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Bilde 2
”Zero, possibly even negative popula-
tion growth” var slagordet statsminis-
teren i Singapore, Lee Kuan Yew, lan-
serte i 1972. Singapore i Sørøst-Asia 
er en liten øy- og bystat med et areal 
på bare 600 km2. Folketallet, som var 
1 million ved slutten av den andre ver-
denskrigen, doblet seg fram til midten 
av 1960-årene. Regjeringen fulgte opp 
med en svært restriktiv befolkningspo-
litikk under slagordet ”Boy or girl, two 
is enough” og gjorde mødrepermisjon 
og helsetilbud vanskeligere dersom et 
tredje barn meldte seg. Prevensjon, ste-
rilisering og abort var lett tilgjengelig. 
Man la også sterke restriksjoner på inn-
flytting til landet.

Midt i 1980-årene endte mer enn en tre-
del av alle svangerskap i Singapore med 
abort, og fødselsratene falt til et så lavt 
nivå at folketallet ikke kunne holdes oppe 
på litt lengre sikt. ”Stop at two”-politik-
ken ble erstattet med slagordet ”Three 
or more, if you can afford it”. Fra å være 
urolig for at overbefolkning skulle føre til 
den type fattigdom som er så vanlig i ut-
viklingslandene, var statsministeren blitt 
redd for at folketallet ville bli så lavt at 
det gikk utover den økonomiske veksten 
i landet og den nasjonale styrken. 

illustrerer at befolkningsutviklingen – og 
problemene den skaper – kan fortone 
seg høyst forskjellig, avhengig av hvor 
vi befinner oss i tid og rom.

Bilde 1
Folketallet i verden vil trolig passere  
7 milliarder – 7000 millioner – i år 2011. 
Befolkningsveksten i verden er ikke like 
høy som den har vært i de siste tiårene, 
men den utgjør vel 80 millioner mennes-
ker i året i absolutte tall. Det svarer til 
en årlig vekstrate på 1,2 %. I slutten av 
1960-årene var vekstraten 2,1 %. Det 
svarte den gang til en tilvekst på 60 mil-
lioner i året. 

Spørsmålet om folketallet i verden etter 
hvert vil flate ut, og i så fall på hvilket 
nivå, kan ingen svare sikkert på. FNs 
prognoser antyder at folketallet vil pas-
sere 9 milliarder rundt år 2050, før det 
stabiliserer seg på 10–12 milliarder mot 
slutten av århundret. Forutsetningen er 
at fruktbarheten for verden som helhet 
synker til 2,1 barn per kvinne. Men er 
dette sannsynlig? Og kan verden tåle en 
så stor befolkningsmengde? Hvordan vil 
livsvilkårene være hvis vi blir 5 milliarder 
flere mennesker på kloden? Vil forskjel-
lene i leveforhold mellom land og mellom 
mennesker blir enda større enn i dag?

Figur 4.2. Folketallet i verden og befolkningens fordoblingstid på ulike tidspunkter i historien. 
(Kilde: FN).

År Folketall Årlig vekst Fordoblingstid (år)

1 million f.Kr. Noen tusen - -

8000 f.Kr. 8 millioner 0,0007 % 100 000

1 300 millioner 0,046 % 1500

1750 800 millioner 0,06 % 1200

1900 1,65 milliarder 0,48 % 150

1970 3,70 milliarder 2,1 % 33

2010 6,89 milliarder 1,2 % 38
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