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537 dollarmilliardærer
findes i USA i dag. 596 dollarmilliardærer findes i Kina, der i 2015 har overhalet

USA som det land i verden med flest dollarmilliardærer.

R ejser du til Dar es Salaam i Tanza-
nia i disse år, vil du opleve en by,
der vokser eksplosivt. Den økono-

miske vækst er høj, og der bygges på livet
løs. Store indkøbscentre, satellitbyer og
boligblokke skyder frem i hobetal, lige-
som det eksisterende vejnet opgraderes
og nye transportruter planlægges tværs
gennem byen. 

Væksten giver muligheder for at skabe
en bedre by for flere mennesker. Men den
kræver planlægning, og på det punkt hal-
ter myndighederne stadig efter. For også
de uplanlagte boligområder og decidere-

de slumområder vokser frem. De mang-
ler ofte adgang til helt basale offentlige
services som rent vand og kloakering.

DAR ES SALAAM er et godt billede på byer-
nes voldsomme vækst i udviklingslande-
ne. 

Hvor 2 ud af 10 mennesker i sidste år-
hundrede boede i urbane områder, reg-
ner man med, at omkring 7 ud af 10 men-
nesker i midten af dette århundrede vil
have hjemme i verdens byer. 

Alene i Afrika forventes det, at 642 mil-
lioner mennesker i 2025 vil bo i byområ-
der. I 2050 vil dette tal være steget til næ-
sten 1,3 milliarder. 

Vi lever i den ’urbane tidsalder’, som
der skrives i en nyligt udgivet FN-rapport
om verdens byer.

ØSTAFRIKA ER den region i verden, hvor
flest mennesker i øjeblikket søger mod
byerne. 

Ifølge tal fra FN vil Østafrikas befolk-
ning i byområderne i 2050 svare til regio-
nens nuværende befolkning. Det bør give
stof til eftertanke for de institutioner, der
planlægger og forvalter byerne. Væksten
giver muligheder, men der er også fald-
gruber.

Hidtil har væksten ikke skabt nok nye
jobs for de afrikanere, der søger mod by-
erne. Det rammer især de unge – konti-
nentets største og hurtigst voksende be-
folkningsgruppe. 

Ungdomsarbejdsløsheden er en af de
største udfordringer i disse år, og den so-
ciale ulighed vokser.

Dar es Salaam er ingen undtagelse.
Med et indbyggertal på omkring 4,3 mil-
lioner og en årlig vækstrate på omkring 6
procent er byen en af verdens hurtigst
voksende metropoler. Det anslås, at der
årligt kommer omkring 226.000 nye bor-

gere til byen, og at den i 2025 vil have 7,2
millioner indbyggere.

EN KONSEKVENS af den store økonomi-
ske og demografiske vækst i byen er øget
efterspørgsel efter jord. Det er især byens
mere sparsomt befolkede udkantsområ-
der, som udenlandske og nationale inve-
storer nu fokuserer på. Samtidig ser den
tanzanianske regering nye muligheder
for byudvikling i disse områder. 

Kigamboni New City er et af flere satel-
litbyprojekter, der lige nu er undervejs.
Projektet er et eksempel på, hvordan sta-

ten planlægger at håndtere det voksende
indbyggertal ved at skabe et alternativt
centrum i byens periferi.

Regeringen vil sammen med byens
centraladministration og udenlandske
konsulenter udvikle et større areal syd
for det eksisterende centrum – man vil
opføre et nyt forretningsdistrikt, univer-
siteter, en række turistområder samt bo-
liger til de mere velstående tanzanianere.

DER SKYDER lignende satellitbyer op i ur-
bane områder over hele det afrikanske
kontinent i disse år. Ofte præsenteres pla-
nerne for de nye byområder som et for-
søg på at imødekomme det store befolk-
ningspres. Men Vanessa Watson, der for-
sker i urbanisering i Afrika, peger på, at
udviklingen ekskluderer de fattige, som
aldrig vil få råd til at bo i de nye bydele.

Kigamboni New City-projektet i Dar es
Salaam er endnu ikke realiseret. Men si-
den 2010 har projektet skabt stor debat i
de tanzanianske medier, fordi der allere-
de bor mennesker i området, hvor satel-
litbyen er planlagt. Det er regeringens
plan at ekspropriere jorden, hvilket vil
ramme 82.000 husstande. Kun få af de
nuværende beboere vil have råd til at kø-
be en bolig i den nye bydel.

De fleste frygter derfor at blive tvunget
til at flytte, og mange tvivler på, at de vil
modtage tilstrækkelig kompensation fra
staten.

DENNE FORM for byudvikling rejser
spørgsmålet om, hvilke befolknings-
grupper myndighederne tilgodeser i
planlægningen af fremtidens byer.

Når afrikanske stater øremærker res-
sourcer til prestigefyldte satellitbyer
frem for til opgradering af eksisterende
boligområder, tyder det på, at de i stigen-
de grad tager del i den lukrative spekula-
tion omkring urbane land- og ejendoms-
investeringer. FN har tidligere kritiseret
afrikanske regeringer for ikke at beskytte
udsatte befolkningsgrupper i storbyer-
ne.

Det kræver reelle initiativer at tackle
tilflytningen og den stigende arbejdsløs-
hed i byerne, og det haster. Alternativet
kan være stigende kriminalitet, social
ulighed og politisk ustabilitet.
analyse@pol.dk

Stina Møldrup Wolff er ph.d.-studerende
ved antropologi på Aarhus Universitet,
Rasmus Hundsbæk Pedersen er postdoc
på DIIS.
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Inden længe vil langt 
størstedelen af verdens 
befolkning leve i byer. 
Især i Afrika går det 
faretruende stærkt.

Urbanisering. Megabyer truer verdens fattige

STINA MØLDRUP WOLFF OG 
RASMUS HUNDSBÆK PEDERSEN

VOKSEVÆRK. I dag markerer FN den urbanisering, som har sat sit præg på verdenskortet i mere end 100 år, og som i de næste 50 år vil fortsætte med fornyet kraft. Her er vi i Tanzanias hastigt voksende hovedstad, Dar Es Salaam. Arkivfoto: Michael Kappeler

q FN’S WORLD CITIES DAY 
q AFRIKAS URBANISERING I TAL 

I dag sætter FN fokus på verdens byer med mærkedagen ’World Cities Day’.
Det er kulminationen på en måned med fokus på verdens byer, hvor det over-
ordnede tema har været ’Better city, better life’ – ’Bedre by, bedre liv’. 
I perioden 2011-2030 forventes antallet af indbyggere i Afrikas urbane områ-
der at gå fra 414 millioner til 742 millioner. I 2050 vil tallet være steget til 1,3
milliarder. Rurale områder vil også opleve vækst, men ikke i samme målestok. 
62 procent af indbyggerne i Afrikas byer bor i slumområder. 27 procent af
denne gruppe bor i områder uden basale serviceydelser såsom adgang til
vand, elektricitet og kloaksystemer.

Kilde: The Economist

jordemoderen, som skal overtage, og
hjemmefødselsjordemoderen skal bare
være hjælper.

Jeg får fortalt hende, Minna hedder
hun, at jeg for tiden har lidt problemer
med min ryg og derfor ikke vil tage mod
barnet, fordi det altid indebærer en me-
get uhensigtsmæssig arbejdsstilling,
endsige bakse med fødesengen, og at jeg
i øvrigt overhovedet ikke er fortrolig med
stuens indretning, eftersom jeg arbejder
på en anden afdeling. Det passer hende
meget dårligt, for hun har været kaldt si-
den klokken 7 om morgenen og har også
en fødende, der ulmer, i Hvalsø. Så hun
havde, forståeligt nok, set frem til bare at
være der, til jeg havde taget imod barnet,
så kunne hun gå hjem og overlade resten
til mig, måske være så heldig af få et par
timers søvn, inden den næste af hendes
hjemmefødselskvinder meldte sig.

Jeg står imidlertid fast, hun må selv fø-
de med sin patient, så skal jeg nok tage
mig af alt det praktiske udenom. Patien-
ten får overvågning på barnet, hjertelyds-
kurven ser ikke helt fin ud, så vi ringer ef-
ter en læge til at tage en lille blodprøve
fra barnets hoved for at sikre os, at det
har det godt – det har det heldigvis. Jeg
får opsat et vestimulerende drop, og 20
minutter efter har hun født et dejligt
barn, som skriger i vilden sky.

NU VIL JEG meget gerne tilbage til Kir-
sten, som jeg har ladet i stikken på svan-
gregangen med fuldt hus og patienter
ventende i opholdsstuen, så nu er det
Minna, jeg lader i stikken med at måle og
veje barn, servere te og ristet brød for de
nybagte forældre, rydde op og skrive pa-
pirer. Dette er et dilemma – enten lader

jeg Kirsten eller
Minna i stikken.
Jeg er nødt til at
prioritere og går
tilbage til Kirsten,
som er ved at seg-
ne under presset.

Det bliver ved
med at myldre ind
med kvinder med
blødning, vand-
afgang, veer,
manglende liv, ho-
vedpine osv. Vi har

to kvinder, som er blevet sat i gang over
tre døgn, som ikke kan følges til dørs. Der
ingen er til at tage sig af dem, så vi må
sende dem hjem igen med uforrettet sag
og barnet i maven.

Jeg har fri klokken 22, Kirsten klokken
24, men ingen af os kommer hjem før
klokken 1.

Udmattet til døde sidder jeg, da jeg er
hjemme klokken 2, en halv time i min so-
fa, inden jeg herefter falder i komalig-
nende søvn for at møde frisk på arbejdet
næste dag. Endnu en aftenvagt sammen
med Kirsten. 

SITUATIONEN ER stort set identisk med
aftenen før. Vi får en fødende ind med ve-
er – hun er 7 cm åben og må ligge på vo-
res 4-sengs stue, hvor alle senge er optag-
ne af gravide med vidt forskellige behov,
foruden deres mænd i lænestol ved siden
af sengene, som kun er adskilt af et gar-
din. Så vi går fra den ene til den anden,
snakker, forklarer, beroliger, giver medi-
cin, overvåger hjertelyd og blodtryk. Vi
navigerer erfarent i dette kaos, udstråler
ro og kompetence. Vores langtidsindlag-

te har vi ikke tid til, vi håber, de ringer på
klokken, hvis de får brug for os.

Det er uholdbart med den fødende på
denne stue. Hun er så langt i fødsel, at
hun for længst skulle have en enestue og
egen jordemoder, men fødegangen har
ingen ledige hænder, og endnu en gang
må jeg gå derover, for denne patient har
krav på og behov for en fødestue for sig
selv. Det er simpelthen ikke i orden, at
hun ligger her i det der nærmest føles
som Hovedbanegården.

Kirsten er rasende, ikke på mig, men
over igen at blive ladt alene med fuld
gang og fuldt venteværelse. Da hun giver
udtryk for det over for vores overlæge, og
han blot roser hende for at have klaret
det, begynder hun at græde af afmagt og
frustration. Jeg er vred over endnu en
gang at blive nødt til at tilsidesætte mit
helbred, svigte Kirsten og mine gravide
og gå på fødegangen, men de fødende
må komme i første række.

PÅ FØDEGANGEN møder jeg chefen, som
er askegrå i hovedet af træthed. Hun har
ellers altid fri klokken 16, nu er klokken
19, og hun har været nødt til at blive og
føde med en, selvom hun slet ikke er
fødejordemoder. 

Jeg sidder hos min fødende og håber
bare, hun ikke føder, inden der er en kol-
lega, der bliver ledig, så jeg kan bliver af-
løst. Putter hende i badekar med varmt
vand som smertelindring og beder til, at
hun ikke får pressetrang. 

Gudskelov er patienten glad for bade-
karret og slapper godt af mellem veerne.
Klokken 20 ringer Kirsten over til chefen
og forlanger, at jeg kommer tilbage, hun
kan slet og ret ikke magte mere, det er ik-

ke forsvarligt. Så endelig bliver jeg afløst –
af chefen, som endnu ikke er kommet
hjem – og kan gå tilbage. 

På vejen får jeg lige stukket to journa-
ler i hånden på kvinder, som sidder i op-
holdsstuen og venter, og en fødende med
gode veer stiger pustende ud af elevato-
ren. Åh nej, når jeg at tænke, hvad gør vi
nu?

Kvinden er godt i fødsel, 4 cm åben,
ingen vandafgang, heldigvis. Vi har ikke
ledig kapacitet, og må bruge lang tid på
at ringe rundt til andre fødesteder og hø-
re, om de har plads. På Herlev er der bid,
og den fødende og hendes mand bliver
sendt af sted, ud på landevejen i mørket,
med en kopi af journalen i hånden. Knus
og »held og lykke«, og jeg iler videre. 

TILBAGE HOS Kirsten står alt på gloende
pæle. Hun passer en patient med et blod-
tryk, der hele tiden ligger og svinger om-
kring 200/130, hun skal have intensiv ob-
servation, og der skal konfereres med en
læge. Vi må selv flytte rundt på senge og
patienter, så denne kvinde kan få en ene-
stue. 

Jeg får én ind i uge 27 med blødning,
hun skal undersøges og tilses af en læge
og indlægges og beroliges og forklares
alle de grunde, der kan være til at man
bløder – naturligvis uden at skræmme li-
vet af hende. Samtidig skal vi selvfølgelig
passe alle vores igangsættelser. 

En kvinde, som er blevet sat i gang over
tre døgn og senere fået oplagt ballon-
kateter for at få livmodermunden til at
åbne sig lidt, har vi ikke tid til. 

Hun har gået hele dagen og ventet på,
at vi skulle prikke hul på fosterhinderne,
så hun kan få født. 

Nu er klokken 21,
og endnu en gang
må vi tage den tun-
ge snak med hen-
de om, at der des-
værre ikke er jorde-
moderhænder til
at tage sig af hen-
de, så det bliver
heller ikke i dag. I
opholdsstuen ven-
ter adskillige kvin-

der på at blive tilset på. Her er der en, der
bliver glemt; efter tre timer kommer hun
ind og spørger undskyldende, om det va-
rer længe endnu – vi har simpelthen
glemt hende i travlheden. Heller ikke
denne aften kommer vi hjem til tiden. 

DEN TREDJE aftenvagt oprinder, og den-
ne gang er jeg, eller skulle være, sammen
med Lene. Hun kommer lige fra ferie, og
på vej fra toget får hun åndenød og be-
gynder at ryste over det hele, føler, at hun
er ved at blive kvalt. 

Hun sidder i vagtstuen i to timer og
græder, før vi sender hende hjem. Hun er
nu sygemeldt med stress. Så dagvagten
må blive i fire timer og hjælpe mig, som
ellers ville være alene, og nu kan jeg så
heller ikke mere.

Jeg får mere og mere ondt i ryggen, fre-
kventerer medicinskabet et par gange,
forsøger at holde hovedet koldt og hjer-
tet varmt og holder ud til klokken 22. Næ-
ste dag har jeg fri og håber, at denne fri-
dag gør mig godt, så jeg kan være frisk til
næste aftenvagt. 

Jeg møder da også ind til min vagt
klokken 14 og fornemmer straks den for-
tættede atmosfære af travlhed. I dag er

der kun to dagvagter pga. sygdom, og in-
gen har endnu fået frokost. 

Jeg går straks i gang med opgaverne,
men efter tre kvarter må jeg kaste hånd-
klædet i ringen. Jeg sitrer indvendig, kan
ikke koncentrere mig. Jeg ser mig ikke i
stand til at yde selv den mindste smule
omsorg for nogen, pludselig står jeg der
på kontoret og græder af afmagt, smerte
og ophobet stress – nu er det mig, der bli-
ver sendt hjem. 

EFTER NOGLE ugers ro er jeg klar igen,
heldigvis. For uanset travlhed og umen-
neskelige vilkår for både jordemødre og
patienter er jeg dedikeret til mit arbejde.
Blot ville jeg ønske, at det var muligt at
udføre det tilfredsstillende. 

Nu skal danskerne så se at komme i
gang med at få sig nogle flere børn.
’Knald for Danmark, mere travlhed på fø-
degangene’, hedder det i kampagnen.
Der er nogle her, som har gjort regning
uden vært.

Skulle denne opfordring have båret
frugt, vil vi om ni måneder se endnu vær-
re tilstande og endnu flere langtidssyge-
meldte jordemødre.

Jeg er ked af, hvis der er nogle, som sid-
der og er skuffede og desillusionerede,
fordi der er faldet skæl fra deres øjne,
men jeg har det nu engang bedst med
sandheden.
ANETTE ØGENDAL

... Der er så travlt på fødegangen, at vi segner

Det bliver ved
med at myldre
ind med kvinder
med blødning,
vandafgang, 
veer, manglen-
de liv, hoved-
pine osv.

Pludselig står
jeg der på 
kontoret og
græder af 
afmagt, smerte
og ophobet
stress


