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barheten økt noe, men den ligger fort-
satt under reproduksjonsnivået. Som 
følge av den lave fruktbarheten de siste 
30–40 årene har Norge i samme periode 
hatt en relativt beskjeden naturlig be-
folkningsvekst. Alle industriland har nå 
gjennomgått den demografiske over-
gangen og befinner seg i fjerde stadium.

Flere barn? Nei takk!
Etter 1970 har dødeligheten i flere euro-
peiske land vært større enn fødselshyp-
pigheten i perioder. Mange demografer 
snakker derfor om et femte stadium, der 
den naturlige befolkningsveksten er ne-
gativ. Den lavere fødselsraten har flere 
årsaker: lengre utdanning for begge 
kjønn, mindre stabile parforhold, nye 
prevensjonsmidler som gjør det enklere 
å unngå graviditet og lettere adgang til 
abort. Livsløpet planlegges for mer enn 
bare fødsler og omsorg, og økt frihet og 
velferd for kvinner setter demografiske 
spor. Så langt har blant annet Tyskland, 
Italia, Russland, Ukraina, Tsjekkia, Slo-
vakia, Ungarn, Serbia, Bulgaria og de 

baltiske statene opplevd negativ tilvekst 
over flere år. Men i de tidligere østblokk-
landene er det nok også økonomiske 
problemer som er årsak til de lave fød-
selstallene.

Lik demografisk utvikling i 
i-land og u-land?
Om den fattige delen av verden kom-
mer til å få samme demografiske utvik-
ling som i-landene, er fortsatt et åpent 
spørsmål. I alle u-land er den demogra-
fiske overgangen i gang, i den forstand 
at dødeligheten har sunket (andre sta-
dium). I de aller fleste u-land har også 
fruktbarheten gått ned, til dels kraftig 
(tredje stadium). Men det er viktig å 
være klar over at nedgangen har skjedd 
fra langt høyere fødselsrater enn det vi 
noen gang har hatt for eksempel i Eu-
ropa. Og nedgangen i både dødelighet 
og fruktbarhet i u-landene har, som vi 
har sett, skjedd mye seinere i tid.

Det finnes en liten, men voksende 
gruppe u-land, både i Asia og i Latin-

Figur 4.20.  Samlet fruktbarhetstall (SFT) i Norge, 1900–2010. (Kilde: Statistisk sentralbyrå)
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