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øke raskere enn befolkningen og befolk-
ningsproblemet være løst. 

Liksom Malthus’ syn lever videre i dag, i 
en noe modifisert form, har Marx’ forkla-
ringer på befolkningsproblemene også 
sine tilhengere. For nymarxistene er år-
saken til fattigdommen i u-landene at de 
rike industrilandene utnytter dem. Det 
erkjennes at det er behov for å dempe 
u-landenes befolkningsvekst, men dette 
kan bare skje ved en radikal endring 
av samfunnsstrukturen i disse landene. 
Nymalthusianerne på sin side frykter at 
befolkningsveksten skal overstige jordas 
bæreevne, noe som kan føre til både 
miljøforringelse og fattigdom. Botemid-
let de tar til orde for er lett tilgang til 
prevensjon og fri abort.

Den danske økonomen og demografen 
Ester Boserup (1910–1999) kan stå som 
representant for et tredje syn på sam-
menhengen mellom befolkningsvekst 
og matproduksjon. Hennes tese er ba-
sert på ordtaket om at “nød lærer naken 
kvinne å spinne”. Når folketallet vokser 

Den positive mekanismen er dødelighet 
– som følge av sykdom, krig eller andre 
dramatiske hendelser. Dette er natu-
rens egen måte å regulere befolknings-
veksten, ifølge Malthus, slik at den ikke 
overstiger veksten i matproduksjonen. 
Den andre mekanismen bygger på å kon-
trollere seksualiteten hos menneskene – 
gjennom seksuell avholdenhet og sene 
giftemål. At Malthus ikke nevnte noe om 
prevensjon er underlig, siden slike meto-
der allerede var i bruk på hans tid. Men 
som prest hadde han kanskje moralske 
motforestillinger om dette tema.

En av Malthus’ reiser gikk til Norge. Det 
kan være her han fikk ideen til sene ek-
teskapsinngåelser, for på den tiden var 
det nemlig slik hos oss at ingen hadde 
lov å gifte seg før de gikk inn i det mili-
tære. Samtidig var tidspunktene for ut-
skriving til det militære usikre, dermed 
ble ekteskap inngått sent, noe som igjen 
førte til færre fødsler. 

Teoriene til Malthus må ses i sammen-
heng med den tiden han levde i. På be-
gynnelsen av 1800-tallet levde folk stort 
sett av det som fantes av ressurser i 
nærområdet. Men på 1800- og 1900-tal-
let gjorde utviklingen av ny teknologi og 
nye produksjonsmåter jordbruket langt 
mer effektivt, og avkastningen økte. Og 
takket være nye transportmidler – først 
dampbåt, seinere jernbane, bil og fly 
– ble det mulig å frakte jordbrukspro-
dukter over lange avstander. Dette er 
forandringer som Malthus ikke kunne 
forutse.

Malthus’ syn har møtt mye kritikk. Den 
sosialistiske samfunnsfilosofen Karl 
Marx var kanskje den som fordømte 
Malthus sterkest. Bare under kapitalis-
men har Malthus’ dilemma om begren-
sede ressurser gyldighet, mente Marx. 
I et sosialistisk samfunn vil velstanden 
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Figur 4.28.  Forholdet mellom befolkningens 
vekst og veksten i matproduksjonen, ifølge 
Malthus. 

Samfunnsgeografi.indd   138 31.01.2011   14:27:02


