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Sammanfattning  

 

Syftet med studien är att genom en forskningsanalys identifiera orsaker bakom och konsekvenser av den snabba 

befolkningstillväxten i Latinamerikanska storstäders socioekonomiska periferi. Arbetet utgör en geografisk studie och 

fokus i analysen ligger därför på rumsliga aspekter. Studien tar avstamp i en orsaksanalys för att förklara den kraftiga 

urbanisering som tog fart i Latinamerika under 1900-talets andra hälft. Sedan analyseras de socioekonomiska och 

rumsliga konsekvenserna av denna urbanisering. I studien identifieras fyra huvudsakliga orsaker och sex 

huvudsaliga konsekvenser. Orsakerna som identifieras och analyseras är; 

 Internationella makroekonomiska strukturers påverkan på landsbygdsbefolkningen i Latinamerika. 

Forskningen visar att strukturanpassningsprogrammen utarmat bönder i Latinamerika, varpå de tvingats 

flytta in till städerna, där de hamnat i slummen.  

 Flykten från våld och förtryck på den Latinamerikanska landsbygden. Forskningen visar att inslag av våld 

och förtryck av Latinamerikanska bönder under 1900-talets andra hälft lett till kraftig inflyttning till 

storstäderna. 

 Drömmen om ett liv i storstaden. Forskningen visar att modernisering av Latinamerikanska städer och 

ekonomisk tillväxt har lockat många människor från landsbygden, som inte lyckats sysselsättas och därför 

fastnat i slummen. 

 Avskärmning och utrensning. Forskningen visar att segregationen i flera Latinamerikanska storstäder 

upprätthålls av lokala politiker för att upprätthålla en vacker fasad och därmed stadens anseende. 

Konsekvenserna som identifieras och analyseras är följande; 

 Slumgeologiska konsekvenser. Forskningen visar att risken för exempelvis jordskred ökar när informella 

bosättningar hamnar på geologiska riskområden och att kåkstäder är extra känsliga för naturkatastrofer. 

 Hygieniska konsekvenser. Forskningen visar att slumområden i Latinamerika ofta finns vid öppna avlopp 

och dräneringar och att detta får förödande konsekvenser för sluminvånarnas personliga hygien och hälsa.  

 Industriers påverkan på närliggande områden. Forskningen visar att slumområden i Latinamerika ofta växer 

fram kring industrier som genererar giftiga utsläpp, som i sin tur påverkar hälsan hos nära boende.  

 Vattenbrist. Forskningen visar att det generellt sett råder svår vattenbrist i Latinamerikanska städers 

socioekonomiska periferi och att detta kan få förödande konsekvenser för invånarnas hälsa. 

 Trångboddhet och överbefolkning. Forskningen visar att detta är vanligt i den socioekonomiska periferin i 

Latinamerikanska storstäder och att detta ger upphov till bl.a. rapid bakteriespridning. 

 Ett ökat bilanvändande i slumområden och ökad trafikolycksrisk. Forskningen visar att många 

Latinamerikanska storstäders infrastruktur inte är anpassad till den kraftiga befolkningstillväxten i den 

socioekonomiska periferin, vilket leder till många trafikolyckor.     
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1. Inledning 
Staden är en attraktiv plats. En plats som möjliggör möten mellan människor med olika 

bakgrund, erfarenheter och olika kunskaper. Alla kan på olika sätt bidra till utvecklingen av 

den moderna staden. Staden tilldrar sig investeringar och öppnar dörrar till framtiden. En 

karriärens och självuppfyllandets språngbräda.  Detta är en närmast utopisk bild av vad en 

stad kan vara och möjliggöra, men faktum är att miljontals människor lever i en mycket mer 

dystopisk verklighet. ”Vi lever i stadens epok. Staden är allt för oss – den uppslukar oss, och 

av det skälet förhärligar vi den”, skriver författaren Onookome Okome, och visst kan det 

ligga något i detta (Okome, Konu, Bremner m.fl., 2003, s. 316). Befolkningstillväxten i 

världens storstäder är närmast explosionsartad, men dessa storstäder har till synes inte alltid 

plats för alla, och vissa städer funkar inte lika bra som andra, och har inte förutsättningar att 

för alla vara den där språngbrädan in i framtiden och moderniteten.  

De lärda må tvista om när övergången i realiteten skedde, men sedan några år tillbaka har 

världens stadsbefolkning varit större än landsbygdsbefolkningen. Det är första gången i 

människans historia som denna övergång skett (Davis, 2006, s. 11). Det är ett resultat av en 

mycket rapid urbanisering, som under 1900-talets andra hälft har dominerats av 

stadsbefolkningstillväxten i tredje världen. Men ännu har urbaniseringen i tredje världen inte 

kulminerat. Under nästa generations levnadstid beräknas 95% av världens totala 

befolkningstillväxt ske i tredje världens storstäder (Yeung, International Social Sciences 

Journal 49:151 1997, s. 94). Även om detta är en högst spekulativ siffra (Yeung, 1997) så 

säger det ändå något om det demografiska mönstret i tredje världen.  

Urbaniseringen har tagit en rasande fart i tredje världen och här i västvärlden ser vi oroat på 

hur den industriella utvecklingen och stadens utformning går långt utanför ramarna för vad 

som är hållbar utveckling. Och det som bygger staden är människorna som har beslutat, eller 

i brist på alternativ tvingats att träda in i den urbana tidsåldern. Hur har det blivit så och kan 

tredje världens städer som institutioner och som fysiska och geografiska företeelser bära 

vikten av alla människor, dess levnadssätt och dess behov? Det knakar redan i fogarna, ett 

knak i form av svår ekonomisk och social segregation, som tär på såväl människa som 

samhälle.   
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I detta arbete ska jag, med hjälp av tidigare forskning på området, närmare undersöka vilka 

orsaker som ligger bakom den explosionsartade och närmast informella urbaniseringen i 

Latinamerikanska storstäders socioekonomiska periferi och vad detta har fått för 

socioekonomiska konsekvenser för de människor som bor där och söker ett drägligt liv.  

Med socioekonomiska konsekvenser menar jag vad det får för konsekvenser för de som på 

grund av sin ekonomiskt och politiskt låga ställning tvingas till mycket begränsade och 

desperata val av boplats.   

Med socioekonomisk periferi menar jag de delar av staden som i huvudsak hyser invånare 

med väldigt låg inkomst och de delar som inte är ekonomiskt eller politiskt prioriterade i 

stadsplaneringen. De stadsdelar där de socioekonomiskt missgynnade helt enkelt bor, som 

exempelvis slumområden. 

Eftersom att detta i huvudsak är en geografisk litteraturstudie kommer fokus att läggas på 

just den rumsliga socioekonomiska aspekten. Det finns en rad andra socioekonomiska 

konsekvenser som kan belysas; sociologiska och socialpsykologiska fenomen såsom 

utanförskap och stressfaktorer, politiska faktorer såsom möjligheten till att påverka 

myndigheter och politiker samt ekonomiska faktorer såsom möjligheten att betala för 

exempelvis vård och skola. Men jag kommer som sagt att rikta fokus på rumsliga aspekter av 

socioekonomisk ojämlikhet, såsom geologiska riskfaktorer, tillgång till vatten, närhet till 

industrier, boytor och relaterade riskfaktorer samt infrastruktur.  Jag ska kort och gott 

undersöka hur det socioekonomiska stadslandskapets lågt ställda delar i Latinamerikanska 

storstäder påverkas av var de ligger, hur de ligger och hur de inhyser människor. Det är också 

min avsikt att i studien enbart gå igenom kopplingen mellan migration och 

befolkningstillväxt, och inte naturlig befolkningstillväxt, det vill säga summan av 

barnafödande minus barnadödlighet. Detta eftersom den naturliga befolkningstillväxten är 

underförstådd och föga intressant för min analys av varför urbaniseringen plötsligt tog sådan 

fart i Latinamerika under 1900-talets senare hälft. Jag har i studien genom forskning på 

området identifierat fyra huvudsakliga orsaker bakom den kraftiga befolkningstillväxten i 

Latinamerikanska storstäders socioekonomiska periferi från 1950-talet och framåt. Jag har 

också genom forskningen identifierat sex huvudsakliga rumsliga och socioekonomiska 

konsekvenser av denna befolkningstillväxt. Utgångspunkten för min analys är dessa totalt tio 

orsaks- och konsekvenssammanhang.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att redogöra för och analysera vad det enligt forskningen finns för 

orsaker bakom den närmast explosionsartade befolkningstillväxten i Latinamerikanska 

storstäders socioekonomiska periferi och vad denna befolkningstillväxt ger för 

socioekonomiska rumsliga konsekvenser. Jag vill djupare söka svar på vad litteraturen säger 

om hur människor hamnar i socioekonomiskt missgynnsamma miljöer och vad det innebär 

för dem att hamna just där, med fokus på just Latinamerikanska storstäder. Mina 

frågeställningar är som följer: 

1. Vad finns det enligt forskningen för orsaker bakom den rapida befolkningstillväxten i 

Latinamerikanska storstäders socioekonomiska periferi, från 1950-talet och framåt? 

2. Vilka socioekonomiska konsekvenser har denna befolkningstillväxt enligt forskningen 

fått för dem som lever i Latinamerikanska storstäders socioekonomiska periferi, ur 

ett rumsligt perspektiv? 
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3. Metod 
Detta arbete utgör en litteraturstudie, en sammanställning av tidigare forskning. Det innebär 

att den inte bygger på någon slags egen empiri eller på några nya slutsatser. En 

litteraturstudie innebär i korthet konsumerande av tidigare forskning, snarare än produktion 

av nya teorier (Friberg, 2012). För att konkretisera så inledde jag arbetsprocessen med att 

söka efter relevant litteratur för mitt ämnesval. Innan jag hade några konkreta 

föreställningar så visste jag bara att jag ville skriva om den explosionsartade urbaniseringen i 

tredje världen. Således använde jag mig av sökord såsom ”urbanisering”, ”hållbar utveckling” 

och ”tredje världen”, exempelvis: ”urbanisering i tredje världen” och ”hållbar utveckling i 

tredje världen”. I takt med att jag hittade relevant litteratur för ämnet och i takt med att jag 

läste denna så formades också mina frågeställningar. Jag började alltså tämligen brett, med 

ett stort urval av litteratur, för att sedan hitta möjliga avgränsningar genom litteraturen. 

Febe Friberg rekommenderar att en litteraturstudies embryoniska stadium genomförs på 

just detta sätt, eftersom det kan vara svårt att finna lämpliga avgränsningar innan man läst 

på ämnet i allmänhet ordentligt (Friberg, 2012).  

Medan jag bearbetade den forskning som utgjorde mitt första urval så sållade jag bort den 

litteratur som jag inte tyckte var relevant för just min forskningssammanställning. Det blev 

en tämligen stor del av det breda urval jag först börjat med som föll bort under processens 

gång. Friberg (2012) skriver att man lämpligen sätter sin riktning i arbetet genom att 

identifiera nyckelfynd i varje studie eller vetenskapligt dokument, som man sedan kan 

sammanställa och utgå ifrån när det ska avgöras vad som ska redogöras för och vad som kan 

verka föremål för en analys eller inte (Friberg, 2012). På detta sätt kunde jag avgränsa mig 

ytterligare, och det var så jag kom fram till den geografiska avgränsningen, från tredje 

världen till mer specifikt Latinamerika. Att jag valde just Latinamerika beror helt enkelt på att 

jag hittade forskning om Latinamerika som väl passade mitt syfte. Efter ett antal avskalningar 

av den ursprungliga uppsatsidén och avgränsningar av den ursprungliga syfteformuleringen 

tillkom även litteratur som jag genom tidigare sökningar inte hittat, men som jag fann 

genom att använda ett nyckelord såsom ”Latinamerika” i mina sökningar.  

Med hjälp av en sammanställning av nyckelfynden i litteraturen kunde jag formulera mina 

frågeställningar än mer specifikt och göra en disposition, vilken jag utgick ifrån i början av 

skrivandeprocessen. Frågeställningarna och den tänkta dispositionen ändrades en aning 
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under skrivandeprocessens gång, men med hjälp av denna strukturering av nyckelfynd och 

med hjälp av en bestämd riktning så gick skrivandeprocessen förhållandevis smidigt.    

Metodmässigt går inte ett konsumtionsarbete bara ut på att söka litteratur och sedan 

sammanställa den, det krävs också att man i någon mån ser till så att forskningen man 

hänvisar till är tillförlitlig (Friberg, 2012). Det behöver inte vara alltför krångligt att vara 

källkritisk, så länge man vet vilka frågor man kan ställa sig medan man tar fram ett 

forskningsurval och medan man läser de texter man tagit fram som grund för sitt arbete. 

Friberg (2012) tar upp ett antal granskningspunkter som kan vara nödvändiga att ha i åtanke 

under arbetsprocessen för att försäkra sig om källornas tillförlitlighet. I stora drag är det 

dessa granskningspunkter som utgör kärnan i källkritiken: 

 Vilken form av litteratur finner jag genom mina sökningar? Vilken form av litteratur 

ligger till grund för analysen och säger litteraturformen något om reliabiliteten?  

 Vem är ansvarig utgivare och juridiskt ansvarig för texten? 

 Vem är författaren? Vad har författaren för kompetens? Vilka värderingar har 

författaren? 

 När är källan tryckt och har detta någon betydelse för hur relevant källan är? 

 Har det gjorts någon slags kvalitetsgranskning på källan? 

Vissa av dessa frågor kanske inte är möjliga att svara helt säkert på, men ju fler av dessa 

frågor som går att besvara, ju lättare är det att avgöra hur passa reliabel källan är (Friberg, 

2012). Jag har själv försökt att utgå från dessa källkritiska frågor under arbetsprocessen, och 

vad jag kan konstatera är att i det i de flesta fall är etablerade förlag, etablerade författare 

eller åtminstone författare jag haft tillgång till bakgrundsinformation om som ligger bakom 

de källor, det vill säga den forskningsbakgrund jag använt mig av i min analys. Jag har använt 

mig uteslutande av universitetsbibliotekets egen sökmotor för att hitta de artiklar jag 

hänvisar till i mitt arbete, och detta borde innebära vetenskaplig grund i artiklarna.     

Arbetet igenom använder jag mig mycket av Mike Davis bok Slum – Världens storstäder som 

källa. Detta beror på den nära anknytning bokens innehåll har med mitt syfte. Jag är 

medveten om att detta kan uppfattas som en brist och en indikation på att texten kan vara 

vinklad, men jag har under processens gång haft detta i åtanke och försökt att hålla analysen 

så objektiv och neutral som möjligt. 
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4. Bakgrund 
Latinamerika är samlingsnamnet för de länder som ligger i Sydamerika, Centralamerika, 

Karibien samt även Mexiko (som tillhör Nordamerika). Att det går under samlingsnamnet 

Latinamerika beror främst på de lingvistiska likheter länderna har med ”Latina Europa”, det 

vill säga de länder vars huvudspråk faller under de romanska språkgrupperna, exempelvis 

Spanien och Portugal. Denna definition har funnits sedan 1800-talet (Mignolo, 2005, s.77). 

De lingvistiska likheterna länderna emellan är dock inte intressant för studiens syfte, utan 

det handlar snarare om en geografisk begränsning till ett politiskt problematiskt område. I 

detta avsnitt ska jag presentera fakta och bakgrundsinformation som kan tänkas vara 

relevant för att lättare förstå min analys.  

4.1. Latinamerika då och nu 

De lärda tvistar om när människor först satte sin fot på den Amerikanska kontinenten (Nord- 

och Sydamerika). I Nordamerika finns det spår av eventuell mänsklig aktivitet som beräknas 

ligga 20 000–30 000 år bakåt i tiden (Foley, Lewin, 2013, s. 663). Fram till slutet av 1400-talet 

är Nord- och Sydamerika i princip fritt från Europeiska influenser, men det som ska bli 

Latinamerika, det Amerika som talar romanska språk, det koloniserade Amerika, börjar med 

att Christopher Columbus kliver i land på ön Hispaniola (Som idag består av två nationer; 

Haiti och Dominikanska Republiken) år 1492 (Taylor, 2001, s. 32).  

Koloniseringen av Latinamerika är en lång och händelserik historia i sig, men vad som är 

intressant i sammanhanget är kanske främst maktförhållandet mellan Latinamerika och de 

Europeiska kolonisatörerna. Det är svårt att säga exakt på vilket sätt kolonialtiden har 

påverkat dagens Latinamerika, men de västerländska villkoren och de ”civiliserade” folkens 

spelregler har under denna tid och fortsatt under modern tid fått företräde. Efter 

självständighetskrigen i början av 1800-talet var ett antal Latinamerikanska stater 

självständiga för första gången på ca 300 år, men dock sargade. I Europa och Nordamerika 

hade industrialismen redan brutit ur sitt embryo och marknadskapitalismen växte fram. 

Samtidigt avlöste diktaturerna och de korrupta regimerna varandra i Latinamerika ända in på 

1900-talet (Davis, 2006, kap. 3; s. 64-82 alt. Gomes & Gomes da Silva, Building research and 

information, 33:5 2005, s. 428-440).  

Latinamerika var redan utvecklingsmässigt eftersatt Europa och USA när industrialismen och 

marknadskapitalismen svepte över världen, men när sedan den stora depressionen 
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drabbade världsekonomin på 1930-talet så skedde något ganska så avgörande för de 

Latinamerikanska staterna. Erik Wibbels och Kenneth Roberts skriver: 

” To understand cross-national variation in crisis severity and duration, it is essential to 

examine how domestic political and economic conditions mediate international 

shocks. In particular, domestic political factors may influence how flexible and decisive 

governments are in responding to gathering economic storm clouds. In economies 

plagued by inflationary or balance of payments pressures, such as those of Latin 

America […] stabilization nearly always entails a mix of fiscal, monetary, and exchange 

rate policies that are politically unpopular or risky and political systems are likely to 

vary in their ability to adopt such measures.” (Wibbels, Roberts, Studies in 

Comparative International Development, December 2010, s. 388)  

Den politiska situationen i Latinamerika efter självständigheten, och anpassningen till den 

globala ekonomin gjorde att 1900-talets ekonomiska kriser slog oerhört hårt mot de 

Latinamerikanska staterna. I sin studie om korrelationen mellan det politiska klimatet i 

Latinamerika och hur hårt Latinamerikanska stater drabbats av ekonomiska kriser under 

1900-talet har Wibbels & Roberts funnit att Latinamerikas olika politiska och statliga 

modeller inte varit tillräckligt förenliga med den globala ekonomin för att skapa en stabil och 

jämn tillväxt (Wibbels, Roberts, Studies in Comparative International Development, 

December 2010, s. 404-407).  

Hur hänger då detta ihop med den rapida befolkningstillväxten i Latinamerikanska 

storstäders socioekonomiska periferi? På grund av den eftersatta och svårt krisdrabbade 

ekonomin i Latinamerika så har klyftorna mellan fattiga och rika bara växt (Davis, 2006, kap. 

7, s. 173-192). Men riktigt så enkelt är det inte heller. Det har under 1900-talets andra hälft 

varit västvärldens vilja och avsikt att få med sig alla tredje världens länder i den globala 

ekonomin, för såväl deras egen som för västvärldens skull. Detta har krävt upprättandet av 

anpassningsprogram för länder i tredje världen, däribland flera Latinamerikanska stater. Jag 

ska i nästa avsnitt kortfattat beskriva uppkomsten av dessa anpassningsprogram för att 

sedan i min analys tydliggöra vad dessa har för koppling till den rapida befolkningstillväxten i 

Latinamerikanska storstäders socioekonomiska periferi.  
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4.2. Historien bakom strukturanpassningsprogrammen      

Under andra världskriget, närmare bestämt 1944, träffades västmakterna (bl.a. USA, England 

och Frankrike) i Bretton Woods i USA för att diskutera ett förslag som den engelske 

ekonomen Lord Manyard Keynes lagt fram om hur den framtida världsekonomin skulle 

struktureras. Förslaget gick bland annat ut på att ge varandra fri tillgång till varandras 

marknader. Västvärlden lyckades enas om ett regelsystem för internationell samverkan som 

historien saknade exempel på (Abrahamsson, 2008, s. 35-36).  

De beslut man kom fram till under Bretton Woods-konferensen skulle verka underlag för en 

ny världsordning och en internationell ekonomi, byggd på neo-liberala och kapitalistiska 

grunder (Abrahamsson, 2008, s. 37). Men för västvärlden var det inte bara inhemska eller 

andra marknader i just västvärlden som var intressanta, det fanns också intresse av att få 

tillgång till resurser i tredje världen, i utbyte mot eventuell import från tredje världens 

länder, för att genom ett internationellt handelssamarbete lyfta tredje världens länder ur 

fattigdomen och samtidigt kunna tjäna på det själv (Abrahamsson, 2008, s. 39-41).  

För att möjliggöra den nya världsordningen och för att bereda vägen mot en ökad 

internationell handel i marknadskapitalistisk anda, så beslöt man att ett internationellt 

betalningssystem med en gemensam valuta skulle upprättas, för att kunna säkerställa en 

stabil växelkurs och att enskilda nationalstater skulle anpassa sig efter internationella 

regelverk. USA smet undan positionen som stat med inhemsk valuta underordnad 

internationell valuta och internationella regelverk genom att föreslå dollarn som 

internationell valuta. Detta i utbyte mot USA:s skydd av Europa gentemot nazism och 

kommunism, vilket gav dem Europas stöd i frågan (Abrahamsson, 2008, s. 58). 

För att generera stabilitet i världsekonomin inrättades Internationella Valutafonden, eller 

IMF. Denna skulle se till att hålla koll på mängden dollar i den internationella handeln och att 

se till att medlemsländer inte förde en restriktiv politik. I uppgift att bland annat ge utlån till 

tredje världens nationer, för att stimulera internationell handel och viljan till medlemskap 

även i den internationella ekonomins periferi, bildades Världsbanken. Tillsammans skulle 

dessa nu få fart på kapitalflödet över världen och inrättandet av dessa instanser var en viktig 

byggsten i den moderna globaliseringen (Abrahamsson, 2008, s. 59 alt. Stiglitz, 2003, s. 14-

15). 
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För att få ordning på tredje världens ekonomier och för att rätta in dessa länder i ledet så 

beslutade IMF och Världsbanken att det skulle finnas ett strukturanpassningsprogram (SAP) 

att följa. En anpassning till den globala marknaden helt enkelt. För att få vara med i det 

internationella spelet och för att få chansen att förbättra sin ekonomi så måste alla länder 

spela efter samma marknadskapitalistiska regler (Stiglitz, 2003, s. 19).  

Strukturanpassningsprogrammen anammades av en rad fattiga länder i såväl Afrika och 

Asien som i Latinamerika. I vissa delar av Asien lyckades SAP ganska bra med att reducera 

fattigdomen, men på det stora hela sett, och sett till Latinamerika, har IMF:s och 

Världsbankens visioner och SAP inneburit ett närmast fatalt misslyckande som ökat klyftor 

mellan rika och fattiga och gjort nationella ekonomier mer sårbara för ekonomiska kriser 

(Stiglitz, 2003, s. 20). Det är med en nästan smärtsam konsensus som litteraturen jag gått 

igenom redovisar just detta resultat. Det bäddade för den enorma migration från landsbygd 

till storstad som skett i Latinamerika sedan 1950-talet. Detta ska jag tydliggöra i min analys.   
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5. Analys - Orsakerna 
Vad var det egentligen som hände med den fattiga landsbygdsbefolkningen i Latinamerika 

under 1900-talets andra hälft? Vad var det som fick dem att börja fly till städerna? Det finns 

flera faktorer som har utgjort upprinnelser till denna explosionsartade urbanisering.  

“Rapid urbanization is related to population growth, but also to migration, both 

domestic and external. The causes of migration include rural poverty, the search for 

better social and employment opportunities, and flight from political persecution and 

violence.” (Chelala, Americas, 6:36 November 2010, s. 60)  

Eftersom att detta är en geografisk studie så är det just de rumsliga aspekterna som kommer 

dominera analysen. För att kartlägga orsakerna bakom den snabbt växande socioekonomiska 

periferin i Latinamerikanska storstäder ska jag i denna del av analysen undersöka den 

migrationen från landsbygd till stad och dess upprinnelse samt den socioekonomiskt ojämna 

stadsbildens upprätthållande. I analysen används ordet ”periferi” mycket frekvent. Detta 

åsyftar inte nödvändigtvis den rent geografiska periferin, utan snarare, som ovan nämnt, den 

socioekonomiska periferin.     

5.1. SAP och böndernas enda alternativ  

Jag ska börja med att återkoppla till det jag tidigare skrev om Bretton Woods och den nya 

världsekonomin. Genom en öppen global marknad för internationell handel och med hjälp 

av det eminenta kapitalistiska systemet, skulle tredje världens nationer kunna lyfta sig själva 

ur fattigdomen. För att styra tredje världens nationer på rätt spår uppmanade IMF och 

Världsbanken utvecklingsländerna att göra sig av med tullar och handelshinder, som en del 

av anpassningen till världsekonomin (Davis, 2006, s. 174) Det som är så bra med 

internationell handel är att den kan stimulera exportsektorn, som i sin tur kan bli en 

tillväxtmotor i ett land. Detta har skett i vissa delar av Asien, så det finns exempel på hur 

anpassningarna till den globala marknaden har lyckats (Stiglitz, 2003, s. 18). Men dessvärre 

har SAP stjälpt mer än det hjälpt tredje världen. Exporten har inte lyckats, mycket på grund 

av att tredje världens nationer tvingats göra sig av med diverse handelshinder såsom tullar 

och dylikt, för att tillgängliggöra sina marknader för resten av världen, samtidigt som 

västvärlden behållit sina handelshinder och tullar (Stiglitz, 2003, s. 19-20). Detta har i sin tur 

gjort det svårare för utvecklingsländerna att exportera exempelvis jordbruksprodukter, 

samtidigt som jordbruksprodukter från västvärlden har kommit in på marknaden i tredje 
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världen och konkurrerat ut lokala bönder, som i sin tur tvingats lämna landsbygden för att 

söka jobb i städerna (Stiglitz, 2003, s. 20).  

Vad är då strukturella anpassningsprogram? Det är i korthet en samling villkor som går ut på 

att pengar från IMF och Världsbanken endast lånas ut om låntagaren anpassar sin marknad 

efter den globala marknaden, med sitt neo-liberala kapitalistiska anslag och sitt 

avståndstagande till för stort statligt inflytande, genom att slopa vissa handelshinder och 

tullavgifter (Davis, 2006, s. 174-177). Dessa program utformades och började praktiseras 

under 70- och 80-talet. Ett exempel på detta är 1985 års Bakerplan, som gick ut på att ge de 

femton mest skuldsatta länderna i tredje världen nya lånemöjligheter och en fortsatt plats i 

världsekonomin, i utbyte mot att överge statligt ledda utvecklingsstrategier (Davis, 2006, s. 

175). Även om Bakerplanen i sig inte var en del av de ursprungliga 

strukturanpassningsprogrammen så ger den ändå en hint om vad IMF och Världsbankens 

globala spel gick ut på. 

Det handlar om privatisering, devalvering, borttagna importregleringar och nedskärning av 

offentlig sektor, med mera. Allt för att bereda väg för den kapitalistiska världsmarknaden 

och möjligheten till tillväxt genom att stimulera självhjälp. Och den kommunala nivåns 

svagare roll och offentliga sektorn som enkel möjliggörare åt marknaden var effekter som 

togs emot med öppna armar av Världsbanken (Davis, 2006, s. 176). Geografen Cecilia 

Zanetta beskriver Världsbankens ekonomiska utvecklingsprogram för Mexiko och Argentina 

som följer: 

”Med centralt fokus på uppvärdering av marknadsmekanismerna , definierades nu en 

sund urbanpolitik som syftade till att avlägsna hinder som hämmade produktiviteten 

hos stadens ekonomiska agenter, både formella och informella, vilket skulle maximera 

deras bidrag till den nationella ekonomin.” (Zanetta, 2004, s. 25)  

Vad som i efterhand står klart är att dessa överenskommelser och 

strukturanpassningsprogram inte ledde till någon förbättring, snarare tvärtom (Davis, 2006, 

s. 175). SAP mer eller mindre krossade småbönder, i tredje världen i stort och inte minst i 

Latinamerika, genom att ta bort statliga subventioner, för att de i enlighet med IMF och 

Världsbankens visioner skulle ge sig ut på den globala varumarknaden, som dominerades av 

västvärldens väl subventionerade jordbruksindustri (Davis, 2006, s. 175).  
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Ett mer konkret exempel på utarmandet av fattiga bönder är den jordbrukskris i USA som i 

början av 1980-talet ledde till att amerikanska bönder protesterade mot USA:s bistånd till 

förmån för tredje världens jordbruksindustri. Detta problem tacklade man genom att strypa 

jordbruksunderstödet i tredje världen för att istället subventionera det inhemska jordbruket. 

Som tröst för det indragna biståndet erbjöds exempelvis Moçambique gratis importmat från 

USA (Abrahamsson, 2008, s. 96). Just denna gång var Afrika den stora förloraren, där 

småbönder fullkomligt krossades av konkurrensen från väst (Abrahamsson, 2008, s. 96-97), 

men det ger en bild av vilken instabilitet det innebär även för Latinamerikanska bönder att 

”rätta in sig i ledet”.   

Ordvalet ”böndernas enda alternativ” i rubriken är för att uttrycka den närmast desperata 

situation som approcherade de fattiga bönderna i Latinamerika efter 

strukturanpassningsprogrammens genomförande. När miljontals fattiga bönder inte längre 

kunde klara sig på jordbruket vändes blickarna mot storstäderna och möjligheterna till jobb 

och ett bättre liv (Davis, 2006, s. 16). Men även där hade SAP också, kanske utom böndernas 

vetskap, under 1980-talet orsakat en svår och långvarig ekonomisk depression. 

Latinamerikanska storstäder hamnade olyckligt i en ond cirkel av kraftig inflyttning, 

sjunkande (formell) sysselsättning, sänkta löner och kollapsande intäkter (Davis, 2006, s. 

177). Så det var inte nog med att urbaniseringen tog en rasande fart, utan städerna var också 

sämre förberedda på det än någonsin. Det fanns få jobb att få, och utan inkomst var man 

också tvungen att minimera utgifterna. Alternativet blev informella eller ibland illegala 

bosättningar på så billig mark som möjligt, det vill säga så oattraktiv och ekologiskt och 

geologiskt försumbar mark som möjligt (Davis, 2006, s. 176-177).    

Ett slående resultat av strukturanpassningsprogrammen blev alltså de fattigas urbanisering. 

År 1970 beräknades 75 miljoner av Latinamerikas fattiga bo på landsbygden, medan 44 

miljoner fattiga bodde i städer. Ca 20 år senare bodde 115 miljoner av Latinamerikas fattiga i 

städer medan 80 miljoner fattiga levde på landsbygden (Davis, 2006, s. 178).  
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5.2. Flykten från våldet 

Medan historien om SAP ger en mer generell ekonomipolitisk bakgrund och förklaring till 

migrationen från landsbygden, så finns mer specifika exempel på migration från landsbygd 

till stad. Ett exempel är de politiska våldsamheterna i Colombia åren 1948-1963. César 

Chalala skriver i tidsskriften Americas: 

”Colombia is a particularly sobering example of the flight from political persecution 

and violence. As families were uprooted and displaced by successive waves of 

violence, they fled en masse to the country’s largest cities, where the majority now 

resides in poverty-stricken marginal areas.” (Chalala, Americas, 6:36 november 2010, 

s. 60)   

En ihärdig politisk konflikt bröt ut i Colombia efter mordet på liberalen Jorge Eliécer Gaitán i 

april 1948. Även om konflikten började som våldsamma demonstrationer i städerna så hade 

de politiska våldsamheterna snart spridit sig över hela landet. För många av Colombias 

bönder och landsbygdsbefolkning, som inte särskilt ofta hade tillgång till nyhetsflödet och 

som var beroende av just ett fungerande jordbruk för att överleva, tycktes det enda sättet 

att komma undan våldet vara att söka skydd i storstäderna, där de kunde vara mindre 

exponerade för våldet och där det kunde finnas alternativa arbetsmarknader. Till följd av 

dessa våldsamheter inleddes alltså en omfattande migration i Colombia, från landsbygd till 

storstad (CT Restrepo, Studies in Comparative International Development, 4:12 1968, s. 264). 

Detta är inte det enda exemplet på rurala våldsamheter, som lett till migration från 

landsbygd till storstad i Latinamerika. Konflikter har under 1900-talets andra hälft kommit 

och gått även i Mexiko, Brasilien, El Salvador, Chile och Peru över det övergripande agrara 

systemet och hur det förtrycker fattiga bönder (Kay, Third World Quarterly, 22:5 2001, 743). 

Ett system där rika herrar och investerare ofta får exploatera landsbygden hur de vill, utan 

att ta hänsyn till några fattiga bönder. Det är ett förtryck nära besläktat med kolonialismens 

förtryck, och Latinamerikanska bönder har flera gånger under 1900-talets andra hälft visat 

att de är trötta på att ränderna från kolonialismen ännu inte tycks gått ur. Detta är 

naturligtvis konflikter med en ganska så annorlunda karaktär än den politiska konflikten i 

Colombia på 40- och 50-talet, men de har inte sällan resulterat i migration från landsbygd till 

storstad (Kay, Third World Quarterly, 22:5 2001, 743-745).  



14 
 

Till viss del kan det nog finnas en koppling mellan de rurala konflikterna i Latinamerika och 

IMF:s och Världsbankens omstrukturering av den globala ekonomin, och på detta sätt skulle 

våldet på den Latinamerikanska landsbygden kanske kunna ses som en delfaktor i en rad av 

faktorer som i samverkan bidrar till den kraftiga urbaniseringen i Latinamerika. Men det är 

ändå på sin plats att belysa det faktum att Latinamerikanska bönder i och med SAP, och de 

förändrade villkor detta innebar, inte bara gav upp sitt jordbruk, utan de slåss ännu tillbaka 

mot de maktstrukturer som förtrycker dem (Kay, Third World Quarterly, 22:5 2001, 743).  

Den migration som harrör från sådana konflikter, och de våldsamheter de medför, kan ses 

som en del av motorn bakom den snabbt växande socioekonomiska periferin i 

Latinamerikanska storstäder, eftersom det är där de flesta migranter från landsbygden i 

slutändan hamnar när de möter storstadens hårda socioekonomiska klimat och djupt rotade 

segregation (Chalala, Americas, 6:36 november 2010, s. 59-60).    

5.3. Drömmen om staden 

Det är högst relevant att i sammanhanget ställa sig frågan; varför växer städer? Måhända 

vore det plumpt och vetenskapligt onyanserat att påstå att Latinamerikas storstäder har växt 

sig så enormt stora för att människor i flykt tvingats bosätta sig där. Det är naturligtvis inte 

hela sanningen. Oavsett om migranter från landsbygden eller mindre städer har kommit till 

storstaden för att förverkliga sina drömmar, eller om de kommit för att de inte haft något 

annat val, så delar de säkert hoppet om att staden kanske kan ge dem ett drägligare liv. Det 

som gör att Latinamerikanska storstäders socioekonomiska periferi fortsätter att växa 

explosionsartat är inte inflyttningen i sig, utan det är snarare ekonomipolitiska strukturer 

som orsakar detta (Davis, 2006, s. 174-178). Men om man antar att även frivilliga migranter 

kan hamna i den socioekonomiska periferin så bör man kanske också ta reda på vad som gör 

staden attraktiv. Staden som fenomen kan med sin befolkningsstorlek och sitt relativa 

välstånd utgöra en plats för rikt socialt och kulturellt utbyte, men också en plats som ger 

möjlighet till en god hälsovård, utbildning, goda kommunikationsmöjligheter och en 

nyanserad arbetsmarknad. Det sociala, politiska och ekonomiska utbytet ger också 

möjligheter till innovation (Haughton & Hunter, 1996, s. 39). Det är nog inte någon 

vetenskaplig gåta att svara på varför städer växer, men det ska heller inte glömmas bort när 

man talar om den socioekonomiskt ojämna urbaniseringen. Särskilt när den ekonomiska 
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situationen för bönder som inte längre kan leva på jordbruket börjar bli ohållbar så är det 

kanske inte orimligt att chansa på storstaden. 

Under 1950- och 1960-talet växte centrala Mexico City med 5% per år, och detta var en 

migration som till stor del följde drömmen om staden, drömmen om ett gott storstadsliv och 

Mexico City var produktivt och kunde erbjuda mycket. Men under 70-talet slog en 

ekonomisk kris till och utvidgade handelsrelationer med USA bidrog till en decentralisering 

av många industrier, för att söka efter platser med billig arbetskraft. Generellt minskade 

urbaniseringen i omfattning under 1970- och 80-talet i just Mexico City, men dess 

socioekonomiska periferi växte istället (Aguilar & Ward, Cities, 20:1 2003, s. 10). Faktum är 

att den socioekonomiska periferin hade växt kraftigt ända sedan 1940-talet, när en 

omfattande industrialiseringsvåg svepte över staden och drev ut de fattiga i innerstaden i 

den geografiska och socioekonomiska periferin, till förmån för industriarbetare ur 

medelklassen (Davis, 2006, s. 68). Detta ska jag återkomma till i nästa avsnitt.        

5.4. Avskärmning och utrensning  

Segregationen i Latinamerika är extremt tydlig på många sätt. Rent geografiskt så lever ofta 

stora fattiga befolkningsmängder på relativt små ytor (Davis, 2006, s. 113). I exempelvis 

Santo Domingo, där låginkomsttagare och sluminvånare utgör två tredjedelar (ca 66%) av 

den totala befolkningen i staden, bor stadens rikare befolkning på ungefär fyra femtedelar 

(ca 80%) av stadens yta (Davis, 2006, s. 113). Det vill säga att 66% av befolkningen bor på 

endast 20% av den totala ytan. Man kan kanske av detta räkna ut att trångboddhet är en 

effekt av detta, och trångboddhet ska jag återkomma till senare i studien.  

Lika mycket som fattiga bönder, och andra som tvingats ut i stadens socioekonomiska 

periferi, får bosätta sig där de kan och har råd, så är det lika mycket stadens rikas förtjänst 

att segregationen upprätthålls (Davis, 2006, s. 115). Det är lätt att missuppfatta 

Latinamerikanska städers segregation som något slags stagnerat tillstånd som reproducerar 

sig självt, men det är enligt forskningen i själva verket mer av ett socioekonomiskt krig där 

statliga myndigheter och privata aktörer hela tiden kämpar för att hålla stadens fattiga ”i 

schack”. Gränser dras tydligt för att ruta in de fattiga och göra plats åt markägare, utländska 

investerare, elitära bostadsägare och pendlare ur medelklassen (Davis, 2006, s. 115). I denna 

bemärkelse bidrar segregationen till befolkningstillväxten i den socioekonomiska periferin 

genom rent intern befolkningsökning och genom minskade möjligheter att klättra på 
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samhällsstegen och integreras med staden i övrigt. Men denna avskärmning tar sig ibland 

ännu mer brutala och konkreta uttryck, i form av rena utrensningar och ”slumsaneringar” 

(Davis, 2006, s. 116).   

När markvärdena i Rio de Janeiro ökade kraftigt under 1970-talet så drev man systematiskt 

ut stadens allra fattigaste utanför stadens gränser, för att göra plats åt markspekulanter och 

investerare (Davis, 2006, s. 116). Men det var inget helt nytt fenomen att ”städa” upp i 

staden för långväga gäster. Mellan åren 1986 och 1992 fördrevs 160.000 av Santo Domingos 

sluminvånare, som levde mer centralt än vad makten ville tillåta när Dominikanska 

Republiken med pompa och ståt skulle fira Columbus upptäckt av den Nya Världen (Davis, 

2006, s. 121-122). Också inför OS i Mexico City 1968 fördrevs tiotusentals fattiga invånare till 

stadens geografiska periferi (Davis, 2006, s. 122). När centrala marker i Buenos Aires skulle 

privatiseras år 1976 revs över 90% av de centrala slumområdena, utan någon hänsyn till 

några alternativ eller någon ersättning, och gjorde 270.000 människor hemlösa (Zanetta, 

2004, s. 194-196).       

Vidare finns många historiska exempel på systematiska hinder för inflyttning till städerna i 

Latinamerika. Innan 1940-talet var den socioekonomiska kartan över Mexico City och många 

andra Latinamerikanska storstäder något mindre tydlig i sitt segregationsmönster(Aguilar & 

Ward, Cities, 20:1 2003, s. 10). Större delen av stadens fattiga bodde då i hyreslägenheter 

eller kåkstäder i centrala delar av dessa storstäder. Den snabba befolkningstillväxten i 

centrala Mexico City under 1950- och 60-talet, som jag redogjort för i föregående avsnitt, var 

en effekt av en industrialiseringsvåg som svepte över staden, och som också under ungefär 

samma period svepte över flera Latinamerikanska storstäder (Aguilar & Ward, Cities, 20:1 

2003, s. 10). För att bereda vägen åt industriarbetare från medelklassen så vidtogs hårda 

åtgärder mot stadens fattiga i Mexico City och flera andra städer, där innerstadens fattiga 

drevs ut ur staden (Davis, 2006, s. 68). Detta ritade om den socioekonomiska kartan över 

flera Latinamerikanska storstäder. Detta kan ses som en slags strukturell avskärmning som 

fick segregationen att ta sig tydligare geografiskt uttryck.  

Också kraftiga åtgärder mot de till staden inflyttande landsbygdsbefolkningarna, gjorde att 

stora slumområden började växa fram i Latinamerikanska storstäder såsom Mexico City 

under 1950- och 60-talet. I Mexico Citys och dess borgmästare, Ernesto Uruchurutus 
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ekonomiska tillväxtmodell som skulle utveckla staden, fanns ingen plats för varken stadens 

redan fattiga eller inflyttande fattiga bönder (Aldrich & Sandhu, 1995, s. 147). När SAP 

senare mer eller mindre tvingade bönder att söka sig till storstäderna så var de 

socioekonomiska barriärerna redan uppförda. Mellan stadspolitik och landsbygdspolitik, som 

följde IMF och Världsbankens visioner, hamnade de fattiga i kläm. 1900-talets andra hälft 

blev en stadsfattigdomens Big Bang och en period av framväxande slumområden av aldrig 

tidigare skådade mått (Davis, 2006, s. 175-176).  
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 6. Analys - Konsekvenserna 

Den snabba befolkningstillväxten i Latinamerikas storstäder är behäftad med en rad 

svårlösta problem. Det finns inte nog med ekonomiska medel att täcka upp för alla 

människor som söker ett drägligt liv i staden (Davis, 2006, s. 20). Men i den desperata 

situation som miljontals av tredje världens invånare befinner sig i, så får man söka egna 

lösningar.  

”Environmental problems become particularly serious where there is a rapid 

expansion in urban population with little or no consideration for the environmental 

implications, and for the institutional framework to ensure these implications are 

addressed. In most third world countries, urban populations have expanded without 

an associated expansion in the services and facilities essential for an adequate and 

healthy urban environment. Neither has much regard been given to the environmental 

implications of such rapid urban expansion – including the modification of earth’s 

surface (and local ecology), the changes wrought in the natural flows of water, and the 

demands made on the surrounding region for building materials for roads, car-parks, 

industries and other components of the urban fabric.” (Hardoy, Mitlin & 

Satterthwaite, 1995, s. 16) 

Detta citat sammanfattar väldigt bra vad följande sex avsnitt ska handla om. Jag kommer i 

denna del av arbetet att redogöra för och analysera sex olika konsekvenser av den snabba 

befolkningstillväxten i Latinamerikanska storstäders socioekonomiska periferi, som 

forskningen redovisar. 

6.1. Slumgeologi 

Huruvida det är olämpligt eller inte att bygga bostäder på vissa platser är ingen faktor som är 

av någon högre prioritet där slummen växer fram. Man tager vad man haver, eller kanske 

snarare vad som finns över (Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 1995, s. 53-54). I den meningen 

innebär den snabba urbaniseringen i Latinamerikanska storstäders periferi, i den mån 

slumbebyggelse är en effekt av denna, en rad riskmoment för de ekonomiskt missgynnade 

inflyttade människorna. Det finns nämligen ofta ekologiska eller geologiska anledningar till 

att vissa platser förblir formellt obebyggda (Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 1995, s. 16). 

Men i fattiga städer så existerar till synes inga stadsplaneringsprinciper, utan idén om att 

bevara öppna ytor och isolera giftig mark från bebyggelse är snarare helt ut- och invänd och 

ställd på huvudet (Davis, 2006, s.147). Resultatet liknar ett inferno; en farozon som kryllar av 
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dödliga risker. Den rapida industriella utvecklingen är också problem som än mer förvärrar 

situationen. Den bristfälliga stadsplaneringen i många av Latinamerikas största städer kan 

omöjligt svara mot denna utveckling, vilket leder till enorma miljöproblem (Hardoy, Mitlin & 

Satterthwaite, 1995, s. 63).  

Förorenade jordar, lerjordar med hög jordskredsrisk, djupt eroderade platser, branta 

bergssidor och rasbenägna flodstränder. Det finns exempel på slumbebyggelse som befinner 

sig på alla dessa olika typer av riskfyllda platser (Davis, 2006, s. 140-141). Också vid öppna 

dräneringar och öppna avlopp eller vid sopstationer för fast avfall är det inte helt ovanligt att 

slumbebyggelse växer fram i tredje världens och Latinamerikas megastäder (Hardoy, Mitlin 

& Satterthwaite, 1995, s. 53). Som sagt; man tager vad man haver. Det som gör 

problematiken än mer djup och svårtacklad är det faktum att det i fattiga städer inte finns 

ekonomiska medel att förebygga dessa risker eller ekonomiskt svängrum att syssla med 

riskhantering och katastrofhantering. Detta till skillnad från rika städer såsom Tokyo och Los 

Angeles, som också dessa hotas av en rad geologiska eller klimatologiska risker. I sådana 

städer är beredskapen god och landsomfattande försäkringar garanterar reparation och 

återuppbyggnad i händelse av en större katastrof (Davis, 2006, s. 143). I Latinamerikas 

fattiga storstäder finns inga sådana försäkringar. Slumbebyggelsen är inte ens legal till att 

börja med. Här finns bebyggelse som inte ens existerar på byråkraternas papper.     

I Caracas, huvudstad i Venezuela, bodde 2005 någonstans mellan 5 och 6 miljoner 

människor. Närmare 60% av dessa bodde i slumområden byggda på instabila bergssidor och 

i klyftor i den seismiskt aktiva Caracasdalen. Här finns lös och vattenfylld skiffer som en gång 

i tiden hölls på plats av vegetation, vegetation som idag är undanröjd för att bana väg åt 

slumbebyggelsen. Bebyggelsen är väldigt tät och frekvensen av jordskred bara ökar. Under 

00-talet skedde i genomsnitt två jordskred per månad i denna region (Davis, 2006, s. 141). 

Detta är bara ett av många exempel på de geologiska konsekvenserna av den informella, 

illegala bebyggelsen som följer den rapida urbaniseringen i tredje världen.   

Har man väl hamnat i slummen är man utsatt för betydligt högre risker på många olika sätt. 

Det är ingen direkt slump att de rangliga kåkstäderna är de första att rasa samman när väl en 

klimatologisk eller seismologisk katastrof infinner sig. Merparten av världens urbana 

befolkning är bosatt nära kanterna av aktiva tektoniska plattor och för världens fattiga är 
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risken högst att stryka med (Davis, 2006, s. 145). Precis som i Caracas fall så beror det inte 

bara på husens stabilitet, utan också var och hur, rent geografiskt och geologiskt, husen är 

placerade. Det är ofta så att den jord som finns över för den fattige också är den sämsta 

jorden, som ligger sämst till och är mest lättrörlig. Detta blir i kombination med den enkla 

bebyggelsen en livsfarlig zon vid händelse av en katastrof (Davis, 2006, 2. 144). En 

jordbävning är i tredje världens städer därför inte bara en jordbävning, utan också en 

”klassbävning”. Detta uttryck myntades av geografen Kenneth Hewitt för att beskriva det 

ojämna förstörelsemönstret vid många naturkatastrofer. Han exemplifierar detta genom en 

beskrivning av förstörelsen efter Guatemala-katastrofen i februari 1978, då 1,2 miljoner 

människor miste sina hem. I huvudstaden Guatemala City låg näst intill alla hem som 

totalförstördes (totalt ca 59.000) i stadens slumområden (Hewitt, 1997, s. 217-218). Det är 

alltså i allra högsta grad ett socioekonomiskt problem, som gör de utsatta ännu mer utsatta.     

En övervägande majoritet av de människor som lever under dessa förhållanden är 

låginkomsttagare, ofta i absoluta termer rent av fattiga människor. Och att de bosätter sig på 

sådana platser beror naturligtvis ytterst sällan på att de inte har vetskap om, eller inte räds 

riskerna. Att människor bosätter sig på sådana platser beror snarare på att det kostar dem så 

lite som möjligt rent ekonomiskt, men de är villiga att betala med sin hälsa och trygghet 

(Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 1995, s. 53).  Närheten till jobbet är också viktigt för de som 

bor i dessa slumområden, och det är inte ett alternativ att pendla från landsbygden, av 

ekonomiska och/eller infrastrukturella skäl (Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 1995, s. 53-54).            

6.2. Att leva i smuts 

Det socioekonomiska demografiska mönstret i Latinamerikas storstäder är mer än bara 

klassegregation. Livet i dessa städers, i vissa fall enorma slumområden, är inte bara ett liv 

mitt i klimatologiska, seismiska och andra yttre riskers frontlinje, utan det är också ett liv där 

mer interna risker är integrerade i vardagslivet. Hardoy, Mitlin och Satterthwaite skriver om 

de sanitära problemen i slumområden, som uttryckligen berör perifera stadsområden i 

städer såsom Rio de Janeiro, Caracas, La Paz och Lima, med flera. Här lever människor inte 

sällan vid öppna avlopp och dräneringar, vid sopstationer, på miljöfarliga industriområden 

eller nära stora motorvägar (Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 1995, s. 53). Enligt forskningen 

är det tydligt att det inte är nog med de yttre katastrofrisker som hotar, utan här hotar också 

rena hälsorisker i allra högsta grad.  
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Mike Davis uttrycker det drastiskt och brutalt, men än mindre osant; Dessa människor ”lever 

i skit” (Davis, 2006, s. 155). Återigen visar verkligheten prov på hur explosiv urbanisering, 

bristfällig stadsplanering och informella bosättningar ger katastrofala resultat; i flera 

Latinamerikanska storstäder är vattendrag och dricksvatten fullständigt kontaminerat och 

obefintlig avfallshantering skapar bakteriehärdar stora som kullar (Davis, 2006, s. 155). I Sao 

Paulos slumområden bor ca hälften av sluminvånarna vid reservoarer som förser staden 

med vatten. Här slängs avfall och även exkrementer i och kring reservoarerna och skapar 

nästan ett rent folkhälsoproblem för Sao Paulo (Davis, 2006, s. 153-154). På så sätt är den 

socioekonomiska ojämlikheten i Latinamerikanska storstäder inte bara ett problem för de 

socioekonomiskt missgynnade, utan det tycks enligt forskningen potentiellt sett kunna 

påverka i princip hela stadsbefolkningar.  

Den dåliga hygienen och det förorenade (dricks-)vatten som finns tillhanda för den 

Latinamerikanska slummens invånare är en av de absolut främsta dödsorsakerna i sådana 

områden (Davis, 2006, s. 159). De som åker dit hårdast är, kanske inte helt oväntat, barnen. I 

det förorenade vattnet och de öppna kloaker som så ofta ringlar sig genom dessa informella 

perifera stadsområden så frodas livsfarliga bakterier och parasiter såsom rundmask och 

hakmask och drabbar miljontals fattiga barn (Davis, 2006, s. 159). Det kanske allra mest 

tragiska, och på samma gång mest hoppingivande med en sådan dyster sanning är att många 

av de mag- och tarmsjukdomar som härjar, inte bara i Latinamerika, utan i slumområden och 

kåkstäder över hela världen, faktiskt kan förebyggas eller botas (Sclar, Garau & Carolini, 

Lancet , 365:2005, s. 901). Som exempelvis diarré, som för oss i västvärlden kanske inte är 

mycket värre än ovanligt lösa fekalier. Men vi har också tillgång, genom såväl utbud som 

ekonomiska medel, till läkemedlen, och det är tämligen lätt för oss att förebygga den 

näringsbrist och uttorkning som diarré kan innebära genom att helt enkelt äta och dricka när 

det värsta är över. Det är i sig hoppingivande att många mag- och tarmsjukdomar som följer 

den sanitära problematiken i fattiga Latinamerikanska stadsområden kan botas och 

förebyggas. Det tragiska å andra sidan är att människor dör till följd av att medlen inte finns 

att just bota och förebygga. Det är en möjlighet utom räckhåll för alltför många människor.   

Den socioekonomiska aspekten i det hela ligger i var dessa områden finns, varför de finns 

där och hur utsatta de är. Det är onekligen en socioekonomisk fråga varför slummen är så 

utsatt för alla dessa risker. Och för att vidare belysa maktlösheten hos den socioekonomiskt 
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missgynnade befolkningen i Latinamerika så utgör Mexico City ett bra exempel. Under den 

heta och torra årstiden blåser stoft från fekalier in över Mexico City från Texcocosjön och 

sprider tyfus och gulsot (Davis, 2006, s. 160). När detta sker kan man säga att Mexico Citys 

invånare bokstavligt talat andas in skit. De mest exponerade och utsatta är enligt 

forskningen som vanligt de som är minst skyddade, såväl fysiskt som ekonomiskt, något som 

inte minst Mike Davis redogör för (Davis, 2006, kap 6, 140-165).          

6.3. Industrins bidrag 

När det ska byggas illegala eller informella bosättningar så får naturligtvis inte marken vara 

alltför attraktiv, eftersom det innebär stor risk för att bli bortkörd av formella 

markockupanter i form av aktörer på bostadsmarknaden eller företag. Det är inte heller 

troligt att få tag i attraktiv mark särskilt billigt (eller gratis). Men det finns mark även för de 

fattiga att ockupera, så långe den inte är attraktiv som sagt (Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 

1995, s. 53). Så ritas den socioekonomiska kartan i Latinamerikanska storstäder. Därför 

hamnar också många fattiga på mark som är förgiftad på ett eller annat sätt. Det kan handla 

om närheten till industriellt avfall, till förorenade vattendrag eller till en miljöfarlig industri i 

sig. I ett fall med bosättningar intill en industri eller ett industriområde handlar det också 

ofta om närheten till jobb, och det förekommer att industrier tillhandahåller billig uthyrning 

av sådan mark för att locka billig arbetskraft (Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 1995, s. 53-54). 

Det är inte heller särskilt högt värderat att lägga företagskapital på att rensa upp runt 

industrier i delar av städer som ändå bara domineras av fattiga och kanske även 

”papperslösa” människor (Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 1995, s. 69). 

I frånvaron av effektiva statliga åtgärder och regleringar gällande industriell avfallshantering 

förekommer det i stor utsträckning att industriellt giftigt avfall dumpas i naturen, på ett eller 

annat sätt. Det finns inte ens i alla länder något regelverk som ens definierar vad som är 

giftigt och inte. Detta problem återkommer frekvent över hela tredje världen, och inte minst 

i Latinamerikanska storstäder (Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 1995, s. 65-66). Inte nog med 

att statliga eller kommunala miljöregleringar, regelverk och åtgärdsprogram knappt är 

befintliga eller högst bristfälliga i en stor del av Latinamerikas storstäder, det är också väldigt 

dyrt att tillhandahålla säker avfallshantering och bearbetning av giftiga ämnen. Sådana 

pengar finns inte att tillgå och ytterst få privata aktörer har något intresse av att lägga stora 

delar av sitt vinstkapital på att säkerställa god avfallshantering (Hardoy, Mitlin & 
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Satterthwaite, 1995, s. 65-67). Detta i interaktion med den fattiga befolkningen i städernas 

slum leder ibland till olyckor. Häri ligger det socioekonomiska problemet i sammanhanget. 

Mike Davis skriver: 

”Samtidigt som naturgivna risker förstoras av den urbana fattigdomen, skapas nya och 

artificiella faror genom fattigdomens interaktion med giftiga industrier, anarkisk trafik 

och kollapsande infrastruktur” (Davis, 2006, s. 147) 

Vidare ger Davis några exempel på Latinamerikanska städers slumdistrikt där dessa områden 

närmast står dränkta i föroreningar från oljeledningar, kemiska industrier och raffinaderier; 

Iztapalapa i Mexico City, Cubatao i Sao Paulo och Belford Roxo i Rio de Janeiro (Davis, 2006, 

s. 147).  

Vad blir då följderna av detta? För att belysa ett exempel så exploderade en bensinledning i 

ovan nämnda Cubatao (Sao Paulo) i februari 1984 och brände ca femhundra personer till 

döds i intilliggande kåkstäder. Samma år exploderade en av Pamex anläggningar för flytande 

naturgas i San Jaunico i Mexico City och dödade över 2000 sluminvånare (Davis, 2006, s. 

148). Detta är tydliga och väldigt uppmärksammade exempel, och kanske beror 

uppmärksamheten på just det faktum att det är så konkreta händelser.  

Men uppmärksamheten behöver inte nödvändigtvis göra att någon tänker om. Under 1970- 

och 80-talet flyttades en stor del av USA:s tillverkning av asbest till Mexiko och Brasilien 

(Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 1995, s. 68). Här kunde asbestindustrierna slippa betala 

höga löner och också slippa undan höga kostnader för säkerhetsförvaltning i länder som 

Mexiko och Brasilien (Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 1995, s. 69). På detta sätt 

reproduceras enligt forskningen den socioekonomiska konsekvensbilden även genom 

influenser från väst (se Davis, 2006). Men den omedelbara närheten till industrierna och de 

riskfaktorer som omger dem rent geografiskt, i form av kemiskt avfall, gas- och 

koldioxidutsläpp, samt explosionsfarliga eller brandfarliga ämnen, är inte nog för att 

kartlägga industrins påverkan på slummen och fattiga stadsdelar. Inadekvata avlopp och 

dålig avfallshantering leder till att hälsofarliga ämnen sprider sig med såväl luft som vatten. 

Detta påverkar hela städer, men framförallt de för dessa faror exponerade sluminvånarna 

och fattiga, som inte har möjlighet att få rent vatten från någon kran eller något reningsverk 

(Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 1995, s. 71-72).   
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6.4. Kvantitativ vattenbrist 

Det är inte bara kvalitén på tillgängligt vatten och andra hälsonödvändiga resurser som är 

högst bristande i Latinamerikanska storstäders periferi. Det är inte heller ovanligt att det inte 

finns tillräckliga kvantiteter. Till informella bosättningar dras sällan kommunala 

vattenledningar och om det finns vattenledningar så är det inte ovanligt att det är privata 

aktörer som tillhandahåller dessa och att de tar ett mycket högre literpris än det kommunala 

priset; upp till 100 gånger så högt (Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 1995, s. 42). 

De låga kvantiteter vatten som finns tillhanda i Latinamerikanska storstäders periferi ställer 

till en rad svårlösta problem. Man kan tänka sig att kvantiteten i viss mån också styr kvalitén, 

eftersom att väldigt många människor ofta måste samsas om samma källa vatten. I vissa 

slumområden och fattiga stadsdelar finns kommunalt vatten att tillgå, om än samma tapp 

måste delas med hundratals andra människor och vissa tappar eller vattenpumpar funkar 

bara under ett visst antal timmar varje dag (Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 1995, s. 43). 

Kvantiteterna är väldigt knapphändiga för skötandet av personlig hygien, för att kunna tvätta 

och för att kunna laga mat. Så vattenproblemet i Latinamerikanska storstäders slumområden 

och fattiga stadsdelar kan utifrån forskningens konstateranden ses som både ett kvalitativt 

och kvantitativt problem.  

År 1995 levde tre miljoner människor i Mexico City utan tillgång till något avlopp. Samma år 

saknade fyra miljoner invånare i Buenos Aires tillgång till ledningsvatten och ca sex miljoner 

av Buenos Aires invånare saknade tillgång till avlopp (Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 1995, 

s. 44). För att finna sådana siffror i ett Europeiskt sammanhang får vi gå tillbaka till 1800-

talets första hälft och industrialiseringens påskyndande av urbaniseringen i Europa (se Davis, 

2006, s. 154-155). Detta visar på vilka enorma skillnader det rör sig om, mellan västvärlden 

och delar av tredje världen. Men detta handlar naturligtvis inte bara om 

befolkningstillväxten i sig, utan också om vilka politiska och ekonomiska förutsättningar det 

finns eller går att skapa sig för att lösa problematiken.  

Skrämmande nog, men desto bättre för Latinamerikansk del, är att de kvantitativa 

tillgångarna på vatten och avloppsledningar och dylikt, är betydligt bättre i Latinamerika än 

stora delar av båda Afrika och Asien (Davis, 2006, s. 156). Detta indikerar hur allvarlig krisen 

är på global skala. Det tycks förefalla sig att hur illa ställt man än har det så finns det alltid 

någon som har det sämre.        
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6.5. Trångboddhet och överbefolkning 

Det är sällan rymliga markpartier som stadens fattiga får samsas om (Hardoy, Mitlin & 

Satterthwaite, 1995, s. 45). Åtminstone om man ställer det i förhållande till den enorma 

befolkningstillväxt som får Latinamerikanska storstäder att svälla över bristningsgränsen. 

Idag bor ca 23 miljoner människor i Mexico Citys storstadsregion (Davis, 2006, s. 15) och vid 

århundradets mitt beräknas 50 miljoner människor bo i denna megastad (Garza, Cities, 16:3 

1999, s. 154). Alla dessa människor utgörs naturligtvis inte av fattiga och socioekonomiskt 

missgynnade, men i såväl Mexiko som i Argentina och Brasilien utgör slumbefolkningen från 

20-35 % av ländernas totala stadsbefolkning (Davis, 2006, s. 34). Det vore med andra ord 

ingen statistisk avvikelse för det framtida Mexico City, om minst 10 miljoner vore 

sluminvånare. Dessa måste samsas om relativt små landytor. Resultatet blir trångboddhet, 

som i sig kan leda till en rad problematiska konsekvenser. 

 Till exempel luftburna infektioner, såsom tuberkulos, eller olika typer av influensa, kan 

sprida sig som löpeldar i slummen på grund av trångboddheten, det vill säga den nära 

kontakten med andra som kan vara smittade, och på grund av det dåliga immunförsvar som 

många i dessa områden har, som en följd av näringsbrist. Den yttersta konsekvensen av 

detta är inte sällan att människor dör (Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 1995, s. 45). När 

familjer om 8-10 personer måste dela på kyffen som får svenska studentkorridorsrum att se 

ut som stora lyxsviter så låter inte smittan vänta på sig. Det är inte ovanligt att kåkstäder 

inhyser människor med mindre än en kvadratmeter per person (Hardoy, Mitlin & 

Satterthwaite, 1995, s. 45). Trångboddhet är bara ytterligare en påskyndande faktor i 

spridningen av smittor. Varmt klimat påskyndar också multipliceringen av bakterier och 

detta i kombination med trångboddheten ger väldigt dåliga förutsättningar för god hälsa 

(Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 1995, s. 47).   

Trångboddheten är inte bara en förhöjande smittoriskfaktor utan också en förhöjande 

brandriskfaktor. I slumområden i Latinamerikanska storstäder såsom Lima, Sao Paulo och 

Mexico City ligger lättantändliga kåkstäder otroligt tätt intill varandra och ofta är de familjer 

som här inhyses beroende av öppen eld för uppvärmning och matlagning. En liten olycka 

med fotogen eller gasol inblandat kan få enormt förödande konsekvenser i form av 

storbränder som fullkomligt röjer undan hundratals eller tusentals hem (Davis, 2006, s. 145). 

Den inadekvata, eller rent av obefintliga infrastrukturen hjälper inte direkt till att förmildra 
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skadorna av sådana händelser. I slummens trånga gränder kan få räddningstjänstfordon 

komma fram (Davis, 2006, s. 146).  

Även om viss statistik finns, gällande bränder i slumområden i såväl Latinamerika som i 

Afrika och Asien, så behöver det som ibland kanske ser ut som en olycka inte alls vara en 

olycka. Markspekulanter är väl medvetna om riskerna med trångboddheten och kan därför 

utnyttja situationen för egen vinning. Det förekommer nämligen att exploatörer hellre 

bränner ner kåkstäder än väntar på rivningsorder eller tar kostnader för rättegång. Det är 

rätt och slätt mordbränder, som är lätta att täcka upp eftersom att alla vet om vilka risker 

trångboddheten är behäftade med, och dessa risker är tacksamma att använda till sitt 

försvar för att få det att verka som en olycka (Davis, 2006, s. 146).  

Huruvida det är bekvämt eller inte att bo trångt är nog bland sluminvånarnas minsta 

problem. De ovan belysta problemen kan alla enligt forskningen på området mer eller 

mindre vara en effekt av överbefolkning och trångboddhet. Då menar jag även sådana 

problem som jag belyst i tidigare avsnitt, såsom resursbrist, jordskred och dålig tillgång på 

rent vatten.        

6.6. Ökad risk för trafikolyckor 

Ett av samtidens kanske största miljöproblem är biltrafikens påverkan på miljön och den 

globala uppvärmningen. Ett dilemma som säkerligen till viss del vilar på det västerländska 

samvetet är tredje världens industriella utveckling och kraftigt ökande bilindustri (Davis, 

2006, s. 150). Eftersom vi i västvärlden har kunnat göra pengar på de miljömässiga misstagen 

med kraftig bilanvändning och en industriell utveckling som genererat massor av miljöfarliga 

utsläpp genom åren, borde väl även tredje världen få den chansen nu, för att ta sig upp ur 

sina fattigdomsfällor? Men hur hållbart är det egentligen? 

I tredje världen och inte minst i Latinamerika sker nu en oroväckande omfattande 

motorisering, samtidigt som infrastrukturen är fullständigt kaotisk (Davis, 2006, s. 150-151). 

För städerna i stort är problemet de farliga ozonvärden som den ökade biltrafiken bidrar till. 

Även låginkomsttagare har ofta tillgång till bil, men då talar vi om billiga skrothögar och 

uråldriga fordon med tvåtaktsmotorer som släpper ut tio gånger så mycket miljöfarliga 

partiklar som moderna bilar. Och dessa fordon kryllar det av i städer såsom Mexico City och 
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Sao Paulo, som är två av de storstäder i världen som ligger på de allra högsta 

luftföroreningsvärdena (Davis, 2006, s. 151). 

Den rumsliga och socioekonomiska aspekten i sammanhanget ligger inte bara i det faktum 

att sluminvånare i städernas socioekonomiska periferi lättare exponeras för luftföroreningar 

och att de inte har möjlighet till samma hälsoskydd. Ett mer konkret problem är 

kombinationen av ökad bilanvändning och kaotisk infrastruktur (särskilt i slumområden). 

Mike Davis skriver; ”Resultatet av denna kollision mellan trafikstockning och urban fattigdom 

är rena blodbadet” (2006, s. 150). Totalt så dödas mer än en miljon människor i tredje 

världens trafikolyckor varje år, och över 60% av dessa är personer som aldrig själva ägt eller 

kommer att äga en bil (Davis, 2006, s. 150). Även om Kinesiska och Indiska städer står för en 

väldigt stor del av trafikrelaterade dödsolyckor, så är detta också ett allvarligt problem i 

många Latinamerikanska storstäder, däribland just Mexico City och Sao Paulo (Davis, 2006, s. 

151).     

Motoriseringen är inte, till särskilt stor del, i sig en konsekvens av en kraftig 

befolkningstillväxt i Latinamerikanska storstäders socioekonomiska periferi, utan det är just 

stadens dåliga anpassning till denna befolkningstillväxt som gör bilismen och det ökade 

bilanvändandet till något livsfarligt för slumdistriktens invånare (Davis, 2006, s. 150).     
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7. Diskussion 
Om man skulle göra tematiska kartor över Latinamerikanska storstäder, såsom Mexico City, 

Sao Paulo, Lima och Caracas, baserade på de fakta forskningen redovisar gällande de 

socioekonomiska konsekvenserna av den kraftiga befolkningstillväxten i Latinamerikanska 

storstäders periferi, skulle man förmodligen ganska snabbt kunna se det socioekonomiska 

mönstret. En konkret bild av den socioekonomiskt ojämna urbaniseringen och hur den 

uttrycker sig i det geografiska rummet.  

Som nämnt redan i inledningen så finns det många fler socioekonomiska konsekvenser av 

denna kraftiga befolkningstillväxt, som inte faller inom ramarna för rumsliga och geografiska 

aspekter. Ändock kan man, av forskningsanalysen att döma, konstatera att bara de 

geografiskt bundna socioekonomiska konsekvenserna utgör en mycket svår problematik. På 

det sättet gör denna litteraturstudie det inte särskilt mycket lättare att förstå vidden av 

problemen med fattigdom och segregation som fenomen, utan snarare lättare att inse hur 

många olika problem som kan samverka och förstärka situationen. Forskningsanalysen kan 

om möjligt också hjälpa oss att inse hur lite vi faktiskt vet om hur det är att leva i den 

socioekonomiska periferin.  

7.1. Sammanfattande diskussion 

I analysdel 1 fick jag genom forskningen fram att strukturanpassningsprogrammens 

upprättande gjorde att Latinamerikanska bönder var tvungna anpassa sig till den 

internationella livsmedelsmarknaden, där de konkurrerades ut och utarmades, vilket ledde 

till en kraftig migration från landsbygden till storstäderna. Forskningen visar också att det 

politiska våldet som i omgångar härjat i flera Latinamerikanska stater slagit hårt mot 

bönderna, som i flykt från våldet flyttat till storstäderna. Vidare analyserade jag de orsaker 

som forskningen redovisar bakom den mer frivilliga och lyckosökande urbaniseringen i 

Latinamerika, vilket enligt forskningen också är en högst befintlig typ av urbanisering. 

Forskningen visar även att man genom politiska åtgärder medvetet pådrivit och upprätthållit 

segregationen i vissa Latinamerikanska storstäder.  

De orsaker som forskningen redovisar tycks ge en bild av en landsbygdsbefolkning som inte 

har råd att stanna på landsbygden och därför tvingas flytta till staden, där fler möjligheter 

och arbetstillfällen finns att finna. Samtidigt ger forskningen bilden av att flera av 

Latinamerikas storstäder varken har viljan eller den ekonomiska och politiska möjligheten att 
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tjäna alla sina medborgare likvärdigt, och att segregationen därigenom reproduceras. I 

förlängningen innebär detta en fortsatt växande socioekonomisk periferi.  

I analysdel 2 kunde jag genom forskningen identifiera sex rumsliga och socioekonomiska 

konsekvenser av de orsaker jag redogjort för ovan. Forskningen visar att slum och informell 

bebyggelse, när den överskrider stadens fysiska och ekonomiska möjligheter tenderar att 

växa fram på platser där geologin egentligen inte klarar bebyggelse. Därför orsakas ras och 

jordskred med mera. Forskningen visar också att många Latinamerikanska storstäder inte är 

rustade med vatten- och avloppssystem för en så snabb befolkningstillväxt som sker i den 

socioekonomiska periferin, vilket leder till att många tvingas leva i extremt ohygieniska 

miljöer, vilket i sin tur påverkar hälsan. Industrin saknar enligt forskningen regelverk för 

avfallshantering i många Latinamerikanska stater och storstäder, varpå giftigt avfall dumpas 

utan miljöhänsyn. Slumområden växer inte sällan fram runt sådana industrier, eftersom det 

innebär närhet till jobb, och därför drabbas dessa områden hårt av effekterna av den 

bristfälliga avfallshanteringen. Forskningen visar också att det i många av Latinamerikas 

slumområden råder rent kvantitativ brist på vatten, som en effekt av en ohållbar 

urbanisering och kommunal oförmåga att tillgodose hela storstäder med vattenledningar, 

vilket leder till försämrade möjligheter för de socioekonomiskt missgynnade att sköta 

exempelvis hygien och laga mat. Forskningen visar att vissa Latinamerikanska slumområden 

växt fram på alldeles för små ytor i förhållande till den kraftiga befolkningstillväxten, vilket 

lett till överbefolkade stadsdelar med trångboddhet och rapid smittospridning som följd. 

Forskningen visar också att Latinamerikanska storstäders infrastruktur och bilism är föga 

anpassad till slumdistriktens utseende och sårbarhet inför trafikering. Samtidigt säger 

forskningen att den kraftiga befolkningstillväxten i Latinamerikanska städers 

socioekonomiska periferi ökar olycksrisken alltmer, eftersom infrastrukturen inte är 

anpassad efter slumdistriktens kaotiska bebyggelse.  

Forskningen tycks genom min analys ge en bild av att den kraftiga befolkningstillväxten, som 

i och med stadens begränsningar ofta förpassas till den socioekonomiska periferin, leder till 

en rad rumsliga problem, både för människorna som själva bor i den socioekonomiska 

periferin, och för staden i stort. Det ger en bild av att en så snabb urbanisering som präglat 

Latinamerika sedan 1950-talet inte är hållbar, kanske i synnerhet i ett så ofta politiskt 

problemdrabbat geografiskt områden såsom Latinamerika.          
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7.2. Ett geopolitiskt dilemma 

Det jag har redovisat utgör bara en liten del av en större och mer omfattande problematik, 

som fortsätter att plåga världens fattiga och som fortsätter gnaga på västvärldens bräckliga 

samvete. Förhållandet mellan vi och dem, och mellan vad västvärldens agerande ger för 

effekter i andra delar av världen, är kanske närmare förbundet än vi kanske själva vill kännas 

vid. Världen har krympt med globaliseringen (Stiglitz, 2003, s. 19-20), men geografiskt sett 

skiljer fortfarande hav, berg och floder oss åt, och därför blir kanske inte heller effekterna 

fysiskt påtagliga nog för att vi ska reagera kraftfullt och konstruktivt nog. På så sätt är den 

rumsliga aspekten särskilt intressant och på så sätt är det socioekonomiskt ojämna mönstret 

tydligt över hela världen, inte bara mellan Europa och Latinamerika, eller mellan landsbygd 

och stad, eller mellan centrum och periferi.  

Det geopolitiska dilemmat ligger delvis i det geografiska avståndet. Man kan naturligtvis 

diskutera huruvida medvetenhet om, och fysisk närhet till svår fattigdom får människor att 

agera annorlunda. Om korrelationen var sådan att ju närmare belägen fattigdom, desto 

större benägenhet att hjälpa, så skulle ju avskärmningen och den ständigt reproducerade 

segregationen i tredje världens länder kunna reduceras nationellt eller kommunalt. Men så 

ser inte verkligheten ut. Är det då ett geopolitiskt dilemma? Det bör åtminstone beaktas att 

Latinamerikanska politiker, instanser och företagare kanske mer eller mindre agerar 

marionetter under större globala maktstrukturer. Med det i åtanke kan man också fundera 

på huruvida det socioekonomiskt ojämna geografiska mönstret, såväl globalt som lokalt, är 

en slump eller inte.  

Det blir på lokal nivå en fråga om att rätta in sig i det globala ledet. Även i Europa växte den 

socioekonomiska periferin i början av västvärldens industrialisering, men det gick inte alls 

lika snabbt och det hela har jämnat ut sig med tiden (Davis, 2006, s. 12). I Latinamerika har 

industrialiseringen och anpassningen till de globala ekonomiska maktstrukturerna skett på 

västvärldens villkor och så intensivt att det närmast blivit en chockartad politisk krock 

(Stiglitz, 2003, s. 21). Ur denna krock faller spillrorna ännu, spillror i form av utkonkurrerade 

bönder och mänskligt översvämmade slumområden.  Men icke att förglömma är den 

korruption och det politiska kaos som försvårat för Latinamerikanska stater att effektivisera 

sina marknader och skapa den stabila ekonomi och det stabila politiska klimat som krävs för 

att övervinna problemen (Gomes & Gomes da Silva, Building research and information, 33:5 
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2005, s. 430). Den politiska krocken är lika mycket en effekt av Latinamerikanska politikers 

motstridighet och icke-demokratiska handlande, som en effekt av västvärldens nonchalans 

gentemot Latinamerikas regionala och lokala behov (Se Wibbels, Roberts, Studies in 

Comparative International Development, December 2010, s. 383-409).  

7.3. För vidare forskning - Ett hållbart Latinamerika? 

Att belysa tredje världens, och i sammanhanget mer specifikt Latinamerikas, 

socioekonomiska ojämlikhet och dess geografiska uttryck, ger oss också en bild av de 

miljöproblem som finns i dessa delar av världen. Den rapida urbaniseringen i städernas 

socioekonomiska periferi är inte bara ett problem för människorna själva, utan även för 

miljön och den hållbara utvecklingen. Uppifrån och ner är problemen närmast en effekt av 

en kaotisk politisk situation. Hardoy, Mitlin & Satterthwaite skriver: 

”The very poor environmental conditions evident in most Third World cities are also 

an expression of the difficult circumstances in which most Third World countries find 

themselves. Stagnant economies and heavy debt burdens do not provide an 

appropriate economic base from which to develop good governance” (Hardoy, Mitlin 

& Satterthwaite, 1995, s. 21) 

Den kraftiga befolkningsökningen i kombination med den makroekonomiska och politiska 

situationen bäddar för detta destruktiva mönster av växande städer som inte är hållbara för 

ens hälften av sin folkmängd (Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 1995, s. 107).  

Nerifrån och upp skapar också fattigdomen problem som berör alla i staden och i 

förlängningen kanske hela världen. Ett konkret exempel återfinner vi i Sao Paulo, ett 

exempel som jag nämnt tidigare (se avsnitt 6.2. eller Davis, 2006, s. 153-154), att slummens 

nedsmutsning förorenar vattenreservoarerna som ska försörja hela staden med vatten. Jag 

har tidigare också nämnt att låginkomsttagare i Latinamerika inte sällan skaffar bilar, men då 

billiga och allt annat än miljövänliga bilar, som öppnar upp en marknad för gamla skrothögar 

som spyr ut gifter i atmosfären och skapar farliga ozonvärden (se avsnitt 6.6. eller Davis, 

2006, s. 151).   

Hur ska Latinamerikanska städer kunna skapa sig en hållbar framtid? Och hur ska vi kunna 

skapa en hållbar globalisering och en hållbar värld när verkligheten ser så ohållbar ut för så 

många miljoner människor, i såväl Latinamerika som i Afrika och Asien? Kanske borde vi söka 
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att finna ekonomipolitiska lösningar som är väl anpassade efter olika geografiska och 

politiska regioner, istället för att förlita oss på att den globala marknadens inneboende 

ekonomiska mekanismer ska lösa alla problem med tiden. ”The growing interest in urban 

environmental problems is based too much on Northern perceptions and precedents”, 

skriver Hardoy, Mitlin & Satterthwaite (1995, s. 21).  

Geopolitiken är också extra intressant och extra viktig på det sättet att i en värld med så 

omfattande ohållbarhet och så omfattande fattigdom som den värld vi lever i idag, så är vi 

alla mer eller mindre förlorare. I längden drabbas vi alla om vi inte kan få bukt med 

miljöproblemen. Det krävs en insikt om att resursutnyttjandet måste effektiviseras även i 

Latinamerika och övriga tredje världen, och inte bara exklusivt i västvärlden, för att en 

hållbar utveckling och en hållbar framtid ska bli en global verklighet. Detta kan inte ske utan 

ekonomisk och politisk stabilisering (Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 1995, s. 21-23).  

Ett kanske mer konkret, geografisk bundet dilemma än det geopolitiska dilemmat är de 

bromsklossar som väderförhållanden och tektonisk aktivitet kan innebära för såväl 

ekonomisk utveckling som för hållbart stadsplanerande och byggande. Flertalet av 

Latinamerikas länder är högst känsliga för naturkatastrofer samtidigt som stora delar av 

Latinamerika utgör några av världens mest naturkatastrofdrabbade områden. Ekonomiska 

resurser som går åt till undanröjning och upprustning efter katastrofer hinner inte återhämta 

sig och användas till hållbart byggande innan nästa katastrof står för dörren (Gomes & 

Gomes da Silva, Building research and information, 33:5 2005, s. 430).   

Det hela tycks te sig som en ond cirkel, med explosionsartad inflyttning till storstäderna, 

samtidigt som den ekonomiska belastningen och de ekonomiska hindren för att uppnå en 

hållbar utveckling bara växer. Att staden inte är hållbar gör att många människor blir ytterst 

exponerade för såväl naturkatastrofer som industriella föroreningar, samtidigt som fler 

människor tillkommer och gör staden än mindre hållbar. Fattigdomen i Latinamerika, som till 

viss del är en effekt av just den snabba befolkningstillväxten, förstärker problematiken 

ytterligare. Gomes & Gomes da Silva skriver att det också är otroligt svårt att sätta miljön 

och hållbar utveckling som en hög nationell prioritet i en region med omfattande fattigdom 

och ekonomisk instabilitet (Gomes & Gomes da Silva, Building research and information, 

33:5 2005, s. 437).  
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Kanske skulle det behövas vidare forskning på detta område, för att till fullo förstå varför 

problemen blir så många och så svårlösta som min forskningsanalys vittnar om. Det jag 

diskuterat ovan i just detta avsnitt kanske skulle kunna verka föremål för just vidare 

forskning, och kanske skulle det också förtydliga problematikens kärna.  
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8. Slutsats 

Enligt forskningen på området tycks det finnas en koppling mellan Latinamerikas rapida 

urbanisering och makroekonomiska och makropolitiska strukturer. De problem som denna 

kraftiga urbanisering skapar tar sig enligt forskningen rent rumsliga uttryck, genom 

segregation, socioekonomiska barriärer och miljöproblem som reproduceras genom en 

utbredande fattigdom.   

Genom en forskningsöversikt kunde jag i detta arbete identifiera fyra orsaker bakom 

befolkningstillväxten i Latinamerikanska storstäders socioekonomiska periferi, från 1950-

talet fram till idag; 1. SAP utarmade Latinamerikanska bönder genom sin internationella 

marknadspolitik, vilket ledde till att en kraftig migration från landsbygd till stad satte fart.    

2. Det politiska våldet i Latinamerika har slagit hårt mot Latinamerikanska bönder och tvingat 

dem att fly från landsbygden till städerna. 3. Moderniseringen av Latinamerikanska 

storstäder och ekonomisk tillväxt i dessa har lockat människor från den Latinamerikanska 

landsbygden under 1900-talets senare hälft, men 70-talets tillbakagång i ekonomin lämnade 

många av de till staden sökande arbetslösa. 4. Lokala politiker och myndigheter har med 

hjälp av politiska medel upprätthållit segregationen i Latinamerikanska storstäder, för att 

hålla uppe en vacker och icke-förfallen innerstadsfasad.  

Genom forskningsöversikten kunde jag också identifiera sex konsekvenser av denna 

befolkningstillväxt; 1. Informella bosättningar tenderar att byggas på geologiska riskområden 

när slummen blir överbefolkad, vilket ökar risken för exempelvis jordskred. Dessa 

bosättningar är också särskilt känsliga för geologiska, seismologiska och topografiska 

katastrofer. 2. Latinamerikanska storstäders bristfälliga vatten- och avloppssystem kan 

generellt inte tillgodose den tätt befolkade socioekonomiska periferin, vilket leder till dålig 

hygien och hälsa. 3. Slumområden tenderar att växa fram i närheten av industrier (och 

tvärtom) som genererar giftiga utsläpp, vilket leder till att människorna i den 

socioekonomiska periferin utsätts för stora hälsorisker. 4. Många Latinamerikanska 

storstäder kan inte tillgodose sina sluminvånare med vatten, vilket försvårar möjligheten till 

exempelvis skötandet av hygien och matlagning. 5. Latinamerikanska slumområden växer 

ofta fram på små ytor som måste svara mot den kraftiga befolkningstillväxten, vilket leder till 

trångboddhet och i förlängningen smittospridning. 6. Infrastrukturen i många 
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Latinamerikanska storstäder är inte anpassad till den kraftiga befolkningstillväxten. Den 

dåliga infrastrukturen i slummen leder till många dödsolyckor. 

  

  



36 
 

9. Personliga reflektioner 

Det finns utöver vad detta arbete kan redogöra för en rad olika orsaker till den snabba 

befolkningstillväxten i Latinamerikanska storstäders socioekonomiska periferi. Vad jag 

utifrån den forskning jag analyserat kan konstatera är att det inte nödvändigtvis handlar om 

en medveten vilja att modernisera sig, utan om vad som måste göras för att överleva i den 

värld vi lever i idag. Den evolutionistiskt starke tycks inte längre vara den som är störst och 

starkast, utan den som sitter på de lukrativa resurserna och de största kapitalen. 

Överlevaren tycks inte längre vara den som jagar effektivast, utan den som bäst klarar 

anpassningen till globaliseringen. Liksom i alla spel finns det även i detta spel ett gäng 

förlorare. Den yttersta socioekonomiska konsekvensen av den snabba urbaniseringen i 

Latinamerikanska storstäder och dess perifera områden är i drastiska ordalag lidande och 

död. Den yttersta geografiska konsekvensen är ohållbara städer och en krock mellan naturen 

och människans desperata medel för att följa med i globaliseringen och överleva. 

Såväl samhälle som stads- och naturlandskap förändras med tiden, och faktum är att de alla 

samverkar och beror av varandra. Kartan över Latinamerika har förändrats drastiskt sedan 

1950-talet och kommer förmodligen att fortsätta förändras drastiskt framöver, med den 

kraftiga befolkningsökning som råder och väntas fortsätta råda (Davis, 2006, s. 16). Frågan är 

om Latinamerikanska storstäder kommer hinna ikapp befolkningstillväxten och reducera 

såväl socioekonomisk ojämlikhet som miljöproblematik. När Mexico City har svalt sina 

kranskommuner och blivit den megastad med ca 50 miljoner invånare, som staden befaras 

bli till mitten av detta århundrade (Garza, Cities, 16:3 1999, s. 154), kan då en hållbar 

stadsutveckling hunnit implementeras och förverkligas? Kan staden då bära den enorma 

belastning som 50 miljoner människor innebär?  

Det ser onekligen dystert ut för den hållbara stadsutvecklingen i Latinamerikanska 

storstäder. Om förändringar ska ske, i vilken ände ska vi då börja förändra? Kanske behöver 

något göras åt de globala maktstrukturer som driver på denna okontrollerade urbanisering, 

kanske behövs den lokala makten styrkas och ges svängrum, kanske behöver folket få större 

inflytande över sin egen framtid. Vad som än behöver göras och vad som än händer så kan vi 

vara säkra på att Latinamerika, liksom resten av världen, är föränderligt. Den karta som ritas 

idag är inte aktuell om 40 år, och kanske är detta ett viktigare faktum än vad de globala 

maktstrukturerna och den globala marknaden vill erkänna. Allt eftersom stadsgeografin 
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förändras måste kanske också geopolitiken förändras för att den värld vi lever i ska kunna 

vara hållbar. Men låt oss inte tro att det i föränderligheten bara väntar elände. Det kanske 

mest kittlande och lockande, men samtidigt också det mest oroväckande med framtiden är 

att vi inte har en aning om vad som faktiskt kommer att ske. Enligt forskningen som ligger till 

grund för min studie så tycks det finnas sätt att förmildra de omständigheter som driver på 

den ojämna urbaniseringen. Om strukturella förändringar kan komma till stånd, och om den 

Latinamerikanska marknaden kan regleras mer lokalt, så kan kanske Latinamerika nå en 

vändpunkt.            
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