

 

Naturlige befolkningstilvækst i %:  

10,25 ‰ - 9,25 ‰ = 1 ‰ = 0,1 %  

 

 

Ved at angive antal fødsler, dødsfald og befolk-

ningstilvækst i relative tal (promille og procent) 

kan vi sammenligne disse demografiske data over 

tid og mellem forskellige lande uafhængigt af an-

tallet af indbyggere.  

 

Den reelle befolkningstilvækst  

Men det er også klart at et lands befolkningstil-

vækst ikke kun handler om antallet af fødte og 

døde, men også antal indvandrere og antal udvan-

drere. Forskellen mellem antal indvandrere og an-

tal udvandrere i et enkelt år kaldes for nettovan-

dringen. Den reelle befolkningstilvækst kan ud-

trykkes med befolkningsligningen eller befolk-

ningsregnskabet:  

 

Fødte - døde (+/-) nettovandringen  
 

Boks 2: Den reelle befolkningstilvækst 

Eksempel for Danmark 2015: 

 

Indvandring:  97.878  

Udvandring:   48.940  

Nettovandring: 48.938 

 

Befolkningsregnskabet:  

58.205 – 52.555 + 48.938 = 54.588  

 

Fertilitetsbegreber  

Mens fødselsraten angiver antal fødte pr 1000 ind-

byggere, findes der andre demografiske begreber 

som tegner et mere indgående billede af børne-

fødslerne. 

 
Aldersbetinget fertilitet 

Angiver antal fødte børn, ikke pr. 1000 indbyg-

gere, men derimod pr 1000 kvinder i forskellige 

aldersgrupper. Det er egentlig en fødselsrate for 

kvinder i bestemte aldersgrupper. Tallet kan bl.a. 

anvendes til at se i hvilke aldersgrupper kvinderne 

føder flest børn og dermed sige noget om, hvor-

vidt kvinder får børn tidligt eller sent.  

 
Samlet Fertilitet 

Den samlede fertilitet er egentlig et statistisk hy-

potetiske begreb (se definition næste side), men 

anvendes ofte til at sammenligne antal børneføds-

ler pr. kvinde i forskellige lande eller over tid. 

Skal befolkningstallet være stabilt, skal hver 

kvinde føde en pige. Det betyder i praksis, at hun 

skal føde to børn (egentlig 2.1 barn da der fødes 

lidt flere drenge end pigebørn).  
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Tabel 2: Aldersbetinget fertilitetskvotienter i Danmark 1980-2015.  

Kilde:  Danmarks Statistik4 
 

Definition af demografiske begreber:  

 

• Aldersbetingede fertilitetskvotienter: Antal fødte børn pr 1000 kvinder i den pågældende alders-

klasse.  Se tabel 2. Tabellen skal læses sådan at der f.eks. i 1980 blev født 12 børn pr 1000 kvinder i 

alderen 15-19 år.  

 

• Summarisk fertilitetskvotient: Antal fødte børn pr 1000 indbyggere (= fødselsraten) 

 

• Generel fertilitetskvotient: Antal fødte børn pr 1000 kvinder mellem 15-49 år 

 

• Samlet fertilitet: Det antal børn som 1000 kvinder forventes at føde gennem deres reproduktive al-

der (15-49 år). Forudsat at kvinderne igennem deres reproduktive alder (15-49 år) føder i overens-

stemmelse med de aldersbetingede fertilitetskvotienter det pågældende år.     

 

Eksempelvis var den samlede fertilitet i Danmark i året 1980 på 1670 (se tabel 3). Tallet er beregnet 

på baggrund af de aldersbetingede fertilitetskvotienter for 1980 (tabel 2). Den samlede fertilitet siger 

altså, at 15-årige piger i 1980 i gennem deres reproduktive år vil føde 1670 børn pr 1000 piger.  

Med andre ord ca. 1.6 barn pr. kvinde. Men som tabellen viser ændrer kvindernes aldersbetingede 

fertilitetskvotienter sig med årene og det går derfor ikke som statistikken siger.  

Den samlede fertilitet er altså et beregnet og statisk begreb.  

 

• Bruttoreproduktion: Antal fødte piger pr 1000 kvinder. Nogle af disse vil dog dø og derfor ikke 

selv føde børn.    

 

• Nettoreproduktion: Antal fødte piger pr 1000 kvinder, som vil overleve barndommen og selv blive 

fødedygtige.   
 

Tabel 3: Demografiske data for Danmark 1980-2015 

 
Kilde:  Danmarks Statistik 
 

  

 
4 Danmarks Statistik, kopieret fra http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=22258&sid=bef  

http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=22258&sid=bef
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Demografisk metode.  

Du er formentlig allerede bekendt med den natur-

videnskabelige metode. Demografien betjener sig 

af en samfundsvidenskabelig metode, som søger 

at forklare den demografiske udvikling på bag-

grund af forskellige samfundsmæssige forhold.   

 

Dette betyder, at man ser befolkningsudviklingen 

som et resultat af forskellige økonomiske, sociale 

og politiske forhold i samfundet. Samtidigt er det 

også klart, at befolkningsudviklingen i sig selv på-

virker det pågældende samfund. Dette kan illu-

streres således:   

 

 
Figur 4:  Samspillet mellem befolkningsudvikling 

og samfundsudviklingen - af forfatteren 

Den demografiske arbejdsmetode eller analyse 

kan beskrives således:  

 

1) At beskrive den demografiske udvikling ved 

hjælp af de demografiske begreber (data, sta-

tistik)  

 

2) At forklare den demografiske udvikling og 

de væsentligste demografiske forandringer.  

 

Eksempel: Hvorfor har fødselstallet været 

faldende i Danmark i det 20. årh.? Hvorfor 

har indvandringen været stigende? Etc.  

 

3) Endelig vil man i den demografiske analyse 

prøve at vurdere konsekvenserne af den de-

mografiske udvikling. 

  

Eksempel: Hvad er de samfundsmæssige og/ 

eller de demografiske konsekvenser af det 

faldende fødselstal eller den stigende indvan-

dring?   

 

 

 

 

 

Demografisk transition  
I sammenlignende studier af udviklingen i fød-

sels- og dødsraten for en række vestlige lande, 

som blev foretaget før Anden Verdenskrig, viste 

der sig en række fælles træk. Disse fælles træk er 

illustreret i den såkaldte demografiske transitions-

model, se figur 5. Transition betyder ’overgang’ 

og ’demografisk transition’ betegner derfor en 

overgang fra en høj fødsels- og dødsrate til en lav 

fødsels- og dødsrate. Modellen opdeler den demo-

grafiske udvikling i en række karakteristiske faser, 

som kort skal beskrives.  

 

Fase 1. 

Fælles for de vestlige industrilande var, at man før 

industrialiseringen havde en samtidigt høj fødsels 

og dødsrate og dermed en lille befolkningstilvækst  

 

Fase 2. 

Dernæst var det tydeligt, at alle landene oplevede 

et markant fald i dødsraten, oftest som følge af 

forbedret ernæring, medicinske fremskridt og 

bedre hygiejne. Men da fødselsraten forblev på et 

højt niveau var resultatet en stigende naturlig be-

folkningstilvækst eller en egentlig befolkningsek-

splosion. I modellen illustreres dette ved den sti-

gende afstand mellem fødsels- og dødsraten. 

 

Fase 3. 

Senere begynder også fødselsraten af falde og der-

med indsnævres afstanden mellem fødsels- og 

dødsraten, hvormed befolkningstilvæksten reduce-

res. Denne udvikling tilskrives almindeligvis in-

dustrialiseringen og den samtidige urbanisering. 

 

Fase 4. 

I den sidste fase stabiliseres fødsels- og dødsraten 

på et lavt niveau. Hermed er den demografiske 

transition (overgang), fra et højt niveau for fødsels 

– og dødsrate til et lavt niveau, gennemført.    

 

Figur 5: Simplificeret model af den demografiske 
transition - af forfatteren 
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Fase 5.  

Udviklingen i Vesteuropa efter 1950 har betydet 

at man kan tilføje en 5. fase til modellen. Her er 

det karakteristisk at fødselsraten fortsætter med at 

falde, mens dødsrate nu begynder at stige. Det sid-

ste skyldes først og fremmest at et faldende fød-

selstal i sig selv vil betyde, at en stadig større an-

del af befolkningen vil bestå af ældre mennesker. 

Jo flere ældre der er i et samfund jo højere vil 

også dødsraten være.  

 

Den demografiske transition betegner en proces, 

hvor et land går fra at have en høj fødsels- og 

dødsrate til en lav fødsels- og dødsrate.  

Modellen kan anvendes til at beskrive og sammen-

ligne forskellige landes demografiske udvikling 

over tid. Selvom modellen oprindeligt er udviklet 

på baggrund af data fra de vestlige industrilande, 

så har udviklingen i de sidste 50 år vist, at også 

udviklingslande, som kommer i gang med en in-

dustriel udvikling, mere eller mindre følger det 

samme mønster som modellen illustrerer.  

 

For at konkretisere såvel den demografiske ana-

lyse og anvendelsen af den demografiske transiti-

onsmodel skal vi i det følgende kort analysere 

Danmarks befolkningsudvikling i de sidste godt 

200 år.  

Danmarks demografiske transition. 

I Danmark har man ret præcise oplysninger om 

antal fødte og døde helt tilbage fra midten af 

1700-tallet, hvor kirkerne blev pålagt at føre regn-

skab med befolkningstallets udvikling. Se figur 6. 

 

Danmark i den 1. fase 

Op gennem 1700-tallet lå både fødsels- og dødsra-

ten på omkring 30 ‰, og befolkningstilvæksten 

har derfor været ganske lille. Den høje fødselsrate 

kan forklares med at kvinder blev tidligt gift og 

ikke havde adgang til præventionsmidler. Hertil 

kom, at børnene endnu blev betragtet som en eks-

tra arbejdskraft i landbruget og skulle forsørge de-

res forældre i alderdommen. 

  

Den høje dødelighed skyldtes ikke mindst at stør-

stedelen af befolkningen var bønder, og dermed 

direkte afhængige af høsten og skiftende vejrfor-

hold. Kosten har været meget ensidig og fejlernæ-

ring ikke ualmindeligt. Kartoflen var godt nok in-

troduceret til danskerne i midten af 1700-tallet, 

men blev først almindelig anvendt hos den jævne 

befolkning i midten af 1800-tallet.  Vitaminman-

gel, ikke mindst hos den fattige bondebefolkning, 

betød at mange havde et svækket immunforsvar. 

Sygdomme som lungebetændelse og influenza, 

som vi i dag ikke anser for livsfarlige, kunne der-

for være dødelige, især hos spædbørn og ældre 

Figur 6 Fødselsraten og dødsraten i Danmark 1735-2001.  
Kilde: Torben Andersen m.fl. Geografihåndbogen, Systime, 2005, s. 365 
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mennesker.  Hertil kom de tilbagevendende epide-

mier af pest, kolera m.v. som viser sig i de kortva-

rige og høje stigninger i dødsraten.  

 

Danmark i den  2.fase 

Omkring år 1800 begynder dødeligheden imidler-

tid at falde. Forklaringen skal findes i Landbore-

formerne i slutningen af 1700-tallet, som førte til 

en øget landbrugsproduktion og dermed en gene-

rel forbedret ernæringstilstand for befolkningen.  

I løbet af 1800-tallet steg udenrigshandlen med 

fødevarer, ikke mindst hjulpet på vej af udbygning 

af infrastrukturen (jernbaner og dampskibe) blev 

fødevareforsyningen mere sikker end tidligere.  

 

Mod slutningen af 1800-tallet sker der et markant 

fald i dødeligheden. Dette skyldes en stigende be-

vidsthed om hygiejne og de lægevidenskabelige 

fremskridt. Allerede i 1796 havde man gennem-

ført de første koppevaccinationer og igennem de 

næste 200 år falder antallet af dødsfald som følge 

af influenza, mæslinger, fåresyge, hundegalskab, 

tyfus m.v. i takt med, at det lykkes at udvikle vac-

ciner imod disse sygdomme.  Først i 1928 udvik-

les penicillinen, som gør det muligt at behandle 

langt de fleste infektionssygdomme.  

 

Selvom dødeligheden var faldende gennem hele 

det 19. århundrede, så forblev fødselsraten stort 

set uændret omkring de 30 ‰. Forklaringen herpå 

er formentlig, at de fleste endnu levede på landet, 

hvor traditionelle familiemønstre med store børne-

flokke endnu var almindelige langt ind i det 20. 

århundrede. 

 

Danmark i den 3.fase 

Først omkring år 1900 sker der et markant og ved-

varende fald i fødselsraten. Dette skal formentlig 

tilskrives den begyndende industrialisering og 

dermed at en stigende afvandring fra land til by 

(urbanisering). I storbyerne, ikke mindst Køben-

havn, var arbejderklassens lejligheder små, ofte 

ikke mere end 30 m2 og gav derfor ikke plads til 

store børneflokke. Hertil kom at børnearbejde var 

blevet begrænset ved lov i slutningen af 1800-tal-

let. Der var derfor flere ulemper end fordele ved at 

have mange børn i storbyerne. Børnene blev i hø-

jere grad en økonomisk byrde end en økonomisk 

fordel.  

 

 
5 Igennem det meste af det 20. århundrede har antallet 

af fødte i Danmark ligget omkring 60-70.000 årligt. En 

I den danske udvikling kan der ikke findes en 

egentlig 4. fase – som angivet i transitionsmodel-

len. Det skyldes ikke mindst de store markante 

udsving i fødselsraten omkring 2. verdenskrig.   

 

Under den økonomiske krise i 1930’erne og den 

stigende arbejdsløshed var fødselsraten styrtdyk-

ket, idet mange unge ikke havde råd til at stifte fa-

milie. Først mod slutningen af 2. verdenskrig for-

bedres de økonomiske forhold og flere kom igen i 

arbejde. Det viste sig i en sandt ’babyboom’ i 

årene 1944-47, hvor antallet af fødte lå på over 

90.000 årligt.5 Man skal forstille sig at de mange 

unge kvinder, som ikke havde fået børn i slutnin-

gen af 1930’erne og under krigens første år, nu 

skulle indhente det forsømte.    

 

Danmark i den 5. fase 

Efter det store ”babyboom” i 1940’erne fortsætter 

fødselsraten med at falde. Det lille ”babyboom” i 

slutningen af 1960’erne skyldes, at de store år-

gange fra 1940’erne nu får deres første børn, lige-

som deres børnebørn viser sig i et endnu mindre 

babyboom i 1990’erne.  

 

Den gennemgående trend er dog et fortsat fald i 

fødselsraten. Forklaringen kan findes i, at et sti-

gende antal kvinder i 1960’erne og 70’erne kom-

mer ud på arbejdsmarkedet, ikke mindst inden for 

administration, serviceerhverv og børne- og om-

sorgsinstitutionerne. En udvikling som var et di-

rekte resultat af velfærdsstatens udvikling i perio-

den. Men også på uddannelsesinstitutionerne sti-

ger antallet af kvindelige studerende og overgår i 

dag antallet af mænd på en række videregående 

uddannelser, som hidtil har været domineret af 

mændene.  

 

Nok så vigtigt er frigivelsen af P-pillen i 1966 og 

den fri abort, som blev indført i 1973. Hermed 

havde kvinderne fået et praktisk og meget sikkert 

præventionsmiddel og tillige en legal mulighed 

for at afbryde en uønsket graviditet. Samtidigt var 

der opbrud i familiemønstre og normer. Ikke 

mindst kvindebevægelsen (Rødstrømperne) gjorde 

fra starten af 1970’erne, oprør mod den traditio-

nelle kvinderolle og kernefamilien. I 1970’erne og 

80’erne var det derfor ikke ægteskab og børne-

fødsler som stod øverst på mange unge kvinders 

ønskeseddel. Det var derimod uddannelse og en 

selvstændig karriere som fik første prioritet, mens 

familiestiftelse blev udskudt på ubestemt tid.  

af de mindste årgange kom i 1983 med kun 50.000 ny-

fødte.  
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Et andet træk, der kendetegner Danmark efter 

1950 er, at dødeligheden for første gang i århund-

reder begynder at stige. Baggrunden er, at en sta-

digt større andel af den danske befolkning består 

af ældre mennesker, og jo flere ældre der er i sam-

fundet, jo flere dødsfald vil der også være.  

Denne ændring i danskerne aldersfordeling skyl-

des to forhold.  

 

For det første havde fødselsraten været faldende 

siden år 1900, og alene derfor ville en stigende an-

del af befolkningen nødvendigvis bestå af ældre 

mennesker. For det andet levede danskerne læn-

gere og længere, takket være stadig forbedring af 

de medicinske behandlingsmetoder, men også 

som følge af bedre generelle levevilkår og senere 

livsstilsændringer.  

 

Hertil kommer at befolkningstilvæksten havde 

været høj i starten af 1900-tallet, og de store bør-

neårgange herfra skulle jo nødvendigvis også dø, 

og det sker netop i årene efter 1950’ere.  På et 

tidspunkt i starten af 1980’erne er befolkningstil-

væksten endda negativ, da dødeligheden oversti-

ger fødselsraten.  

Dødelighed og levealder.  

Faldet i dødeligheden i det 20.århundrede skyldes 

ikke mindst den faldende børnedødelighed – se fi-

gur 7. Endnu omkring år 1900 døde ca. 105 piger 

og 120 drenge pr. tusind fødte inden de fyldte et 

år. Herefter falder spædbørnsdødeligheden vold-

somt og lå i slutningen af 1990’erne på kun 5,7 og 

4,7 for henholdsvis drenge og piger. Børnedøde-

ligheden er den bedste enkelte indikator for den 

generelle sundhedstilstand i befolkningen.  

 

Konsekvenserne af den faldende dødelighed 

(dødsrate) var først og fremmest et stigende be-

folkningstal, som vist i figur 8. Forbedrede leve-

vilkår, ikke mindst i kraft af bedre medicinske be-

handlingsmuligheder kom dog alle befolknings-

grupper til gode og forøgede samtidigt den gen-

nemsnitlige levealder. 6 

 

Omkring år 1900 var den forventede levealder for 

en nyfødt kun 52,9 år for mænd og 56,2 for kvin-

der. I slutningen af 1990’erne var den forventede 

levealder vokset til henholdsvis 73,7 år for mæn-

dene og 78,7 år for kvinderne. Altså en stigning 

 
6 Begrebet den gennemsnitlige levealder er almindelig-

vis den forventede levealder for en nyfødt. En høj 

på mere end 20 år i løbet af det 20.århundrede. I 

dag (2016) er den forventede levealder for en ny-

født dansker 79 år for drengene og 83 år for pi-

gerne.  

 

I andre lande, blandt andet, Sverige, Norge og Ja-

pan, ligger levealderen et par år højere end i Dan-

mark. En del af forklaringen herpå er formentlig 

forskellige i livsstil, herunder rygning, kost, alko-

hol og motion. Men de gennemsnitlige tal for 

Danmark dækker samtidigt over store sociale og 

regionale forskelle. Den højtuddannede del af be-

folkningen synes således at have en levealder som 

spædbørnedødelighed trækker derfor voldsomt ned i 

den gennemsnitlige levealder.  
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Figur 7: Spædbørnsdødelighed i Danmark pr. 
10.000 født i ægteskaber.  

Figur 8:  Danmarks befolkningstal i mio.  
Kilde: Danmarks Statistik 
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er helt op til 10 år længere end for ufaglærte grup-

per af befolkningen. 7 

 

Man skelner ofte mellem to typer af dødsårsager: 

eksogene (udefra kommende) og endogene (inde-

fra kommende). Mens de eksogene dødsårsager 

var fremherskende i ’gamle’ dage. i form af infek-

tionssygdomme, epidemier m.v., så er de endo-

gene dødsårsager (hjerte-kar-sygdomme, sukker-

syge og kræft) mere udbredte i nyere tid og omta-

les ofte som livsstilssygdomme.  

Demografiske udfordringer i Danmark 

Konsekvenserne af den danske befolkningsudvik-

ling i det 20.århundrede skal kort opridses her. 

 

Kombinationen af en faldende fødselsrate og en 

øget levealder har mest tydeligt vist sig i befolk-

ningens ændrede alderssammensætning. Som ta-

bel 2 viser, er andelen af børn og unge faldende, 

mens andelen af ældre danskere er steget, og for-

ventes at stige endnu mere i de kommende årtier.  

 
Tabel 4 Aldersfordeling i Danmark 1950, 

2000 og 2050 i % 

Aldersgrupper 0-14  15-64  65 + 

1950 26,3 64,7 9,0 

2000 18,5 66,7 14,9 

2050 (prognose) 16,1 59,6 24,3 
 

Kilde: https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/  
 

Prognoser over befolkningens fremtidige forde-

ling på aldersgrupper er særlig vigtig for de of-

fentlige myndigheders planlægning. Det fremti-

dige børnetal har betydning for, hvor mange pæ-

dagoger og skolelærere der skal uddannes og for   

hvorvidt antallet af skoler og institutioner skal 

øges eller reduceres. Mens det kan være vanske-

ligt med sikkerhed at kende det fremtidige fød-

selstal, så kan man med stor sikkerhed lave prog-

noser for antallet af ældre. Det skyldes jo ikke 

mindst, at de der f.eks. skal pensioneres i 2050 al-

lerede lever i dag, og deres antal kan derfor bereg-

nes med stor sikkerhed. 

 

Siden midten af 1990’erne har denne demografi-

ske udvikling ofte præget den politiske debat om 

velfærdsstatens fremtid og dannet baggrund for en 

række reformer af velfærdsstaten.  

 
7 Se f.eks. https://www.dr.dk/nyheder/indland/ulighe-

den-i-sundhed-stiger-de-daarligst-stillede-doer-aar-tid-

ligere  

 

På den ene side har man frygtet, at Danmark ville 

komme til at mangle arbejdskraft i takt med, at ar-

bejdsstyrken ældes. Dette har fået nogle til, at ar-

gumentere for øget indvandring for at sikre den 

fremtidige arbejdskraftreserve. Omvendt er der 

andre som mener, at den teknologiske udvikling i 

sig selv ville reducere arbejdskraftsbehovet i 

fremtiden.  

 

På den anden side har man talt om en ’ældre-

byrde’ i form af det stigende antal ældre, som i 

årene fremover skal have pensioner, sundheds-

ydelser og pleje. Nogle har set ’ældrebyrden’ som 

en ’bombe’ under det danske velfærdssystem. 

Ikke mindst var man bekymret over udsigten til, at 

de store årgange fra 1940’erne ville begynde at gå 

på pension efter år 2010. Det er da også baggrun-

den for en lang række såkaldte ’velfærdsreformer’ 

med afskaffelse af efterlønsordningen og forhø-

jelse af pensionsalderen fra 65 til 67 år.   

 

I stedet for en ’ældrebyrde’ er det nok mere kor-

rekt at tale om en forsørgerbyrde. Hermed menes 

den del af befolkningen, som er afhængig af andre 

for deres forsørgelse. Den demografiske forsør-

gerbyrde kan f.eks. beregnes ved at se på størrel-

sen af forskellige aldersgrupper. F.eks. de 0-19 

årige + gruppen af ældre (+67) i forhold til ar-

bejdsstyrken af 20-66 årige.   

 

Men reelt set er samfundets forsørgerbyrde ikke 

kun et demografisk spørgsmål om antal af unge og 

ældre. Forsørgerbyrden omfatter nemlig alle som 

af den ene eller anden grund, står udenfor arbejds-

markedet og således er afhængige af en eller an-

den grad af offentlig forsørgelse via den fælles 

skattebetaling. Til denne gruppe hører ikke kun 

børn og ældre, men også studerende, førtidspensi-

onister, kontanthjælpsmodtagere m.v.  I de sidste 

årtier har en stigende indvandringen af udenland-

ske statsborgere og flygtninge, præget debatten 

om forsørgerbyrden og velfærdsstatens udfordrin-

ger. Vi skal vende tilbage til dette senere.  

 

  

https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/
https://www.dr.dk/nyheder/indland/uligheden-i-sundhed-stiger-de-daarligst-stillede-doer-aar-tidligere
https://www.dr.dk/nyheder/indland/uligheden-i-sundhed-stiger-de-daarligst-stillede-doer-aar-tidligere
https://www.dr.dk/nyheder/indland/uligheden-i-sundhed-stiger-de-daarligst-stillede-doer-aar-tidligere
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Befolkningspyramider  

Befolkningens aldersfordeling kan illustreres i en 

befolkningspyramide, som vist i figur 9. Befolk-

ningspyramider viser befolkningens % -vise for-

deling på 5-årige aldersgrupper. Nederst i pyrami-

den ses andelen af 0-4-årige og opefter de ældre 

aldersgrupper. Ved at sammenligne befolknings-

pyramider over tid, eller for forskellige lande, kan 

man få et billede af befolkningens aldersfordeling 

på unge og ældre. Er pyramiden bred i bunden er 

der mange børn og unge, og omvendt hvis pyra-

miden er bredere i toppen er der kommet flere æl-

dre.  

 

I pyramiden for Danmark i 1950 ser man tyde-

ligt ’babyboomet’ fra midten af 1940’erne, ved at 

pyramiden er bredere i bunden for aldersgrup-

perne 0-4, 5-9-årige. Omvendt viser figuren til 

højre, at den danske befolkning i 2015 består af 

færre børn og unge og flere ældre. Den største al-

dersgruppe er de 45-49-årige som er de store år-

gange fra slutningen af 1960’erne. Deres forældre 

kan vi også se i figuren. Det er gruppen af 65-69-

årige, som blev født under babyboomet i 

1940’erne. 

 

Danmarks befolkningspolitik. 

Danmark har ikke en decideret befolkningspolitik, 

med kvantitative målsætninger for fødselstallet, 

som man f.eks. kender det fra Kina. Man kan der-

imod sige, at vi fører en kvalitativ befolkningspo-

litik via den generelle velfærdspolitik.  

 

Når vi således i Danmark giver børnepenge til 

børnefamilierne, er det for at sikre, at ingen skal 

afstå fra at stifte familie af økonomiske årsager. 

Hertil kommer offentlige tilskud til institutions-

pladser afhængigt af forældrenes indkomster. Gra-

tis lægehjælp og hospitaler er grundpillerne i den 

nordiske velfærdsmodel og reducerer den økono-

misk byrde fra forældrene. Hertil kommer en 

række andre velfærdsydelser og familiepolitiske 

tiltag, som tilsammen reducerer den økonomiske 

byrde for børnefamilierne og ikke mindst for en-

lige forsørgere.  

 

De ændrede familiemønstre i Danmark har også 

vist sig i debatten og lovgivningen omkring retten 

til kunstig befrugtning, ægdonation, homoseksuel-

les ret til adoption, barselsorlov osv.   

 

Et andet element i en dansk befolkningspolitik er 

selvfølgelig indvandrerpolitikken, som har været 

et af de dominerende emner i den politiske debat 

igennem de sidste årtier.  

  

Figur 7 Befolkningspyramider for Danmark, år 
1950 og 2015. Kilde: http://populationpyramid.net/denmark / 

Figur 9 Befolkningspyramider for Danmark 1950 og 2015.  

Kilde: https://www.populationpyramid.net/ 

http://populationpyramid.net/denmark
https://www.populationpyramid.net/
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Befolkningseksplosionen i ulandene.  

Den befolkningsudvikling som her er beskrevet 

for Danmark, er stort set den samme for alle euro-

pæiske lande. Mens vi i Danmark oplevede en be-

folkningseksplosion fra slutningen af 1800-tallet 

og ind til starten af det 20.århundrede, så er den 

samme udvikling sket langt senere i verdens ikke 

industrialiserede lande.  Endnu i første halvdel af 

det 20.århundrede befandt langt størstedelen af 

udviklingslandene sig i den første fase af den de-

mografiske transition med høje fødsels- og døds-

rater. Resultatet var en lille befolkningstilvækst.  

 

Dette ændrede sig markant efter 2. verdenskrig.  

Her begyndte FN og andre internationale udvik-

lingsorganisationer at gennemføre omfattende 

vaccinationskampagner (mod tuberkulose, mæs-

linger, kopper, stivkrampe og difteri) i udviklings-

landene i Afrika, Asien og Latinamerika. Resultat 

var et hastig fald i børnedødeligheden, mens fød-

selsraten forblev uændret og på et meget højt ni-

veau (Se figur 10 b-c).  

 

Resultatet var en sand befolkningseksplosion, 

som ses ved, at afstanden mellem fødselsrate og 

dødsrate vokser. Mange udviklingslande oplevede 

en befolkningstilvækst på mere end 3 % årligt 

med det resultat, at befolkningstallet blev fordob-

let i løbet af et par og tyve år. 8 

   

Tabel 5 Befolkningstal i mio. i 1950 og 2000 

 1950 2000 

Afrika 228 811 

Asien 1.400 3.740 

Latinamerika 169 522 

Europa 549 725 

Nordamerika 172 312 

Verden i alt 2.540 6.140 

 

Karakteristisk for gruppen af mellemindkomst-

lande er, at fødselsraten bliver mere end halveret 

fra over 40 ‰ i 1950’erne til i dag ca. 20 ‰. Bag-

grunden herfor er ikke mindst den hurtige indu-

strielle udvikling i en række Sydøstasiatiske 

lande, som siden 1970’erne har ændret disse lan-

des økonomiske og sociale strukturer. Med indu-

strialiseringen fulgte en stigende afvandring fra 

land til by, en generel højere levestandard og et 

brud med tidligere traditionelle familiemønstre.  

 
8 Fordoblingstiden kan beregnes som 70 / %-tilvækst. 

Spørg din matematiklærer om nærmere forklaring. 

Ikke mindst kvindernes indtog i fabrikshallerne 

har bidraget til at ændre deres sociale og økono-

miske status og ført til senere ægteskaber og et 

stærkt reduceret fødselstal. Hvor den samlede fer-

tilitet (antal børn pr kvinde) i starten af 1950’erne 

lå på ca. 5,9 er den i dag faldet til 2,4. Under et 

har gruppen af mellemindkomstlande således gen-

nemløbet den demografiske transition.  

 

Se vi på gruppen af lavindkomstlande er billedet 

et helt andet. Her er fødselsraten endnu omkring 

årtusindskiftet knap 40 ‰, mens dødeligheden er 

Figur 10: Demografisk transition for høj- mel-
lem- og lavindkomstlandene fra 1950-2015.  

Data fra https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/  

a 

b 

c 

https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/
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faldet til ca. 13-14 ‰. Resultatet har været en 

fortsat befolkningseksplosion, som ikke mindst 

har ramt en lang række afrikanske lande samt 

lande i Mellemøsten og det vestlige Asien. 

 

Den vedvarende høje fødselsrate kan forklares 

med, at mange af disse lande fortsat er landbrugs-

samfund, hvor traditionelle familiemønstre og 

kønsroller endnu er almindelige.  Dette indebærer 

blandt andet at kvinder (piger) giftes i en tidlig al-

der, og da moderne præventionsformer enten ikke 

er tilgængelige eller ikke er lovlige, vil kvinderne 

få børn i en tidlig alder. Dette ses også i den sam-

lede fertilitet, som for lavindkomstlandene under 

et, endnu i 2015 er på 4,9 altså knap 5 børn pr. 

kvinde, mod 6,4 i starten af 1950’erne.   

 

Uganda – et eksempel. 

Denne udvikling kan bedst illustreres med et kon-

kret eksempel. Hvis vi ser på det østafrikansk land 

Uganda. Her boede der i 1950 godt 5 mio. menne-

sker, men i år 2000 var indbyggertallet steget til 

ikke mindre end 24 mio. og i 2015 til 39 mio.! 

Endnu i 2015 lå den samlede fertilitet på 5,9.  

Det betyder at befolkningstallet i Uganda vil stige 

til over 104 mio. i 2050 ifølge FN’s prognoser.  

 

Det samme billede findes i en lang række lande i 

Afrika og Mellemøsten. Det er derfor også klart, 

at befolkningstilvæksten i sig selv er en væsentlig 

årsag til den fortsatte fattigdom og de udviklings-

problemer af såvel økonomisk, social og politisk 

karakter som følger med fattigdommen i høj grad 

må tilskrives denne eksplosive befolkningsvækst. 

 

Mens det for den enkelte familie kan det være et 

rationelt valg at få mange børn, er det en kolossal 

økonomisk, social og politisk udfordring for lan-

dene som helhed. Når forældrene vælger at få 5-6 

børn, handler det dels om traditioner og prestige 

ved store børneflokke, og dels at den store børne-

flok udgør en større økonomisk og social sikker-

hed for forældrene i alderdommen. Endelig har 

man også talt om den såkaldte ’lotteri-tænkning’. 

Jo flere børn, jo større chance for at én af dem gør 

det godt og skaffer familien økonomisk tryghed 

og social prestige.  

 

For samfundet er den eksplosive befolkningstil-

vækst imidlertid en kæmpe udfordring. Hvis be-

folkningstilvæksten overstiger den økonomiske 

vækst vil samfundet blive fattigere alene af den 

grund. Hertil kommer at der skal skaffes mad, bo-

liger, sundhedsydelser og skolegang til en stadig 

større befolkning. Når man medtænker, at disse 

udfordringer skal løses af verdens fattigste lande, 

synes opgaven nærmest uoverkommelig. Alene i 

Uganda udgør børn under 15 år over 48 % af be-

folkningen, svarende til godt 20 mio. børn. 

 

Hertil kommer nødvendigheden af at skaffe ar-

bejde til en eksplosivt voksende arbejdsstyrke.  

I det omfang, at lavindkomstlande som Uganda 

ikke kan løse disse udfordringer, venter nye pro-

blemer rundt om hjørnet i form af social og poli-

tisk ustabilitet.  

 

Den store andel af unge er ikke bare en samfunds-

mæssig udfordring, men kan også blive en direkte 

trussel mod samfundets sociale og politiske stabi-

litet. Man kan dog også se de mange unge som en 

ressource i den forstand, at man står med en 

enorm stor og billig arbejdsstyrke. Det afgørende 

er derfor, hvorvidt man kan skaffe kapital og inve-

steringer til udvikling af produktion og beskæfti-

gelse i såvel landbrug, industri som serviceer-

hverv, og dermed sikre beskæftigelse til de mange 

unge mennesker.  

 

Figur 11:  Befolkningspyramide for Uganda 
2017. Folketallet er her over 41 mio.  
48 % af befolkningen består af børn under 15 
år. Ældre over 65 år udgør kun 2,5 % af befolk-
ningen. Pyramiden betegnes som en progressiv 
befolkningspyramide, i den forstand at befolk-
ningstallet vil fortsætte med at vokse, alene på 

grund af den store andel af børn og unge. 
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Det sidste har netop været problemet i mange 

lande i Afrika og Mellemøsten, hvor befolknings-

tilvæksten blot har øget fattigdom og ulighed og 

skabt stigende sociale og politiske spændinger i 

samfundene. I mange tilfælde har disse spændin-

ger udløst lange og blodige borgerkrige, som kun 

har forværret problemerne.  

 

Kina – et andet eksempel. 

Andre lande har derimod haft succes med at tackle 

en enorm befolkning og samtidigt skabe økono-

misk vækst og forbedrede levevilkårene for be-

folkningen. Det gælder for en lang række lande i 

Sydøstasien, herunder ikke mindst Kina. Kina har 

altid været den folkerigeste nation i verden, men 

vil dog snart blive overhalet af Indien.  

 

Da kommunisterne kom til magten i Kina i 1949 

var befolkningstallet lidt over 500 mio. menne-

sker. Landet var ludfattigt, og den eneste mulig-

hed for at skabe vækst så Mao Zedong (f.1893-

1976) i en kollektiv organisering af landbruget og 

nationalisering af industri og serviceerhverv. Alt 

privat virksomhed blev således forbudt. Forhåb-

ningen var at man ved at organisere landbruget i 

store kollektive enheder, de såkaldte Folkekom-

muner, kunne opnå såvel stordriftsfordele og øget 

selvforsyning med såvel fødevarer som industri-

varer.  

 

Under kampagnen Det Store Spring Fremad i 

årene 1958-61, iværksatte man enorme kollektive 

anlægsarbejder, hvor 100 mio. af bønder udgra-

vede vandingskanaler og kunstige vandreservoirer 

og byggede dæmninger for at tæmme vandet i Ki-

nas floder. Alt arbejde foregik ved håndkraft, med 

hakker og skovle, bærestænger og trillebøre. 

Kampagnen gik grusomt galt, idet bønderne for-

sømte det almindelige landbrugsarbejde, og resul-

tatet blev den størst menneskeskabte hungerkata-

strofe i verdenshistorien. Et sted mellem 30 og 45 

mio. kinesere døde af sult!  

 

Efter et par års økonomisk genopretning i starten 

af 1960’erne kastede Mao endnu engang kine-

serne ud i en voldsom og kaotisk revolutionær 

kampagne under Kulturrevolutionen i 1966-69. 

Her tog unge studenter reelt magten i Kina, og al 

skolegang var aflyst i mere end et år. Totalt kaos 

herskede i 1967-68, og først da militæret blev sat 

ind blev de unge Rødgardister passiviseret og 

bragt under kontrol. Det skete blandt andet ved at 

ca. 12-13 mio. unge blev sendt ud på landet eller 

ud i fjerne bjergområder for at ’lære af bønderne’ 

som det hed i tidens propaganda.  

 

Da Mao Zedong døde i september 1976, var Kina 

fortsat et af verdens fattigste lande, og i mellemti-

den var befolkningstallet vokset til over 900 mio. 

mennesker! Trods denne enorme befolkningstil-

vækst på ca. 400 mio. i løbet af godt 25 år, var det 

alligevel lykkedes at nedbringe befolkningstilvæk-

sten. Figur 12 viser, hvordan dødsraten faldt mar-

kant i starten af 1950’erne, men viser også den 

voldsomme stigning under hungersnøden i 1959-

61. I slutningen af 1960’erne faldt også fødselsra-

ten og i midten af 1970’erne har Kina mere eller 

mindre gennemført den demografiske transition, 

ved at have nedbragt såvel fødsels- og dødsraten 

til et lavt niveau.  

 

Man kan så undre sig over, hvorfor man i 1979 

indfører den berygtede et-barns politik?  Forkla-

ringen er simpel. I 1960’erne havde man oplevet 

en sandt babyboom, med børneårgange på op til 

28 mio. børn. Det var disse hundrede millioner af 

børn, som i 1980’erne selv skulle til at stifte fami-

lie og få børn. Hvis man ikke greb ind med re-

striktioner, frygtede man med rette, at alle fremti-

dige forsøg på at forbedre kinesernes levestandard 

ville mislykkes.   

 

Et barns politikken blev først og fremmest hånd-

hævet i byerne, mens man på landet tillod to børn 

hvis den førstefødte var en pige. Blandt Kina mi-

noritetsbefolkninger var der ingen begrænsninger 

på fødselstallet. Et var at man, om end med hård-

hændede midler, fik afværget en truende befolk-

ningseksplosion, men det lykkedes samtidigt den 

nye ledelse i Kina, at skabe en økonomisk vækst 

Figur 12: Fødsels- og dødsrate i Kina fra 1953-
2003. Kilde: Barry Naughton: The Chinese Economy, 

2007, s. 165 
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som i størrelse og omfang overgik alt hvad man 

hidtil har oplevet i verdenshistorien.  

 

Under Kinas nye leder, Deng Xiaoping (f. 1904-

97) blev Mao-tidens kollektive virksomheder og 

Folkekommuner opløst, virksomheder privatiseret 

og sidst men ikke mindst brød Kina med århund-

reders isolation. Kina blev gradvist åbnet op for 

udenlandske investeringer, og tidligere tiders 

planøkonomiske system blev gradvist afløst af en 

kapitalistisk markedsøkonomi. Med studenterde-

monstrationerne på Den Himmelske Freds Plads i 

foråret 1989 lå den nye reformpolitik underdrejet i 

et par år. Men da de kinesiske ledere så, hvad der 

skete med kommunismens fald, først i Østeuropa i 

efteråret 1989 og to år senere med Sovjetunionens 

totale sammenbrud, blev reformpolitikken genop-

taget med fornyet styrke.  

 

Mere end nogen andre forstod Kina at udnytte de 

muligheder som den nye globale verdensøkonomi 

indebar. Fra omkring år 2000 blev Kina omtalt 

som ’verdens fabrik’. I tre årtier havde Kina haft 

en økonomisk vækst på 10 % årligt og ca. 500 

mio. kinesere var blevet løftet ud af absolut fattig-

dom. I dag er Kina verdens næststørste økonomi 

kun overgået af USA - så længe det varer. Bag Ki-

nas økonomiske mirakel stod de mange hundrede 

millioner af kinesere, som var født i 1960’erne og 

70’erne, og som var villige til at arbejde og stu-

dere hårdt for at forbedre deres levevilkår.    

 

I dag er den kinesiske befolkning vokset med 

yderligere 400 mio. til en samlet befolkning på 

1.380 mio. Men Kina står fortsat over for enorme 

demografiske udfordringer. I dag er ca. 15 % af 

befolkningen over 60 år svarende til ca. 207 mio. 

mennesker. Antallet af ældre vil eksplodere i de 

kommende år. Allerede i 2030 vil der være 29 % 

60 + årige svarende til mere end 400 mio. ældre. 

Kina står derfor over for en kolossal ældrebyrde 

eller forsørgerbyrde i årene fremover. Et andet 

problem er den faldende arbejdsstyrke som vist i 

tabel 6. 

 
Tabel 6 Arbejdsstyrken (20-59-årige) i Kina i 
mio. 

År 1980 2000 2015 2030 

Mio.  456 733 854 773 

 

Dette er blandt andet baggrunden for, at man i 

2013 besluttede at afvikle etbarnspolitikken og fra 

2015 kunne alle kinesere får to børn.  

   

 

 
 

 

 

Figur 14:  Befolkningspyramide for Kina 2015. 
Befolkningstallet er på 1.376 mio. Børn under 
15 år udgør 17,2 %, mens andelen af ældre 
over 65 år udgør 9,6 % af befolkningen. Man 
kan betegne en sådan pyramide som stagne-

rende idet fødselstallet og dermed befolknings-
tallet er lavt.  

Figur 13: Befolkningspyramider for Kina i 1967. 
Befolkningstallet var her på 742 mio. 1960'erne 
befolkningseksplosion ses i den store tilvækst af 
0-4-årige i bunden af pyramiden. 
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Befolkningsvandringer 
Som nævnt tidligere er den reelle befolkningstil-

vækst i et givent område ikke kun et resultat af an-

tal fødte og døde, men også af nettoindvandrin-

gen. Altså forholdet mellem antal indvandrere og 

udvandrede. Befolkningsvandringer kaldes også 

for migration og betegner en proces, hvor menne-

sker tager permanent ophold langt fra deres tidli-

gere bosted.  

 

Man skelner mellem intern og ekstern migration. 

Intern migration dækker over indenlandske be-

folkningsvandringer, hvor folk flytter til en anden 

kommune, region eller provins. Afvandringen fra 

land til by, også kaldes urbanisering, er det typi-

ske eksempel herpå.  

 

Ekstern eller international migration dækker over 

folk som forlader deres hjemland og søger perma-

nent ophold i et andet land eller en hel anden ver-

densdel.  

 

Intern migration. 

Før industrialiseringen i 1800-tallet var såvel den 

interne som eksterne migration meget begrænset. 

Folk kunne leve og bo i den samme landsby gen-

nem hele livet. Først med industrialiseringen i 

1800-tallet bryder folk op fra landområderne og 

søger mod de nye storbyer, hvor industrien var 

koncentreret. Denne afvandring fra land til by, 

også kaldet urbanisering, er det mest karakteri-

stiske træk ved de sidste 150 års befolkningsvan-

dringer i Danmark. Endnu i 1880’erne boede un-

der 20 % af Danmarks befolkning i byer, men al-

lerede i 1910 var tallet steget til 50%. I dag bor 

mere end 85 % af danskerne i byområder.  

 

Denne affolkning af landområderne og storbyer-

nes vækst er et gennemgående træk i verdens in-

dustrialiserede lande. Mens de nye industribyer 

kunne lokke landbefolkning til med håb om ar-

bejde og bedre levevilkår, så var virkeligheden 

ofte en ganske anden.  

 

Boligforholdene i de nye storbyer har været for-

færdelige set med nutidens øjne. Byerne var over-

befolkede, lejlighederne små, og mange gange 

måtte hele familier bo i et enkelt værelse. De sani-

tære forhold var elendige, og da lejlighederne 

samtidigt blev opvarmet med kul og koks var luft-

forureningen enorm. Fugt og skimmelsvamp, 

væggelus, rotter og mus var almindelige i de tid-

lige arbejderboliger. Endnu i 1960’erne og 

70’erne kunne man i København, på Vesterbro og 

Nørrebro, finde lejligheder og baggårdsbygninger, 

hvor der ikke var badeværelser og toiletter i lejlig-

hederne.  

 

I dag kan man tale om en decideret affolkning af 

landområderne ikke bare i Danmark, men stort set 

alle steder i verden. I Danmark er man begyndt at 

bruge begrebet udkantsområder om de dele af lan-

det, hvor den økonomisk vækst er gået i stå i takt 

med, at især unge familier flytter bort fra området. 

Dette fører til faldende boligpriser, hvilket i 

mange tilfælde har tiltrukket familier på overfør-

selsindkomster, som her kan finde billigere boli-

ger.  

 

Særligt i tiden efter 1950 har en lignende urbani-

seringsproces fundet sted i de såkaldte udviklings-

lande. Også her er det især de unge som forlader 

landområderne, ikke mindst på grund af de dårlige 

beskæftigelses- og indtjeningsmuligheder i land-

bruget og i håbet om, at finde arbejde og bedre 

økonomiske muligheder i storbyerne. Afvandrin-

gen fra landområderne har mange steder fået den 

paradoksale konsekvens, at man mangler arbejds-

kraft i landbruget, idet de eneste tilbageværende er 

ældre mennesker og børn.  

 

I mange udviklingslande har denne urbaniserings-

proces forløbet helt ukontrolleret og resulteret i 

fremkomsten af enorme slumområder rundt om 

bykernerne. Boligerne er almindeligvis opført 

ulovligt og bygget med forhåndenværende materi-

aler som blik- og træplader og plastik. Sådanne 
 Slumkvarter i New York ca. 1890. Foto Jacob 
Riis. 
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slumområder kan huse flere millioner mennesker 

som tilfældet er det Mexico City, Rio De Janeiro, 

New Delhi og Manila m.fl.  

Levevilkårene i disse slumbyer er vel nærmest 

ubeskrivelige. Mangel på kloakering og rent drik-

kevand, sammenblanding af mennesker og hus-

dyr, gør disse byer til det bedste vækstmiljø for al-

verdens infektionssygdomme og epidemier.  

Man anslår at verdens samlede slumbeboere ud-

gjorde ca. 650 mio. mennesker i 1990, og siden er 

vokset til ca. 820 mio. i 2010. Særligt udbredte er 

slumbyerne i Afrika syd for Sahara, hvor 62 % af 

bybefolkningen bor i byområder, som kan karak-

teriseres som slum. 9 

 

Den største interne befolkningsvandring har fun-

det sted i Kina i de sidste 20-30 år. Endnu i slut-

ningen af 1970’erne boede under 20 % af den ki-

nesiske befolkning i byerne og Kina var endnu et 

fattigt landbrugsland. Med reformpolitikkens start 

og den hastige industrialisering som Kina har gen-

nemgået siden 1980’erne er bybefolkningen ek-

sploderet. Mere end 500 mio. kinesere har siden 

flyttet fra land til by og i 2011 boede for første 

gang mere end 50 % af kineserne i byområderne. 

Halvdelen af disse, svarende til ca. 250 mio. men-

nesker, er de såkaldte migrantarbejdere, som for 

en kortere årrække har forladt landsbyerne for at 

arbejde i industri, bygge- og serviceerhverv i stor-

byerne.    

 

Man har i Kina undgået udviklingen af de slum-

byer som det kendes fra de fleste udviklingslande. 
10  Dette skyldes ikke mindst, at man fra myndig-

hedernes side har nedrevet gamle boligområder og 

 
9 http://www.unfpa.org/sites/default/files/event-

pdf/93632_unfpa_eng_web.pdf s. 152 

opført nye boliger i et helt enormt omfang. Pro-

blemet er dog, at mange, ikke mindst migrantar-

bejderne, ofte ikke har råd til de nye boliger og 

derfor må bo på små værelser, som arbejdsgiveren 

stiller til rådighed. Endvidere fører man en by-

planlægningspolitik, hvor man søger at urbanisere 

landområderne, for at begrænse yderligere migra-

tion til de eksisterende storbyer.  

 

 

 

 

 

Selvom urbaniseringen i verden, ikke mindst i ud-

viklingslandene, giver en række sociale og økono-

miske udfordringer, så er den demografiske kon-

sekvens alle steder den samme.  

 

Folk der bor i byområder får færre børn end folk 

der bor på landet. Det ændrer dog ikke ved at be-

folkningstilvæksten vil være størst i byerne. Det 

skyldes at storbyerne virker som en magnet på 

især unge mennesker, og med en større andel af 

unge følger også et større fødselstal pr. 1000 ind-

byggere i byområder. Så selvom den enkelte 

kvinde nok får færre børn i byerne, så vil befolk-

ningstilvæksten værre størst i storbyerne.  

 

Urbaniseringen fører alle steder til stigende bolig-

priser i centrum af storbyerne. I Danmark har man 

derfor også set en tendens til at unge familier sø-

ger søge bort fra bykernen og ud i forstæderne el-

ler egentlig landområder for at finde billigere boli-

ger.  

 
  

10 En undtagelse er dog den berygtede Kowloon Walled City i 
Hong Kong, som dog blev revet ned i 1993 

 Slumbebyggelse i Jakarta, Indonesien i 00'erne. 
Nyt boligområde i Xi'an, Kina. For 5 år siden var 
her rismarker. (Foto 2016 forfatteren) 

http://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/93632_unfpa_eng_web.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/93632_unfpa_eng_web.pdf


23 Befolkningsgeografi 

Kopiering og print kun efter skriftlig aftale med forfatteren.   

© Otto Leholt, 2016-21 ver.1.4.  Redigeret d. 17-01-2021     Side 23 af 32 

      

International migration 

En migrant er en person som i mere end et år er 

bosiddende udenfor det land hvor han eller hun er 

født. Migration handler i alle tilfælde om, at de 

der emigrerer (udvandrer) gør det for at skaffe sig 

bedre levevilkår end de havde i deres hjemland.  

 

Man taler i migrationsdebatten om push- og pull-

faktorer, altså hvilke forhold der på den ene side 

skubber migranterne bort fra hjemlandet, og hvad 

der omvendt tiltrækker migranterne ved de lande 

som de udvandrer til. Push-faktorerne kan være 

mangfoldige. Det kan være alt fra dårlige beskæf-

tigelses og indkomstmuligheder til væbnede kon-

flikter og krige. Hertil kommer fattigdom, social 

elendighed, manglende fremtidsudsigter, politisk 

eller religiøs forfølgelse og undertrykkelse i hjem-

landet. I de senere år har man også fremhævet 

miljøforringelser og klimaforandringer som en 

push-faktor bag migrationsstrømmene.  

 

I de tilfælde hvor migrationen er ufrivillig, og 

hvor migranterne grundet forholdene i hjemlandet 

er tvunget til at flygte for at opnå personlig sikker-

hed, taler man om flygtninge. Det kan i praksis 

være overordentlig vanskelig at afgøre hvad der er 

den konkrete push-faktor bag udvandringen, og 

vil nok ofte være en kombination af flere forhold.   

 

De pull-faktorer som trækker migranter til et be-

stemt land eller område kan også være mangfol-

dige. Det kan handle om geografisk nærhed til 

hjemlandet eller et kulturelt, sprogligt eller religi-

øst tilhørsforhold. Det kan også handle om økono-

miske og beskæftigelsesmæssige muligheder, ud-

dannelse og social sikkerhed. Endelig er det klart, 

at modtagerlandets migrationspolitik også spiller 

en rolle for migranters valg af destination.  

 

Mens push- og pull-faktorer kan være et redskab 

til at analysere konkrete migrationsstrømme og 

bevægelser, er der formentlig i praksis tale om en 

mangfoldig kombination af flere push og pull-fak-

torer for den enkelte migrant.  

 

En anden særlig udfordring i migrationsdebatten 

er, at få pålidelige og sikre tal for migrationens 

størrelse. Det skyldes for det første, at befolk-

ningsstatistikker er af meget svingende kvalitet i 

forskellige lande. Nogle steder gennemføres be-

folkningstællinger årligt, mens det andre steder 

kun sker hvert 10. år. Hertil kommer, at en del af 

migrationen er illegal, i den forstand at migran-

terne ikke har indrejsetilladelse eller opholdstilla-

delse i værtslandet. Derfor vil deres konkrete antal 

i sagens natur være ukendt og må alene baseres på 

en skønsmæssig vurdering. 

 

Historiske migrationer  

Gennem hele menneskehedens historie har men-

nesker været på vandring efter nye bosteder og 

bedre livsbetingelser. I nogle tilfælde taler man 

om egentlige folkevandringer, som da germanerne 

(gotere, vandaler, frankere m.fl.) indvandrede fra 

det nordøstlige til det sydvestlige Europa i årene 

200-500 e.Kr. Denne periode kaldes derfor ofte 

for Folkevandringstiden. Disse folkevandringer 

var blandt andet udløst af en anden folkevandring 

fra det indre asiatiske område under ledelse af 

hunnerkongen Atilla. Disse folkevandringer bi-

drog til det vestromerske riges sammenbrud om-

kring år 500 e.Kr.  

 

Umiddelbart herefter følger endnu en folkevan-

dring eller erobringstogt. Det sker med oprettelse 

af Kalifatet efter Mohammeds død i 632 e.Kr., 

hvor arabiske stammefolk fra Den Arabiske Halvø 

erobrede store dele af Mellemøsten og trængte 

frem over Gibraltarstrædet og helt frem til Karl d. 

Stores Frankerrige. Senere kom de nordiske vikin-

gers angreb på England og det nordlige Frankrig, i 

årene ca. 800-1000 e.Kr., som også resultere i 

store bosættelse af i Normandiet og det sydøstlige 

England samt på Island og Færøerne.  

 

Det mest omfattende og grusomme eksempel på 

påtvungne migrationer, har vi i den atlantiske sla-

vehandel i årene fra 1500 til ca. 1800. Her blev 

omkring 12 mio. afrikanske slaver transporteret 

fra Vestafrika over Atlanterhavet, til de europæi-

ske kolonier i Amerika.  

 

I moderne tid var 1800-tallet præget af udvandrin-

gen fra Europa til Nordamerika ikke mindst USA. 

Alene fra Danmark udvandrede ca. 300.000 dan-

skere til USA og fra Norge 750.000 og fra Sverige 

ca. 1 mio. I alt skønner man at ca. 50 mio. euro-

pæere udvandrede til USA i 1800-tallet. Push fak-

torerne var her den stigende befolkningstilvækst i 

Europa, som skærpede kampen mod fattigdom og 

sult. Hertil kom politisk og social uro, krig og po-

litisk og religiøs forfølgelse. Samtidigt havde 

dampskibene gjort det billigere at krydse Atlanten 

og fordelene man som immigrant opnåede i USA 

var større end andre steder, og endelig var der 

stort set ingen restriktioner på indvandringen.   
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Blandt pull-faktorerne i USA var ikke mindst, at 

USA tilbød immigranterne billig, endog gratis, 

landbrugsjord og dermed mulighed for at starte en 

ny og bedre tilværelse. Den Nye Verden, som man 

kaldte de amerikanske kontinenter, bidrog således 

til at afhjælpe befolkningspresset i Europa, og 

stod for migranterne som drømmen om en ny og 

bedre tilværelse i frihed.  

 

Fra 1890’erne begyndte USA dog at lægge re-

striktioner på den tidligere frie indvandring. Det 

ramte i første omgang de mere end 100.000 kine-

siske migranter, som havde medvirket til udbyg-

ning af jernbanerne tværs over det amerikanske 

kontinent. Det skete blandt andet med henvisning 

til, at migranterne pressede arbejdslønningerne for 

de amerikanske arbejdere. I 1910 var 15 % af den 

amerikanske befolkning født udenfor USA. Grun-

det stigende restriktioner på indvandringen var tal-

let faldet til kun 4,7 % i 1970. 11 

 

I den første halvdel af det 20.århundrede ændrede 

migrationsmønstret sig grundlæggende. Her fandt 

størstedelen af de internationale migrationer sted 

indenfor Europa. Baggrunden var ikke mindst de 

to verdenskrige, Den russiske revolution i 1917 og 

forfølgelse under nazismen og fascismen. Folke-

vandringerne blev nu et direkte resultat af krigs-

handlinger, folkemord og politisk forfølgelse. 

Alene i den 2. verdenskrig var ca. 40 mio. menne-

sker var blevet fordrevet fra deres hjem som følge 

af krigshandlingerne. 

 
Vandringen fra syd til nord 

I tiden efter 2. verdenskrig ændrede migrations-

mønstret sig endnu en gang. Migrationsstrømmen 

gik nu i stigende grad fra syd mod nord, dels fra 

Sydeuropa til Nordeuropa og dels fra de tidligere 

europæiske koloniområder til Europa. Baggrun-

den var ikke mindst den stigende økonomiske vel-

stand som Nordeuropa og USA oplevede i efter-

krigstiden, og som stod i skærende kontrast til den 

manglende økonomiske udvikling i stort set resten 

af verden.  Nettovandringen, dvs. forskellen på 

indvandring og udvandring, var således været po-

sitiv i de rige lande og negativ i de fattigere udvik-

lingslande. Blandt de der udvandrede fra de tidli-

gere kolonier var ofte de bedst uddannede, og man 

talte derfor om en egentlig ’hjerneflugt’ fra mange 

udviklingslande.   

 

 
11 I år 2000 var tallet steget til 10%  

Migrationen fra fattige til rige lande, havde dels 

sin baggrund i arbejdskraftmangel i de industriali-

serede lande og dels de stigende lønforskelle. Un-

der den økonomiske højkonjunktur, som de rige 

lande oplevede fra slutningen af 1950’erne og til 

starten af 1970’erne, steg behovet for arbejdskraft. 

Ikke mindst i 1960’erne var der en stigende efter-

spørgsel efter de såkaldte ’gæstearbejdere’ fra 

Sydeuropa, Tyrkiet og Nordafrika og da lønnin-

gerne samtidigt var stigende var der tale om en 

win-win situation for begge parter. Gæstearbej-

derne i Europa kunne sende penge tilbage til fami-

lierne i deres hjemlande. Disse pengestrømme 

blev en vigtig indtægtskilde for lande som det tid-

ligere Jugoslavien og ikke mindst Tyrkiet.  

 

Omkring 1980 ændres dets internationale migrati-

onsmønstret sig igen. Der er flere årsager hertil.  

 

For det første oplevede den industrialiserede ver-

den en faldende økonomisk vækst og stigende 

problemer med arbejdsløshed efter de såkaldte 

oliekriser i 1970’erne. Danmark indførte således 

et stop for fri indvandring af arbejdskraft i 1973. 

Herefter skete indvandringen hovedsagelig i form 

af familiesammenføringer. Den stigende arbejds-

løshed førte flere steder til en øget skepsis i be-

folkningerne mod indvandring og deraf følgende 

stramninger af indvandrerpolitikken.  

 

For det andet skete der nogle grundlæggende æn-

dringer i verdensøkonomien efter 1980. Det var 

ikke mindst den pludselige økonomiske vækst i en 

række sydøstasiatiske lande, som f.eks. de så-

kaldte Tiger Økonomier; Sydkorea, Taiwan, Sin-

gapore og Hong Kong og lidt senere også i Thai-

land, Malaysia, Indonesien og ikke mindst Kina.  

Den hastige industrialisering, som fandt sted i 

disse lande, betød at millioner af arbejdspladser 

forsvandt fra Vesteuropa og USA i takt med at 

produktionen af flere og flere almindelige for-

brugsvarer flyttede til Sydøstasien og i mindre 

grad til Latinamerika. Denne proces betegnes i 

dag som globalisering af verdensøkonomien. 

 

For det tredje havde en række olieproducerende 

stater i Mellemøsten (Iran, Irak, Oman, Bahrain 

m.fl.) opnået eksplosive olieindtægter som følge 

af de stigende oliepriser i 1970’erne. Med vel-

standsstigningen steg også behovet for arbejds-

kraft, som i høj grad blev importeret fra lande som 

Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh og Indien. Alene 
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i den lille oliestat Kuwait er der i dag over 1 mio. 

migrantarbejdere fra Indien, 387.000 fra Egypten, 

og mere end 300.000 fra såvel Bangladesh som 

fra Pakistan. Migrantarbejderne udgjorde i 2015 

74 % af Kuwaits samlede befolkning12 

 
Nye migrantstrømme efter 1980 

Der er flere forhold som kommer til at præge de 

internationale migrationer efter 1980’erne.  

Det er for det første en lang række væbnede kon-

flikter og krige som skabte store flygtninge-

strømme, såvel intern i de konfliktramte lande 

som internationalt.   

For det andet blev forskellen i levevilkår og øko-

nomiske muligheder mellem forskellige lande sta-

dig mere tydelig. Ikke mindst i Mellemøsten og 

Afrika havde man ikke formået at skabe en øko-

nomisk vækst, som kunne tilbyde de hastigt vok-

sende befolkninger en bedre levestandard.  

For det tredje betød udviklingen af nye digitale 

kommunikationsmidler, at adgangen til viden om 

såvel egne og ikke mindst andres levevilkår blev 

stadig mere udbredt.  

 

I det følgende skal vi kun berøre de migrations-

strømme som fik direkte betydning for Europa og 

ikke mindst Danmark.  

 
Krige og konflikter efter 1980 

Alle konflikters moder har man ofte kaldt den is-

raelske – palæstinensiske konflikt. Allerede efter 

Israels oprettelse i 1948 har der opstået store 

flygtningestrømme af palæstinensere fra Israel til 

de omkringliggende arabiske lande. Denne situa-

tion blev kun skærpet i1980’erne med den israel-

ske invasion af Libanon.  

 

Allerede i 1970’erne var Europa begyndt at mod-

tage de første flygtninge fra andre kontinenter. 

Det var først og fremmest fra Latinamerika efter 

militærkuppene i Chile og Uruguay i 1973 og Ar-

gentina i 1976. Hertil kom ca. 230.000 flygtninge 

fra krigen i Indokina (Vietnam, Cambodia og 

Laos). I 1980’erne var det ikke mindst krigen mel-

lem Iran- Irak (1980-88) som sendte store flygt-

ningestrømme til nabolandene og mange videre 

mod Europa. På Sri Lanka rasede en borgerkrig 

mellem regeringen og de Tamilske Tigre, som 

sendte tusinder af flygtninge mod Europa.  

 

I mange europæiske lande var der stigende be-

kymring over, at konflikter i fjerne verdensdele nu 

 
12 Se https://www.iom.int/world-migration  

resulterede i en stigende indvandring af flygt-

ninge. I takt med at den frie indvandring var ble-

vet begrænset, var familiesammenføring eller 

asylansøgning de eneste legitime indrejse mulig-

heder. Mange var derfor også usikre på hvorvidt 

asylansøgningerne var begrundet i reel personlig 

forfølgelse eller motiveret af økonomiske motiver.  

Med Berlin-murens fald i 1989 og det kommuni-

stiske Østeuropas sammenbrud, blev der med ét 

åbnet op for fri udvandring fra det tidligere her-

metisk lukkede Østeuropa. Men det blev i første 

omgang borgerkrigen i Jugoslavien som skabte et 

hidtil uset indvandringspres på Europa, hvor an-

tallet af asylansøgere toppede med godt 700.000 i 

1992 – se figur 15.  Alene Tyskland gav asyl til 

mere end 60 % af disse. Heraf mange fra Bulga-

rien og Rumænien.  

Til de østeuropæiske flygtninge, kom tillige et sti-

gende antal flygtninge fra Afghanistan, som efter 

den sovjetiske besættelse i 1980’erne var blevet 

en islamisk stat og samtidigt en slagmark for for-

skellige islamiske fraktioner og bevægelser som 

Taliban og al-Qaeda. Mere end 400.000 afghanere 

blev dræbt i årene 1990-2001 i indre stridigheder. 

Hertil kom nye flygtningestrømme fra Afrika, 

ikke mindst fra Somalia, som i starten af 

1990’erne var gået i totalt opløsning som følge af 

indre magtkampe. Den største humanitære kata-

strofe udspillede sig i krigen mellem Rwanda og 

Burundi i midten af 1990’erne. Mere end 800.000 

mennesker blev dræbt og millioner sendt på flugt 

til nabolandene.  

 

I takt med at man op gennem 1990’erne så sig 

nødsaget til, at stramme reglerne for asylophold i 

Figur 15:  Antal asylansøgere 1980-2000.  
Kilde: UNHCR, The State of The World's Refugees 2000 
- Chapter 7 

https://www.iom.int/world-migration
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Europa, blev flygtninge og migranter nød til at 

finde andre veje til Europa. Menneskesmugling og 

forskellige former for ’trafficking’ og brug af fal-

ske rejsedokumenter blev stadig mere udbredt. 

Andre havde ’mistet’ deres personlige legitimati-

onspapirer under rejsen. Dette var i sig selv med 

til at skærpe opmærksomheden omkring flygtnin-

genes reelle motiver for at søge asyl. Op gennem 

1990’erne var den gennemsnitlige årlige nettovan-

dring til EU på 837.000 personer.  

 

Flygtningedebatten blev præget af to hovedsyns-

punkter. Nogle argumenterede for, at Europa med 

sit faldende fødselstal ville have brug for øget ind-

vandring i mange år fremover, og at flygtninge og 

migranter kunne erstatte det manglende fødsels-

overskud. Andre så de stigende flygtninge-

strømme som en trussel mod økonomiske og soci-

ale stabilitet i Europa. Politikere og debattører 

som udtrykte bekymring over den voksende ind-

vandring eller udviklingen mod det multikultu-

relle samfund, blev ofte mødt med beskyldninger 

om racisme og fremmedhad. 

 
Flygtningesituationen i det 21. årh. 

  

I det 21. århundrede er antallet af migranter og 

flygtninge vokset til et niveau som man ikke har 

set siden 2. verdenskrig. Årsagen er ikke mindst, 

at de konflikter som allerede fandtes i Mellem-

østen, kun blev yderligere skærpet efter al-Qaedas 

angreb på World Trade Center d. 11 september 

2001. Det af USA ledede angreb på Afghanistan i 

efteråret 2001 og i marts 2003 på Irak, førte til et 

stigende antal flygtninge fra de to lande.  

 

I 2008 vurderede FN, at det samlede antal flygt-

ninge i verden udgjorde ca. 42 mio. mennesker, 

heraf var godt 15 mio. flygtninge og ca. 26 mio. 

internt fordrevne. En fjerdedel af de 15 mio. flygt-

ninge kom fra Afghanistan og Irak.13 De største 

værtsnationer for flygtninge var Pakistan med 1.8 

mio. og Syrien og Iran som hver især husede godt 

én million flygtninge.  

 

Situationen i Mellemøsten blev yderligere forvær-

ret med udbruddet af en lang række oprør under 

det såkaldte Arabiske Forår i 2011. Politiets over-

greb på en gadehandler i Tunis, startede en lavine 

af folkelige, såvel fredelige som voldelige, prote-

ster over stort set hele Nordafrika og Mellem-

østen. I Tunesien, Libyen, Egypten og Yemen 

 
13 FN 2008 Global Trends  

førte oprørene til, at de siddende regeringer blev 

væltet, mens man andre steder fik pacificeret de-

monstranterne, enten med løfter om politiske øko-

nomiske reformer eller fysisk magt.  

 

De folkelige demonstrationer blev i første omgang 

tolket som begyndelsen på en demokratisk revolu-

tion i den arabiske verden, men ingen steder blev 

sådanne forventninger indfriet. Tværtimod blev de 

eksisterende sociale og politiske spændinger i re-

gioner skærpet, og politisk og socialt kaos bredte 

sig i det meste af regionen. Værst gik det i Syrien, 

hvor demonstrationerne mod præsident Assad, 

blev begyndelsen på en uhyre blodig og langvarig 

borgerkrig som endnu ikke er afsluttet. Men også i 

Irak, Libyen og Yemen blev regimeændringer 

fulgt af decideret borgerkrig.  

 

I det politiske vakuum som regimeændringer og 

det almindelige politiske kaos efterlod, opstod nye 

radikale islamistiske terrororganisationer: Mest 

kendt og berygtet blev ISIS, som snart tog kontrol 

over store dele af Irak og Syrien hvor de udråbte 

deres islamiske Kalifat, som kun bidrog til at for-

værre de eksisterende konflikter.  

 

Bådflygtninge 

I mediernes dækning af flygtningesituationen kom 

ikke mindst bådflygtninge til at dominere nyheds-

dækningen. Det var ikke mindst en tragisk episode 

i april 2015 hvor der alene på en weekend druk-

nede 1000 bådflygtninge i Middelhavet under de-

res desperate forsøg på at nå Europa.  

 

Fænomenet med bådflygtninge var ikke nyt. I 

gennem flere år havde der været en illegal trans-

port af vestafrikanske migranter som flygtede via 

De Kanariske Øer. Da de spanske myndigheder 

fik lukket denne rute fandt man andre flugtruter. 

Figur 16: Nettovandring i verden 2011.  
I de brune områder er udvandringen større end 
indvandringen og omvendt i de blå områder.  
Kilde: CC BY-SA 3.0, https://commons.wiki-
media.org/w/index.php?curid=736711  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=736711
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=736711
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Men med Gadaffis fald i 2011 og det tiltagende 

kaos i landet, blev Libyen snart en eftertragtet 

flugtrute, for både afrikanske migranter og flygt-

ninge fra borgerkrigen i Syrien. Alene i 2014 me-

nes 170.000 mennesker at have krydset Middelha-

vet fra Libyen til Italien. To tredjedele af disse var 

migrantarbejdere, hvoraf mange tidligere havde 

arbejdet i olieindustrien i Libyen. Ca. 65.000 var 

egentlige flygtninge, hovedsageligt fra Syrien, Li-

byen og Eritrea.  

 

I 2015 steg antallet af bådflygtninge voldsomt, og 

FN’s Flygtninge Agentur (UNHCR) anslår, at 

mere end én million flygtninge krydsede Middel-

havet i håb om at opnå beskyttelse eller en bedre 

fremtid i Europa. Mere end 4.000 menes at være 

omkommet under flugten i de overfyldte og syn-

kefærdige både.  Over 800.000 af disse flygtninge 

kom nu via Tyrkiet til de nærliggende græske øer. 

Det var hovedsagelig flygtninge fra Syrien 

(50 %), men også fra Afghanistan (20 %) og Irak 

(7%). Fra Libyen kom der fortsat mere end 

150.000 bådflygtninge men her primært fra afri-

kanske lande som blandt andet Eritrea, Sudan og 

Nigeria.14 

 

Ifølge gældende flygtningekonventioner, skulle 

flygtningene søge asyl i det første land de ankom 

til, men langt hovedparten af flygtningen havde 

intet ønske om at blive i hverken Grækenland eller 

Italien. Derfor så man i 2015 en sand folkevan-

dring af flygtninge og immigranter som vandrede 

op gennem Balkan og mod deres foretrukne desti-

nationer i Tyskland og Sverige. Den 6. sept. 2015 

 
14 http://www.unhcr.org/news/la-

test/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-eu-

rope-2015.html  

krydsede de første flygtninge den danske grænse 

på vej mod Sverige. 

 

Mens den danske regering havde indført stramnin-

ger af asylreglerne, havde Sverige fortsat de mest 

liberale asylregler med mere eller mindre fri ind-

rejse. Men i slutningen af 2015 måtte også sven-

skerne erkende, at der var grænser for hvor mange 

flygtninge man kunne modtage og indførte heref-

ter grænsekontrol. Sverige modtog mere end 

160.000 flygtninge alene i 2015. 

  

Langt de fleste flygtninge og migranter søgte mod 

Tyskland, hvor Kansler Angela Merkel, trods sti-

gende politisk og folkelig modstand, havde fast-

holdt en liberal asyl- og indvandrerpolitik. Men 

alle steder førte de nye flygtningestrømme til sti-

gende bekymring, stramning af de nationale asyl-

regler. Indenfor EU samarbejdet var der stigende 

uenighed om hvem der havde ansvaret og hvilke 

forpligtigelser de enkelte lande skulle påtage sig i 

forhold til flygtningekrisen.  En aftale mellem EU 

og Tyrkiet fra marts 2016, lagde for en tid en 

dæmper på flygtningestrømmen mod Europa via 

Tyrkiet. Til gengæld er flygtningestrømmen via 

Nordafrika til Italien fortsat i samme størrelsesor-

den som i 2015.  Flygtningene her er hovedsage-

ligt fra Vestafrika.  

 

Flygtningekrisen i 2015 var en alvorlig udfordring 

for de europæiske lande. På den ene side ønskede 

man at fastholde de humanitære idealer om at 

hjælpe mennesker i nød og bevare de åbne græn-

ser og den frie bevægelighed for borgerne. På den 

anden side var der en reel stigende usikkerhed 

Bådflygtninge på en synkefærdig båd i Middelha-
vet 2015 

 I Ungarn blev der i 2015 opsat pigtrådshegn til 

grænsen mod Serbien og Kroatien for at bremse 
den illegale indvandring. 

http://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html
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overfor de økonomiske, sociale og politiske kon-

sekvenser af den pludselige voldsomme indvan-

dring. Det var ikke mindst erfaringerne fra en hid-

til mislykket integrationspolitik som skræmte.  

Samtidige terrorangreb i Paris og København i 

2015, bidrog kun til at skærpe offentlighedens 

usikkerhed overfor de nye strømme af indvan-

drere. Hertil kom at flere europæiske lande, efter 

finanskrisen i 2008, fortsat kæmpede med en 

enorm ungdomsarbejdsløshed. I Spanien og Ita-

lien lå ungdomsarbejdsløsheden på 40-50 % og 

her, som andre steder, havde man reelt set ikke 

mulighed for at integrere nye indvandrere og 

flygtninge på arbejdsmarkedet.  

 

Push– og Pull faktorer  

Der er ingen tvivl om at en væsentlig push-faktor 

bag flygtningestrømmene i starten af det 21.år-

hundrede er de fortsatte konflikter og krige som 

præger Mellemøsten og en række afrikansk lande.  

 

Trods de ekstraordinære store flygtningestrømme 

mod Europa, er det fortsat sådan, at langt den stør-

ste del af verdens 21 mio. flygtninge befinder sig i 

Mellemøsten og Nordafrika og det øvrige Afrika. 

Alene Tyrkiet var i 2015 tilflugtssted for 2,5 mio. 

flygtninge, Pakistan 1,6 mio. og Libanon 1,1 mio. 
15 

Det største antal flygtninge og migranter kom i 

2015 fra Syrien, hvor mere end 5 mio. syere, sva-

rende til 21 % af befolkningen, var flygtet fra bor-

gerkrigen og opholdt sig udenfor Syrien. Langt 

hovedparten havde taget ophold i flygtningelejre i 

nabolandene, alene i Tyrkiet var der mere end 1,5 

 
15 Om antallet af flygtninge se UNHCR på  

http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html  

mio., i Libanon 1.2 mio. og godt 700.000 i hen-

holdsvis Jordan og Saudi Arabien.16 

 

Mange af de flygtninge som i 2015 søgte mod Eu-

ropa, havde allerede opholdt sig som flygtninge i 

disse nærområder i flere år. I takt med at de hjem-

lige konflikter, ikke mindst i Syrien og Irak, fort-

satte og dermed umuliggjorde en tilbagevenden, 

steg antallet af flygtninge i nærområderne.  Det 

stigende flygtningepres i nærområderne forrin-

gede ikke bare livsbetingelserne for flygtningene, 

men også fremtidsudsigterne med hensyn til deres 

børns skolegang og de voksnes beskæftigelsesmu-

ligheder.  

 

Det er derfor også ganske vanskeligt at sige noget 

entydigt om push-faktorerne bag disse flygtninge-

strømmen mod Europa. Hvad der for mange star-

ter som en egentlig flugt fra krigshandlingerne, 

bliver efter kortere eller længere tids ophold i nær-

området, til migration i søgen efter bedre opholds-

betingelser og fremtidsmuligheder. Hermed er 

flygtningene i juridisk forstand blevet til migran-

ter.  

 

Pull-faktorerne som ligger bag valg af destination, 

kan være vanskelige at fastlægge. Det kan både 

handle om tilfældigheder, men også om de fore-

stillinger som migranterne har om de forskellige 

muligheder i de enkelte værtslande. Viden herom 

spredes på sociale-medier, formidles af menneske-

smuglere og ikke mindst af familiemedlemmer og 

bekendte i de enkelte værtslande. Der er forment-

lig også en såkaldt ’lemming-effekt’ her, at hvor 

der allerede er mange af ens landsmænd, kommer 

flere til.  

Reaktioner i Europa 

Den aktuelle flygtningekrise ramte et EU som al-

lerede oplevede store interne problemer. Det 

gjaldt ikke mindst de stigende gældsproblemer for 

en række sydeuropæiske lande, ikke mindst Græ-

kenland, men også en stigende skepsis og mod-

vilje i befolkningerne overfor EU.   

 

De pludselige og store flygtninge- og migrant-

strømme udfordrede et EU, som på den ene side 

gerne ville fastholde sine humanistiske idealer, 

men som på den anden side også kunne frygte for 

de økonomiske, sociale og politiske konsekvenser 

af denne indvandring. Det udfordrede tillige de 

16 https://www.iom.int/world-migration  

Figur 17:  Verdens flygtninge 2015, fordelt på 
kontinenter og regioner. Kilde: UNHCR 

http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://www.iom.int/world-migration
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åbne grænser og den frie bevægelig for borgerne, 

som hidtil havde kendetegnet EU. Mens det var 

klart, at flygtningekrisen ikke kunne løses af de 

enkelte lande, men var et fælles problem, var det 

lige så vanskeligt at finde de fælles løsninger.  

 

EU’s manglende evne til at bremse indvandringen 

førte kun til en stigende folkelig skepsis overfor 

EU, som ikke mindst kom til udtryk i Eng-

lands ’Brexit’ afstemning i september 2016. Her 

stemte et flertal af de engelske vælgere for Eng-

lands udmeldelse af EU. For halvdelen af exit-

vælgerne var begrundelsen den aktuelle flygtnin-

gekrise.  

 

I den europæiske befolkning blev den stigende il-

legale indvandring mødt med en stigende skepsis 

og usikkerhed. Mange så den illegale indvandring 

som en trussel mod de europæiske samfund såvel 

økonomisk, socialt og politisk.  

 

I mange europæiske lande kæmpede man i forve-

jen med en høj arbejdsløshed, integrationsproble-

mer og tillige et stigende antal ældre borgere som 

havde krav på pensioner, sundhedspleje m.v. Alt 

sammen noget som belastede landenes statsbud-

getter. Man frygtede derfor at den stigende ind-

vandring ville forøge den samlede forsørgerbyrde, 

og føre til stigende fordelingspolitiske konflikter.  

 

Økonomiske analyser viser nok, at øget indvan-

dring på langt sigt kan være en økonomisk fordel, 

men det er også klart, at det på kort sigt rejser en 

række økonomiske, sociale og kulturelle udfor-

dringer. Situationen i Europa i dag er en helt an-

den end tilfældet var i 1960’erne og 1970’erne. I 

dag efterspørges højt kvalificeret og specialiseret 

arbejdskraft, som kun de færreste af vor tids flygt-

ninge og migranter besidder. En stigende forsør-

gerbyrde som følge af indvandring, kan under-

grave befolkningernes opbakning bag solidariske 

omfordelingspolitikker, som man ikke mindst 

kender det i de nordiske velfærdsstater. 

 

Flygtningekrisen har også bidraget til at skærpe 

befolkningernes skepsis overfor det multikultu-

relle samfund, hvor en øget indvandring fra ikke-

vestlige kulturer ses som en trussel mod den natio-

nale identitet og kultur. Der er dog tydelig politi-

ske skel i opfattelsen af flygtningekrisen. Mest ne-

 
17 En undersøgelse foretaget af Arbejdsbevægelses Erhvervs-

råd i 2014, viste at 16 % af eleverne i 9.klasse ikke bestod af-

gangsprøven i dansk og matematik. For indvandrer unge var 

gativ overfor indvandringen er man på den politi-

ske højrefløj, og flere steder i Europa ser man en 

klar fremgang for stærkt nationalistiske og ind-

vandrerkritiske partier. Omvendt har mange ven-

streorienterede partier slået på EU’s humanitære 

forpligtigelser og set det multikulturelle samfund 

som, om ikke en kulturel berigelse, så dog en uaf-

vendelig del af den globaliseret verdensorden. 

 

Da størstedelen af de seneste års flygtninge og mi-

granter kommer fra muslimske lande, har indvan-

dringen også givet næring til anti-muslimske hold-

ninger. Holdninger som igen er blevet understøttet 

af radikale islamistiske gruppers terroraktioner i 

og udenfor Europa. Det er ikke mindst de allerede 

eksisterende integrationsproblemer, som ligger til 

grund for den stigende folkelige skepsis mod ind-

vandringen.  

 

I en række europæiske har man med bekymring 

kunnet se en udvikling mod egentlige parallelsam-

fund, hvor større grupper af indvandrede lever i 

ghettoer, mere eller mindre adskilt fra majoritets-

kulturen, og i nogle tilfælde i opposition til denne.  

Et særligt problem, også i Danmark, har været at 

bryde den sociale arv hos nogle grupper af ind-

vandrere. Det viser sig ikke mindst i uddannelses-

systemet, hvor man i Danmark oplever, at op mod 

20 % af drenge med anden etnisk baggrund forla-

der folkeskolen uden at kunne læse, skrive og 

regne på et niveau som muliggør videre uddan-

nelse. 17 

 

tallet 40 % og for unge efterkommere af indvandrere var tal-

let 20-30 %.  

Figur 18: Forsørgerbyrden udgøres af børn, 
unge, arbejdsløse, førtidspensionister og ældre. 
Forsørgerbyrden kan beregnes som de ikke er-
hvervsaktive divideret med antallet af erhvervs-

aktive, og angiver hvor mange ikke erhvervsak-
tive hver erhvervsaktiv borger skal forsørge. 
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Befolkningsdebatten 

Interessen for befolkningsproblemet er ikke af ny 

dato. Allerede i 1798 advarede den engelske nati-

onaløkonom Thomas Robert Malthus om befolk-

ningstilvækstens konsekvenser i bogen: “An Essay 

on the Principle of Population”. Malthus mente at 

befolkningstallet ville vokse hurtigere end væk-

sten i fødevareproduktionen, og at hungerkatastro-

fer derfor var en naturlig følge heraf.  

 

Malthus mente at man for at opretholde en ba-

lance mellem befolkningsstørrelsen og fødevare-

produktionen måtte acceptere effekten af krige, 

epidemier og hungersnød og samtidigt forebygge 

problemet ved at indgå senere ægteskaber, udføre 

hårdt legemligt arbejde og leve i fattigdom. I for-

hold til nutidens befolkningsdebat skal det bemær-

kes, at Malthus ikke gik ind for en bevist begræns-

ning af børnetallet, da han mente at “den liden-

skab kønnene nærer for hinanden, er nødvendig, 

og at den ville holde sig omtrent på sit nuværende 

niveau”18  

 

Men det gik ikke som Malthus havde frygtet. Op 

gennem 1800-tallet vokser befolkningen, men 

samtidigt øges landbrugsproduktionen som følge 

af teknologiske forbedringer i produktionsfor-

merne. Hertil kom, at en stigende levestandard for 

den brede befolkning ikke førte til et stigende fød-

selstal, som Malthus havde forestillet sig, men 

derimod til et fald i fødselstallet.  

 

Malthus synspunkter mødte stærk kritik både i 

samtiden og eftertiden. Blandt kritikerne var den 

socialistiske samfundsfilosof Karl Marx (1818-

83). Marx fandt i modsætning til Malthus at be-

folkningsproblemet var betinget af samfundsstruk-

turen.  Marx mente, at det var den kapitalistiske 

produktionsform, som skabte en overskudsbefolk-

ning eller arbejdskraftreserve. Baggrunden herfor 

var, at konkurrencen tvang fabriksejerne til at ind-

føre arbejdskraftbesparende teknologi og dermed 

skabte såvel et fattigdoms- og et arbejdsløsheds-

problem. Løsningen så Marx i ophævelsen af fa-

briksejernes (kapitalisternes) ejendomsret til pro-

duktionsmidlerne og etablering af en socialistisk 

samfundsorden. Herefter kunne såvel arbejdet 

som samfundets rigdom fordeles ligeligt blandt 

alle. 

 
18 T.Malthus , her cit. efter P.Madsen ‘Økologi og historie’, 

(1997) s. 107 

Neo-malthusianisme 

Mens befolkningsdebatten i sidste århundrede 

havde fokus på udviklingen i Europa, blev det i 

det 20.århundrede befolkningsproblemerne i de 

nye uafhængige stater i Asien og Afrika som gav 

anledning til bekymring. Befolkningsproblemet 

blev fra 1960´erne sat i relation til ikke blot føde-

vareproduktionen - sådan som Malthus havde 

gjort det - men også det stigende ressourceforbrug 

og den heraf følgende nedslidning af det fysiske 

miljø. Man taler derfor om en ‘ny- eller neo-mal-

thusianisme’. Nogle hovedpunkter i befolknings-

debatten skal kort gennemgås her. 

 

Befolkningsdebatten blev for alvor genoplivet 

med Paul Ehrlich’s bog ‘The Population Bomb’ 

fra 1968. Synspunktet her var enkelt: verdensbe-

folkningen vokser med en hast så verdens ressour-

cer vil blive udtømt inden for en overskuelig 

fremtid. 

 

Debatten - og dommedags profetierne -  følges op 

i 1972 da en gruppe videnskabsfolk og politikere 

(Rom-klubben) udsender bogen ‘Grænser for 

vækst’ 19som vakte voldsom debat og igen gjorde 

Malthus aktuel. Befolkningstilvæksten blev her 

sat i relation til den økonomiske vækst, det sti-

gende ressourceforbrug og deraf følgende forure-

ningsproblemer. Synspunktet var, at videnskaben 

og den teknologiske udvikling havde skabt en 

økonomiske vækst og et forbrug uden sidestykke i 

historien, men at disse fremskridt samtidigt havde 

skabt befolkningseksplosionen, atomtruslen, en 

voksende ulighed mellem verdens rige og fattige, 

og hertil en øget belastning af det naturlige miljø.  

 

‘Grænser for vækst’ satte, som titlen angiver, 

spørgsmålstegn ved, om hele den vestlige vækst-

økonomi kunne fortsættes i fremtiden. Med den 

såkaldte oliekrise i 1973 blev spørgsmålet om den 

fortsatte vækst i forbruget af ikke-vedvarende res-

sourcer blot aktualiseret.  

 

  

19 D.H.Meadows  m.fl. : ‘Grænser for vækst’ (Gyldendal 

1973) 
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FN's befolkningskonferencer 

På FN’s befolkningskonference i 1974,20 blev be-

folkningstilvæksten ikke kun sat i relation til føde-

vareforsyningen, men i forhold til ressourcefor-

bruget og den hermed forbundne nedslidning af 

naturgrundlaget og miljøødelæggelsen. Allerede 

her viste debatten, at ulandene og ilandene havde 

helt forskellige holdninger til befolkningsspørgs-

målet.  

 

Ilandenes synspunkt blev udtrykt i sloganet: ‘P-

piller mod fattigdom’, mens ulandene omvendt 

hævdede at: ’Udvikling er den bedste p-pille’. 

Trods store modsætninger mellem konferencedel-

tagerne endte man med en fælles vedtagelse om at 

“familieplanlægning og befolkningsudvikling må 

inddrages som betydningsfulde faktorer i udvik-

lingsprocessen på linje med andre faktorer”21 

 

FN’s anden befolkningskonference blev afholdt i 

Mexico i 1984. Situationen var en anden end i 

1974. Oliekrisen i 1973 og igen 197922 havde ramt 

en række ulande hårdt, og behovet for en effektiv 

indsats imod befolkningseksplosionen var almin-

deligt anerkendt. Konferencen gav udtryk for en 

fælles forståelse af samspillet mellem befolk-

ningsudvikling, familieplanlægning og økonomisk 

udvikling.  

 

Indien og Kina havde på det tidspunkt allerede 

iværksat meget restriktive kampagner for nedbrin-

gelse af fødselstallet. I Kina med den berømte - og 

berygtede - étbarnspolitik fra 1979, og i Indien 

havde India Gandhi i 1970érne gennemført omfat-

tende tvangssteriliseringer af såvel mænd som 

kvinder. 

  

Men den nye enighed om behovet for befolk-

ningsbegrænsende foranstaltninger blev dog mod-

virket fra USA. Den republikanske Reagan-admi-

nistration vendte sig imod en befolkningspolitik, 

som indebar accept af provokerede aborter. En 

holdning som også fik støtte af den katolske kirke 

med paven i spidsen. Ikke kun abort spørgsmålet, 

men også brugen af prævention mødte hård mod-

stand fra den katolske pave. 

 

Den tredje FN konference om befolkning og ud-

vikling blev afholdt i Kairo i 1994 under navnet 

 
20 konferencen blev holdt i Ceausescus Rumænien. Paradok-

salt da Ceausescu for at øge befolkningstallet havde forbudt 

brugen af prævention i Rumænien. 

International Conference on Population and Deve-

lopment (ICPD).   Hovedspørgsmålet som her 

blev diskuteret var, hvordan man bremser befolk-

ningseksplosionen? Men ikke overraskende ud-

viklede konferencen sig til en fortsat diskussion 

for og imod anvendelse af prævention og fri abort 

som et middel i familieplanlægningspolitikken. 

Igen var det Vatikanet, som førte an i kampen 

mod fri abort, men nu sekunderet af en række isla-

miske lande, samt anti-abort bevægelser fra bl.a. 

USA. Efter lange diskussioner blev der dog op-

nået enighed om at indføre et nyt begreb i konfe-

rencens sluterklæring. Det var begrebet om kvin-

ders ret til ‘seksuel og reproduktiv sundhed og ret-

tigheder’.  

 

Hermed blev befolkningspolitikken sat ind i et 

bredere udviklingspolitisk perspektiv som en inte-

greret del af den almindelige sundhed- uddan-

nelse- og kønspolitiske udviklingsstrategi. Særlig 

vægt blev nu lagt på forbedring af kvindernes so-

ciale stilling i ulandene, m.h.t. uddannelse, sund-

hedspleje i forbindelse med graviditet, adgang til 

og oplysning om prævention, og forebyggelse af 

kønssygdomme mv.  Styrkelse af kvinders ret-

tigheder i forbindelse med indgåelse af ægteskab 

og antal fødsler blev set som en væsentlig forud-

sætning for nedbringelse af fødselshyppigheden i 

ulandene.  

 

De seksuelle og reproduktive rettigheder: 

1. Retten til liv  
2. Retten til frihed og personlig sikkerhed  
3. Retten til lighed og frihed for alle former for 

diskrimination  
4. Retten til privatliv  
5. Retten til meningsfrihed  
6. Retten til information og oplysning  
7. Retten til frit at vælge om og hvornår man vil 

giftes  
8. Retten til frit at vælge om og hvornår man vil 

have børn  
9. Retten til at få adgang til sundhedsydelser og 

beskyttelse af ens sundhed  
10. Retten til at få adgang til videnskabelige frem-

skridt  
11. Forsamlingsfrihed og ret til politisk deltagelse  
12. Retten til at være fri fra tortur og mishandling  

 

Efter Kairo-konference blev talen om en egentlig 

befolkningskontrol gennem forskellige former for 

21 Cit. fra Erik Bjerager: ‘Baby-bomben’ (1993) s.19 
22 den anden oliekrise i 1979 udløstes af den islamiske revo-

lution i Iran og den efterfølgende krig mellem Iran og Irak. 
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familieplanlægning afløst af et øget fokus på men-

neskerettigheder og ikke mindst kvinders rettighe-

der. Øget ligestilling mellem kønnene og ikke 

mindst styrkelse af piger og kvinders sociale ret-

tigheder, herunder egen kontrol med børneføds-

lerne, blev herefter anset som grundlaget for alle 

befolknings- og udviklingsprogrammer.  

 

Dette viste sig også under FN’s Kvindekonfe-

rence i Beijing i 1995. Her blev den kinesiske et-

barnspolitik voldsomt kritiseret for bl.a. at være et 

brud med elementære menneskerettigheder og 

stærk kvinde undertrykkende, ved at fratage kvin-

ders ret til at bestemme over egen krop, og i flere 

tilfælde at føre til direkte drab på spædbørns pi-

ger.  

I en opfølgende rapport fra FN i 2014 23 slog man 

endnu engang fast, at kun ved at styrke kvinders 

sociale status og rettigheder og sikre kvinders ak-

tive deltagelse i alle dele af samfundslivet, økono-

misk, socialt, kulturelt og politisk, kan man sikre 

en bæredygtig udvikling for fremtiden. Befolk-

ningsdebatten er således ikke længere blot et 

spørgsmål om antallet af fødsler, men inddrager 

nu også kvindernes sociale og økonomiske status 

og rettigheder i bredeste forstand. 

Nutiden og fremtiden….  

De befolkningsproblemer som man står overfor i 

dag er godt nok meget forskellige, men måske 

også mere forbundne end tidligere. 

  

Hvor vi i den vestlige verden har oplevet et mar-

kant fald i fødselstallet, så har vi i dag et andet be-

folkningsproblem med et stigende antal af ældre 

mennesker, som skal forsørges. Dette vil lægge et 

enormt pres på de skattefinansierede velfærdssy-

stemer, som vi har i Danmark og i de øvrige nor-

diske lande. Denne såkaldte ’ældrebyrde’ findes 

nu også i en lang række ikke-vestlige lande. Det 

gælder ikke mindst folkerige stater i Sydøstasien, 

herunder Kina og Japan. Her er tidligere tiders 

enorme fødselsboom nu afløst af et tilsvarende 

boom i antallet af ældre.  

 

I verdens fattigste lande, ikke mindst i Afrika og 

Mellemøsten, ser man et fortsat boom i antallet af 

børn og unge. Mens Afrika i 1950 kun havde en 

befolkning på 228 mio., var antallet i 2015 steget 

til 1.186 mio.! Heraf er mere end halvdelen 

(51 %) børn og unge under 20 år, som i årene 

 
23 http://www.unfpa.org/sites/default/files/event-

pdf/93632_unfpa_eng_web.pdf  

fremover vil stifte familie og få børn. FN’s prog-

noser forudser derfor, at Afrikas befolkning i 2050 

vil være mere end fordoblet og udgøre ca. 2.5 mia. 

mennesker.  

 

Ser vi alene på befolkningstilvæksten i Europas 

nærområder er billedet måske endnu tydeligere. 

Mens der endnu i 1950 var mindre end 50 mio. 

mennesker i Nordafrika, er befolkningstallet i dag 

på 224 mio. og forventes at stige yderligere med 

mere end 100 mio. frem til år 2050.  For det vest-

lige Asien (Mellemøsten) er tallene de samme.  

Denne eksplosive befolkningsvækst har i sig selv 

skærpet kampen om begrænsede økonomiske res-

sourcer og fastholdt millioner i fattigdom og der-

med bidraget til social og politisk destabilisering.  

 

Mens problemerne i Afrika og Mellemøsten tidli-

gere var noget som man i Danmark kun skulle for-

holde sig til via landsindsamlinger, støttesange 

m.v. er situationen en ganske anden i dag. De se-

neste års migrant- og flygtningestrømme mod Eu-

ropa har vist, at i en globaliseret verden er proble-

merne og udfordringer også globale. Hvad der tid-

ligere var udviklingsproblemer i fjerne verdens-

dele, står i dag helt bogstavelig udfor vores egen 

gadedør.  

 

Denne udvikling udfordrer ikke bare EU’s huma-

nitære idealer og grundlæggende værdier, men ud-

gør også en økonomisk udfordring. Det sidste kan 

komme til at påvirke vores holdning til fordelin-

gen af de fælles goder, pligter og ansvar. Endelig 

kan man spørge, hvad den ændrede etnisk sam-

mensætning af Europas befolkning vil betyde for 

den sociale og kulturelle sammenhængskraft i 

fremtiden?  

 

Figur 19: Forsørgermodeller - hvem skal tage 
ansvar for de der ikke kan klare sig selv? 
Spørgsmålstegnene handler om politisk omprio-
ritering fra det ene til det andet system. 
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