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Bakgrund
Ar 2001 var jag pi reportageresa i Dhaka, Bangladesh. Diir kom jag i kontakt med den
fruktansviirda rniljdsituationen i staden, orsakad av en mycket hastig och okontrolierad
urbanisering niir jag skriv artiklar om ett svensk bistindsprojekt diir Sida gav avgasrenade
bussar till staden.
Detta ledde i sin tur fram till att jag sokte och fick ett stipendium frr studier av
milj<isituationen i Dhaka. Kunskaper diirifrfln har bland annat anviints for att skriva om
rniljosituationen i viirldens stora stiider och i Dhaka i synrrerhet i tidningar.som Svenska
Dagbladet. Sydasien, Sk<ivde Nyheter och ETC. Jag hiill ocksi foreliisningar kring
milj<isituationen i Dhaka vid miljtibiblioteket pd Lunds Universitet och hos Ordfront i
Falkdping.
Som en fortsiittning pi detta sdkte jag drirfor ett stipendiurn vid FNs bosiittningsprogram UN
Habitat, diir viirldens samlade expertis pA urbaniseringsfrigor arbetar.

Milsiittning
Avsikten med besdket vid UN Habitat var att liira rnig si mycket som mojligt om den snabba
urbaniseringen i tredje viirlden och vad den innebiir for miinniskor livsvillkor. Jag ville ocksi
titta pi hur de sviillande stiiderna piverkade klimat och miljciforiindringar.. MAlet var att fi
kunskap och idder som gdr att jagkan skriva artiklar om urbaniseringen i svenska ocl.r giirna
utltindska tidskrifter och tidninsar.

Arbetsmetod
Arbetsmetoden var i ftjrsta hand 'Journalistisk": jag liiste pi si gott jag kunde fdr att kuma
stiilla riitt fragor. Sedan intervjuade jag de experter vid UN Habitat som anses vara
viirldsledande inom sina kunskapsomriden. Jag liiste ocksA en hel del utdelade skrifter i
efterhand.



Studiebestik vid UN Habitat i Nairobi

Sdndag 14 juni
Flog fr6n Stockholm till Kenya via Amsterdam. Jag landade pi Kenyatta Airport i Nairobi pi
morgonen mindagen den l5 juni. Diirefter f<iljde ert schema enligt nedan.

Mdndag I5 februari
' Intervju/mdte med Sharad Shankardass, presschef vid UN Habitat, samt .losephine Chege vid
LIN Habitats pressavdelning. Shankardass och Chege bjOd pn en kort presentation av UN
Habitats nya huvudinriktning kring fem fokusornriden och anledningen till att man valt att
koncentrem arbetet kring dess. De redogjorde ocks6. for den betydelsefulla roll Sverige har i
UN Habitats arbete som en av de stdrsta bidragsgivarna. Vi diskuterade ocksi problemen med
att fi omviirlden medvetna om de utrnaningar som de kaftigt viixande stiiderna i fi'amf'cirallt
Afrika och Asien stir in fdr.

Tisdag 16 juni
' Intervju/mote med Daniel Adom, expert pA fragor kring vatten- och sanitetsfragor i
slumomriden. Daniel beriittade om sanitetsfragor och om olika senaste tekniska lar,dviruringar'
som gjorts samband med arbetet med mindre avloppsniit d?ir avfdring samlas till viirdefullt
gddsel (som enligt Adom kan bli mycket viirdefullt inom en snar framtid eftersom fosfor som
iir en viktig del i konstgddsel hiller pA att ta slut). UN Habitat bidlar till den tekniska
utvecklingen genom att finansiera arbetet med demonstrationsanliiggningar. Daniel Adorn
redovisade ocks6 de miljciproblem som uppstir i stiiderna p6 grund av dilig och ibland inga
avloppssystemq. Han beriittade ocksi om hur viktigt svenska Water Week iir for utvecklirgen
av ftirbiittrade vatten- och avloppssystem i de viixande stiidernas slumornriden och hur
svenska innovationer som toaletter som delar urin och avforing och mulltoaletter kan bli en del
av lcisningen fcjr biittre sanitiira f<irhillanden i slurnomriden.
' Intervju/mdte med Dan Lewis, UN Habitats expert kring bosiittningsfragor i samband med
kriser (vilket iir lite av en sidoverksamhet inom UN Habitat). Lewis beriittade om arbetet med
att fdrsdka skapa drtigliga livsvillkor for miinniskor efter katastrofer niir den fdrsta vigen av
akuthjiilp dragit vidare till niista katastrof, ett arbete diir han gav exempel pd hur UN Habitat
arbetar i dag for att hjiilpa de rniinniskor som blev hernlosa efter jordbiivningen 2005 i Pakistan.
Han beriittade ocks6 hur man hanterar situationer diir miinniskor rnist sina hem och egendomar
i samband med krig eller etnisk rensning - som exempel beriittade han hur man fdrdelade om
egendomarna fcir de 29 000 familjer som fordrevs vid etniska rensningar i Kosova och hur man
nu har att hantera en situation dijr en miljon miinniskor mist sina hern i <istra Kongo.
' Intervju/m<ite med Eduardo Lopez Moreno, redaktor fttr UN Habitats irliga skrift "State of
the World Cities". Moreno beriittade bland arulat om hur tredje viirldens stiider nu drabbats av
"sprawl", dvs att de stora st?iderna viixer till ytan och sviiljer mindre orter och landsbygd. Hari
bertittade ocksi om den "asymetriska" tillviixten i Afrika med minga srnistiider och n6gra
jiittestora men fi mellanstora stiider. Han beriittade vidare om hur viktigt det iir att politikerna
kortsiktigt liter stiiderna ta resurser fran landsbygden for att bli ekonomiska motorel f6r hela
landet.
'Intervjr.r/mcjte rned Ben Arimah, redaktor for UN Habitats sklift "Global Report on Hulan
Settlements". Arimah beriittade bland arumt de "push-faktorer" som f'al fblk att flytta frin



landet till stiiderna om hur livet ser ut f-or de f'lesta mrinniskor som flyttar in till stiidemas
slumomriden. Han beriittade om de iiven stora problemen med landsfrAgorna, hur dyr marken
iir att ktipa i stiider som Nairobi och arbetet med att fbrsoka ge miinniskor nAgon fom av
besittningsriitt till sina bostiider. Han beriittade vidare om de lysande affiirer sorn de som (ofta
rned lokala politikerns mycket goda hjalp) iiger mark och byggnader i slurrunarna. Han
beriittade ocksi om de stora miljdproblem som flnns i de stora stiiderna och problemet med
luften i afrikanska stiider eftersom Afrika dversvrirrunas av billiga begagnade japanska bilar som
skeppas fr&n liinder som Japan och Singapore.

Onsdag 17 juni
'Intervju/rndte med Graharn Alabaster, chef f<jr UN Habitats arbete med vatten- och
avloppsfragor. Han beriittade bland annat om hur svirt det iir att fA gehdr frir dessa avlopps-
och sanitetsfragor eftersom de faller rnellan hiilsofragor och vattenverksfragor. Ytterligare ett
problem iir att just avlopp och sanitet inte iir ndgra "fina" drilren som sjukvirds- eller
skolfragor och att det fir manga som arbetar rned fragorna att k[nna det som ett straff.
'lntervjr.r/mtite med Mohamed El-Sioufi och Michael Mutter som arbetar med att forsoka finna
former ftir att hjalpa miinniskor att hitta finansiering som gor det rndjligt fdr dern att kdpa sina
bostiider, ett arbete drir bland annat svenska Swedbank bidrar med expertis i fi'aga om
bostadsfinansiering. De beriittade hur man arbetar fi'in tvi iindar:

- dels genorn lokala grupper som arbetar med rnikrolin fi€n medlemmar
- dels genom att fbrsdka ftjnni banker att lina ut pengar till dessa grupper. Mutter

beriittade att grupptrycket inom kooperativen ih sa starkt att l6nen dit blir en b6de
sdkrare och biittre afftir fbr bankerna iin l6n till medelklasshus.

Mutter beriittade ocksi om det stora problemet med korruption ntir myndigheter ska forsrika
bygga irt fattigamdnniskor, dessa byggen tenderar att bli i genornsnitt dubbelt si dyra som om
de sker utan statlig inblandning.

'Intervju/mote med Christan Schlosser som iir chef for en av UN Habitat skapat fond som med
bistindspengar och lan fren bland annat Spanien, Bahrain och Rockefeller Foundation lAnar ut
pengar till fastighetsprojekt i tredje viirldens stiider.

'lntervju/mote med Cecilia Andersson, Laura Petrella och Claude Ngomsi sorn arbetar inom
projektet Safer Cities som ska fcirsrjka hitta metoder att fA mdnniskor att kiinna sig siikra i
slurnomriden som ofta har en mycket hcig och v6ldsarn kriminalitet. De beriittade bland annat
hur en stor del av arbetet rcir kvinnofrigor eftersom kvinnor i de farligaste delarna av stiiderna
inte t<jrs ika med offentliga transporter och inte gfl ut efter att det blivit rndrkt. Det hindrar
exempelvis kvinnorna fran att arbeta och studera. De beriittade vidare att Sverige iir en folebild
eftersom framftirallt eftersom svensk polis sarnarbetar med andra myndigheter, diirfor fims
ocksi en svensk expert frin rikspolisstyrelsen stationerad i Nairobi. De berlittade vidare att
ofta anses polisen sjtilva vara det stdrsta problernet i m6.nga liinder * med fattiga polismiin som
tar mutor, iil d&ligt utrustade och diligt utbildade.

Torsdag 18 juni:
'Studiedag i Kiber4 det jAttelika slumonuidet i Nailobi som rymmer en miljon miinniskor som
bor under miserabla ftirhillanden. Jag fick bland aluat ett arbetet med "slum upgrading"
beskrivet fdr mig av Francis Omondi Ombuoglar och Linus Sijenyi, bida aktiva i arb€tet med



att fdrbattra en av delarna i Kibera, kallad East Soweto. Diir tr?iffade jag ocks6 faniiljer som
nyligen flyttat dit frAn landsbygden som beriittade om sina liv.

Fredag 19 juni
'lntervjr:/mdte med Inga Bjdrk-Klevby, svensk tidigare ambassadrjr', numera vice director och
diirmed niist hcigsta tjiinsternan pi UN Habitat. Klevby-Bjcirk beriittade bland aru1at om att de
snabbt sviillande stiiderna i Afrika och Asien saknar kapacitet och kunskap fbr att kunna ta
emot alla nya invdnare. Stiiderna har ocksi svirt att hiivda sina behov i liirider med starkt
statsmakt - diir politiker tror att de kan planera urbaniseringen men allt korruner pi
efterkiilken. Hon beriittade om hur man forsciker oka forskning och annan
kunskapsuppbyggnad kring snabbt viixande stiider, och hur man albetet for att ftirsdka fa den
rika viir{den att liigga in urbana utvecklingsfragor i sina bistindsbudgetar och bidra med
kunskap om teknologi, miljdfragor och trafiklosningar.

' Intervjr.r/mdte med Rafael Tuts som beliittade vad klimatftiriinddngamas kommer att betyda
for st?iderna, framf<jrallt f<ir de fattiga som bor i de ornriden som kommer att drabbas viilst om
havsnivi.n htijs Q'Jew Orleans var en dramatisk viickarklocka). Flera av de stora stiiderna i
Viistafrika - Dakar, Banjul och Cotonou f6r att ta nagra exempel - kommer att tvingas flytta
en stor del av sin befolkning. Det giiller ocksi stiider som Alexandra och Maputo. Utmaningen
ligger, enligt Tuts, i att det tir stiider Murnbai, Lagos och shanghai som viixer mest och diir vill
folk ha bilar, luftkonditionering och allt annat som finns i den lika viirlden. Han beriittade om
arbetet med att hitta globala och nationella fonder som kan ersiitta de som kommer att fdrlora
sin egendom. Rafs Tuts hiivdade att det allra biista en stad kan gdla for att bidra till siinkning
av koldioxidutsllpp iir att satsa p& allmiinna transportrnedel - en satsad krona beriikna ge nio
kronor tillbaka i form av snabbare ffansporter, hdjd tillviixt och biittre luft vilket siinker
sjukvirdskostnaderna. Ochjust ekonomisk vinst 2ir det enda argument som bitel, enligt Tuts.

' Intervju mcite med Anuntha Krishnan, en norrman anstiilld vid UN Habitat som beriittade om
arbetet med att utbilda ungdomar frin slumomridena iNairobi till hantverkare, i forsta hand
snickare, elektriker och r<jrmokare. M6let iir att skapa en rdlelse som diir de rned hjZilp av sina
liirdomar kan fb jobb pi st6rre byggen, men diir de ocks6 "betalar tillbaka'genom att sjiilva
utbilda nya ungdomar i stadens slumomrdden si att de kan fa jobb och dessutorn hcija
standarden i sina egna omriden.

Mdndag 22 juni
' Intervju/mdte med Helen Andreasson, svensk handliiggare pi avdelningen som hanterar'
Sustanable Urban Development Network, SUD-net. Hon beriittade bland annat om
avdelningens arbete med att stiirka stadsledningarnas kunskaper genom att i n?itverksform
utbyta erfarenheter och kunskap och om hur UN Habitat bidrar rned juridisk och administrativ
kunskap.
' Mdte med presschefen Sharad Shankardass for konipletterande fragor och sammanfattning av
vadjag fttt ut av fdregaende veckas studier.

Tisdag 23 juni



Skev ut anteckningar och liiste litteratur i UN Habitats bibliotek pi fonliddag. Besokte ett
sjukhus i Ngong pd eftermiddagen diir doktor Ntonjira Muthoni beriittade om hur sjukhuset
arbetar fdr att kunna se itminstone enklare behandlir-rsal till stadens allra fattisaste.

Onsdag 24 juni
. Mdte/intervju med Bengt Baedecke pi svenska ambassaden iNairobi, som ansval for det
svenska samarbetet med UN Habitat. Baedecke beriittar bland annat om vilka intressen Sverise
bevakar i sarnarbetet rned UN Habitat.
. Nytt besok i en ny del slulomridet Kibera, bland studerade vi nagra f'orscik att skapa
stationer for tv?itt, duschar och toaletter. D2irefter lorevisades jag albetet vid en av
slumomridets ungdomsavdelningar sorn forsoker finga upp unga n'riin pi viig in i brottslighet,
bland annat genom att ge dem jobb sd att de kan tjiina ihop till fickpengar.

Torsdug 25 juni
. Avslutningsmote med presschefen Sharad Shankardass sollt berAtta om viigar att firura
information om utvecklingen i stiiderna och gav mig bra namn pA folskare for framtida.
Dlrefter hemresa via Amsterdam, diir ett anslutningsplan kom till Stockholm p6 morgonen
fredagen den 26 juni.



Ovriga intervjuer
Thornas Melin, chef f6r arbetet med urbant bistind vid svenska SIDA intervjuades fore
avresan till Nairobi. Han beriittade bland a:rnat den svenska synen pi urbant bist6nd och
svenska insatser, men ocks6 om alhniinna trender och om svirigheterna att fi bist6ndsgivare -

men ocksi mottagar{iindernas regeringar att satsa p6 bistind till stadsmiljoer. Tliornas Melin
hjiilpte mig att kunna leta reda pA riitt personer inom UN Habitat.

Mejlintervju med Johan Willert vid svenska ambassaden i Dliaka kling situationen i
Hazarrbagh. hjiirtat i liiderproduktionen i Bangladesh. Hazaribagh iir en av landet alha viirsta
miljdbovar och ligger rnitt i en av stadens mest tiitbefolkade omr6den.

Liist lifferatur
. UN Habitat Annual Report 2008
. State of the World Cities 200812009
. Global Reports of Human Settlements2}}T
. UN Habitats nya magasin Urban World nummer 1-2.
. Sidas faktabladsserie "Fighting Poverty in an urban world.
' Faktamaterialet till arbetet med SUD-net - Sustanable Urban Development Netwolk.



Slutsatser
Stiiderna i framftirallt Afrika och Asien viixer med en enonn fart. Stiider som Dhaka i
Bangladesh och Lagos i Nigeria viixer med en miljon invinare per 6r'. Om tio ir kommer de att
vara storre iin New York, dubbelt sd stora som Paris och tre ginger storre iin London.
Den inflyttning vi ser till de stdrre stiiderna i Afrika iir enligt UN Habitats experter den storsta
folkomflyttningen i historien. Och inflyttningen som tidigare var som kraftigast till de allra
stdrsta stiiderna bdrjar allt mer komma till mellanstora stiider med 500 000 till 4 000 000
miljoner invinare. Om tio 6.r kommer stiider som Beihai i Kina, Ghaziabad i Indien, Sana'a i
Jemen, Kabul i Afghanistan och Bamako i Mali att ha dubbelt sA miriga invinare som 2006 (se
separat tabell).
Stiiderna har dock inte kapacitet att ta emot denna ktaftiga befolkningsokning under ordnade
former. Det finns inte heller jobb eller bostiider till dem. De flesta som flyttar hamnar i de
stora stiidernas slumomriden. I Afrika, scjder om Sahara, bor idag 70 procerit av stadsborna i
slum, i Sydasien (Indien, Pakistan, Bangladesh, Nepal och Sri Lanka) bor 60 procent av
stadsborna i slum. I nagra av de afrikanska staterna - Sudan, Centralafrikanska Republiken och
Tchad bor 6ver 90 procent av stadsborna i slum. Drir far de bo i fallf;irdiga skjul utan
besittningsriitt eller annat skydd. De allra flesta salarar arbete inom fonnell sektor med
nagorlunda gynnsanuna villkor, de tir istiillet hiinvisade till att arbeta som daglonare, jobba hos
privatpersoner eller arbete med provisionsf'drsiiljning med usla villkor. MAnga tvingas in i
brottslighet eller prostitution frir att kunna <iverleva.

Sfl viixer stf,derna
Tillviixten sker i huvudsak pi tre olika siitt:
. En "naturlig" befolkningstillvtixt i stiiderna.
. Folk flyttar in fran landsbygden.
' Si kallad sprawl (ag brukar kalla Los Angelsefiering) drir stiiderna vlixer si att de sviiljer
mindre stiider och byar som tidigare lag utanfor stadsomridena.
En fiiirde tillviixtfaktor blir dock allt vanligare - vid oro eller naturkatastrofer flyr folk till
stdderna istillet ftjr att stanna i regionen eller flytta i de flyktinglager som brukar uppriittas.
Vid oroligheterna i Swatdalen i Pakistan frirsvarur runt 90 procent av flyktingama in i stiiderna.

Bo kvar eller flytta
Fdr en utomstiende betraktare ftirefaller det vara ett attraktivt alternativ att avsti frin en flytt
till stiiderna eller till och med liirnna stiiderna for landsbygden. Men livet pi landsbygden iir i
minga fall minst lika hoppldst, ibland viirre. Diir furns inga mdjliglieter att forsdrja sig. I
stiiderna finns chansen i alla fall chansen att diina pengal och att fi framgang. Stadsflytten ger
ocksi unga miinniskor mdjlighet att komma bort fr6n den stalka sociala kontrollen pi
landsbygden - vi kan ju alltid stllla oss fragan varlor vi sjiilva triinger ihop oss pA Scidennalm,
niir vi kan ft ett ittarumhus med ett par tunnland skog utanfor Arjeplog for saruna pris sorn
en etta vid Hornstull. Motiven f6r flytt iir desamma som de en g6ng var i viistviirlden, det iir
bara det att det sker med en vildsamt mycket hdgre .



Bkonomiska motorer
Stiider 2ir en fcirutsiittning f<ir ekonomisk utveckling, men efiersorl striderna viixer sA fort och
okontrollerat blir det inte de ekonomiska motorer de skulle kunna vara. Men politikerna i
tredje viirlden har ofta sina viiljarbaser pi landsbygden och undviker att stodja den utveckling i
stiiderna som i fcirliingningen skulle leda till biittre utvecklig pi landsbygden. SA hiir siiger
exempelvis Eduardo Moreno, chef f<ir FN-rapporten States of the World Cities:
"Politikerna mdste ldta stciderna ta resurser frdn landsbygden. Politikerna ntdste se stcider
som utvecklingsproiekt - det skulle betala sig mdnga gdnger ornfor landsbygdcn e/iersont
sttiderna genererar stora inkomster till landsbygdsbefotkningen ncir de.fmgerar. "

Bistfrnd
Trots att en mycket stor del av viirldens fattiga bor i stiider gir endast tio procent av viirldens
bistind till utvecklingsarbete inne i stiider - sanxrra sak gdller det svenska bistindet. Dan
Lewis vid UN Habitat siiger att det ofta berdr pi att bistindsgivarna tiinker sektoriellt - att
man vill ge pengar till jordbruksutveckling, kampen rnot HIV, kvimligt fdretagande, skolor
osv. Diiremot iir det svart att fi bistandspengar till att gora livet bdttre i stdrsta allmiinhet for
miinniskorna i stiidernas slum. Det iir ocksi sA att det iil mycket sv6rare att styra utvecklingen
i en stad, vilket gdr att bistandsgivarna helhe tar sig an den mer liitthanterliga landsbygden.
En komplikation fr6n svensk horisont iir att man forbundet sig att lita mottagarliinderna av
bistindspengar bestiimma till vilka projekt bistindet ska 96- och de viiljer INTE att satsa pi
utveckling av stadsmiljder.

Miljit- och klimatfrigan
Minga av framtidens ddesfragor avgdrs i stiiderna, klimatfragan iir en. Stiiderna beriiknas sti
ft)r tvA tredjedelar av viirldens energiforbrukning och utsltipp av viixthusgaser. Och fi.amtidens
tillvlixt sker i stiider som Mumbai, Shanghai och Lagos dar folk vill ha bilar och
luftkonditionering som i Los Angeles och Tokyo. I dag iir fortfarande Los Angeles och sao
Paolo viirldens viirsta "koldioxidbovar" men snart kan de kinesiska och indiska jiittestiiderna
vara ikapp och fdrbi.
Framtida havshojningar kommer att stiilla till rnycket stor skada i frarnftirallt viistra Afrika.
Delar av stiider som Dakar, Banjul och Cotonou konlner att driinkas i havet. Men sanma sak
piiller stiider som Alexandria och Maputo. Och det iir framforallt de fattiga delarna av st[derna
som hamnar under vatten. Rafael Tuts, UN Habitats chef fcjr klimatfragor, beriittar att New
Orleans var en viktig viickarklocka. De rika bodde hogt, de fattiga hade byggt under havsnivin
och fick sina hem driinkta.
Rafael Tuts beriittade vidare hur viktigt det iir att arbeta med att rninimera
klimatftiriindringarna. En hdjning av haven med 50 cm eller en meter ger begriinsade skador i de
flesta stiider. En h<ijning med tvi meter iir katastrofal. Samtidigt kan man exernpelvis se Afrika
f[r ett stort antal iildre japanska bilar som skeppas dit fr6n Japan, Singapore och andra
vtihniende delal av Asien.
Enligt Rafael Tuts iir det enbart ekonomiska algunent som kan fb rniinniskor att ?indra
beteende. Minsta energilampa m6ste motiveras med att man diinar pengal pi att anviinda den
istiillet ftir traditionella glddlampor.



De viixande st?iderna bidrar ocksi till lokala fcirorenirigen, inte minst den industri som skapas
diir. Vatten och avlopp iir inte dirnensionerade for det viixande antalet invinare och lufter-t
fororenas starkt av bilar, industrier och eldning, problem som gor miinniskor sjuka, vilket

siitter tryck pi sjukvirden och minskar produktiviteten. Lite forvAnansvirt eftersom det visar
sig att ganska sm6 satsningar ger stora resultat - en studie f in Peru visar att en satsat dollar
pi vatten och sanitet gor 8-15 dollar tillbaka i minskade virdkostnader och okad produktivitet.

Samma sak gtiller satsningar pi kollektivtrafik i stiider - vilket anses vara den enskilda itgiird
som iir allra viktigast i kampen mot klimatforiindringama - hiir beriiknas en varje satsad krona
ge nio kronor tillbaka tidsvinster, hdgre produktivitet ocli liigre sjukvirdskostnader pA grund

av biittre luft.



Sammanfattning

Nytta av studierna
Studierna vid UN Habitat, och allt jag list innan och efter, har tydligt hojt min kunskapsnivA
om den snabba urbaniseringens orsaker och foljder. Det iir ocksA intressant och lite sorgligt att
stddet till stAdernas fattiga iir si litet, bide fi6n de egna regeringarna som frin bistindsgivare.
Jag har ocks6 fbtt en bra inblick i stiidernas bide negativa och positiva delar av kampen mot
ki imatforiindringarna.
De kunskaper jag fttt har bland annat anvlinds for:

- Artikel i Svenska Dagbladet
- Flera andra artikelf<irslag (men jag har legat lite lagt i avvaktan pA publiceringar i SvD).
- F<jreliisning vid Hogskolan i Skdvde.

Jag kntit ocksi kontakt med mdnga fantastiskt duktiga och hjiilpsanuna experter vid UN
Habitat, som jag nu bcirjat bearbeta ft)r nya reportage, bland annat kring de stora vinsterna i att
investera i kollektivtrafi k.

Jag mAste ocksl pipeka att jag blev fantastiskt viil mottagen vid UN Habitat. Deras presschef
Sharad Shankardass lotsade mig viinligt rned bestiimt runt till organisationens experter (ofta
med motiveringen att han var imponerad ovel en journalist som faktiskt tog sig tid att liira sig
nigot, inte bara rusar in och vill snabbfakta och pratminus). Dessa experter tog i sin tur god tid
med mig.

Si iir mycket glad for det jag liirt och jag har kommit en bit pi vtigen rnot att bli
"urbaniseringsexpert" jag har som m6{ att bli.
Jag kommer diirftir ocksi med stor siikerhet att soka ett nytt stipendium frin er niista ir -

denna gang for att kunna delta i World Urban Forum som arrangeras av UN Habitat i Polto
Allegro.

Skdvde 13 oktober 2009

De sista tvd sidorns visar statistik fdr tillvrixten i vrirldens stora stiider.t



Statistik
Befolkningssta tistik fiir vii rldens stf, der
Stiirsta stflderna 2020 2006

2020 Plac 2006 inom parentes
milj inv milj inv

1. Tokyo 37,3 35,5 ( l )
2. Bombay 26,0 18,8 (3)
3. Dehli 25,8 16,0 (6)
4.  Dhaka 22,1 l3, l  (10)
5. Mexiko C.21,8 19,2 (2)
6. Sao Paolo 21,6 18,6 (5)
7. Lagos 21,5 11,7 (14)
8. Jakarta 20,8 13,7 (8)
9. New York 20,4 18,6 (4)
10. Karachi 18,9 12,2 (13)

Viirldens snabbast vf,xande stiirre stiider
Stad Inv i mil2006

(ranking
vcirldens stri.der)

1. Beihai, Kina 1,4 (278)
2. Ghaziabad,Indien 1,3 (297)
3. Sana'a, Jemen 1,7 (221)
4. Surat,Indien 3,9 (70)
5. Kabul, Afghanistan 3,4 (87)
6. Bamako, Mali 1,4 (273)
7. Lagos, Nigeria II,7 (14)
8. Faridabad, Indien 1,4 (286)
9. Dar es Salaam, Tanz. 2,8 (118)
10. Chittagong, Banglad 4,4 (60)

Stockholm 1,7 (2r0)

Fotnot: Bland de 30 snabbast viixande stiiderna finns
i Bolivia p6 14:e plats och Las Vegas, USA, pi 30:e

t,9 (26t) 0,7
Kci I la : C ityntaj ors S ta t is t ic s

tvA utanfor Asien och Afi'ika: Santa Cruz
plats.

Inv i mil j 2020
6r l ig  t i l lv i ix t

Stiirre stiider som
Stad

Pusan (Sydkorea)
Katowice (Polen)
Seoul (Sydkorea
Milano (Italien)
Rom (Italien)
London (Storbr)

ftirvdntas minska
I nv  i  m i l 2006

(ranking
vrirldens stcider)

3,5 (84)
2,9 (rt4)
9,5 (23)
4,0 (69)
2,6 (t32)
7,6 (28)

Invin i milj 2020

(Ranking
vdrldens stcider)
5,8 (59)
2 ,8  (159)
3,4 (123)
7,7 (41)
6,6 (49)
2,6 (t73)
2r,5 (7)
2,6 (180)
5, I (68)
7,9 (38)

(Ranking
vrirldens stdder)

3,2 (t29)
2,7 (170)
8 ,9  (31)
3,7 (r29)
2,4 (t95)
7,6 (42)

Kiil la: C itymajors Statistics

flrl. tillviixt
procent

10,6
{ ?

5,0
5 ,0
4<
4,5
4,4
4 4

4 5

4,3

i  procent

- 0  5 5

-0,52
-0,50
-0,46
-0,46
-0,02



Andel stadsbor som bor i  slum

Afrika
Land

Sudan
Centralafrikanska republ iken
Tchad
Angola
Guinea Bissau

Asien
Land

Laos
Pakistan
Bangladesh
Nepal
Mongoliet

procent
stadsbor i slum
94,2
94,1
97,3
86,5
83 ,1

Procent
Stadsbor i slum
79,3
71,7
70,8
60,7
57,9

Kcilla : C i0ma iors Slat is t ics

Kiilla: FN Habitat

2l stiider hade 2006 iiver 10 miljoner invinare
1) Tokyo (Japan)
2) Mexiko City (Mexiko) 19,z
3) Mumbai (Indien) 18,8
4) New York, (USA) 18,6
5) SAo Paulo (Brasilien) 18,6
6) Delhi (Indien) 16,0
7) Calcutta (Indien) 14,6
8) Jakarta (Indonesien I3,7
9) Buenos Aires, Arg. 13,5
10) Dhaka (Bangladesh 13,1
11) Shanghai (Kina) 12,6
12) Los Angeles (USA) 12,2
l3) Karachi (Pakistan) 12,2
14) Lagos (l.trigeria) ll,7
15) Rio de Janeiro, Brazil, 1 1,6
16) Osaka/Kobe (Japan) 11,3
17) Kairo (Egypten) 11,2
18) Beijing (Kina) 10,8
19) Moskva (Ryssland) 10,8
20) Manila, (Filippinerna) 10,8
21) Istanbul (Turkiet) 10,0
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