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myndighetene neglisjerer den. Man kan ikke lage en po-
litikk for noe man ikke godtar at eksisterer. 

MIT-forskerne Marx, Stoker og Suri dokumenterer 
hvordan levestandarden i mange slumområder har vært 
uforandret fra 1999 til 2009. De viser også at det knapt 
finnes beviser for at innbygger har en sosial mobilitet ut 
av slumområder. 

Selv om slumområder er borte fra de fleste modne 
økonomier, vokser de i mange deler av verden, i Afrika, 
Sør-Amerika og Asia.

Like utenfor huset til Prajakta står en jente 
uten skoleuniform, men med en lillesøster på armen. Hun 
har ikke vært like heldig og må være hjemme på dagtid for 
å passe småsøsken, sannsynligvis mens foreldrene jobber. 
Også internt i slummen er det klasseforskjeller. Og ingen 
ting tyder på at de vil forsvinne.

Flyttestrømmen til byene er større enn noen gang. FN 
regner med at det de neste 20 årene er behov for 450 mil-
lioner nye boliger i byene, for fattige mennesker med et 
akutt behov for bolig. Det eneste som er sikkert er at det 
vil gi hodepine, for horder av politikere.
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Slummens ikoner
De har bakgrunn fra verdens fattigste områder.

Diego Maradona
Den argentinske ballmagikeren driblet seg ut 
av Villa Fiorito, en slumområde i utkantet av 
Buenos Aires. I en alder av åtte år ble storta-
lentet oppdaget av en speider mens han spilte 
for nabolagsklubben Estrella Roja. Maradona 
ble hentet til klubben Argentinos Juniors ung-
domslag, og resten er historie – en historie med 
VM-gull i 1986 som det største høydepunktet. 
Spilleren som av mange er regnet som den beste 
gjennom tidene har senere vært trener for Ar-
gentinas landslag i fotball.

Bethlehem 
Tilahun Alemu
Hun er født og oppvokst i Zenebework, et impro-
visert boligområde i Addis Abeba, Etiopia, men 
Bethlehem Tilahun Alemu tjener i dag mer penger 
enn de fleste kan drømme om. For å få slum-na-
boer i jobb startet hun bedriften SoleRebels, som 
i dag tjener millioner på å selge sko verden over. 
Skoene lages av lokal arbeidskraft i Ethiopia, og 
utnytter tradisjonelle former for håndverk som 
har vokst frem i slummen.

Verdens største slummer
1. Nezo-Chalco-Itza, Mexico City
Antall innbyggere: Over fire millioner
2. Orangi, Karachi
Antall innbyggere: Over én million
3. Dharavi, Mumbai
Antall innbyggere: Mellom 600.000 og én million
4. Kibera, Nairobi
Antall innbyggere: Mellom 200.000 og én million
5. Khayelitsha, Cape Town
Antall innbyggere: 400.000

Kilde: International Business Times, National Geographic

Nelson Mandela
Mannen som fremfor noen skal ha æren for 
å bryte ned Sør-Afrikas rasistiske apartheid-
system bodde flere år i getto-området Soweto, 
et område bygget med det formål å huse svarte 
mennesker som jobbet for hvite i Johannesburg. 
Mandelas hus i Soweto fungerer i dag som mu-
seum til minne om den populære presidenten, 
som blant annet ble tildelt Nobels fredspris for 
arbeidet med å avskaffe apartheid-regimet.


