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Litt bakgrunn

Status presens
Overbefolkningens årsaker
Overbefolkningens effekter: På naturen
Overbefolkningens effekter: For menneskeheten

Konklusjoner: Hva kan vi gjøre?







Litt biologirepetisjon

•Hvert eneste enkeltindivid er selektert for å  kjempe 
intenst for sin eksistens

•Alle arter har sterk reproduksjonsdrift

•Alle arter har også stort reproduksjonspotensiale, 
men kun helt få individer lever opp til voksen alder 

•Ute i naturen balanseres dette ut: Forholdet mellom 
artene holder seg noenlunde konstant.



•Et overbefolket område: Et 
område med mindre ressurser 
enn det som kreves for å gi alle 
et godt (verdig) liv



Grunnholdninger overfor naturen

•A. ‘Gratis fruktfat’ : Fritt frem!

•B: ‘Vis hensyn til omgivelsene’-holdningen



Status i dag:

•Jordens befolkning øker nå med ca. 

220 000 mennesker 
pr. døgn –netto



Her er den viktige grafen: Befolkningsutvikling 
de siste 12000 år





Noen eksempler

•Kenya Etiopia Bangla Desh

•1950: 7 mill 1950: 18 mill 1950: 38 mill

•2019: 51 mill 2019: 109 mill 2019: 167 
mill

•Norge, 1950: 3,3 mill

•Norge, 2019: 5,3 mill



Hvor bor man i verden?



Fertilitet: Barn pr kvinne



Fertilitetsutvikling



Over-
befolkningens 
mest dystre 
årsak: 
Tvangsekteskap 
for jenter.
12 mill pr. år,
23 pr minutt.





Effekter av overbefolkning:

•1. Effekter på naturen

•2. Effekter for menneskeheten 



Areal av tropisk regnskog, Borneo 1950-2020



Ødeleggelse av
regnskog, Brasil



Regnskog, før og etter



Press på utmarken: Ustaoset og Trysil: Er det 
egentlig slik vi vil ha det?



Vindmølleparker: Hvor er naturen blitt av?



Moderne landbruk: Ikke mye plass for insekter her



USA: Farmland, og farmlandets pris





Noen av de uheldige: 
dodo og geirfugl



To av våre nære, og sterkt truete slektninger: 
Gorilla og orangutang



Plastforurensning: Et kjempeproblem



Her er plastsynderne



2. Overbefolkningens effekter på 
menneskeheten: Ganske begredelig det også
• NB: Ønsket og kravet om ‘bærekraft’ ser ut til ikke å gjelde for 

menneskene





Et eksempel: Yemen

• 1950: 4,3 mill innbyggere 

• (I Norge var det  da 3 mill)

• 2010: 24 mill

• 2019: 29,6 mill



Underernæring



Destruktiv storbyfattigdom



Rosling et al.: Strengt 
menneskesentrert analyse: 
Det går i grunnen bedre og 
bedre - for oss



Klimaforandringer: Sitater fra 1970-årene:

• ‘Disse klimaforandringene utgjør en trussel for hele menneskeheten’ 
(N. Y. Times)

• ‘Klimatologene er pessimistisk med tanke på at politiske ledere neppe 
vil sette i verk positiv handling for å kompensere for 
klimaforandringene’ (Nat. Acad. Sci. Report)

• ‘Klimaforandringene vil fremtvinge økonomiske og sosiale justeringer i 
verdensskala’ (Newsweek)



Klimaforandringer de siste 5 mill år, og 10 000 år



I klimadiskusjonen: Husk 
å skille mellom hva 
naturen tåler, og hva vår 
sivilisasjon tåler



Litt oppsummering

•Destruktiv altruisme: Velmente tiltak har ofte  
negative effekter

•Generell uvilje mot å diskutere et så håpløst og  
deprimerende tema (inkludert blant politikere)

•Fordommer: Religioner, hellige skrifter, etc, og 
destruktiv lokal kultur

•Nasjonal prestisje: Mange innbyggere gir makt



Noen konklusjoner

•Vi er svært ille ute allerede. Merk: Det er HELT 
umulig å bringe alle 7 mrd opp på ‘vestlig 
levestandard’
•Vi ødelegger for oss selv, og for stadig mer av 
naturen
•Befolkningsspørsmål må settes på dagsorden: 
Det er ikke en ‘menneskerett’ å få mange barn. 
Gi trygd for kun to barn.



Oppsummering, forts.

•Overbefolkning kommer av, og fører til, grov 
kvinneundertrykking

•Personlig egoisme satt i system: sikring av egen 
alderdom

•Alle burde pålegges å planlegge hvor mange som 
kan forsørges til et godt liv (familier, kommuner, 
nasjoner)



Til slutt: Overbefolkning er direkte årsak til en 
rekke av verdens store problemer
•Vi oppfører oss med en grenseløs, destruktiv 
egoisme

•Slik det nå er, lever svært mange et uverdig liv

•Bare en vei å gå: Opplysning – og prevensjon

•Alternativene er svært dystre, for både 
mennesker og natur



Niccolo Machiavelli, 1515: ‘Når alle land får så mange innbyggere at de hverken har 
nok mat, eller kan flytte annetsteds, da gjenstår tre muligheter: Flomkatastrofer, 
epidemier eller sultkatastrofer’


