Overbefolkning og
kvindeundertrykkelse i
Afrika
Under verdensmålsdagene har vi arbejdet
med FN’s 17 verdensmål hvorunder vi
fordybede os i emnet ”Stop sulten”. Her
dykkede vi ned i, hvorvidt det ville være
muligt at finde en løsning til at stoppe
problematikken om sult i den del af Afrika
der befinder sig syd for Sahara og nord for
Sydafrika. Vi har blandt andet fokuseret på
problemer som overbefolkning og
tvangsægteskaber.
Hvorfor er Afrika så overbefolket og hvad
kan man gøre for at forhindre en yderligere
stigning?
Ifølge Jyllands-Posten skyldes sulten flere
ting, og en af dem er overbefolkningen. Der
fødes flere mennesker end der kan mættes.
Hvis man vil gøre en indsats for at stoppe
overbefolkning skal man have fokus på
kvinderne, da det er dem, der føder børnene.
Udfra statistikker fra ”Globalis.dk” i 2019 har
vi konkluderet at kvinderne i fx. Niger i
gennemsnit får 6,5 børn pr. kvinde. Dette
skyldes at kvinder ikke har nok viden omkring
fx. prævention. Kvinder skal derfor oplyses
om prævention og brug af det. En anden
grund til at kvinderne føder så mange børn er
for at danne et sikkerhedsnet, så de er sikre
på, at der er nogen til at forsørge dem.
Vi har derfor forsøgt at komme med nogle
forslag til løsninger på dette problem.
Hvordan løses disse problemer?
Kvinderne skal overordnede oplyses mere:
•
•

- Om prævention
- Andre former for sikkerhedsnet

•

- Generelt om deres omverden, og
hvordan tingene fungerer i andre
samfund
Dette ville vi løse ved at sende
faglærte folk ned, der kunne hjælpe
dem med at forebygge og behandle
sygdomme og oplyse om prævention.
Derudover ville uddannelse til
kvinderne spille en stor rolle da dette
ville føre til at kvinderne ville få et
bedre sikkerhedsnet og derfor måske
ikke have behov for at få så mange
børn til at forsørge dem. En anden
faktor kunne være at de under
uddannelsen ikke ville have den
samme tid til at tage sig af og føde
børn.
Det er svært at få nok frivillige
arbejdere til at deltage i projektet.
Derfor kom ideen om at indføre en
form for praktisk under
universitetsuddannelse, hvor
universitetsstuderende indenfor fag
som biologi, medicin osv skal tage til
Afrika i fx. 6 måneder og bidrage til at
løse problemet. Det skal anses som en
del af deres uddannelse og som
sikring for at støttepengene kommer i
de rigtige hænder og ikke ender i
korruption.

Afslutning
Af vores tænkte løsninger, vil resultatet
forhåbentligt være, at kvinderne får færre
børn. I fremtiden vil befolkningen dermed
blive mindre end før, hvor der var omkring 6
børn pr. kvinde. Dermed vil det hjælpe på
ressourcemanglen som har medført sult
blandt det afrikanske folk og det vil i sidste
ende nedsætte antallet af underernærede.

