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IZVLEČEK
Geografski učinki prebivalstvenega in prostorskega razvoja Lagosa

Nigerijsko mesto Lagos je eno izmed najhitreje rastočih mest na svetu, ki pa se zaradi
nekontrolirane urbanizacije sooča s številnimi problemi, kateri se odražajo v najrazličnejših
geografskih učinkih. Nekontrolirano urbanizacijo še dodatno pestijo izjemno občutljive
naravnogeografske značilnosti in zapletene družbenogeografske razmere, seveda pa vzroki za
nastalo situacijo tičijo predvsem v zgodovinskem dogajanju, ko je bilo mesto podvrženo
upravljanju s strani kolonialistov. Kombinacija teh razmer mestu onemogoča optimalno
delovanje, kar zaostruje geografske učinke, ki se pri tem pojavljajo. S kritično analizo
literature so tako ovrednoteni in prikazani geografski učinki prebivalstvenega in prostorskega
razvoja Lagosa na socialnem, gospodarskem in okoljskem področju. Predvsem so
problematične nezadostne socialne storitve, ki krepijo segregirano mestno podobo, posledično
pa vplivajo tako na gospodarsko, kot tudi okoljsko področje. Slednje je zaradi izjemno
občutljivih naravnogeografskih danosti, tudi najbolj na udaru.

Ključne besede: Lagos, prebivalstveni in prostorski razvoj, nezadostne socialne storitve,
ranljivost okolja, segregacija

ABSTRACT
The geographical effects of the population and spatial development of Lagos

The Nigerian city of Lagos is one of the fastest growing cities in the world but due to the
uncontrolled urbanization it faces many problems that are reflected in different geographical
effects. Extremely sensitive geographical features and a complex social situation additionally
plague uncontrolled urbanization, but the main causes of the bad situation in Lagos lie in
historical events, when the city was governed by the colonialists. The combination of these
conditions makes it impossible for this city to flourish and geographical effects that occur in
this area even further exacerbate the situation. The critical analysis of literature presents and
evaluates the effects of population and geographical development of Lagos in the social,
economic and environmental spheres. In particular, the problem of insufficient social services
enhances the image of the segregated city, and consequently affects both the economic and
environmental fields. The environment is, due to the extremely sensitive natural geographical
features, the most affected.

Keywords: Lagos, population growth and spatial development, lack of social services,
environmental vulnerability, segregation
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1. UVOD
Mesta v državah v razvoju imajo specifične geografske značilnosti, ki se bistveno razlikujejo
od nam poznanih mest v zahodnem svetu. Lagos bi moral geografa privabiti že na prvi
pogled, saj je mesto zanimivo tako zaradi naravnogeografskih, še bolj pa zaradi
družbenogeografskih razmer, katere determinira ogromno število prebivalcev z zelo
heterogenimi življenjskimi razmerami. Učinki velikega števila prebivalcev in njihovega
hitrega naraščanja so vidni na vsakem koraku, kar daje mestu značilno kaotično podobo, s
čimer se ukvarja pričujoča zaključna seminarska naloga.
Z 11,2 milijona prebivalcev je Lagos največje nigerijsko mesto in za Kairom drugo največje
na afriški celini. Vendar pa dolgo ne bo tako, saj naj bi število prebivalcev do leta 2015
preseglo 15 milijonov, kar bo Lagos uvrstilo na prvo mesto v Afriki in enajsto po velikosti v
svetovnem merilu (Population of…, 2011). Z naraščanjem prebivalstva se povečujejo tudi
mestne površine, ki že sedaj za približno devetkrat presegajo površino urbanega območja
Pariza.
Za hitrim prebivalstvenim in prostorskim razvojem pa bistveno zaostaja razvoj urbane
infrastrukture in socialnih dejavnosti povezanih z izobraževanjem, zaposlitvijo in zdravstvom,
saj mesto ob tako veliki količini ljudi ni zmožno optimalnega funkcioniranja. Učinki hitrega
prebivalstvenega in prostorskega razvoja se v Lagosu kažejo predvsem na socialnem,
gospodarskem in okoljskem področju, naš namen pa je, da z geografskega vidika prikažemo,
ovrednotimo in ponazorimo osnovne vzročno-posledične povezave, ki so pripeljale do tega.

1.1. Namen, cilji in delovne hipoteze
Namen zaključne seminarske naloge je ovrednotiti in predstaviti geografske učinke
prebivalstvenega in prostorskega razvoja Lagosa. Izhodišče bo predstavljalo hitro naraščanje
števila prebivalstva in s tem povezanih mestnih površin, ki v največji meri vplivajo na
socialno, gospodarsko in okoljsko področje, kar pa se odraža v različnih geografskih učinkih.
Cilji zaključne seminarske naloge so:
·

·

·

·
·

preučiti in ovrednotiti naravnogeografske značilnosti Lagosa (lego, geološke in
geomorfološke značilnosti, podnebje, prst, rastlinstvo ter vodne značilnosti) z vidika
prebivalstvenega ter prostorskega razvoja;
preučiti in ovrednotiti družbenogeografske dejavnike Lagosa (administrativno
ureditev, gospodarstvo in prebivalstvene značilnosti) z vidika prebivalstvenega ter
prostorskega razvoja;
analizirati in prikazati prebivalstveni ter prostorski razvoj Lagosa skozi zgodovinske
faze (predkolonialna, kolonialna, postkolonialna), ob tem pa utemeljiti še vzroke za
tovrsten razvoj;
prikazati in preučiti glavne geografske učinke prebivalstvenega ter prostorskega
razvoja Lagosa na socialnem, gospodarskem in okoljskem področju;
nakazati prebivalstveni in prostorski razvoj Lagosa v prihodnosti.
5

V zaključni seminarski nalogi sta bili testirani naslednji hipotezi:
Ø Nezadostne in pomanjkljive socialne storitve, ki so posledica hitrega prebivalstvenega
ter prostorskega razvoja, neposredno vplivajo na gospodarsko in okoljsko področje
mesta, hkrati pa prispevajo k segregirani podobi Lagosa.
Ø Zaradi izjemno občutljivega naravnega okolja so v Lagosu učinki prebivalstvenega in
prostorskega razvoja največji in najobsežnejši na okoljskem področju, saj vplivajo na
mesto kot celoto.

1.2. Metode dela
Vsebina zaključne seminarske naloge je strukturirana v štirih poglavjih. Najprej so v poglavju
o naravnogeografskih značilnostih predstavljene in ovrednotene naravnogeografske
značilnosti Lagosa, ki zajemajo lego ter položaj, geološke in geomorfološke značilnosti,
podnebje, prst, rastlinstvo ter vodne značilnosti. Sledi poglavje o družbenogeografskih
značilnostih, kjer so predstavljeni in ovrednoteni družbeni parametri, kot so administrativna
ureditev, gospodarske značilnosti ter značilnosti prebivalstva. Prikaz administrativne ureditve
Lagosa naj služi bralcu za lažji pregled nad mestom, saj se v nadaljevanju analiza posameznih
geografskih dejavnikov nanaša na različne mestne predele. Tretje poglavje z naslovom
Prebivalstveni in prostorski razvoj Lagosa je glavno težišče naloge, saj prikazuje vzroke ter
potek prebivalstvenega in prostorskega razvoja mesta. Potek razvoja je razdeljen na
predkolonialno, kolonialno in postkolonialno fazo, saj za vsako veljajo specifične
zgodovinske ter politične značilnosti. Poleg tega je predstavljen oziroma nakazan tudi trend
za prihodnji razvoj Lagosa do leta 2025. Glavno poglavje Učinki prebivalstvenega in
prostorskega razvoja Lagosa prikazuje ter povzema geografske učinke hitre prebivalstvene in
prostorske širitve mesta, ki nastajajo na socialnem, gospodarskem ter okoljskem področju. Na
socialnem področju so kritično ovrednotene stanovanjske, izobrazbene, zaposlitvene in
zdravstvene razmere, predstavljen pa je tudi varnostni vidik Lagosa. Gospodarsko področje
zadeva preučitev gospodarske infrastrukture, vpliva globalizacije in multinacionalk, delovanja
neformalnega sektorja ter bega možganov. Zadnje, okoljsko področje preučuje degradacijo
prsti, onesnaževanje zraka in vode ter stanje odprtih urbanih oziroma zelenih površin.
Rezultati so prikazani kar se da kompleksno, tako da zajemajo učinke, ki zadevajo tako
najrevnejši, kot tudi bogatejši del prebivalstva, različno pa se kažejo tudi v posameznih
mestnih predelih, kar vodi v segregirano podobo mesta.
Zaključna seminarska naloga temelji na kritični analizi vseh pisnih virov in literature,
nanašajočih se na prebivalstveni in prostorski razvoj Lagosa, kakor tudi na sprotni in sklepni
sintezi spoznanj. Literatura je bila zbrana predvsem s pomočjo spletnih baz COBISS in Dikul,
nato pa kritično ovrednotena z geografskega vidika. Temeljni pristop zajema iskanje vzročnoposledičnih povezav, ki ponazarjajo učinke prebivalstvenega in prostorskega razvoja Lagosa.
Poleg geografskega pristopa je bil vključen tudi širši zgodovinsko-politični pregled razmer, ki
so bistveno vplivale na sam razvoj Lagosa.
Za boljšo ponazoritev in vpogled v izbrano temo so bile izdelane tudi karte ter posamezni
grafikoni. Za izdelavo kart sta bila uporabljena programa ArcGIS in Inkscape, podatki pa so
bili pridobljeni iz obstoječe literature.
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Pri izdelavi zaključne seminarske naloge bi izpostavil predvsem težaven in nepopoln dostop
do različnih nigerijskih spletnih strani s statističnimi podatki. Poleg tega so zaradi velikosti
Lagosa podatki zelo nepopolni in raznoliki, zato smo izbrali povprečne vrednosti in ne
ekstremnih. Za Lagos ponekod ni na voljo podatkov, so pa zato razpoložljivi podatki na ravni
zvezne države Lagos, kar pa je v vsakem primeru sproti pojasnjeno.
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2. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI LAGOSA
2.1. Lega in položaj
Lagos leži v jugozahodnem delu Nigerije, neposredno ob obali Gvinejskega zaliva, približno
70 km vzhodneje od Benina. Natančneje se mesto nahaja v Beninskem zalivu, ki je del
Gvinejskega zaliva, slednjega pa uvrščamo v območje Atlantskega oceana. Južni del mesta
tako obdaja ocean, na vzhodu mesto omejujeta laguni Lagos in Lekki, proti severu in zahodu
pa ni večjih geomorfoloških ovir, zato se mesto širi prav v tej smeri. V koordinatnem sistemu
se Lagos nahaja na 6° 27' 11'' severne geografske širine in 3° 23' 45'' vzhodne geografske
dolžine (Lagos Nigeria Page, 2013). Širše metropolitansko območje Lagosa pokriva prostor
3.577 km2, kar predstavlja 0,4 % celotne Nigerije (Slum upgrading…, 2008). Ob tem lahko
metropolitansko območje delimo na dva dela, kjer začetno osnovo predstavlja istoimenski
otok Lagos (Lagos Island), celinski del (Lagos Mainland) pa je nastal s prostorsko širitvijo
mesta, predvsem proti severozahodu (Peil, 1991; Aina, 1994; cv: Hapala, 2002). Z globalnega
vidika ima dana lega odločilen vpliv na podnebne značilnosti, s tem pa posredno vpliva še na
druge naravnogeografske dejavnike, katerih odraz se kaže tudi v različnih
družbenogeografskih učinkih. Z vidika lege v Gvinejskem zalivu značilnosti mesta zagotovo
v največji meri določa bližina Atlantskega oceana, ki je s svojimi procesi izoblikoval posebno
z lagunami in otoki prepleteno pokrajino, hkrati pa mestu omogočil razvoj pristaniške
dejavnosti, po kateri je zelo prepoznavno.
Slika 1: Geografska lega Lagosa

Vir podatkov: Nigeria Lagos state map, 2010; Nigeria insurance…, 2010; Google…, 2013.
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2.2. Geološke in geomorfološke značilnosti
V geološkem smislu pripada območje Lagosa vzhodnemu delu Dahomejske kotline, ki jo na
severu omejuje star predkambrijski kristalinski masiv, na jugu Gvinejski zaliv in na vzhodu
greben Okitipupa (Abimbola, Olatunji, 2010). Ker je Dahomejska kotlina osrednji del, bo tudi
podrobneje predstavljena v nadaljevanju.
Slika 2: Geološka karta Lagosa z bližnjo okolico

Vir podatkov: Samuel in sod., 2009.

Dahomejska kotlina je obsežen sedimentacijski bazen, ki je nastal kot posledica ločitve
Afriške in Južnoameriške litosferske plošče v mezozoiku (Burke in sod., 1971; Whiteman,
1982; cv: Ikhane, Nton, Tijani, 2009). Vzhodni del Dahomejske kotline je iz sedimentnih
kamnin, ki se v obliki klina širijo proti obali, kjer dosežejo debelino tudi do 3000 m. V obratni
smeri pa narašča njihova starost, saj na obali prevladujejo aluvialni nanosi, ki proti severu
preidejo v sedimentne kamnine kredne starosti (Ikhane, Nton, Tijani, 2009). Prevladujoč
vzorec kamnin tvorijo zaporedne plasti peščenih in glinastih horizontov različnih debelin in
različnih starosti. Glede na zaporedja plasti delimo Dahomejsko kotlino na več delov: na
severu so kamnine Abeokutske formacije, sledijo kamnine Ilarske in Ewekorske formacije,
proti jugu prevladujejo peski obalnih ravnic, na skrajnem robnem delu pa so prisotni aluvialni
nanosi (Adedoyin, Oladele, Oyedele, 2011). Kamnine Abeokutske formacije so razdeljene na
formacije Ise, Afowo in Araromi. Kamnine formacije Ise so najstarejše med njimi, sestavljene
iz konglomeratov in peščenjakov, ki prekrivajo starejšo kristalinsko osnovo na severu (Nton,
9

2001; cv: Ikhane, Nton, Tijani, 2009). Na njih so naložene nekoliko mlajše kamnine formacije
Afowo, ki jih sestavljajo peščenjaki z vmesnimi plastmi skrilavcev in glinavcev. To formacijo
pa prekrivajo najmlajše kredne kamnine iz formacije Araromi, sestavljene iz peščenjaka, ki je
prekrit s skrilavci in vmesnimi plastmi apnenca, laporja in lignita (Adegoke, Omatsola, 1981;
cv: Adedoyin, Oladele, Oyedele, 2011). Kamnine Ewekorske formacije gradijo pretežno
paleocenski apnenci, ki so proti jugu naloženi na kamnine Araromske formacije. Apnenci so v
večini primerov pokriti še s skrilavci in glinavci formacije Akinbo (Ogbe, 1972; cv:
Adedoyin, Oladele, Oyedele, 2011). Kamnine formacije Ilaro prekrivajo Ewekorske kamnine,
ki predstavljajo rumenkaste, slabo konsolidirane peščenjake. Peski obalnih ravnic oziroma
kamnine beninske formacije skupaj z aluvialnimi sedimenti so sestavljene iz slabo sortiranih
peskov z vmesnimi lečami gline (Ikhane, Nton, Tijani, 2009). Njihova starost se giblje med
oligocenom in holocenom (Adedoyin, Oladele, Oyedele, 2011). Predvsem peski obalnih
ravnic in ostali aluvialni sedimenti so zaradi šibke strukture zelo izpostavljeni vetrni, še bolj
pa vodni eroziji, kar vodi v degradacijo prsti.
Današnji geomorfološki izoblikovanosti površja sledimo v mezozoik, ko je zaradi razmika
Afriške in Južnoameriške litosferske plošče nastala Dahomejska kotlina, ki je bila v terciarju
in kvartarju nasuta s sedimenti. Večina sedimentov je zelo mladih, saj so se odložili zaradi
delovanja morske in rečne akumulacije. Odsotnost gubanja in lega na obalni ravnici je vzrok
nerazgibanosti površja, saj povprečna nadmorska višina znaša zgolj 34 m (Lagos Nigeria
Page, 2013). To potrjujejo tudi majhni nakloni, ki v obalnih predelih (Badagry, Ojo, otok
Lagos, Lekki, Eti-Osa…) dosegajo od 1 do 2 %, severno v okolici Lagoške lagune (Mushin,
Shomolu, Lagos Mainland, Kosofo, Ikorodo…) pa so nakloni malce višji, saj se gibljejo od 2
do 4 %. Z oddaljevanjem od lagune proti severni meji zvezne države Lagos (Ifako-Ijaye,
Ikeja, Agege, Alimosho…) prevladujejo ponovno majhni nakloni v vrednosti od 1 do 2 %
(Towards a Lagos state…, 2012). Zaradi nizkih naklonov je območje Lagosa zelo podvrženo
poplavam, saj padavinska voda na površju zastaja, poleg tega pa so možni še vdori morske
vode.
Za razliko od reliefne nerazgibanosti pa je za območje značilna dobro razčlenjena peščena
obala lagunskega tipa s številnimi otoki. »Gre za nizko obalo s plitvimi zatoki, ki jih proti
odprtemu morju zapirajo peščeni otoki ali ozek nasip peščenega gradiva (zemeljska kosa).
Lagunski tip je nastal na območjih, kjer je abrazijska moč vode majhna, morski tok pa prinaša
večje količine morskega peska in ga odlaga ob obali. Povečana akumulacija je povezana z
dotokom rečnih naplavin iz večje reke, ki se izliva v laguno, zato je v njej brakična voda«
(Obalni relief, 2013). Tovrstni obalni sistem zajema laguni Lagos in Lekki, ki sta zelo plitki,
od oceana pa ju loči peščeni obalni greben (Allen, 1964). Peščene obale so zelo občutljive na
vodno erozijo in zbijanje, ki je posledica širjenja urbanizacije na ta območja. Posledično
nastane ogromno gospodarske škode, predvsem na južnem obrobju mesta, kjer prevladujejo
elitne soseske. Poleg območij višjega sloja pa na peščenih obalah zahodnega roba Lagoške
lagune (predel Lagos Mainland) živi tudi ogromno revnih prebivalcev, kar pa njihov slab
materialni položaj še dodatno zaostruje. Zaradi prepustnih peščenih nanosov je velika tudi
podvrženost onesnaževanju prsti in vode, pogosti pa so tudi vdori morske vode, ki vplivajo na
zmanjševanje že tako omejene sladke vode, ki je izjemnega pomena za prebivalce Lagosa.
Več o lagunah je predstavljeno v poglavju o vodnih značilnostih.
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2.3. Podnebne značilnosti
Pri opredelitvi podnebnih značilnosti Lagosa je potrebno upoštevati predvsem geografsko
lego v Gvinejskem zalivu, položaj mesta v globalni zračni cirkulaciji in z vidika specifične
mestne klime.
Geografska širina Lagosa (6°27'11'' SGŠ) naznanja bližino ekvatorja, zato mesto umeščamo v
tropski toplotni pas. Lega ob ekvatorju je pomembna zlasti z vidika globalne zračne
cirkulacije, pri čemer se zračne gmote gibajo iz območij z višjim zračnim tlakom proti
območjem z nižjim zračnim tlakom (Vintar Mally, 2012). Zaradi razlik v sevalni energijski
bilanci je zračni tlak razporejen tako, da je okoli ekvatorja območje enakomernega nizkega
zračnega tlaka, proti subtropskim krajem pa sledi obširno območje visokega zračnega tlaka
(Vremenski sistemi, 2013). Na tem območju poteka kroženje zraka med ekvatorjem in
povratnikoma v okviru Hadleyjeve celice, ki je temeljna sestavina globalnega kroženja
ozračja. Sestavljena je iz dveh delov, na vsaki polobli po eden. V obeh se topel in vlažen zrak
nad ekvatorjem dviga in se pod tropopavzo razteka proti subtropskim geografskim širinam,
kjer se greza, segreva in suši (Geografija, 2001). Iz teh območij visokega zračnega tlaka se
zrak pri tleh v obliki pasatov steka proti ekvatorju, kjer se združi v območju nizkega zračnega
tlaka imenovanega intertropska konvergenčna cona (ITCZ). Tukaj je potrebno omeniti, da se
v ITCZ stekajo tako tropske celinske zračne gmote kot tudi tropske morske zračne gmote, ki
prinašajo tudi večino padavin. Celotni sistem kroženja kot tudi območja visokega in nizkega
zračnega tlaka sezonsko sledijo navideznemu letnemu gibanju Sonca, ki je od
spomladanskega pa do jesenskega enakonočja v zenitu nad predeli severno od ekvatorja, v
drugi polovici leta pa južno od ekvatorja. Tako se ITCZ v januarju premakne daleč na jug, pas
visokega zračnega tlaka pa se razprostira nad Saharo od Arabskega polotoka do azorskega
anticiklona na zahodu. Za večino severne Afrike je v tem delu leta značilno suho in jasno
vreme. V tem času se na območju Lagosa vpliv severovzhodnih zračnih mas kaže kot
harmatan (Vintar Mally, 2012). Harmatan je suh, vroč in s prahom založen veter, ki piha iz
Sahare proti Gvinejskemu zalivu in ga v zimski polovici leta tudi doseže, pri čemer se zrak
spušča in adiabatno segreva ter suši. V obalnih delih Gvinejskega zaliva tako še dodatno
izsušuje premalo vlažna obdelovalna tla (Geografija, 2001). Poleti je situacija ravno obratna,
saj se nad južno Afriko in sosednjima oceanoma razteza območje visokega zračnega tlaka,
ITCZ pa se medtem premakne proti severu na območje južne Sahare. V tem času pihajo
vetrovi iz juga proti severu, ki pa se zaradi Coriolisove sile odklonijo desno. Ti vetrovi, ki
izhajajo iz tropskih območij visokega zračnega tlaka, se med prečkanjem toplega Gvinejskega
zliva navlažijo in prinašajo obline padavine. Za območje Lagosa so značilne frontalne
padavine povezane z ITCZ, ki oscilira v Afriki med 20° SGŠ in 20° JGŠ. Na tem območju se
s severa in juga stekajo tople zračne gmote in pritiskajo druga ob drugo, zaradi česar se zrak
dviguje in ohlaja, vlaga pa kondenzira in izloča v obliki padavin. Deževne dobe so daljše v
obalnih predelih, saj so obalna območja dalj časa pod vplivom vlažnih morskih zračnih gmot.
Tako imajo obalni predeli maksimum padavin kar dvakrat, saj največ padavin pade v delu
ITCZ s srednjo debelino. Prve padavine padejo spomladi, ko se ITCZ premika v višje
zemljepisne širine, in druge v zgodnji jeseni, ko se ITCZ vrača proti ekvatorju (Vintar Mally,
2012). Gibanje ITCZ je tesno povezano s količino padavin, zato ima Lagos dve deževni dobi:
prva je pozno pomladi z viškom junija in druga zgodaj jeseni z viškom oktobra (Slika 3).
Tudi lega ob obali Gvinejskega zaliva ima velik vpliv na podnebje mesta zaradi neposredne
bližine ogromne vodne mase in vpliva toplega Gvinejskega toka. Oceane si lahko
predstavljamo kot orjaške shranjevalnike toplote, kjer se odbije le malo svetlobe Sonca,
večina pa se je vsrka v nekaj deset metrov debeli plasti. Toplotna kapaciteta morja je zato
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dvakrat večja od kopnega, kar pomeni, da oceani s shranjevanjem vode delujejo kot blažilci
temperaturnih nihanj in ekstremov (Vrhovec, 2005). Vpliv oceanskosti na podnebje Lagosa je
razviden iz letne temperaturne amplitude, ki znaša le 3,2° C. Najvišje temperature se pojavijo
spomladi v mesecu marcu, ko povprečna maksimalna temperatura znaša 28,1° C, najnižje pa
pozno poleti v avgustu, ko povprečna minimalna temperatura znaša 24,9° C (Slika 3).
Slika 3: Klimogram Lagosa za obdobje 1892 - 1973

Vir podatkov: Lagos average rainfall, 2013.

Po Köpnnu lahko podnebje Lagosa opredelimo kot tropsko podnebje s suho zimo oziroma
savansko podnebje - Aw. Zanj so značilne povprečne letne temperature nad 18° C, vsaj dva
meseca pa prejmeta manj kot 60 mm padavin (Lohmann in sod., 1993). Za savansko podnebje
znaša letna količina padavin od 1000 do 2000 mm z dvema viškoma (spomladi in jeseni) in
vmesnima suhima dobama, ki sta sicer kratki, a izredno suhi (Vintar Mally, 2012). Povprečna
letna količina padavin v Lagosu znaša 1812 mm, primarni višek dosežejo junija, ko jih v
povprečju pade 449 mm, sekundarnega pa oktobra, ko v povprečju pade 196 mm padavin.
Najmanj padavin pade meseca decembra v zimski suhi dobi, ko je njihovo povprečje 22 mm,
in meseca avgusta v poletni suhi dobi, ko je njihovo povprečje 74 mm (Lagos average
rainfall, 2013).
Za Lagos kot mesto je značilna tudi specifična mestna klima. »Mesto s svojimi stavbami,
asfaltnimi in betonskimi površinami in človekovo dejavnostjo modificira tudi klimo«
(Žiberna, 1991, str. 72). Gre za mikroklimo imenovano tudi mestni toplotni otok, ki se
vzpostavi v urbanih središčih z večjim številom prebivalcev in se po svojih značilnostih
razlikuje od sosednjih območij (Prucnal Ogunsote, Ogunsote, 2002). To se kaže v višjih
temperaturah, ki so posledica sprememb albeda, absorpcijske zmogljivosti in emisijskih
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lastnosti na danem površju mesta (Adebayo, 1991; cv: Prucnal Ogunsote, Ogunsote, 2002).
Pozidane asfaltne in betonske površine v mestu imajo povsem drugačne fizikalne lastnosti kot
na primer vlažna tla, tako da ima beton dvakrat večjo toplotno kapaciteto in šestkrat večjo
toplotno prevodnost. Tudi poraščenost z vegetacijo je pomemben dejavnik, saj manj zelenih
površin pomeni manjšo evapotranspiracijo, s tem pa tudi manj porabljene latentne energije,
kar privede do dviga temperatur podnevi in blaženja pretiranega ohlajevanja ponoči (Žiberna,
2006). Kot bomo videli v nadaljevanju se Lagos prebivalstveno in prostorsko zelo hitro
razvija, kar pa ima za posledice povečanje pozidanih in zmanjševanje nepozidanih površin,
kar še dodatno dviguje povprečne temperature zraka. Posebej je zaskrbljujoče pomanjkanje
zelenih površin v najrevnejših in gosto pozidanih mestnih predelih, saj bi te bistveno
prispevale k regulaciji visokih temperatur in s tem k boljšemu počutju ljudi.

2.4. Prst
Prsti na območju Lagosa so izpostavljene visokim temperaturam in sezonskim padavinam, ki
so značilne za tropski toplotni pas, vendar je razporeditev prsti močno odvisna tudi od
geološke podlage, geomorfoloških značilnosti in vegetacije (Fagbami, Shogunle, 1995).
Nigerijske prsti lahko klasificiramo v skupine po štirih klimatskih območjih, ki jim pripadajo:
severno območje peščenih prsti, notranje območje lateritnih prsti, južni pas gozdnih prsti in
območje aluvialnih prsti (Oyenuga, 1967; Iloeje, 2001; cv: Aregheore, 2013). Po tej
klasifikaciji spada Lagos v območje, kjer so navzoče aluvialne prsti in gozdne prsti južnega
pasa. Skupina aluvialnih prsti pokriva največje območje Lagosa, saj se mesto širi od obale
proti severu. Gre za prsti, ki so nastale na poplavnih rečnih ravnicah ali deltah, vzdolž obalne
ravnice. Te prsti v večji meri niso odvisne od podnebnih in vegetacijskih dejavnikov, pač pa
ima na njih največji vpliv geološka podlaga. Imajo značilnosti vezane na delovanje vode, ki se
odražajo v nanosih sivega in belega peska, glinastih delcev in peščene gline ter s humoznim
vrhnjim horizontom. Skupina gozdnih prsti južnega roba tvori severni predel zvezne države
Lagos, predvsem pa predstavlja prostor, kamor se bo širilo mesto v prihodnosti. Zaradi
oddaljenosti od obale imajo več vpliva na prsti podnebni dejavniki, ki so povezani z
menjavanjem deževne in suhe dobe. Tipi prsti so precej odvisni tudi od matične podlage, ki
vpliva na rastlinstvo in s tem na kmetijstvo. Najugodnejše so prsti, ki vsebujejo veliko
glinenih delcev, na katerih dosegajo velik donos kakavovec, oljna palma in kavčukovec
(Aregheore, 2013).
Po klasifikaciji FAO WRB, so na območju Lagosa prevladujoče naslednje prsti: fluvisoli,
glejsoli, nitisoli in vertisoli. Fluvisole in glejsole bi lahko uvrstili med prsti aluvialne skupine,
nitisole in vertisole pa v skupino gozdnih prsti južnega roba, ki tvorijo severni predel Lagosa.
·

·

Fluvisoli so prsti, ki so se razvile na rečnih naplavinah in kažejo aluvialno
stratifikacijo. Zaradi bližine vode so prsti občasno ali stalno poplavljene, zato poteka
proces sedimentacije, kar je vzrok, da so prsti mlade. Fluvisoli kažejo znake
oglejevanja, na njih pa uspeva vlagoljubno rastlinstvo, v predelih obal predvsem
mangrove in slana močvirja (Repe, 2006).
Glejsoli so z vodo zasičene prsti, kar je posledica slabe prepustnosti in anaerobnih
pogojev (Repe, 2006). Nastajajo predvsem na sedimentih pleistocenske in holocenske
starosti na območjih z podtalnico (Lecture…, 2001; Vintar Mally 2012). V spodnjih
delih horizontov se pojavlja stalna ali občasna zasičenost z vodo, tako da sta prisotna
procesa redukcije in oksidacije. Velika vlažnost ovira rast korenin, mikroorganizmov
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·

·

praktično ni, kar pomeni, da organska snov razpada zelo počasi oziroma se kopiči
(Repe, 2006).
Nitisoli so temno rdeče prsti z ugodnimi fizikalnimi lastnosti, saj so debelejše in bolj
primerne za kmetijstvo, čeprav vsebujejo skromne količine fosforja (Lecture…, 2001;
Vintar Mally, 2012). Matično podlago tvorijo bodisi magmatske kamnine bodisi trdni
apnenci ali dolomitni depoziti (Nitisols, 2013). Apnenčasto podlago severozahodnega
dela Lagosa tvorijo kamnine Ewekorske formacije (Slika 2). Nitisole poraščajo
tropski gozdovi in savansko rastlinstvo, na njih pa se je razvilo tudi plantažno
kmetijstvo (Lecture…, 2001; Vintar Mally, 2012).
Vertisoli se razvijejo na sedimentih z visoko vsebnostjo montmorilonitnih glinenih
mineralov in bazaltnih platojih (Vintar Mally, 2012). Pojavljajo se na območjih, kjer
je izraženo suho in mokro obdobje. Zaradi montmorilonitnih glinenih mineralov
vertisoli v mokri dobi nabreknejo, v suhi pa se močno skrčijo in razpokajo. So dobro
založeni z hranili, vendar vsebujejo malo humusa. Kljub temu, da so zelo zahtevni za
obdelavo imajo velik kmetijski potencial. Zaradi slabe odcednosti so ogroženi s strani
vodne erozije (Repe, 2006). Posledica so obilne poplave, ki v času deževne dobe
poplavijo večji del mesta in povzročijo ogromno gospodarske kot tudi človeške
škode.

2.5. Rastlinstvo
Prostorska razporeditev rastlinstva v posameznih delih sveta je odvisna od prostorskih
sprememb naravnogeografskih dejavnikov, njihovega součinkovanja, preteklega razvoja in
zapletenih biotskih povezav (Vintar Mally, 2012). V primeru prostorskega razvoja Lagosa je
imel največji vpliv na spremembo vegetacije človek, ki je s širjenjem urbanizacije vplival na
njeno krčenje.
Za območje Lagosa na jugozahodu Nigerije je značilna velika količina padavin, visoka
relativna vlažnost in stalno visoke temperature. Specifične naravnogeografske razmere pa so
povezane tudi z vplivi oceana in tekočih voda, ki se najbolj odražajo v prsti. Na območju
Lagosa v grobem ločimo dve veliki vegetacijski enoti: na severnem območju, kjer imajo prsti
ustrezne kemične in fizikalne lastnosti, se pojavlja tropski deževni gozd, v južnem delu na
aluvialnih in oglejenih prsteh pa prevladuje pas mangrovskega gozda in obalne vegetacije
(Aregheore, 2013). Čeprav mangrovske gozdove prištevamo k vlažnim tropskim gozdovom,
so tukaj namenoma izpostavljeni zaradi nazornejšega prikaza (Lovrenčak, 2003; Vintar
Mally, 2012). Od severa proti jugu tako na območju Lagosa ločimo:
·

·

Za tropski deževni gozd so značilne stalno visoke temperature, obilne padavine (nad
100 mm vsak mesec), visoka vlažnost in nekajdnevna suha doba (Vintar Mally, 2012).
Značilne in hkrati gospodarsko najpomembnejše drevesne vrste območja so oljna
palma (Elaeis guineensis), kakavovec (Theobroma cacao), kavčukovec (Hevea
brasiliensis), bananovec (Musa spp.) in kola (Cola nitida) (Aregheore, 2013). Tropski
deževni gozd je tista površina, ki se je zaradi kakovostnega lesa, predvsem pa zaradi
širjenja Lagosa najbolj skrčila. Zaradi tega se je povečala tudi erozija prsti, še posebej
v času deževne dobe.
Sladkovodno močvirsko rastlinstvo se nahaja severno od mangrovskega gozda, vendar
na nekoliko višji nadmorski višini. V deževni dobi ga napaja sladka voda iz lagun in
rek, ki se pretaka preko bregov ter na uravnanem površju tudi zastaja. Dodatno
območja napaja še deževnica, kar pa povzroči njihovo poplavljenost od osem do devet
mesecev letno. Periodičnost poplav postopoma povzroča nastanek novih slojev
14

·

aluvialnih nanosov, ob močvirskem robu pa so tla po strukturi že primerna za rast
dreves. Tukaj se začne deževni gozd, kjer najdemo najrazličnejše palme (Raphia spp.,
Raphia vinifera…) (Aregheore, 2013).
Mangrovski gozd in obalna vegetacija tvorita skrajni južni obalni del Lagosa, ki je
prepleten s številnimi zalivi in lagunami neposredno ob Gvinejskem zalivu. Za takšna
območja so značilne rastlinske združbe mangrove, ki zelo dobro prenašajo slanost.
Med rastlinami mangrovskega gozda prevladuje drevo Rhizophora racemosa (rdeči
mangrove), ki prekriva kar 99 % površja. Ostale pogostejše vrste so še Rhizophora
mangle, Rhizophora harrisonii in Laguncularia racemosa. Mangrovski gozd je zelo
izpostavljen deforestaciji in onesnaževanju, saj so na obalnem območju Lagosa
prisotne različne dejavnosti od ribištva, pridobivanja peska do gozdarstva. Mangrovski
les je namreč zelo primeren za gradnjo cest, mostov, uporablja pa se tudi v lokalni
medicini (Omogoriola in sod., 2012). Mangrovski gozd pa je odličen tudi za zaščito
površja pred vodno erozijo, zato je njegovo krčenje s tega vidika problematično in bi
ga bilo treba bistveno omejiti, surovine pa poiskati drugje, kjer je naravni prostor manj
občutljiv.

Slika 4: Mangrovsko rastlinstvo (Rhizophora racemosa) v Badori

Vir: Omogoriola in sod., 2012, str. 32.

2.6. Vodne značilnosti
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Vodni viri in z njimi povezani geografski procesi so temeljni za oblikovanje
naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti mesta. Voda obdaja sodobni Lagos v
celoti z vzhodne in južne strani. Gre za lagunski kompleks, ki vključuje osrednjo Lagoško
laguno, ki z ozkim kanalom povezuje laguno Lekki na vzhodu, proti zahodu pa z dolgim
kanalom sega vse do lagune Cotonou v Beninu. 210 km dolg lagunski kompleks je proti
morju zaščiten s peščenimi pregradami, ki jih je izoblikovala vodna akumulacija (Nigeria,
2013). Vodni viri so v prikazani na Sliki 1. V nadaljevanju sta obravnavani laguni Lagos in
Ologe, saj sta neposredno povezani s prostorsko in prebivalstveno širitvijo mesta. Laguna
Lekki zaradi izvzetosti iz konteksta ni posebej obravnavana.
Največja vodna površina je Lagoška laguna (Lagos Lagoon), ki je sicer del Atlantskega
oceana, vendar jo od njega ločujeta otok Lagos in polotok Lekki. Površina lagune meri 6355
km2, njen obseg pa znaša 285 km (Okusipe, 2008). Posebna značilnost je visoka temperatura
vode, ki znaša od 27° C (decembra) do 32,7° C (oktobra). Med deževnima dobama se zaradi
dotoka tekočih voda in goste oblačnosti temperatura lagune zniža tudi do 26° C, kar
predstavlja temperaturni nižek (Oyenekan, 1988; cv: Okusipe, 2008). Slanost se razlikuje
glede na lokacijo in letni čas. V deževni dobi je voda sladka do brakična, saj slanost zaradi
dežja, oblačnosti in manjšega izhlapevanja znaša od 5 do 10 ‰ v območju blizu oceana in
0 ‰ ob ustjih rek na severu. V suhi dobi slanost v Lagoški laguni tik ob izhodu na ocean
naraste tudi do 30 ‰, v osrednjem delu znaša od 8–10 ‰ in v laguni Lekki na vzhodu do
5 ‰. Najnižja vidljivost je v deževni dobi, in sicer manj kot meter, a se v času suhe dobe
poveča na približno 3 m. Vrednost pH sega od 7 v deževni pa do 8 v suhi dobi (Nigeria,
2013). Lagoška laguna je ekološki prostor, podvržen ogromnim pritiskom s strani človeka, saj
je njen rob gosto poseljen z barakarskimi naselji, kar pa ima poleg industrije z vidika
onesnaževanja izrazito negativen vpliv na okolje.
Laguna Ologe je sicer najmanjša izmed lagun v lagunskem kompleksu, saj meri zgolj 9,4
km2, vendar je med vsemi najbolj zaokrožena (Anetekhai in sod., 2007; cv: Kumolu Johnson
in sod., 2010). Nahaja se na jugozahodnem delu nigerijske obale ob mestnem predelu Ojo in
se skozi vodni kompleks »Badagry Creek« odpira proti Atlantskemu oceanu. Njen glavni
pritok je reka Owo, ki pa je zelo onesnažena, saj se vanjo zlivajo odplake iz bližnjih naselij.
Laguna je relativno plitva, napolnjena je s sladko vodo, kajti slanost v suhi dobi znaša le od
0–0,5 ‰, kar je posledica rečnih pritokov in velike zaprtosti proti oceanu Vrednost pH je med
6 in 7 (Kumolu Johnson, 2010).
Večja hidrografska enota je tudi kompleks »Badagry Creek« na južnem obrobju mesta, ki pa
se s svojimi kanali zajeda daleč proti zahodni beninski obali in tvori približno 960 km dolgo
obalno linijo vzdolž Atlantskega oceana. »Badagry Creek« je poseben vodni habitat z
značilno deltasto strukturo, ki ga tvorijo poplavne ravnice in mangrovsko močvirje. Celotno
območje obsega 46.500 km2, v globino pa ne preseže 50 m. »Badagry Creek« dobiva vodo iz
Beninske in Ološke lagune na zahodu, Lagoške lagune na vzhodu in posameznih rek, med
katerimi sta najbolj znani Yelwa in Owo. Povprečna temperatura vode je 27,6° C, pri čemer
so minimalne temperature gibljejo okoli 25° C, maksimalne pa okoli 29° C. Slanost se giblje
od 0,2 do 16,8 ‰, najvišja je spomladi v času visokih temperatur in majhne količine padavin,
najnižja pa poleti, ko so temperature nižje, padavine pa dosežejo maksimum. Območje je zelo
pomembno z vidika ribolova, obrti, vodnega transporta in rekreacije (Lawson, Nwabueze,
Thomas, 2011).
Večji tekoči vodni vir predstavlja reka Ogun, ki pripada povodju Atlantskega oceana. Njeno
porečje obsega 22.370 km2, tvorijo pa ga reka Ogun z glavnima pritokoma Ofiki in Opeki
(Leveque, 2006; cv: Bhattacharya, Bolaji, 2010). Rečni strmec je relativno majhen z
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gradientom v smeri od severa proti jugu. Reka Ogun izvira v hribovju Igaran (»Igaran hills«)
na 530 m nadmorske višine, njen tok pa je usmerjen proti jugu, kjer se po 480 km izliva v
Lagoško laguno. Porečje dobi največ vode v deževni dobi od aprila do oktobra, najmanj pa v
suhi dobi od novembra do marca. Povprečna letna količina padavin na severu znaša do 900
mm, proti jugu pa se zviša na 2000 mm. Po oceni, se povprečna letna evapotranspiracija
giblje med 1600 in 1900 mm (Bhattacharya, Bolaji, 2010). Potemtakem lahko največji odtok
znaša 400 mm, kar pomeni da je odtočni količnik 25 %. Na hidrološki postaji Olokemeji je bil
v obdobju 1966–1986 povprečen pretok reke Ogun 195,15 m3/s. Najnižja vrednost 46,84 m3/s
je bila leta 1983, naslednje leto pa je pretok dosegel maksimalno vrednost, kar 800 m3/s
(Adenuga, 2002).
»Podzemna voda predstavlja le 15 % obnovljivih vodnih virov Afrike, vendar je vir pitne
vode za tri četrtine prebivalstva« (Vintar Mally, 2012, str. 53). V primerjavi z drugimi
vodnimi viri ima veliko prednosti, saj je varnejša pred onesnaževanjem, črpanje je cenejše, v
času suš pa je predvsem bolj zanesljiva. Podzemna voda predstavlja vir pitne vode v veliki
meri tudi za Lagos (Vintar Mally, 2012). Po številnih znanstvenih poročilih vodonosno
območje Lagosa sestoji iz štirih glavnih vodonosnikov, ki so sestavljeni iz izmeničnih
zaporedij peska in gline. Prvi vodonosnik se razteza v sloju gline in peska od površja do 12 m
pod morsko gladino. Ta vodonosnik je manj pomemben z vidika vodne oskrbe, zaradi svoje
plitkosti pa je zelo izpostavljen onesnaževanju. Drugi in tretji vodonosnik se nahajata v
kamninah beninske formacije (peski obalnih ravnic) in zagotavljata znatno količino vode tako
za zasebno kot tudi javno rabo (Lasisi, 2011). Drugi vodonosnik leži med 20 in 100 m pod
morsko gladino, tretji pa med 130 in 160 m. Četrti vodonosnik se nahaja v Abeokutskih
formacijah na severu Dahomejske kotline in je globok ter visoko produktiven (Abiola,
Agbede, 2012). Sega namreč do 450 m pod morsko gladino (Alabi in sod., 2010). V
preteklosti so bili na območju Lagosa najbolj izkoriščeni vodonosniki v peskih beninskih
formacij, zadnje desetletje pa se vrtanje za potrebe vodne oskrbe, zaradi pretiranega črpanja in
posledično vdorov slane vode, vse bolj usmerja k debelejšim kamninam Abeokutske
formacije. Slane intruzije v recentnih vodonosnih sedimentih se pojavljajo pod sladkovodnimi
plastmi v pasu, ki se razteza od obale do 5 km v notranjost in vključuje predel Apapa, otok
Lagos ter polotok Lekki (Nwankwoala, 2011). Z vidika vodne oskrbe je prostorski razvoj
Lagosa proti severozahodu bistveno bolj primeren, saj so vodonosniki globlji, hkrati pa ni
vdorov slane vode. Nasprotno so v današnjem mestnem središču vodne razmere zelo slabe, a
bogatejši predeli (Otok Lagos in Victoria Island) slabe razmere blažijo z boljšo infrastrukturo
in gospodarskimi ukrepi, medtem ko so revnejši predeli (primer Apapa) brez teh ukrepov
prepuščeni nezadostni vodni oskrbi, ki še dodatno zaostruje izjemno težke bivalne pogoje
(Slika 5).
Lagos je izjemno bogato vodno okolje, a zelo problematično z vidika njegovega
onesnaževanja. To je posledica naravnogeografskih dejavnikov, kot so velika prepustnost
sedimentov in zaokroženost vodnih habitatov, ter družbenogeografskih dejavnikov, kot so
koncentracija najrevnejšega prebivalstva ob lagunskem robu, industrijske odplake in šibki
ukrepi na področju varovanja okolja. Vodni viri so izjemnega pomena tako z ekološkega,
gospodarskega kot tudi rekreacijskega vidika, zato bi morala biti prioriteta mestnega vodstva,
da jih primerno zaščiti in omogoči njihovo sonaravno rabo.
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Slika 5: Struktura podzemne vode na območju Lagosa

Vir podatkov: Adelana in sod., 2008; cv: Nwankwoala, 2011, str. 376.
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3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI LAGOSA
3.1. Administrativna ureditev
Mesto Lagos se nahaja v nigerijski zvezni državi Lagos, ki meji na severu in vzhodu na
zvezno državo Ogun, na zahodu se stika z Republiko Benin, proti jugu pa jo omejuje
Atlantski ocean. Zvezna država Lagos je razdeljena še na pet administrativnih enot: Badagry,
Epe, Ikeja, Ikorodu in osrednji del – Lagos. V skladu z nigerijsko troslojno zvezno strukturo
se zvezne države hkrati delijo tudi na 20 lokalnih upravnih enot (LGA), pri tem pa izjemo
predstavlja zvezna država Lagos, ki je razdeljena na 20 lokalnih upravnih enot in 37 lokalnih
enot mestnega sveta (LCDAs). Ta posebnost je nastala kot posledica številnih izzivov
povezanih z visokim številom prebivalcev in z namenom, da vodenje države, družbeni razvoj
ter demokracijo približajo ljudem (20 LGs / 37 LCDAs, 2011). Potrebno je pojasniti, da se
Lagoška metropola razteza skozi 16 od 20 lokalnih upravnih enot. Urbana območja so Agege,
Ajeromi, Alimosho, Amuwo Odofin, Apapa, Eti–Osa, Ifako–Ijaiye, Ikeja, Kosofe, Lagos
Island, Lagos Mainland, Mushin, Ojo, Oshodi, Shomolu in Surulere, območja Badagry, Epe,
Ibeju–Lekki in Ikorodu pa so pretežno ruralna (Olowu, 2006). Bralca velja opozoriti, da je v
okviru prebivalstvenih značilnosti in gospodarstva obravnavanih vseh 20 lokalnih upravnih
enot skupaj, saj bi v nasprotnem primeru pri podatkih lahko nastala zmeda, kajti nekateri so
zbrani samo za celotno zvezno državo, nekateri pa samo za posamezna območja. Zgolj urbana
lokalna območja so obravnavana pri prebivalstvenem in prostorskem razvoju oziroma če ni
navedeno drugače.
Slika 6: Urbane lokalne upravne enote Lagosa
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3.2. Gospodarske značilnosti
Čeprav Lagos ni več prestolnica Nigerije, pa zaradi svoje odlične geostrateške pozicije še
vedno predstavlja njeno industrijsko, trgovsko in finančno središče. Po ocenah sodeč, mesto
ustvari približno dve tretjini vseh nigerijskih prihodkov na področju industrije in trgovine,
kontrolira pa kar 80 % celotnega nigerijskega uvoza (Hapala, 2002). Lagos predstavlja sedež
tudi mnogim nigerijskim konglomeratom in transnacionalnim podjetjem ter ima največji
borzni trg v Zahodni Afriki s kar 200 finančnimi inštitucijami. Ugodna lega ima veliko vlogo
tudi za razvoj prometa. V Lagosu je središče nacionalnih letalskih aktivnosti, ki dosežejo
83 % mednarodnih letov in skoraj polovico domačih, prav tako pa je Lagos središče
pristaniške dejavnosti, saj zagotavlja polovico vseh pristaniških prihodkov Nigerije (Slum
upgrading…, 2008).
Celotni BDP zvezne države Lagos je v letu 2010 znašal 80,61 milijarde USD, kar predstavlja
35,6 % celotnega nigerijskega BDP ali 62,3 % celotnega nigerijskega BDP, ki ni povezan s
proizvodnjo nafte. Po skupnem BDP se Lagos med afriškimi mesti uvršča na četrto mesto
(Lagos state gross…, 2010).

Slika 7: Delež bruto domačega proizvoda (BDP) posameznih gospodarskih dejavnosti v % za
leto 2010
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V gospodarstvu Lagosa so sekundarne in storitvene dejavnosti glede na BDP zastopane precej
enakomerno, saj delež storitvenih znaša 48,4 %, delež sekundarnih dejavnosti pa 49,8 %, kar
predstavlja le 1,4 % razlike. Delež BDP primarnega sektorja je z 1,8 % zanemarljiv, kar pa je
ob zelo hitrem naraščanju mestnega prebivalstva logična, a hkrati problematična vrednost, saj
je potrebno večino hrane uvoziti (Lagos state gross…, 2010). Glede na naravne razmere je
kmetijsko ugodne prsti razmeroma malo, naraščanje urbanizacije pa še dodatno vodi v
njihovo krčenje, kar pomeni določen deficit v oskrbi, saj sta povečevanje števila prebivalcev
in zmanjševanje kmetijskih površin v medsebojni korelaciji. Sekundarni sektor je močno
razvit predvsem zaradi gradbeništva in industrije. Slednja doseže več kot četrtino celotnega
BDP. Med vodilnimi panogami so proizvodnja strojev, proizvodnja motornih vozil,
proizvodnja elektronske opreme, proizvodnja kemičnih sredstev in pivovarska ter živilsko
predelovalna industrija (Frontier…, 2013). Gradbeništvo dosega velik delež predvsem zaradi
stalne širitve mestnih površin. V storitvenih dejavnostih so zelo skromno zastopane gostinske
storitve in storitve na področju javne uprave, zdravstva, izobraževanja ter socialnega varstva,
ki v skupnem deležu BDP dosegajo zgolj odstotek ali manj. Nekoliko večji donos imajo
finančne in trgovske storitve, medtem ko ima promet permanentno vlogo tako v terciarnem
sektorju kot tudi skupnem gospodarstvu, saj dosega kar 32 % celotnega BDP zvezne države
Lagos. Od tega večino dosega cestni promet, sledijo pa mu zračni, morski in železniški
(Lagos state gross…, 2010). Prevlada cestnega prometa vodi v močno obremenjevanje
infrastrukture, obenem pa zelo onesnažuje tudi okolje.
Lagos je skozi svojo celotno zgodovino pristaniško mesto in predstavlja okno v svet tako
mestu kot tudi celotni Nigeriji. Lagoški pristaniški kompleks sestoji iz dveh glavnih
pristanišč: pristanišča Apapa, ki predstavlja osrednji kontejnerski terminal in pristanišča na
otoku Tin Can (Lagos - Kano…, 2010). Pristanišče Apapa je s 44 ha največje, nahaja se ob
ustju »Badagry creeka« in je v lasti danske družbe AP Moller Maersk Group. Velik
kontejnerski terminal omogoča skladiščenje 22.000 TEU (Twenty foot equivalent unit; 1 TEU
=20'= 6,1 m) kontejnerskega tovora, ob kilometrski obalni črti pa pristanišče vključuje tudi
6,4 km2 pokritih skladišč za dodatnih 19.500 TEU tovora (World port source, 2013). Leta
2008 se je v lagoškem pristaniškem kompleksu pretovorilo 1,2 milijona TEU kontejnerskega
tovora, pri čemer je na pristanišče Apapa odpadlo 840.700 TEU tovora in na pristanišče Tin
Can 435.300 TEU tovora, kar je skupaj znašalo 33.722 ton tovora letno. Za nazornejši
vpogled je dobra primerjava z največjim afriškim pristaniščem Durbanom in z največjim
pristaniščem na svetu, Šanghajem. V Durbanu so leta 2008 pretovorili 2,64 milijona TEU
tovora, v Šanghaju pa kar 28 milijonov (World port ranking, 2008). Kljub majhnosti v
svetovnem merilu pa ima lagoško pristanišče pomembno vlogo, saj se je tovor od leta 2003 do
leta 2008 povečal za skoraj 14.000 ton (Lagos - Kano…, 2010). Pristanišče omejujeta
predvsem zastarela infrastruktura in časovno zamudni carinski postopki, kar onemogoča hiter
pretok tovora.
V 21. stoletju je Lagos vse bolj vpet v globalno ekonomijo, ki jo je prinesla globalizacija. Za
globalno ekonomijo je značilna liberalizacija, brez institucionalnih nadzorov in s
spodbujanjem prostega globalnega trga, zasebnih podjetij in njihove medsebojne konkurence.
Globalna ekonomija ima tako pozitivne kot negativne učinke. Spodbuja se razvoj visoko
produktivnih tehnoloških panog od telekomunikacij, računalništva do mikroelektronike, ki pa
so kapitalsko in ne delovno intenzivne. Posledica tega je zaposlovanje kvalificirane delovne
sile in koncentracija kapitala v multinacionalnih družbah, kar ni sorazmerno s stopnjo
izobraževalnega sistema in infrastrukturnim razvojem mesta. Na račun globalnega razvoja se
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zmanjšujejo tudi mesta v javnem sektorju, kar vodi v povečevanje revščine in neenakosti,
hkrati pa vpliva na porast sive ekonomije oziroma neformalnega sektorja (Oduwaye, 2006).
Moč lagoškega gospodarstva so predvsem sekundarne dejavnosti z gradbeništvom in
industrijo na čelu, poleg tega pa so močno zastopane tudi terciarne dejavnosti s prometnimi
storitvami in trgovino. Precej bolj so omejene visokotehnološke dejavnosti in javne storitve,
ki bi prinesle bistveno več sredstev in blaginje, kot pa jih pridobijo s kapitalsko manj
donosnimi panogami. Za dosego gospodarske uspešnosti bi bilo nujno potrebno zagotoviti
boljšo izobrazbeno strukturo prebivalstva, hkrati pa omejiti negativne vplive velikih podjetij,
ki izkoriščajo poceni delovno silo, nizke stroške za varstvo okolja, kapital pa kopičijo v rokah
domačih in tujih elit. Potrebno bi bilo omejiti tudi vpliv cestnega prometa, ki je glavni krivec
onesnaževanja, prometnih nesreč in uničevanja infrastrukture. Bolje bi bilo tudi vlagati
sredstva v razvoj železniškega, letalskega in predvsem pomorskega prometa, saj ima Lagos z
vidika geografske lege ogromno priložnost, da postane prometno vozlišče Zahodne Afrike.

3.3. Prebivalstvene značilnosti
Lagos je najbolj poznan kot mesto z zelo hitro prebivalstveno rastjo in različnimi
življenjskimi razmerami. Po podatkih Združenih narodov je mestno območje leta 2011 štelo
11,2 milijona prebivalcev, leta 2015 pa naj bi jih štelo že preko 13 milijonov (Population
of…, 2011). Prebivalstvo je ključni dejavnik, ki vpliva tako na kvantitetni kot tudi kvalitetni
razvoj mesta. Mestne površine se povečujejo zelo hitro, vendar kar dve tretjini prebivalcev
živita v slumih, kjer vladajo zelo slabi življenjski pogoji. To je posledica nezmožnosti
zagotavljanja delovnih mest, bivališč in infrastrukture, saj ob tako hitri rasti mesto ne more
optimalno funkcionirati. Prebivalstveni in prostorski razvoj Lagosa je osrednja tema naloge,
zato je o njej več napisanega v naslednjih poglavjih, kljub temu pa se je pri prebivalstvu
potrebno ozreti na njihovo etnično, jezikovno, versko, starostno in izobrazbeno strukturo, saj
bistveno vplivajo na dejavnosti in samo podobo mesta.
Etnična sestava Lagosa je zelo heterogena, saj najdemo že v Nigeriji približno 374 različnih
etničnih skupin, med katerimi so dominantne Havsa, Ibo in Joruba, ki skupaj sestavljajo 40 %
prebivalstva (Geography, 2013). Različne etnične teorije navajajo etnične konflikte kot
posledice obvladovanja naravnih virov s strani dominantne etnične skupine, ki si s tem
zagotovi družbeni monopol. V času kolonializma so kolonialisti namerno krepili etnične
razlike z misijonarskim izobraževanjem, favoriziranjem, uvozom poceni delovne sile in
političnim manevriranjem, saj so na ta način ustvarjali medsebojne etnične konflikte in tako
lažje vladali (Horowitz, 1995; cv: Sijuwade, 2011). Etnični konflikti so prišli do izraza v
postkolonialnem času, ko so se dogajale spremembe tako na ekonomskem, političnem kot tudi
socialnem področju (Sijuwade, 2011). Mesto Lagos je etnično najbolj heterogeno naselje v
Nigeriji. Poleg avtohtonih etničnih skupin, ki so prvotno naseljevale območje, je v času
kolonializma prišlo do ogromnega priseljevanja ljudi ostalih etničnih skupin iz celotne
Nigerije. Pred preselitvijo metropole v Abujo, je Lagos pritegnil tudi številne ljudi iz ostalih
kontinentov sveta. Mabogunje ugotavlja, da je zelo heterogena etnična sestava Lagosa
posledica množičnega priseljevanja v mesto (Mabogunje, 1968; cv: Oduwaye, 2008). Leta
2008, ko je Lagos štel približno 9 milijonov prebivalcev, so jorubski migranti z jugozahoda
Nigerije predstavljali 60 % vseh prebivalcev, 22 % so predstavljali prebivalci ostalih
nigerijskih etničnih skupin, 18 % prebivalcev pa ni imelo nigerijskega porekla. Dominantna
etnična skupina Joruba je sestavljena iz ljudstev Ijebu (33%), Egba (23%), Oyo (15%), Ondo
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(14%) in Ilorin (6%). Znotraj ostalih nigerijskih etničnih skupin na območju Lagosa,
predstavlja več kot polovico prebivalstva etnična skupina Ibo, približno 15 % skupina Edo, 15
% Ijaw, 15 % Havsa - Fulani, 10 % pa ostale nigerijske etnične skupine, med katerimi so
najbolj prepoznane Isoko, Urhobo, Ukwani in Igbira. Prebivalci, ki nimajo nigerijskega
porekla, prihajajo večinoma iz sosednjih zahodnoafriških držav, predvsem iz Gane, Sierre
Leone, Liberije, Benina in Kameruna, med prebivalci, ki nimajo afriškega porekla, pa so
najbolj zastopani Američani, Rusi, Japonci, Indijci, Libanonci, Rusi in Nemci (Oduwaye,
2008).
Slika 8: Etnična sestava prebivalstva Lagosa
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Vir podatkov: Oduwaye, 2008, str. 131.

Raznolika etnična in zgodovinska podoba Lagosa je vplivala tudi na razvoj jezikov. Glede na
prevladujočo etnično skupino prevladuje jorubski jezik, ki ga govori približno tri četrtine
ljudi, okoli 30 % ljudi govori ibojski jezik, približno 7 % pa havški jezik (Language, 2013).
Jorubski in ibojski jezik pripadata nigrsko-kongovski jezikovni družini, medtem ko havški
jezik pripada afriško-azijski jezikovni družini (Vintar Mally, 2012). Drugi jezik oziroma
»lingua franca« na območju Lagosa je angleščina, ki je posledica britanske kolonizacije v 19.
stoletju. Tri četrtine prebivalcev govori in razume angleščino, ki se pojavlja tudi kot oblika
pomožnega sporazumevalnega jezika imenovanega »pidžin« angleščina (Language, 2013).
Po veroizpovedi v zvezni državi Lagos prevladujejo kristjani, katerih delež okvirno znaša 50
%, sledijo jim muslimani s 30 %, nekaj več kot 15 % prebivalcev pa pripada ostalim
veroizpovedim ali pa se uvrščajo med neverujoče (Religious belief, 2013). Poleg dveh
dominantnih religij pa priznavajo tudi vrsto tradicionalnih božanstev in kultov.
Tako za celotno Nigerijo kot tudi zvezno državo Lagos so značilni konflikti, ki so posledica
kombinacij verskih in etničnih heterogenosti. Versko-etnična fanatičnost je pogosto vzvod za
razne nacionalizme, ki se odražajo od zavzemanja za jezik, kulturno avtonomijo, versko
superiornost pa vse do zahtev po lokalni politični avtonomiji in samoodločanju. To pa na
podlagi različnih družbenih simbolov in religije pripelje do nekaterih oblik diskriminacije
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članov ene etnične ali religijske skupine proti drugi. Med ljudmi različnih skupin vlada strah
in nezaupanje ter pomanjkanje prijaznosti. Zaradi vse pogostejših etničnih spopadov je prišlo
tudi do ustanavljanja etničnih milic, ki ščitijo posamezne skupine, s tem pa so postale etničnoreligiozne razlike še večje, spopadi pa vse bolj nasilni in krvavi (Salawu, 2010). Poleg nasilja,
etnične milice rekrutirajo tudi veliko mladostnikov brez formalne izobrazbe. Etnična milica
Arewa People Congress (APC), ki brani pripadnike etnične skupine Hausa, naj bi po poročilih
najemala mladostnike za opravljanje najbolj nasilnih dejanj (Oyo, 2002). V Lagosu poleg
dominantne etnične skupine Joruba, večino predstavljata še etnični skupini Ibo in Havsa.
Versko pripadnost jorubske skupine tvorijo v 45 % kristjani, 45 % muslimani, preostali
odstotek pa pripada tradicionalnemu verovanju. Bolj homogeni sta ostali dve skupini, saj je
skupina Ibo pretežno krščanska, skupina Havsa pa muslimanska (Olson, 1996). Najpogostejši
so spopadi med nemuslimanskim delom jorubskega ljudstva in muslimansko etnično skupino
Havsa. Večji konflikt se je zgodil oktobra 2000 na robu Lagosa, ko je zaradi bivalnega
nesoglasja prišlo do spora med havškimi in jorubskimi prebivalci. Zaradi spora je bilo z
mačetami in loki pokončanega veliko število jorubskega prebivalstva, kot odziv pa se je v
spor vmešala še jorubska etnična policija O' dua People Congress (OPC), ki je stvari še
poslabšala. Napetost se je kasneje prenesla še v Oko–Obo, predmestje Lagosa, kjer večina
prebivalstva pripada etnični skupini Havsa (Salawu, 2010). Februarja 2002 so ponovno
izbruhnili spopadi med jorubsko in hauško etnično skupino, ki so pustili 100 mrtvih, razdejali
pa so številne domove, trgovine, šole in trgovine. To je bil že štirideseti večji spopad v
obdobju 1999–2002 (Oyo, 2002). Dejstvo je, da religijski in etnični konflikti ne koristijo
nikomur, temveč obratno, povzročajo številne človeške žrtve, večajo materialno škodo,
krepijo neformalno zaposlovanje in kriminal ter škodujejo demokratični podobi Lagosa.
Reševanje problematike bi se moralo začeti na nigerijski državni ravni, ki bi zagotovila
preventivne ukrepe za ustrezno in učinkovito varnost v vsaki zvezni državi. Ukrepi bi morali
zajemati ustanovitev platforme različnih etničnih in verskih voditeljev, vključitev civilne
družbe, reševanje sporov z ustrezno zakonodajo ter prizadevanji za zmanjševanje revščine
(Salawu, 2010).
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Slika 9: Starostna piramida prebivalstva Lagosa za leto 2011
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Vir podatkov: Lagos state literacy…, 2011, str. 11.

Starostno in spolno strukturo prebivalstva najlažje prikažemo s starostno piramido. Že na prvi
pogled piramida prikazuje starostno in spolno sestavo, kakršna je značilna za države in mesta
v razvoju. Širša piramida spodaj prikazuje velik delež mladega prebivalstva, kar je posledica
visoke stopnje rodnosti, zgoraj pa je piramida ozka, tako da je delež starega prebivalstva zelo
nizek. Vboklina v deležu mladostnikov od 10–20 let je posledica izseljevanja, predvsem v
iskanju boljših življenjskih pogojev. Za prebivalstveno piramido mesta v razvoju pa je precej
nenavadno, da ima ožji čisto spodnji del. To je posledica poudarka na zmanjševanju rodnosti,
ki je postala značilna za tamkajšnje prebivalstvo v zadnjih nekaj letih (Urban iniquities…,
2013). Glede na starostno strukturo predstavljajo mladi od 0–14 let tretjino celotnega
prebivalstva, pri čemer je približno 2,6 milijona otrok (12,6 % vseh prebivalcev) starih do 5
let. Skupina delovno aktivnih od 15 do 64 let predstavlja 65,3 % celotnega prebivalstva
oziroma 13,4 milijona prebivalcev, najmanjša pa je starostna skupina nad 65 let, ki obsega le
2,3 % prebivalstva oziroma nekaj manj kot pol milijona ljudi (Lagos state literacy…, 2011).
Razmerje med mladim in starim prebivalstvom ponazarja indeks staranja prebivalstva, ki
znaša zgolj 7,05, kar pomeni da v Lagosu na 100 oseb mlajših od 15 let, živi le 7 oseb
starejših od 65 let. Prebivalstvo Lagosa se od leta 2006 dalje v povprečju povečuje za 3,2 %,
tako da se na leto poveča za 600.000 ljudi, kar je na primer desetkrat več kot v New Yorku ali
Los Angelesu. Pri tem znaša gostota poselitve tudi do 20.000 prebivalcev na km2 in kaže na
resne posledice urbane vzdržljivosti Lagosa (Population, 2005). Celotna stopnja rodnosti je s
štirimi otroki na žensko še vedno zelo visoka (Odeh, 2011). Prav tako pa je visoka umrljivost
novorojenčkov, ki znaša 85 mrtvih na 1000 živorojenih. Povprečna življenjska doba v Lagosu
znaša 55 let, kar je tri leta več od državnega povprečja (Lagos USAID, 2013). Spolna sestava
25

prebivalstva Lagosa je dokaj enakomerna, saj moški predstavljajo 52 %, ženske pa 48 %
prebivalstva (Lagos state literacy…, 2011).
Izobrazbeno strukturo lahko v osnovi prikažemo z deležem pismenih in nepismenih, ali pa jo
izrazimo kot delež ljudi z določeno stopnjo izobrazbe. V zvezni državi Lagos je delež
pismenih v letu 2011 znašal 87,4 %, kar predstavlja 17,9 milijonov ljudi. Prebivalcev s
formalno izobrazbo je bilo 13,2 milijona (82 %), medtem ko preostalih 2,9 milijona
prebivalcev (18 %) te izobrazbe ni imelo (Lagos state literacy…, 2011). V zvezni državi
Lagos je aktualen sistem izobraževanja 6-3-3-4, temelječ na nacionalnih ciljih, ki zajemajo
svobodno in pravično družbo z veliko priložnostmi, osnovano na velikem in dinamičnem
gospodarstvu (Adeyemi, Adeyemi, Oribabor, 2012). Po sistemu 6-3-3-4 naj bi vsak otrok
obiskoval šest let osnovno šolo, tri leta nižjo srednjo šolo (junior secondary school) po tem pa
se lahko usmeri na določeno tehnično ali trgovsko srednjo šolo, v primeru akademske
nadarjenosti pa tudi na višjo srednjo šolo (senior secondary school). Nadarjeni se lahko po
treh letih šolanja vpišejo še na univerzitetno izobraževanje, ki traja štiri leta (Kolawole, 2011).
Sistem je pomagal pri dosegu nekaterih ciljev državne politike, študentje so se izobraževali
dlje časa, ustvaril pa je več mladih s sposobnostjo lastnega odločanja. Prav tako je sistem
zmanjšal stopnjo osipa in povečal število intelektualcev, spodbudil pa je tehnološki razvoj
Nigerije z izobraževanjem tehničnega kadra. Kljub velikim uspehom je sistem doživel
neuspeh zaradi nepopolnega izvajanja jezikovne politike kot posledice neustreznih učbenikov
in pomanjkanja učiteljev, političnih idej, ki so bile zasnovane za vojaško vlado in
centralizacijo, finančnih težav in neustrezne statistike za učinkovito načrtovanje izobraževanja
(Adeyemi, Adeyemi, Oribabor, 2012). V zvezni državi Lagos je 1000 osnovnih šol, 319 nižjih
srednjih šol, 307 višjih srednjih šol, 5 tehničnih šol, 2 zasebni univerzi, 1 politehnična šola, 5
fakultet in ena državna univerza, ki pa so zelo različno razporejene po mestnih predelih. Med
prebivalci Lagosa ima po podatkih iz leta 2012 končano osnovno šolo 26 % ljudi, 43 % jih
ima končano srednjo šolo, medtem ko je terciarno izobraževanje končalo 21 % ljudi (Basic
statistical hotline, 2012).

26

Slika 10: Delež prebivalstva z višjo izobrazbo po posameznih območjih Lagosa za leto 2005

Prebivalstvena slika Lagosa je izjemno kompleksna, tako po etnični, verski kot tudi starostni
in izobrazbeni strukturi. Odločilna prednost prebivalstvene slike je zagotovo prevladujoč
delež aktivnega prebivalstva, ki prevladuje glede na mlajši in starejši del, kar pa mestni upravi
predstavlja manjši delež izdatkov namenjenih šolstvu in pokojninskemu zavarovanju, hkrati
pa delovno aktivno prebivalstvo ustvari tudi največ skupne vrednosti, ki se jo lahko vloži prav
v socialno varstvo in razvoj javne infrastrukture. Nujno bi bilo potrebno izboljšati zdravstvene
in šolske razmere, seveda pa to ni mogoče brez zagotavljanja osnovnih stanovanjskih
pogojev. Pri prebivalstvu je glavna težava precejšna etnična in verska heterogenost, ki
ustvarja napetosti med posameznimi skupinami, to pa onemogoča pogoje za normalno
delovanje družbe. Tukaj se pridružuje še težava neenakomernega vlaganja sredstev v različne
mestne predele, kar krepi socialno–ekonomsko segregacijo, tako da so nekateri predeli razviti
nadpovprečno (Lagos Island, Victoria Island), drugi pa podpovprečno (Apapa).
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4. PREBIVALSTVENI IN PROSTORSKI RAZVOJ LAGOSA
4.1. VZROKI NARAŠČANJA PREBIVALSTVA
Rast mest in mestnega prebivalstva v državah v razvoju sta posledica naravnega prirastka
prebivalstva in pozitivnega migracijskega salda med mestom in podeželjem. Pri tem ostajajo
ruralno–urbane migracije, ki jih lahko označimo tudi kot beg s podeželja, odločilni dejavnik.
Najhitrejše naraščanje urbanega prebivalstva je bilo prav v Afriki v času postkolonializma
med letoma 1950 in 2000 (Rebernik, 2008). Naraščanje prebivalstva z naravnim prirastkom je
manj intenzivno od migracij, a kljub temu ni zanemarljivo, pa čeprav se je celotna stopnja
rodnosti zmanjšala na 4 otroke na žensko. Zaradi specifičnega zgodovinskega dogajanja na
območju Lagosa je potrebno pogledati tako širše zgodovinske vzroke za naraščanje
prebivalstva, kot tudi tiste, ki imajo največji vpliv v sodobnosti.

4.1.1. Zgodovinski vzroki naraščanja prebivalstva
Pestro zgodovinsko dogajanje v kombinaciji z izjemnim geografskim položajem je privedlo
do vrste vzrokov, ki so zaznamovali naraščanje prebivalstva v Lagosu. Z lagunami zaščitena
obala je bila ključna za razvoj pristaniške in trgovske dejavnosti od 15. stoletja dalje. Obalna
lega v času kolonizacije je Lagosu prinesla koncentracijo vseh družbenih dejavnosti in
nesporno vlogo nigerijskega središča. Z odkritjem nafte pa je Lagos doživel multiplikativen
vzpon in tako postal gravitacijsko središče Zahodne Afrike. Boljši zaposlitveni pogoji so in še
danes privlačijo na milijone ljudi, vendar je ob tolikšni količini mesto nezmožno optimalnega
funkcioniranja, kar se kaže v urbanih in socialnih disparitetah.
Ugodna geostrateška lega Lagosa je bila tista, ki je vedno privabljala ljudi. Najprej so
območje poselili ribiči in lovci iz ljudstva Awori Joruba. Ustalili so se na današnjem otoku
Lagos, kjer so našli z naravnimi viri bogatejše, predvsem pa varnejše zatočišče, vendar so
kasneje morali priznati poraz močnemu beninskemu imperiju, ki je na območju Lagosa
zgradil vojaški tabor Eko, iz katerega sta se njihova vojaška in politična moč nato širila v
zaledje (Smith, 1988). Tudi v času velikih geografskih odkritij konec 15. stoletja je bilo
območje Lagosa zelo pomembno zaradi svoje lege, saj so portugalski trgovci preko vodnih
kanalov trgovali z mestom Ijebu v zaledju Lagosa. Pravi razcvet je Lagos doživel med letoma
1790 in 1810, ko je stopila v ospredje trgovina z sužnji. Zaradi pristaniške lege ob takratni
Obali sužnjev so na začetku 19. stoletja v Lagosu letno prodali tudi do 10.000 sužnjev, mesto
pa se je povečalo s 5000 na 20.000 prebivalcev. Takrat postane Lagos središče trgovine v
celotni Zahodni Afriki (Law, 1983). Z britansko kolonizacijo se je prometni položaj Lagosa
samo še okrepil, saj je bilo mesto temeljno stičišče poti preko vode in kopnega ter poti po
oceanu. Kombinacija pristanišča z železnico je omogočila povezanost mesta z ogromnim
zaledjem in tako vzpostavitev konstantne trgovine (Smith, 1974). Ugodni prometni položaj in
nadomestitev trgovanja s sužnji s pridobivanjem palmovega olja pa sta privabila v Lagos
veliko evropskih trgovcev in na novo osvobojenih sužnjev. Lagos, ki je leta 1901 štel 38.387
prebivalcev, je postal leta 1914 središče nigerijske federacije. Tako kot pri ostalih kolonijah
ob obali, je bilo tudi v Lagosu racionalno skoncentrirano administrativno vodstvo in
podjetniške skupine z dobro povezanostjo z ostalo federacijo. Leta 1946 postane Lagos
politično in komercialno jedro države, po odkritju nafte leta 1970 pa še industrijsko. Mestni
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proračun se poveča za 14-krat, industrijska proizvodnja pa zaradi razcveta dejavnosti
povezane z pridelavo nafte, naraste z 29 % na 70 %. To je hkrati čas nigerijske demografske
tranzicije, zato industrijsko središče privabi veliko delovnih migrantov, zaradi katerih doživi
Lagos petkratno povečanje prebivalstva. Leta 1975 je imel Lagos 3,15 milijona prebivalcev in
je bil največje mesto Podsaharske Afrike (Fourchard, 2011). Zaradi hitre rasti prebivalstva,
množičnega priseljevanja in politične opozicije, ki je domovala v Lagosu, se je nigerijska
vlada odločila, da prestolnico preseli v Abujo. To je leta 1991 tudi storila, vendar je
prebivalstvo Lagosa naraščalo še naprej, saj so bili »pull« dejavniki še vedno močnejši od
tistih v Abuji. Glavna motivacija migrantov je ostajala ekonomska, kajti Lagos je obetal višje
prihodke, četudi v neformalnem sektorju (Hapala, 2002).

4.1.2. Sodobni vzroki naraščanja prebivalstva
Naraščanje prebivalstva v mestih držav v razvoju je pogojeno z visokim naravnim prirastkom,
ki je posledica velike rodnosti in zmanjšane smrtnosti zaradi izboljšanja zdravstvene oskrbe v
zadnjih desetletjih. Za Nigerijo je še vedno značilna visoka stopnja celotne rodnosti s
povprečjem 5,31 rojstev na žensko, vendar se ta na urbanih območjih kakršno je Lagos
postopoma znižuje in v povprečju dosega 4 rojstva na žensko. Natančno vrednost rodnosti je
zelo težko podati, saj je v zvezni državi Lagos registriranih samo 65 % odstotkov otrok do
petega leta starosti (Further analysis, 2011). Če sledimo tendenci, so kazalci rodnosti na
urbanih območjih nekoliko nižji od nigerijskega povprečja, zato lahko sklepamo, da v zvezni
državi Lagos v povprečju na 1000 prebivalcev odpade 36 živorojenih otrok (Nigeria
demographic and health…, 2008). Za primerjavo dodajmo, da ima največjo vrednost Niger s
povprečjem 47,6 živorojenih na 1000 prebivalcev (Birth rate, 2013). Na visoko rodnost vpliva
predvsem starostna struktura žensk, saj največ žensk rodi med 20. in 30. letom starosti, teh pa
je v zvezni državi Lagos nekaj več kot 2,4 milijona (Lagos state literacy…, 2011). Razloge za
visoko stopnjo rodnosti lahko iščemo tudi v uporabi kontracepcijskih sredstev, saj po statistiki
iz leta 2008 kar 60 % žensk med 15. in 20. letom starosti ni uporabljalo zaščite, samo
polovico žensk med 15. in 50. letom starosti pa je slišalo za kakršno koli kontracepcijsko
metodo. Načrtovanje družine bi lahko bistveno pripomoglo k znižanju števila prebivalstva,
vendar se skoraj četrtina žensk v rodni dobi še ni nikoli srečala s pojmom načrtovanja družine,
kar še dodatno vpliva na porast rodnosti. Pri rodnosti je potrebno upoštevati še poligamna
razmerja, prisotna predvsem pri muslimanih, ki tvorijo dobro tretjino vsega prebivalstva,
vendar je kljub temu delež moških z več kot eno ženo nizek, saj znaša zgolj 4 % vseh moških
(Further analysis, 2011). Za nigerijske razmere je zdravstvena oskrba v Lagosu nadpovprečna,
kar pa še dodatno vpliva na povečanje prebivalstva, saj se smrtnost s tem niža, daljša pa se
življenjska doba. Število umrlih znaša manj kot 1,7 na 1000 prebivalcev, kar je tudi posledica
majhnega števila prebivalcev nad 85 let (Ajao, Obafemi, Ewumi, 2011). Kljub temu pa
naravni prirastek ne presega deleža migracij. Med letoma 1953 in 1980, ko je bila rodnost
najvišja, je prebivalstvo Lagosa v povprečju naraščalo za 9,4 % na leto, pri čemer je naravni
prirastek predstavljal 4 %, 5,4 % pa so predstavljale migracije (Hapala, 2002). Pri tem je treba
opozoriti, da nekateri podatki zaradi nedostopnosti niso točni oziroma se lahko pri
posameznih virih razlikujejo, vendar nam služijo za prikaz demografskega stanja, ki je v
velemestu Lagos zagotovo zelo različen od preostalega območja Nigerije.
Sodobne vzroke za hitro naraščanje prebivalstva lahko iščemo tudi v ruralno–urbanih
migracijah, ki so posledica različnih življenjskih pogojev v regionalno zelo raznoliki Nigeriji.
Tovrstne migracije najlažje razumemo s »push« in »pull« dejavniki, pri čemer so »push« vsi
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tisti, ki človeka iz nekega območja odbijajo, »pull« dejavniki pa ga na neko območje
privlačijo. »Push« dejavniki na podeželju so predvsem hitra prebivalstvena rast, agrarna
prenaseljenost, degradacija kmetijskih zemljišč in neučinkovitost kmetijstva ter pomanjkanje
delovnih mest v neagrarnih dejavnostih. Na drugi strani so »pull« dejavniki mesta predvsem v
boljših možnostih zaposlitve in višjih plačah (Rebernik, 2008). Dodati velja, da je v Lagosu
kar 70 % vseh nigerijskih industrijskih naložb, zato obstaja predvsem v industriji velika
možnost zaposlitve (Norman, 2013). Zaradi lažje primerjave z evropskimi razmerami so
plačilne razmere izražene v evrih. Plačilni pogoji so na splošno v Lagosu veliko boljši kot v
ostalih nigerijskih mestih, saj povprečna mesečna bruto plača znaša 1887 € in je za 670 €
višja od povprečne mesečne plače v Abuji. Poleg tega so v Lagosu visoki razni delovni
dodatki oziroma bonusi. Povprečen delovni dodatek v Lagosu je 1552 €, v Abuji 1198 €, v
severnejšem Ibdanu pa samo 582 €. V povprečju ima delavec v Lagosu na voljo tri tedne
letnega dopusta, kar sodi poleg Abuje s 3,1 tedna in Port Harcourta s 3,6 tedna v vrh trajanja
dopustov (Salary for country…, 2013). Tudi po delitvi dobička med zaposlenimi je Lagos v
zgornjem delu lestvice. Delitev dobička med zaposlene je orodje družbe za povečanje
pripadnosti zaposlenih, njihove motiviranosti ter orodje za oblikovanje družbene kulture.
Kaže se kot povečanje produktivnosti zaradi večje motiviranosti in kot instrument za
pridobivanje kadrov ter investicijskega kapitala (Kaj je delitev dobička…, 2013). Delitev
dobička v povprečju prinese lagoškemu delavcu 1083 €, v Abuji pa skromnih 162 € (Salary
for country…, 2013). Pri tem je potrebno opozoriti, da gre zgolj za statistiko, ki pa ne odraža
realnega stanja v celoti, saj se plače bistveno razlikujejo glede na vrsto poklica, spol in
etnično pripadnost.
Slika 11: Povprečna mesečna plača v posameznih nigerijskih mestih v evrih za leto 2013
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Poleg ekonomskih, ljudi v Lagos privabljajo tudi boljši socialni pogoji v primerjavi z ostalo
Nigerijo. Med socialne pogoje človekovega življenja uvrščamo kvalitetno bivališče z
dostopom do ustrezne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektrika), možnost
izobraževanja in ustrezno zdravstveno oskrbo. Večino stanovanjskih pogojev v Lagosu je
boljših od nigerijskega povprečja z izjemo urejenosti sanitarij. Samo četrtina gospodinjstev
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ima ustrezne sanitarije, ki jih ni potrebno deliti z ostalimi gospodinjstvi, kljub temu pa ima
Lagos s 24 % največji delež ustreznih sanitarij med ostalimi zveznimi državami jugozahodne
Nigerije, saj je na primer delež ustreznih sanitarij v zvezni državi Ojo samo 7 %. Boljši pogoji
vladajo pri dostopu do pitne vode in električne energije. Dostop do ustrezne pitne vode ima
63 % gospodinjstev, medtem ko ima večina gospodinjstev dostop do električne energije, kar
je dvakrat več od nigerijskega povprečja. Tudi dostopnost izobrazbe in izobraževalne
institucije imajo velik vpliv na privabljanje prebivalstva. Boljši izobraževalni pogoji se
odražajo v visoki pismenosti z 90 % pri ženskah in 96 % pri moških, kar je 20 % nad
nigerijskim povprečjem (Nigeria demographic and health…, 2008). Šolska mreža s 1635
institucijami od osnovne šole do univerze je prav tako zgovoren podatek, ki priča o veliki
izobraževalni funkciji mesta (Basic statistical hotline, 2012). Kljub temu, da nigerijsko
zdravstvo ni na najvišjem nivoju, pa Lagos pri tem zelo izstopa. Podatki iz leta 2006 kažejo,
da je v Lagosu na zdravnika odpadlo 2.439 ljudi, kar je najmanj izmed vseh ostalih nigerijskih
zveznih držav, kjer lahko na zdravnika odpade tudi do 50.000 ljudi. Zaradi boljših
ekonomskih pogojev so v zvezni državi Lagos najvišji zdravstveni izdatki na prebivalca, kar
omogoča državi več sredstev namenjenih zdravstveni oskrbi. Poleg tega urbana območja
prejemajo več javnih sredstev, zato imajo več bolnišnic v nasprotju z ruralnimi območji, ki
prejemajo manj sredstev (Olaniyan, Lawanson, 2010). Med »pull« dejavniki gre izpostaviti še
vpliv neformalnega sektorja, ki nudi zaposlitev in dohodke prebivalcem brez formalne
izobrazbe (Rebernik, 2008). Leta 2011 naj bi lagoški neformalni sektor »zaposloval« 65 %
delovne sile, vendar se odstotki lahko razlikujejo zaradi težavnega pridobivanja podatkov
(Olokesusi, 2011). »Pull« dejavniki se kažejo tudi kot posameznikove percepcije o boljšem
življenju v mestu, ki pa so pogosto nerealne in imajo previsoka pričakovanja. S tujko pojav
imenujemo »bright lights« (Rebernik, 2008).
Glavna težava Lagosa izvira še iz časa kolonializma, ko so Britanci krepili njegovo vlogo
središča, hkrati pa v marginalni položaj postavljali vsa ostala mesta. Kolonialni vzorec je bil
tako močan, da so njegove posledice vidne še danes, saj ima Lagos v povprečju boljše
socialne in gospodarske pogoje od večine nigerijskih mest, kar privablja mnoge migrante brez
izobrazbe in brez socialne varnosti. Takšna situacija ustvarja prekaren položaj mnogim
prebivalcem, ki ne morejo ubežati krogotoku revščine. Hitra rast števila migrantov slabša tudi
pogoje dlje naseljenih prebivalcev, saj vedno večji krog ljudi onemogoča rast socialne in
ekonomske varnosti. Rešitev nastale situacije ni samo v izboljšanju socialnih in ekonomskih
pogojev Lagosa pač pa v enakomernem razvoju cele Nigerije, ki bo kot celota nudila socialno
in ekonomsko varnost vsem državljanom, da ti ne bodo »prisiljeni« migrirati.

4.2. NARAŠČANJE PREBIVALSTVA IN PROSTORSKI RAZVOJ LAGOSA
Zaradi odločilnega pomena kolonizacije za potek urbanizacije v državah v razvoju ločimo v
razvoju mest in urbanih sistemov predkolonialno, kolonialno in postkolonialno fazo. V vsaki
fazi so prevladovali posebni družbeni procesi, ki so vplivali na prebivalstveni in prostorski
razvoj Lagosa. Za predkolonialno fazo je značilna plemenska družbena ureditev posameznih
držav, s čimer je povezan tudi nastanek prvih mest in urbanih sistemov. Predkolonialno mesto
je majhno tako po številu prebivalstva kot tudi po prostorskem obsegu. Nekateri avtorji ločijo
še merkantilistično fazo, ki sicer bolj spada v kolonialno, vendar je zaradi majhne
prebivalstvene in prostorske razsežnosti, hkrati pa zaradi sodelovanja domačinov z
merkantilisti, tukaj obravnavana v okviru predkolonialne faze. Kolonialna faza je
prebivalstveno in prostorsko bistveno bolj zaznamovala Lagos, saj je ustvarila močno mestno
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središče, ki je s koncentracijo družbenih dejavnosti privabilo ogromno število ljudi.
Postkolonialna faza se pojavi po osamosvojitvi kolonij, mesta pa dobijo novo politično in
gospodarsko vlogo. Za postokolonialno fazo je značilen ekstremno hiter prebivalstveni in
prostorski razvoj, kar pa je predvsem posledica ruralno–urbanih migracij, nastalih zaradi
regionalnih in gospodarskih razlik povzročenih v času kolonializma (Rebernik, 2008).

4.2.1. Predkolonialna in merkantilistična faza
Zgodnja predkolonialna faza je na območju Lagosa trajala v času srednjega veka do 15.
stoletja, ko so na obale Lagosa pripluli portugalski pomorščaki in trgovci. Predkolonialna
mesta so bila majhna z nepravilnim tlorisom in nizkim deležem urbanega prebivalstva, ki se
je ukvarjalo z lokalno trgovino, obrtjo, predvsem pa s kmetijstvom. V predkolonialni fazi so
območje Lagosa najprej naselili ribiči in lovci iz ljudstva Awori Joruba, ki so iskali kmetijsko
ustreznejši in hkrati varnejši prostor. Kmalu morajo priznati premoč ambicijam beninskega
imperija, ki velja za velesilo takratnega obdobja. Ljudstvo Bini na območju Lagosa ustanovi
manjši vojaški tabor Eko, ki predstavlja izhodišče za njihovo politično in trgovinsko kontrolo.
Po tej fazi nastopi merkantilistična faza ali pozna predkolonialna faza, ki traja v obdobju od
leta 1500 do leta 1800 in je povezana s prekomorsko trgovino evropskih trgovskih družb, ki
so na obalnih območjih ustanavljale trgovske postojanke (Rebernik, 2008). Ena izmed teh je
bila tudi v mestu Lagos, ki so ga portugalski trgovci uporabljali kot vmesno točko med obalo
in zaledjem. Postopoma se med afriškimi ljudstvi in evropskimi trgovci vzpostavi živahna
trgovina, ki leta 1807 s suženjsko trgovino doseže svoj višek, Lagos pa postane trgovsko
središče Zahodne Afrike. Natančno število prebivalcev v zgodnji predkolonialni fazi Lagosa
ni znano, znano pa je dejstvo, da so poseljevali zgolj del manjšega otoka Lagos, ki ima
odlično geostrateško pozicijo. Z nastopom merkantilizma in prekomorske trgovine se pojavi
tudi več podatkov o prebivalstvu. Po ocenah naj bi imel Lagos na prelomu iz 18. v 19.
stoletje, ko je bil trgovski center Zahodne Afrike, približno 3000 prebivalcev, naseljenih na
otoku Lagos. V času merkantilizma so mestne površine obsegale do 3,97 km2 otoka, katerega
celotna površina znaša 8,7 km2 (Aluko, 2010).

4.2.2. Kolonialna faza
S prihodom britanskih kolonialistov leta 1851 se konča merkantilistična faza, začne pa se faza
kolonizacije, ki traja do osamosvojitve leta 1960. V obdobju kolonizacije pride do močne
preobrazbe tradicionalnih predkolonialnih urbanih sistemov. Mesta postanejo nosilci nove
politične moči in upravne organizacije, njihov razvoj pa poteka od obale proti notranjosti s
središčem lociranim nekje ob obali sami. Kolonialni urbani sistem z glavnim mestom je
izrazito asimetričen in periferen glede na ostala mesta v njem. Preko kolonialnega mesta
kolonialna sila izvaja politični, vojaški in gospodarski nadzor, zato so v njem koncentrirane
vse dejavnosti (Rebernik, 2008). Ob začetku kolonialne faze je imel Lagos do 20.000
prebivalcev, med katerimi so bili potomci Jorub, potomci beninskega ljudstva ali Bini ter
veliko število sužnjev, ki so jih rekrutirali za potrebe gospodarstva (Smith, 1988). Prihod
Britancev je imel dve veliki posledici za prebivalstveni razvoj Lagosa: po odpravi suženjstva
se je v Lagos vrnilo ogromno novo osvobojenih sužnjev predvsem iz Brazilije in Sierre
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Leone, hkrati pa so Britanci ustanovili kolonialni Lagos s koncentracijo vseh družbenih
dejavnosti, kar je ustvarilo magnet za migrante iz manj razvitih ruralnih območij. Poleg tega
je zaradi britanske kolonialne politike prišlo v Lagos tudi večje število misijonarjev in
evropskih ter ostalih trgovcev. Novo socio-politično obdobje je prineslo tako prebivalstveni
kot tudi prostorski razvoj mesta. Leta 1866 oziroma pet let po formalni ureditvi Lagosa kot
britanske kolonije, je imelo mesto 25.083 prebivalcev, ki so še vedno naseljevali samo otok
Lagos. Pet let za tem prebivalstvo naraste za slabih 14 % in se poveča na 28.518. Še večji
porast prebivalstva se zgodi do leta 1881, ko naraste za 31,3 % oziroma na skupno 37.452
prebivalcev (Aluko, 2010). Po letu 1881 se začne v Lagosu neznačilno zmanjševanje
prebivalstva, ki je posledica spremenjenih geopolitičnih razmer. V tem času še zadnje države
prepovejo suženjstvo, tako da se veliko sužnjev vrača v svoje domovine, bodisi tja pošilja
svoje otroke. Kot zadnja je leta 1888 prepovedala suženjstvo Brazilija, kar je imelo za
posledico odselitev približno 2000 Brazilcev (Nishida, 2003). Brazilcem so prej ali slej sledila
tudi ostala ljudstva in prebivalstvo Lagosa se je zmanjšalo za 13 % na 32.508. Prebivalstvo
začne ponovno naraščati po letu 1891, trend naraščanja pa poteka vse do danes. V prvem
desetletju 20. stoletja doživi Lagos skok na 73.666 prebivalcev, hkrati pa se začne tudi
prostorsko razvijati. Do konca 19. stoletja potekata poselitev in pozidava samo na približno
8,7 km2 velikem otoku Lagos, po letu 1900 pa se začne prostorski razvoj tudi na celinskem
delu. Prvi, ki so svoja naselja postavili izven otoka Lagos, so bili krščanski begunci iz etnične
skupine Egbo. Leta 1911 se je površina mestnega območja povečala na 46,62 km2,
prebivalstvo pa za 76 %, kar je tedaj znašalo 73.766 ljudi. V naslednje desetletju je število
prebivalcev naraslo na dobrih 100.000, površina pa se je povečala na 52,24 km2. V tem času
je bil otok Lagos poseljen v vseh smereh, še posebej v smeri vzhoda, kjer so začeli izsuševati
tudi močvirja. Med letoma 1921 in 1931 se je zgodil ogromen premik v širitvi bivališč iz
otoškega na celinski del Lagosa, saj so se stanovanjski pogoji na otoku zelo poslabšali.
Rezultat se je pokazal v razširitvi mestnih površin na 66,28 km2, skupno število prebivalstva
pa je naraslo na 126.108. Celotni otok Lagos je bil pozidan leta 1944 in ni več omogočal
nadaljnjega prostorskega razvoja, zato so se območja poselitve začela širiti na kopno. Širitev
je potekala od jugovzhodnega dela Ebute–Meta proti severnemu delu Jabe in proti
jugozahodnem delu Apape. Leta 1950 so se mestne površine povečale samo za 4,22 km 2,
povprečna rast prebivalstva pa je znašala 3,3 %. Leta 1961 nastopi kolonialna neodvisnost
Nigerije, ki ima za posledice enormno povečanje prebivalstva. Med letoma 1950 in 1963 se
prebivalstvo potroji z 230.566 na 656.246, povprečna rast pa znaša kar 8 %. Mestne površine
ostajajo enake kot leta 1950, tj. 70,5 km2 (Aluko, 2010).
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Preglednica 1: Prebivalstveni in prostorski razvoj Lagosa v kolonialni fazi
Leto

Velikost mestne
površine (km2)

Skupno število
prebivalcev

1866
3,97
25.083
1871
4,01
28.518
1881
4,01
37.452
1891
4,01
32.508
1901
41.847
1911
46,62
73.766
1922
52,24
99.690
1933
66,28
126.108
1950
70,50
230.256
1963
70,50
665.246
Vir podatkov: Aluko, 2010, str. 72.

Rast ali upad
skupnega števila
prebivalstva v
posameznem obdobju
(%)
/
13,7
31,3
–13,2
28,7
76,3
35,1
26,5
82,6
/

Povprečna
letna rast
števila
prebivalstva
(%)
2,5
5,7
3,1
2,3
3,3
8,0

Glede na zgodovinsko razporeditev poselitve, lahko mesto Lagos razdelimo na tri dele: na
otoški del, ki obsega otok Lagos in otok Victorio, na celinski del oziroma Lagos Mainland ter
obrobje, ki obsega dele Mushin, Ikejo, Agege, Somolu, Oshodu in Ajeromi. Za
predkolonialno in merkantilistično fazo je značilna razporeditev celotnega prebivalstva na
otoškem delu, medtem ko se v kolonialni fazi okoli leta 1900 prebivalstvo začne razporejati
na celinski del. Leta 1911 kar tri četrtine vseh prebivalcev živi na otoškem delu, četrtina pa jih
je naseljena na celinskem delu Lagos Mainland. Z naraščanjem prebivalstva se poselitev
postopoma širi na kopno, na otoškem delu pa se glede na celotno število prebivalstva manjša.
Na otoškem delu živi leta 1921 več kot tri četrtine vsega prebivalstva, leta 1931 še 71,6 %,
leta 1950 65,4 % in leta 1963 samo še 45,4 %. Medtem poselitev na celinskem delu raste in
tako leta 1921 znaša 22,2 % , leta 1931 28,4 %, leta 1950 34,6 % in leta 1963 že 54,5 % vseh
prebivalcev (Aluko, 2010).

4.2.3. Postkolonialna faza

Z osamosvojitvijo Nigerije izpod kolonialne nadvlade Velike Britanije v letu 1960 se za
Lagos začne postkolonialna faza. V postkolonialni fazi dobijo mesta v novonastalih državah
novo politično in gospodarsko vlogo. Oblikuje se lokalna politična elita in državna javna
uprava, mesta pa postopoma dobijo tudi nove gospodarske funkcije. Za postkolonialno fazo v
državah v razvoju je značilna hitra rast prebivalstva in urbanizacije, ki je predvsem posledica
ruralno–urbanih migracij oziroma ruralnega eksodusa z manj razvitih območij (Rebernik,
2008). Lagos v postkolonialni fazi utrdi pozicijo političnega in komercialnega središča
Nigerije, po odkritju nafte v delti Nigra leta 1970 pa postane pomemben tudi z vidika
industrije. Razvoj gospodarstva z odkritjem nafte poveča nigerijske regionalne razlike v
možnostih zaposlitve, zato postane Lagos glavni cilj migrantov slabše razvitih ruralnih
območij. Hkrati postane mesto tudi pribežališče političnih migrantov, ki so v Lagos pribežali
po začetku nigerijske državljanske vojne po letu 1967 (Lagos Nigeria United…, 2013). Dve
leti po dekolonizaciji je imelo mesto 665.246 prebivalcev, ki so se v povprečju povečali za
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8 % letno in poseljevali 70,5 km2 veliko urbano območje (Aluko, 2010). Prebivalci
naseljujejo vse bolj obrobne dele mesta oziroma nekdanja območja vasi v Ikeji, Apapi,
Ajegunlu, Mushinu in Somoluju ter v novo zgrajenem delu Surulere. Med letoma 1960 in
1965 postane Lagos milijonsko mesto z 1,13 milijona prebivalcev. Od leta 1970 dalje začne
prebivalstvo Lagosa eksponentno naraščati, kar je povezano z odkritjem nafte v delti Nigra in
posledičnim razmahom industrije. Mestne površine leta 1974 se v primerjavi z letom 1963
povečajo za 252 %, kar v absolutnem številu pomeni na 178,36 km2. Če je imelo mesto leta
1970 1,4 milijona prebivalcev, jih je imelo leta 1975 skoraj pol milijona več, to je 1,9
milijona. Leta 1976 pride do največjega povečanja mestnih površin v zgodovini Lagosa, ko s
178,36 km2 v dveh letih narastejo na kar 271,2 km2 (Aluko, 2010). Med letoma 1980 in 1985
se prebivalstvo poveča še za milijon, skupno število pa se tako dvigne na 3,5 milijona
(Population of…, 2011). Po projekciji naj bi mestne površine leta 1988 obsegale 405,53 km2,
kar pomeni, da so se od leta 1976 povečale za skoraj polovico. V 70. letih po odkritju nafte in
velikih migracijah v Lagos, doseže povprečna letna rast prebivalstva z 9,3 % svoj višek, nato
pa se začne postopno zmanjševati, tako da leta 1884 znaša 7,27 %, leta 1989 pa 5,56 %
(Aluko, 2010). V zadnjem desetletju 20. stoletja se rast prebivalstva nekoliko upočasni, a še
vedno skupno število prebivalstva med letoma 1990 in 2000 naraste za več kot polovico in
tako leta 2000 doseže 7,28 milijona. Nižja prebivalstvena rast je predvsem posledica
zmanjšanja delovnih mest v industriji ter posledica političnih odločitev o selitvi prestolnice iz
Lagosa v Abujo, ki je povezana tudi z odtokom kapitala. Povprečna letna rast prebivalstva do
leta 2000 znaša 4,48 % po letu 2000 pa se zmanjša na 3,2%, ki ostaja enaka tudi do leta 2011.
Mestne površine do leta 2001 narastejo na 571,6 km2 ali za 40 % v zadnjih desetih letih
(Aluko, 2010). Leta 2005 ima Lagos 8,86 milijona prebivalcev, leta 2010 pa prebivalstvo
doseže nov mejnik, saj preseže prag desetih milijonov. Z 10,7 milijoni prebivalcev postane
Lagos leta 2010 za Kairom (11,03 milijona) drugo največje afriško mesto, vendar ga bo po
projekcijah Združenih narodov do leta 2015 prehitel za 1,17 milijona ljudi (Population of…,
2011). Površina mestnega območja je po zadnjih podatkih iz leta 2006 znašala 999,60 km2 in
se je od leta 2001 povečala za kar tri četrtine (Aluko, 2010).
Preglednica 2: Prebivalstveni in prostorski razvoj Lagosa v postkolonialni fazi
Leto

1963
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2011

Skupno
število
prebivalcev

Rast skupnega
števila
prebivalstva v
petletnem
obdobju (%)

665.246
1.135.000
1.414.000
1.890.000
2.572.000
3.500.000
4.764.000
5.983.000
7.281.000
8.859.000
10.788.000
11.223.000

/
/
33,66
36,08
36,08
36,11
25,59
21,69
21,67
21,77
21,62
/

Povprečna
letna rast
števila
prebivalcev
(%)

Leto

Velikost
mestne
površine
(km2)

1963

70,50

Povečanje
mestnih
površin
glede na
prejšnje
stanje (%)
/

5,81

1974

178,36

152

6,17

1976
1988
1991

271,20
405,53
405,53

52
50
0

3,93

2001

571,60

41

3,94

2006

999,60

75

3,94

-

-

-

8,00

6,16
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Vir podatkov: Aluko, 2010, str. 72, 73, 74; Population of …, 2011.

Za postkolonialno fazo je v nasprotju z ostalimi že značilna razporeditev poselitve na mestno
obrobje. Tako imajo območja Ikeje, Mushina, Agege, Somoluja, Oshodija in Ajeromija vedno
večji delež prebivalstva, otoška območja Lagosa, Ikoyija in otoka Victorie ter celinskega dela
Lagos Mainlanda pa vedno manjši. Leta 1963 je na otoškem delu živelo 45,4 % prebivalcev,
54,5 % jih je živelo na celinskem delu, samo 0,1 % pa na mestnem obrobju. Skoraj trideset let
kasneje, leta 1991 je bilo stanje že popolnoma drugačno, saj je na otoškem delu živelo le še
8,4 % vsega prebivalstva in na celinskem delu samo 20,4 %, medtem ko na obrobju že
71,2 %. Leta 2006 je na otoškem delu živelo samo še 6,7 % celotnega prebivalstva, zelo
zmanjšan je bil tudi njegov delež na celinskem delu (9,1 %), mestno obrobje pa je s 84, 2 %
prebivalcev absolutno prevladovalo. Poselitvena situacija iz leta 2006 je ravno obratna tisti iz
leta 1911. V začetku 20. stoletja je namreč kar tri četrtine celotnega prebivalstva Lagosa
živelo na otoškem delu, četrtina pa na preostalem delu, v začetku 21. stoletja pa je na otoškem
delu živela samo še desetina prebivalstva, medtem ko jih je več kot tri četrtine živelo na
mestnem obrobju (Aluko, 2010). Tudi v zadnjih nekaj letih je prisoten trend širjenja poselitve
na mestna obrobja, predvsem v severozahodni smeri, vendar s to razliko, da se delež na
otoškem in celinskem delu zopet nekoliko povečuje. V letu 2011 je na otoškem delu (otok
Lagos in Eti–Osa) živelo 11,5 % prebivalcev in na celinskem delu (Lagos Mainland in
Surulere) 11,9 % prebivalcev, še vedno pa je več kot tri četrtine vseh ljudi živelo na robnih
območjih, med katerimi so najbolj poseljeni Alimosho z 2,4 milijona, Ajeromi z 1,7 milijona,
Mushin z 1,55 milijona in Oshodi z 1,3 milijona prebivalcev (Lagos state literacy…, 2011).
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Slika 12: Število prebivalcev po posameznih lokalnih upravnih območjih v letu 2011
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Slika 13: Prebivalstveni razvoj Lagosa od kolonizacije dalje
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Vir podatkov: Aluko, 2010, str. 72; Population of…, 2011.
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Slika 14: Prostorski razvoj Lagosa od leta 1850 do leta 2000
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4.2.4. Napoved za prihodnost
Različni viri napovedujejo v bližnji prihodnosti trend naraščanja prebivalstva v Lagosu,
vendar so zelo neenotni glede njegovega števila. Med bolj relevantnimi in kredibilnimi viri so
zagotovo podatki Združenih narodov, zato smo jih obravnavali kot izhodišče. Lagos je bil leta
2011 z 11,2 milijona prebivalcev dvajseto največje mesto na svetu (Population of…, 2011).
Povprečna letna rast prebivalstva je do zadnjih podatkov v letu 2011 znašala nekaj več kot
3 %, kar pomeni povečanje prebivalstva za približno 0,40 milijona letno (Nigeria Average
annual…, 2011). Če upoštevamo še nedokumentirane migrante in neregistrirana rojstva, je
lahko število še bistveno višje. Leta 2015 naj bi Lagos štel preko 13 milijonov prebivalcev,
kar je za 20,6 % več kot leta 2010. Kljub naraščanju skupnega števila prebivalstva pa naj bi se
njegova rast postopno zmanjševala. Projekcije kažejo, da bo glede na število prebivalcev leta
2025 Lagos enajsto največje mesto na svetu.

Preglednica 3: Prebivalstveni in prostorski razvoj Lagosa v prihodnosti

Leto

Velikost mestne
površine (km2)

Skupno število
prebivalcev
(PROJEKCIJA)

Rast skupnega števila
prebivalstva v
posameznem obdobju
(%)

2011
ni podatkov
11.223.000
/
2015
ni podatkov
13.121.000
14,4
2020
ni podatkov
15.825.000
17,1
2025
ni podatkov
18.857.000
16,1
Vir podatkov: Nigeria Average annual…, 2011; Population of…, 2011.

Povprečna
letna rast
števila
prebivalstva
(%)
3,2
3,9
3,6
3,5

Še težje kot število prebivalstva pa je napovedati velikost mestnih površin, saj se Lagos zelo
hitro širi v vse smeri, še posebej proti severozahodu. Natančnega števila sicer ni, vendar se bo
glede na raziskavo Barreda in Demichelija (2003) površina leta 2020 gibala nekje okoli 970
km2. Čeprav nigerijski viri navajajo podobno površino že za leto 2006, sta avtorja z
znanstvenimi metodami ponazorila specifične elemente prostorskega razvoja med letoma
2000 in 2020. Izstopa ugotovitev, da naj bi se v obdobju 2000–2020 za kar 116 % odstotkov
povečala površina barakarskih naselij, kar je lahko resno opozorilo o nujnosti začetka urejanja
lagoških in širših nigerijskih prebivalstvenih razmer. Poleg tega naj bi se za več kot polovico
povečale površine namenjene industriji, površine namenjene komercialnim storitvam pa se
bodo podvojile, kar je lahko odlična priložnost za zaposlitev in povečanje dobička, vendar se
morebitna kapitalsko intenzivno usmerjena podjetja zagotovo ne bodo dotaknila
najrevnejšega sloja prebivalstva in mu pomagala izboljšati položaja. Za 64 % je predvideno
tudi povečanje nestrnjenih stanovanjskih območij, za 27 % strnjenih stanovanjskih območij s
srednjo gostoto oziroma za 12 % nestrnjenih stanovanjskih površin z redko in razpršeno
poselitvijo. Za 39 % bo tudi več javnih površin in za 14 % več pristaniških površin (Barredo
in Demicheli, 2003). Bolj kot kvantitetni vidik prebivalstvenega in prostorskega razvoja
Lagosa je pomemben kvalitetni vidik, saj je zaskrbljujoče dejstvo, da se utegnejo najbolj
povečati površine nelegalnih bivališč, ki bodo v začaran krog revščine spravljali vse večje
število prebivalstva.
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5. UČINKI PREBIVALSTVENE IN PROSTORSKE ŠIRITVE LAGOSA
Lagos je z več kot 11 milijoni prebivalcev drugo največje mesto v Afriki, po svojih
značilnostih pa se uvršča med tipična mesta držav v razvoju. Specifične značilnosti se kažejo
v razvoju in rasti mest, notranji zgradbi, gospodarskih značilnostih in socialni ter demografski
strukturi. Pogojene so s povsem drugačnim političnim, gospodarskim in socialnim razvojem,
kot so ga bile deležne razvite države, še posebej pa je na njihov razvoj vplivala kolonizacija.
Tako Lagos kot vsa ostala mesta v razvoju v zadnjih desetletjih doživljajo korenite
spremembe, med katerimi so zelo hitra prebivalstvena rast kot posledica visokega naravnega
prirastka in ruralno–urbanih migracij, povečevanje v absolutni revščini živečega prebivalstva,
naraščanje socialne segregacije in slumov, specifičen gospodarski razvoj s porastom
neformalnega sektorja in odvisnostjo od gospodarsko razvitih držav ter okoljski problemi, ki
so predvsem posledica nekontrolirane rasti mestnih površin (Rebernik, 2008). Vsi našteti
dejavniki krepijo drug drugega, kar vodi v začaran krog vzrokov in posledic, pri čemer je
ključna hitra prebivalstvena rast, ki v mestu s specifičnim gospodarskim, socialnim in
političnim razvojem onemogoča optimalno delovanje. Na leto se namreč v povprečju število
prebivalcev poveča za 3,2 % oziroma za približno 600.000 (Hapala, 2002). Učinki
prebivalstvene in prostorske širitve se kažejo tako na socialnem kot tudi na gospodarskem in
še posebej na okoljskem področju, potrebno pa je poudariti, da se med sabo prepletajo in so v
stalni interakciji.

5.1. SOCIALNO PODROČJE
Socialne učinke hitre prebivalstvene in prostorske širitve Lagosa lahko pojasnimo s pojmom
psevdourbanizacija. Gre za proces, ki je pogojen s socialnimi dejavniki kot sta revščina in
agrarna prenaseljenost na ruralnih območjih. Ko prihaja do migracij, mesta za povečano
število prebivalcev ne nudijo dovolj delovnih mest, stanovanj, šol in zdravstvene oskrbe, zato
prihaja predvsem do velikih socialnih in ekonomskih problemov, kot so brezposelnost,
revščina, brezdomstvo in nepismenost. »V takšnih pogojih se prebivalci naseljujejo v slumih,
zaposlujejo pa v neformalnem gospodarskem sektorju» (Rebernik, 2008, str. 262). Po drugi
strani pa Lagos, kot gospodarsko in komercialno središče Nigerije omogoča tudi obstoj
višjega sloja prebivalstva z visoko izobrazbo in dohodki ter nadstandardnimi bivališči. Kot
pokazatelj kontrastnih socialnih razmer nam lahko služi Ginijev koeficient, ki ponazarja
dohodkovno neenakost posameznih območij. Vrednosti koeficienta se gibljejo od 0 do 1, pri
čemer velja, da višja kot je vrednost, večja je dohodkovna neenakost. Za Lagos znaša Ginijev
koeficient 0,64, kar je največ med mesti Zahodne Afrike in kaže na izrazito neenakomerno
distribucijo premoženja (State of the…, 2010). Slednja vodi v zelo nasprotujoče socialne
razmere, ki se odražajo tudi v mestni podobi kot socialno-ekonomska segregacija.

5.1.1. Stanovanjske razmere
Zaradi zelo hitrega naraščanja prebivalstva prihaja v mestih v državah v razvoju do nastanka
obsežnih stanovanjskih območij za najrevnejše prebivalstvo, za katere se je uveljavilo ime
slum. V slume se naseljuje prebivalstvo, ki išče najcenejše oblike bivanja in si ne more
privoščiti boljšega bivalnega okolja. Poleg revnih prebivalcev se v slumih zgoščujejo tudi
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priseljenci najrazličnejših etničnih skupin, težko zaposljive skupine prebivalstva in socialno
izključeni posamezniki (Rebernik, 2008). Za slume so značilne zelo slabe stanovanjske
razmere, ki se kažejo v prenaseljenosti, nezadostnem dostopu do čiste vode in sanitarnih
storitev ter v negotovih stanovanjskih razmerjih (Davis, 2009). Če prebivalci niso lastniki
zemljišča govorimo o nelegalnih ali squatter naseljih, ki pa so prav tako vrsta slumov
(Rebernik, 2008). Zadnji podatki Programa Združenih narodov za naselja iz leta 2008 kažejo
na to, da je v večjih nigerijskih mestih približno 61 % vseh prebivalcev živelo v slumih (Slum
Cities…, 2009). Za Lagos navajajo število od 6 do 8 milijonov, vendar je potrebno opozoriti,
da natančnih številk pravzaprav ni, odstopanja pa so lahko ogromna. Med tridesetimi
največjimi veleslumi sveta, sta iz Lagosa uvrščena kar dva, Ajegunle z 1,5 milijona in Agege
s približno 0,5 milijona prebivalcev. Glede na število prebivalcev je Ajegunle šesti največji
slum na svetu in hkrati največji na afriškem kontinentu (Davis, 2009). V Lagosu je približno
41 večjih slumov, poleg Ajegunle in Agege sta med večjimi še Badia in Makoko, slednji je
tudi medijsko najbolj prepoznaven (Agbola, Agunbiade, 2007). V slumih vladajo resnično
slabi bivalni pogoji, saj prebivalci nimajo dostopa do osnovnih socialnih storitev, kot so
zdravstvo in šolstvo, prav tako pa niso priklopljeni na kanalizacijska in električna omrežja ter
nimajo dostopa do pitne vode. Pitna voda je zelo redka in omejena, zato je potrebna njena
skrbna raba. Lagoška nevladna organizacija, iniciativa za socialno-ekonomske pravice opisuje
lagoške slume kot puste, umazane in smrdljive z razkrajajočimi se odpadki, higiena pa je
zaradi pomanjkanja sanitarnih objektov resnično na najnižjem nivoju. To omogoča
razmnoževanje komarjev in ostalih insektov, izključene pa niso tudi bolezni, kot so kolera,
tifus in griža (Emordi, Osiki, 2008). Slumi se soočajo tudi z zelo veliko gostoto poselitve, saj
na primer v Ajegunlu na kvadratnem kilometru živi kar 75.000 ljudi. Nekoliko manjše
vrednosti so v ostalih slumih, vendar v nobenem izmed njih gostota ne pade pod 46.000
prebivalcev na km2. Poleg gostote poselitve pa so gosto naseljeni tudi posamezni stanovanjski
objekti, kjer lahko v enem živi tudi več družin. V Ajegunlu na stanovanjsko zgradbo odpade
tudi od 5 do 6 družin, ki imajo v povprečju do 8 otrok, vsi pa uporabljajo skupne sanitarije, ki
se pogosto nahajajo v prizidkih skupaj s kuhinjami in kopalnicami (Ajegunle Community,
2013). Ekstremne razmere se pojavljajo v predelu Isale Eko, kjer zaradi hitrega naraščanja
števila prebivalcev v posamezni sobi živi tudi do 22 ljudi (Akpotor, 2001; cv: Emordi, Oshiki,
2008). Prebivalci slumov imajo tudi zelo negotovo prihodnost, saj se mestne oblasti pogosto
odločijo za rušenje bivališč zaradi izgradnje avtocest ali luksuznih sosesk. Takšen primer je
rušenje sluma Maroko na močvirnem delu polotoka Lekki, kjer so mestne oblasti videle
prvorazredno lokacijo za ljudi z visokimi dohodki. Porušili so ga leta 1990, brez domov pa je
ostalo približno 300.000 ljudi (Davis, 2009). Prebivalci slumov se soočajo tudi z izjemno
revščino, saj ima gospodinjstvo v posameznih slumih mesečno na voljo samo dobrih 20 USD,
kar pa je z vidika velikosti družine nično. Boljši pogoji vladajo v Ajegunlu, kjer so povprečni
mesečni dohodki na gospodinjstvo šestkrat večji kot drugod in znašajo približno 125 USD.
Nizki dohodki so odraz slabe izobrazbe in posledice, da je večina prebivalcev samozaposlenih
ali pa iščejo zaslužek v neformalnem sektorju, kjer se ukvarjajo z ribištvom, trgovino,
mizarstvom, zidarstvom, umetnostjo in ostalimi dejavnostmi, ki prinašajo zelo nizke dohodke
(Emordi, Oshiki, 2008).
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Slika 15: Delež gospodinjstev, ki si delijo sanitarije skupaj še z vsaj petimi gospodinjstvi
(podatki za leto 2005)

Pravo nasprotje slumov in prebivalcev z nizkimi dohodki ter šibkim socialnim statusom pa so
v Lagosu prebivalci z višjimi dohodki, katerih bivalni stil se pogosto manifestira v
nadstandardnih bivališčih, tudi v varovanih soseskah. Ni potrebno posebej poudarjati, da ima
višji sloj dostop do vseh socialnih storitev in najmodernejše infrastrukture, potrebno pa je
poudariti, da je mestno bogastvo glavni vzrok nastajanja mestnih slumov (Verma, 2003; cv:
Davis, 2009). Predeli višjega sloja v Lagosu so zaradi skromnejšega obsega in neizrazitega
izžarevanja socialne problematike manj opazni od slumov, kljub temu pa v Lagosu obstajajo
njihova značilna območja, med katere sodijo predeli Ikeja, Victoria Island in Ikoyi na otoku
Lagos. Za območja se uveljavlja tudi ime rezervirana vladna območja (Government Reserved
Areas), ki so jih ustanovili že britanski kolonialisti z namenom, da ločijo svoja bivališča od
domačih, zaradi sanitarnih razmerij in pojavljanja bolezni. Po odhodu kolonialistov je
območja zasedla domača elita oziroma višji sloj (Alagbe, 2006). Postkolonialne elite so tako
kot drugod v državah v razvoju, tudi v Lagosu podedovale in reproducirale fizične sledove
segregiranih kolonialnih mest, da bi ohranile svoje razredne privilegije in prostorsko
ekskluzivnost (Davis, 2009). Posledica tega je, da nastajajoč srednji – višji sloj starejših tako
ali drugače kvalificiranih strokovnjakov in mladih v digitalni dobi usposobljenih ljudi, uživa v
naraščajočem življenjskem standardu, medtem ko se onstran steklenih nebotičnikov in
luksuznih hiš mesto nenačrtovano širi, dve tretjini prebivalcev pa životarita v slumih z
ekstremno slabimi stanovanjskimi razmerami (Lagos: growth without…, 2013).
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Slika 16: Različni bivalni pogoji kot odraz socialno-ekonomske segregacije (primer sluma
Makoko levo in suburbanizirane elitne soseske v predelu Ikoyi desno)

Vir: Nigerian Architect…, 2012; Veloso, 2013.

Med ključne pogoje kakovostnega bivanja sodita dostop do ustrezne komunalne infrastrukture
in električnega omrežja, vse bolj pa je potreben tudi dostop do internetnega omrežja. Pod
pojmom komunalna infrastruktura razumemo oskrbo z vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih
ter padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih
odpadkov (Komunalna infrastruktura, 2013). Lagos je glede komunalne infrastrukture in
ostalih omrežij zelo slabo opremljen, kar je predvsem posledica pomanjkanja strokovnega
kadra in institucionalnih mehanizmov po času kolonizacije, ko se je mesto začelo srečevati z
enormno prebivalstveno rastjo (Gandy, 2006).
Na območju Lagosa ima dostop do ustrezne pitne vode približno 63 % vseh ljudi, kar je nad
nigerijskim povprečjem, vendar je njen dostop zelo neenakomerno razporejen (Nigeria
demographic and health…, 2008). Prebivalci slumov, kot so Ajegunle, Amukoko, Aguda in
ostali pogosto nimajo dostopa do ustrezne vode, medtem ko jo imajo posamezne soseske za
luksuzno dobrino. Prebivalci slumov so pogosto odvisni od lokalnih prodajalcev vode na črno
imenovanih »Mairuwa«, ki prodajajo posamezne pločevinke po ceni približno desetine
dolarja. Kjer vodovodna napeljava obstaja, imajo pogosto težave z zastarelo infrastrukturo, saj
so cevi zarjavele, voda umazana in smrdljiva ter zdravju nevarna, pogosto pa prihaja tudi do
prekinitev dobave (Adelaja, Njoku, 2012). Po raziskavi Združenih narodov je bila na območju
Lagosa v dveh tednih vodna oskrba prekinjena tretjino celotnega časa, v predelu Oshodi/ Isolo
kar 62 % celotnega časa, medtem ko so v bogatem predelu Ibejo/ Lekki prekinitve trajale
samo 2,3 % celotnega časa (Urban iniquities…, 2013). Posamezne soseske sicer imajo
vodnjake, vendar se težave z zagotavljanjem vode pojavijo v suhi dobi. V obupu ljudje vodo
zajemajo tudi iz odprtih odtokov na cesti (Gandy, 2006). Poleg vremenskih razmer na dostop
do ustrezne vode vplivajo tudi geološke in hidrološke značilnosti območja. Globina talne
vode je ponekod zelo plitka in tako podvržena onesnaževanju ter vdorom slane vode v bližini
oceana. Lagoška vlada se vse bolj usmerja proti severu k globokim vodonosnikom v
Abeokutskih formacijah, kar pa je z vidika oddaljenosti in tehnične pomanjkljivosti predvsem
vprašanje rentabilnosti. Težko zagotavljanje vodne oskrbe je pogosto pogojeno tudi z raznimi
vodnimi lobiji in zastraševanjem ter nasiljem s strani lokalnih skupin, ki se okoriščajo na
račun neenake vodne razporeditve (Gandy, 2006). Kljub številnim vladnim investicijam in
reformam se Lagos še vedno sooča s pomanjkanjem pitne vode. Leta 2008 je lagoški urad za
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vodo zagotovil dobavo približno 757 milijonov litrov vode na dan, vendar potreba znaša
približno 2,3 milijarde, kar pomeni, da bi bilo za optimalni dostop treba dosedanje količine
povečati za približno trikrat (Lagos: growth without…, 2013).
Poleg zagotavljanja ustrezne vode se Lagos sooča tudi z zelo slabimi higienskimi razmerami,
ki so posledica pomanjkanja ustreznih sanitarij in dostopa do javne kanalizacije. Na tem
področju je infrastrukturna opremljenost izjemno slaba. Po podatkih UN - HABITATA je bilo
v Lagosu leta 2003 zgolj 2 do 3 % odstotka gospodinjstev priključenih na zaprto
kanalizacijsko omrežje, kar predstavljajo predvsem gospodinjstva višjega sloja in elit,
medtem ko se ostali poslužujejo drugačnih metod odvajanja človeških odpadkov. Ljudje svoje
odpadke odvajajo v razne jame ali odprta kanalizacijska omrežja, pogosto pa tudi kar v
najbližje površinske vode (Lagos: growth without…, 2013). Tovrstno početje pa ima ob
upoštevanju naravnogeografskih dejavnikov območja precej večje negativne razsežnosti. Na
območju Lagosa pade v deževni dobi izjemno veliko padavin, kar pa v povezavi s
prekomerno vlažnimi tlemi pogosto povzroči zastajanje vode. Poleg sezonskih poplav je voda
v nekaterih najrevnejših predelih mesta stalno prisotnostna, kot na primer v slumu Makoko na
obalnem delu Lagos Mainland. Posledica je pomešanje človeških odplak in poplavne vode,
kar postane idealno gojišče insektov in parazitov, ki povzročajo resna zdravstvena obolenja.
Čeprav je kanalizacijsko omrežje nezadostno, pa imata več kot dve tretjini gospodinjstev
dostop do sodobnega stranišča na izplakovanje, približno petina vseh pa uporablja izboljšane
latrine oziroma preprosta stranišča na prostem. Med posameznimi socialnimi skupinami
obstajajo velike razlike. Zgolj ena petina zelo revnega prebivalstva slumov uporablja sodobna
stranišča, ena četrtina izboljšane latrine, več kot polovico pa jih je primorano uporabljati
nekonvencionalna stranišča. Prebivalci, ki jih ne označujemo za revne, uporabljajo v 86 %
stranišča na izplakovanje, nekonvencionalna pa samo v 2,6 %. Zaradi ogromnega števila
prebivalcev si sanitarije pogosto deli tudi več gospodinjstev skupaj. Samo četrtina vseh
gospodinjstev ima svoje sanitarije, ki jih ne deli z ostalimi, medtem ko 54 % gospodinjstev
uporablja sanitarije skupaj še z več kot petimi gospodinjstvi. Takšno veliko število je sporno
predvsem z vidika higiene in možnosti bolezenskih okužb, saj so družine zelo številčne,
vsakodnevno čiščenje pa izvaja zgolj dve tretjini gospodinjstev, več kot desetina pa svojih
sanitarij sploh ne čisti (Urban inquities…, 2013).
Če sta vodna oskrba in javna kanalizacija zelo skromni, pa je dostopnost do električnega
omrežja in s tem do informacijske tehnologije nadpovprečna Po podatkih UN - HABITATA
iz leta 2003 ima dostop do električne energije kar 99,8 % lagoških gospodinjstev, ki pa jo
porabijo zelo malo, v povprečju 0,8 GJ/ prebivalca, kar je krepko pod nigerijskim povprečjem
24,8 GJ/ prebivalca iz leta 2007 (Nigeria Country Nuclear…, 2012; Lagos African green
city…, 2013). Podpovprečna raba električne energije na prebivalca je lahko tudi odraz
revščine, saj 6 do 8 milijonov ljudi živi v slumih brez modernih gospodinjskih in tehničnih
aparatov ter ob pomanjkljivi javni razsvetljavi. Poleg tega je večja verjetnost, da bolj kot
električno energijo uporabljajo druge vire energije. V Lagosu je prebivalcem zelo dostopna
tudi informacijska tehnologija, še posebej radio, televizija in mobilna telefonija. Nigerijski
statistični podatki iz leta 2011 kažejo, da je imela približno tretjina vseh prebivalcev lastni
radio, 54 % pa vsaj dostop do njega. Prav tako je imela približno tretjina vseh prebivalcev
svoj televizor, dve tretjini pa zgolj dostop. Posledično ima skupni dostop do radia 86,2 %
ljudi, do televizije pa 93 %, kar je najvišji delež v celotni Nigeriji. Zelo visok je tudi delež
ljudi z mobilnim telefonom, ki znaša 76,4 %, precej manj ljudi pa lahko dostopa do osebnega
računalnika in interneta. Zgolj 4,9 % ljudi ima svoj osebni računalnik, samo desetina pa
dostop do njega. Kljub temu so vrednosti visoko nad državnim povprečjem, po katerem ima
svoj osebni računalnik zgolj odstotek prebivalcev, približno četrtina prebivalstva lahko
dostopa do internetnega omrežja, zgolj 5,5 % pa ima naročnino (Access to ICT…, 2011).
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Spodbudno je dejstvo, da je Lagos med tehnološko naprednejšimi predeli Nigerije, vendar je
ključno, da svojo tehnološko infrastrukturo še izboljša, saj bodo območja, ki bodo znala
izkoristiti možnost novih tehnologij, zagotovo razvojno uspešnejša (Vintar Mally, 2012). Ob
tem je potrebno poudariti, da je najprej potrebno zagotoviti socialno in ekonomsko dostojno
življenje najrevnejšemu delu prebivalstva, ki se »utaplja« v krogotoku slumov.

5.1.2. Izobraževalne in zaposlitvene razmere

Izobrazbena struktura prebivalstva je podrobno predstavljena v poglavju Prebivalstvene
značilnosti, v tem poglavju pa so predstavljene izobraževalne in zaposlitvene razmere
predvsem z vidika učinkov hitrega prebivalstvenega in prostorskega razvoja. Drži trditev, da
se z večanjem števila prebivalstva veča človeški kapital, ki ga je mogoče investirati, ampak
pogosto pozabljamo, da je potrebno ljudi najprej kvalitetno izobraziti in nato zaposliti, za kar
pa je potrebno ogromno sredstev. V Lagosu delež mladih od 5. do 15. leta starosti glede na
starostno strukturo ni prevladujoč, vendar s številom nekaj več kot 4 milijone nikakor ni
zanemarljiv. Za kvalitetno izobraževanje je najprej potrebno zagotoviti zadovoljivo raven
osnovnošolskega izobraževanja, šele nato pa se lahko nadejamo kvalitetne srednješolske in
kasneje visokošolske izobrazbe, ki producira visoko izobražen kader. Pri financiranju vlada
namenja predšolskemu in osnovnošolskemu izobraževanju 32 % celotnega denarja, 44 % ga
nameni sekundarnemu šolstvu in najmanj, 20 %, terciarnemu. Situacija v osnovnošolskem
izobraževanju se počasi izboljšuje, saj je vlada od leta 2004 do leta 2011 za kar 16 %
povečala sredstva namenjena primarnemu nivoju izobraževanja (Annual education…, 2010).
Vendar pa ne smemo pozabiti, da prebivalstvo Lagosa še vedno narašča, visoka pa je tudi
celotna stopnja rodnosti, kar pomeni, da bo v prihodnosti potrebno še več denarja nameniti
primarnemu izobraževanju, manj pa ga bo na voljo za sekundarno in terciarno raven. V
izobraževalnem sistemu bodo tako potrebne previdne investicije, saj lahko vsako
nesorazmerje poruši izobraževalno strukturo.
Čeprav se investicije zvišujejo, pa se šolstvo srečuje s številnimi problemi povezanimi s
hitrim naraščanjem prebivalstva. Zaradi velikega števila mladega prebivalstva na
osnovnošolskega učitelja pride do 30 učencev, na srednješolskega pa 26, kar je veliko z vidika
optimalnih pogojev dela (Lagos state profile, 2013). Težave se pojavljajo tudi z zasedenostjo
učilnic, saj v osnovnošolski učilnici sedi v povprečju 42 učencev, v srednješolski 87 učencev,
v visokošolski pa 68 (Annual education…, 2010). Poleg tega je opremljenost šol zelo
skromna in neurejena. Zgolj 40 % šol ima dovolj sedežev, le dobri dve tretjini pa imata
ustrezno šolsko tablo. Kar 4 % osnovnih šol ima tla iz blata ali zemlje, več kot tretjina je
potrebne temeljite prenove. Dostop do pitne vode ima polovica osnovnih šol, še večji problem
pa so sanitarije, kjer je v povprečju 139 učencem na voljo zgolj eno stranišče. Ekstremne
razmere so v predelu Ojo, kjer na posamezno stranišče odpade tudi do 409 učencev (Lagos
state profile, 2013).
V primerjavi z državami v razvoju dosega Lagos zavidljivo raven izobrazbe, saj je brez
izobrazbe zgolj desetina ljudi, približno polovica jih ima srednjo šolo, četrtina pa visoko.
Kljub relativno ugodni izobrazbeni strukturi pa je treba opozoriti na precejšnje razlike med
mestnimi predeli. V nekatere mestne soseske vlada več sredstev kot v ostale, kar se odraža
tudi v socialni segregaciji. Kot prvi primer nam lahko služi predel Apapa, kjer ima dostop do
pitne vode zgolj 17 % osnovnih šol, na posamezni WC v poklicni srednji šoli odpade tudi do
224 ljudi, na učitelja pa 49 dijakov. Za drugi primer vzemimo predel Kosofe, kjer ima dostop
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do pitne vode 67 % osnovnih šol, na posamezni WC v poklici srednji šoli odpade 100 ljudi
manj kot v Apapi, prav tako pa učitelj v povprečju poučuje 16 dijakov manj. Če primerjamo
količino sredstev ugotovimo, da jih dobi predel Kosofe 2,3-krat več, pa čeprav ima trenutno
boljše razmere na področju izobraževanja (Annual education…, 2010).
Slika 17: Število učencev od 5. do 15. leta starosti na osnovno šolo v posameznih lokalnih
upravnih območjih za leto 2010

Lagos je od nekdaj veljal za nigerijsko zaposlitveno središče in je obetal možnost hitrega
zaslužka, še posebej po letu 1970, ko je nastalo veliko novih delovnih mest v industriji
povezani z odkritjem nafte. Tudi v 21. stoletju ima Lagos pomembno gospodarsko vlogo, saj
proizvede kar 60 % BDP, ki ni povezan z nafto. Kljub visokemu številu in hitri rasti
prebivalstva ima Lagos med vsemi predeli Nigerije najnižjo stopnjo brezposelnosti, ki znaša
7,6 odstotnih točk. Kar 69 % vseh zaposlenih dela v terciarnem sektorju, 19 % jih dela v
sekundarnem in samo 3 % v primarnem. Največ ljudi najde zaposlitev v raznih trgovskih
dejavnostih in servisih motornih vozil, ki vsrkajo dobro tretjino celotne delovne sile (National
manpower…, 2010). Poleg tega je 14 % delovne sile zaposlene v industriji, 5 % v transportu
in skladiščenju, 3 % pa se jih ukvarja z gradbeništvom. Čeprav trgovino, transport in različne
storitve uvrščamo v terciarni sektor, je potrebno poudariti, da so to večinoma slabo plačana
delovna mesta, ki ne zadoščajo za dostojno življenje. Glede na to, da ima visokošolsko
izobrazbo manj kot četrtina vsega prebivalstva, lahko pričakujemo manj zaposlenih v panogah
z visoko dodano vrednostjo. Tako je na področju informacijskih tehnologij in komunikacij
zaposlenega samo 2 % ljudi, na finančnem področju 1 % ter na nepremičninskem področju
0,82 % ljudi. Izobraževanje, zdravstvo in socialna uprava skupaj nudijo zaposlitev za 8 %
delovne sile. Zelo pomembno je tudi upoštevati, da se veliko ljudi preživlja v neformalnem
sektorju ali sivi ekonomiji. Neformalni sektor ima neposreden vpliv na gospodarstvo, zato je
predstavljen pri gospodarskem področju, vendar prav tako močno vpliva tudi na socialni
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položaj ljudi. V njem najdejo delo predvsem posamezniki z nizko in nekvalificirano stopnjo
izobrazbe brez zanesljivih dohodkov za življenje. Gre za socialno najbolj ranljive
posameznike, med katerimi je večina migrantov, ki so prišli v Lagos v iskanju boljšega
življenja, mnogi pa so pristali v slumih brez strehe nad glavo (Olokesusi, 2011). Neformalni
sektor jim ponuja edino priložnost zaslužka, ki pa je zaradi nizke storilnosti zelo nizek in
nestalen, poleg tega pa delo pogosto poteka v nevarnih in nezdravih razmerah v barakarskih
naseljih brez osnovne infrastrukture (Lawanson, 2011; cv: Ademola, Anyankora, 2012).
Prevladujoči dejavnosti v neformalnem sektorju sta trgovina in popravila, sledijo pa drobne
obrti od zidarstva, mizarstva, krojaštva, pekarstva do urarstva (Ogbuabor, Malaolu, 2013). S
kratkoročnega vidika je neformalni sektor vir dohodka revnejšemu prebivalstvu, vendar na
dolgi rok krepi konkurenčnost formalnemu sektorju, ljudi pa zadržuje v začaranem krogu
revščine in slabih bivalnih razmerah.

5.1.3. Zdravstvene razmere
Lagos se v fazi hitre prebivalstvene rasti srečuje z vrsto spremljajočih zdravstvenih vprašanj,
ki ustvarjajo veliko izzivov na področju upravljanja in izvajanja s strani ministrstva za
zdravje. Tukaj gre v prvi fazi predvsem za zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva, ki
predvideva boljše zdravje vseh ljudi. Pri tem so glavni elementi za dosego cilja zmanjšanje
socialne izključenosti, organizacija zdravstva v skladu s potrebami ljudi, integracija zdravstva
v vse sektorje, upoštevanje političnega dialoga in vključevanje interesnih skupin (Primary
health care, 2013). Po mnenju Unicefa je univerzalna pokritost s primarnim zdravstvenim
varstvom v Lagosu zaradi števila prebivalstva, njihove rasti in dinamike praktično nemogoča
(Primary health care for all, 2012). Po zadnjih podatkih iz leta 2002 naj bi bila omenjena
pokritost zgolj 33 %, kar je posledica šibke politične volje, nezadostnih finančnih sredstev s
strani lokalne vlade in šibke nadzorne vloge države nad lokalno vlado. Šibko pa je tudi
sodelovanje na ravni celotne skupnosti, kar onemogoča pravilno načrtovanje in izvajanje
(Jagun, 2013). Poleg dostopa do zdravstvene oskrbe pa je problematična tudi distribucija
naložb, saj se veliko več sredstev vlaga v terciarno kot primarno zdravstvo, čeprav bi slednje
lahko rešilo precej več življenj. Prav tako probleme povzroča neenaka razporeditev
zdravstvenega kadra znotraj različnih nivojev zdravstvene oskrbe, čeprav je zdravstvenih
delavcev v Lagosu dovolj (Primary health care for all, 2012). Kazalci kažejo, da je Lagos
bogato območje z visoko potrošnjo na prebivalca, vendar z nizkim deležem zdravstvenih
ustanov na prebivalca. Zaradi višjega standarda so tudi zdravstveni stroški na prebivalca višji.
Nekatere zvezne države so manj bogate kot Lagos in imajo nižje zdravstvene stroške na
prebivalca, vendar imajo višji delež zdravstvenih ustanov na prebivalca, kar kaže na slabo
razporeditev in nezadostno strukturiranost lagoškega zdravstvenega sistema (Gustaffson
Wright, van der Gaag, 2008).
Kljub tovrstnim pomanjkljivostim pa so zdravstveni kazalci v zvezni državi Lagos relativno
boljši od nigerijskega povprečja. Povprečna življenjska doba znaša 55 let, kar pa je izjemno
malo v primerjavi z razvitim svetom, kjer v povprečju ljudje dočakajo 20 let več (End - of project…, 2009; Life expectancy…, 2013). Dober pokazatelj zdravstvenih razmer je tudi
število umrlih novorojenčkov na 1000 živorojenih, ki je v Lagosu s 85 umrlimi prav tako nižji
od državnega povprečja. Glede na svetovno povprečje je v Lagosu zelo visoka tudi smrtnost
mater, saj je na 100.0000 porodov 650 smrti, svetovno povprečje pa je 400 smrti na 100.000
porodov (End - of - project…, 2009). Posledice neenakomerne razporeditve sredstev in
zdravstvenih ustanov pa se kažejo tudi v različnih mestnih predelih. Na otoku Lagos, ki velja
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za bogatejši predel, znaša smrtnost mater 3,1/ 1000 živorojenih, v revnejšem predelu
Alimosho pa kar 8,26/ 1000 živorojenih (Muanya, Okoghenun, 2012). Neenakomerna
zdravstvena oskrba pomembno prispeva h krepitvi socialno-ekonomske segregacije in s tem
onemogoča optimalno delovanje zdravstvenega sistema ter negativno vpliva na razvoj mesta
in zdravje prebivalcev.
Med najpogostejše bolezni v Lagosu uvrščamo malarijo, diarejo, pljučnico, spolno prenosljive
bolezni in tuberkulozo, vse bolj pa so prisotna kronična obolenja in poškodbe, ki nastanejo
kot posledica prometnih nesreč (Lagos state Human…, 2013). Za Nigerijo in tudi zvezno
državo Lagos največ težav v javnem zdravstvu predstavlja malarija, ki prispeva kar 70 %
pacientov v zdravstvenih ustanovah na sekundarni ravni in predstavlja 80 % vseh
evidentiranih bolezni na primarni ravni zdravstvene oskrbe. Med najbolj ogroženimi
skupinami ljudi so otroci stari manj kot pet let, nosečnice in migranti iz ne-endemičnih
območij. Lagoško ministrstvo za zdravje navaja, da je bilo v letu 2008 registriranih 428.856
primerov malarije, od tega je bilo 48.603 primerov hujše oblike (Malaria control…, 2013).
Seveda ne smemo pozabiti, da je to zgolj uradna statistika, v praksi pa ima bolezen bistveno
večje razsežnosti. Povzročitelje malarije prenašajo samičke komarjev, katerih življenjski
prostor je tesno povezan z razpoložljivostjo stoječe sladke ali brakične vode, ki pa v Lagosu
pokriva ogromen del teritorija (Malaria, 2013). Največje sklenjene neslane vodne površine
predstavljata Lagoška in Ološka laguna, mesto pa je prepleteno še s številnimi kanali, kar vse
je idealno življenjsko okolje za razmnoževanje komarjev. Posebej na udaru so najrevnejši
prebivalci slumov, v katerih zaradi nezadostne infrastrukture in naravnih dejavnikov pogosto
zastaja voda. Izrazit primer je slum Makoko, ki se nahaja dobesedno v Lagoški laguni, vlažno
in vodno okolje pa sta vzrok, da je v njem malarija najpogostejša bolezen (Ibemere, Olushola,
2012). Poleg tega pa malarija ne povzroča zgolj slabega zdravja, ampak tudi veliko
gospodarsko in družbeno škodo.
V Lagosu je nad državnim povprečjem tudi okuženost z virusom HIV, saj naj bi bilo po
podatkih nigerijskega državnega ministrstva v povprečju okuženih 5,1 % vseh odraslih starih
med 15 in 49 let. Podatki so sicer na ravni zvezne države Lagos, vendar predvidevajo, da na
urbanih območjih povprečje okuženosti znaša 5,9 %. Mestni predel Ikeja ima s 3,2 %
najmanjši delež, medtem ko je delež najvišji v predelu Surulere (7,2 % okuženih) (2010
National HIV…, 2010). Vzroki za visoko stopnjo obolevnosti so predvsem visoka stopnja
tveganja v spolnem življenju vsega prebivalstva, kot tudi najbolj ogroženih skupin, na primer
homoseksualcev. Najvišjo stopnjo tveganja za okužbo z virusom HIV imajo predvsem ljudje,
ki se ukvarjajo z neformalnimi poklici, v katerih prednjačijo spolni delavci, vozniki,
transportni delavci in oborožene enote, ki pogosto najemajo spolne storitve (HIV
prevention…, 2011). Virus HIV je pogost tudi med lokalnimi tolpami (t.i. area boys), saj
uživajo drogo, pri tem pa uporabljajo skupne igle, pogosto pa so okužbe prisotne tudi zaradi
njihovega nekonvencionalnega spolnega življenja (Nigeria Common Country…, 2001). Za
visoko obolevnost je kriva tudi premajhna ozaveščenost in izobraženost ljudi, saj samo nekaj
več kot polovica žensk ve, da se lahko okužba prepreči z uporabo kontracepcijskih sredstev
ali zmanjša s samo enim spolnim partnerjem. Ozaveščenost pri moških je višja zgolj za
desetino (Nigeria demographic and health..., 2008).
Poleg bolezni pa vse več prebivalcev umre tudi v prometnih nesrečah, ki so prava značilnost
metropolitanskega območja Lagosa. Lagos je nigerijski prometni center in obenem najbolj
motorizirano območje v celotni državi (Atubi, 2010). Leta 2010 je bilo v Lagosu nekaj več
kot milijon registriranih vozil, kar je skoraj 150.000 več kot leta 2009 (Motor Vehicles…,
2011). Glede na ogromno število vozil pa so vozne razmere zelo slabe, predvsem zaradi
neučinkovitega prometnega planiranja, številnih zlorab vozil, neustreznega parkiranja,
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prometnih zastojev in ostalih dejavnikov, ki tako ali drugače vplivajo na promet (Atubi,
2010). V Lagosu, kjer povprečni prebivalec preživi tri ure na dan ujet v neznosni prometni
gneči, vozniki zasebnih vozil in šoferji minibusov dobesedno izgubijo pamet, kar vodi v
številne nesreče. Poleg osebnih avtomobilov so zlasti nevarni minibusi in taksiji, ki so slabo
vzdrževani in pogosto brez ustreznih dovoljenj (Davis, 2009). V Lagosu avtobusom rečejo
tudi »leteče krste« ali »mrtvašnice na kolesih« (Nantulya, Reich, 2002; cv: Davis, 2009). Od
leta 1997 do 2002 so v Lagosu zabeležili 39.141 prometnih nesreč, od tega je 10.132 oseb
umrlo, 18.972 pa jih je bilo huje poškodovanih (Atubi, 2006; cv: Atubi, 2010). Na splošno je
prometna varnost v Lagosu zelo zaskrbljujoča, saj povprečno v prometnih nezgodah umre 32
ljudi na 1000 prebivalcev. Za primerjavo, v Združenih državah Amerike na 1000 ljudi v
prometnih nesrečah umre 1,6 ljudi (Atubi, 2010). Z naraščanjem števila prebivalstva narašča
tudi stopnja motorizacije, kar pa ob nezadostni prometni infrastrukturi in neustreznih vladnih
ukrepih glede zagotavljanja prometne varnosti vodi v kaotično prometno situacijo, ki se
odraža v visokem številu prometnih nesreč in smrtnih žrtev.

5.1.4. Varnostne razmere
Varnost je položaj, v katerem je zagotovljen uravnotežen fizični, duhovni in duševni ter
gmotni obstoj posameznika in družbene skupnosti v razmerju do drugih posameznikov,
družbene skupnosti in države (Grizold, 1999; cv: Grčar, 2010). Zaradi velikega števila in zelo
različne socialne, ekonomske ter etnične in verske strukture prebivalstva je mesto glede
varnosti zelo občutljivo. Nekaterim predstavlja središče civilizacije, obilnega bogastva in
zatočišče elit, drugim pa srce dekadence, kjer v kaotičnih razmerah velja zakon močnejšega,
posamezniki pa se poslužujejo raznih kriminalni dejanj, kot so žeparstvo, oboroženi ropi in
ostale goljufije. Zaradi socialno-ekonomske segregacije obstajajo v mestu varna in nevarna
območja, kjer je število kriminalnih dejanj bistveno višje. Posebej visok kriminalni potencial
imajo gosto naseljeni slumi, saj je večina prebivalstva brez formalne izobrazbe in v resnično
slabem gmotnem položaju (Alemika, Chukwuma, 2005). Poleg tega je zlasti v blokovskih
stanovanjskih soseskah velik problem mladostniško prestopništvo, povezano z nelegalnimi
dejavnostmi (droge, prostitucija), obračuni med kriminalnim tolpam, ropi in vlomi (Rebernik,
2008). V Lagosu je skoncentrirana glavnina nezaposlenih mladostniški tolp imenovanih tudi
»area boys«. Kot glavne vzroke in motive tolp je potrebno obravnavati širše socialnoekonomske razmere. Zaradi velike brezposelnosti, revščine, negotove prihodnosti in nasilja je
veliko posameznikov frustriranih, izboljšanje svojega položaja pa iščejo v tolpah, saj jim
nudijo občutek kolektivne varnosti in možnost dostopa do različnih življenjskih virov. Tolpe
se ukvarjajo predvsem z različnimi tatvinami (žeparstvo, kraja avtomobilov…) in napadi na
ostale ljudi ter policiste, pogosto pa posedujejo tudi orožje in nedovoljene substance. Njihove
značilnosti so različni stili oblačenja, različni obredi, nekonvencionalna komunikacija in
posebni kodeks, od katerega odstopanje pomeni povzročitev telesnih poškodb (Salaam, 2011).
Glede na policijska poročila so najpogostejša kriminalna dejanja v Lagosu tatvine, ki so
prisotne v vseh predelih lagoške zvezne države. Med tatvinami izstopajo predvsem žeparstvo,
kraja avtomobilov in vlomi v stanovanja. Reprezentativni vzorec kaže, da je kar četrtina
prebivalcev Lagosa doživela krajo v zadnjih petih letih, skoraj četrtina jih je doživela tatvino
v obliki žeparstva ali kot krajo iz torb in vrečk. To je podatek, ki kaže na zelo veliko stopnjo
kriminala. V zadnjih petih letih je bil v 5 % gospodinjstev ukraden vsaj en avtomobil, pri
90 % avtomobilskih kraj pa je bilo uporabljeno tudi smrtonosno orožje. Za tatvinami so
najpogostejše dejavnosti umori, ki pa so v močni soodvisnosti s krajami, kjer je pogosto
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uporabljeno orožje in prihaja tudi do smrtnih žrtev. Poleg tatvin in umorov so zelo pogosti
tudi spolni napadi v obliki posilstev in žaljivega ter nespodobnega obnašanja. Zaskrbljujoče je
dejstvo, da se kar tretjina primerov zgodi s strani poznanih oseb, kar je tudi posledica goste
naseljenosti, predvsem v najrevnejših delih mesta. V anketi, ki jo je leta 2003 izvedla
fundacija CLEEN navajajo, da je bila kar polovica anketirancev žrtev izsiljevanja ali jemanja
podkupnine s strani uradnih oseb, kar priča o relativno visoki korupciji na območju Lagosa.
Kljub velikemu številu najrazličnejših kriminalnih dejanj, pa so ta glede na mestne predele
razporejena zelo raznoliko. Največ umorov se zgodi v predelu Lagos Island, Mushin in
Kosofe, največ tatvin in ropov pa v predelih Lagos Island, Ajeromi–Ifelodum, Ojo, Agege,
Mushin in Apapa, medtem ko so območja Oshodi–Isolo, Ojo, Mushin in Ajeromi–Ifelodum
najbolj znana po številnih spolnih kaznivih dejanjih. Največ kaznivih dejanj je
skoncentriranih v mestnih predelih z največjim številom migrantov, revnih ljudi,
pomanjkljivo infrastrukturo in zelo raznoliko prebivalstveno strukturo. V grobem lahko sem
uvrstimo predele, Oshodi–Isolo, Mushin, Shomolu in Apapo, nasprotno pa je najmanj
kaznivih dejanj zaznati na območju Ifako–Ijaye, Ajeromija, Ikeje, Yabe in Onikana, kar lahko
povežemo z visokim socialno-ekonomskim statusom prebivalcev (Alemika, Chukwuma,
2005). Slabe varnostne razmere z obilico kriminalnih dejanj imajo na Lagos in meščane
izrazito negativen vpliv, saj slabijo demokracijo, življenjski standard prebivalstva, kratijo
njihove pravice, obenem pa zavirajo gospodarsko rast in turistično privlačnost
Slika 18: Število kriminalnih dejanj po posameznih mestnih območjih glede na aneketo
fundacije CLEEN iz leta 2003

50

5.2. GOSPODARSKO PODROČJE
Gospodarski razvoj Lagosa ima začetke v razcvetu industrije povezane z odkritjem nafte po
letu 1970. Takrat je postal Lagos vodilno industrijsko mesto države, kar je privabilo ogromno
število migrantov iz slabše razvitih ruralnih območij. Sredi sedemdesetih in v začetku
osemdesetih let 20. stoletja pa je prišlo do gospodarske recesije, povezane z nafto in
naraščanjem državnega dolga. Posledice so bile velika nezaposlenost in revščina, zastajanje
infrastrukturnega razvoja mesta, kar je imelo v povezavi z zastarelo infrastrukturo,
monocentrično usmerjenostjo v industrijo ter ogromnim številom prebivalstva izrazito
negativne učinke na nadaljnji razvoj Lagosa. Mesto namreč odstopa od prevladujočih vzorcev
kapitalistične urbanizacije, saj se prebivalstveno in prostorsko izrazito širi, medtem ko
gospodarsko stagnira. Povedano drugače, mesto z obstoječimi prebivalstvenimi,
infrastrukturnimi in političnimi razmerami ne omogoča širše uveljavitve sodobnih tehnoloških
panog z visoko dodano vrednostjo, ki bi prinesle več kapitala za investicije povezane z
izboljšanjem socialnega položaja prebivalcev (Gandy, 2006). Zaradi socialno-ekonomske
nezadostnosti množice prebivalcev iščejo negotove zaposlitve v neformalnem sektorju,
izobraženi posamezniki pa vse bolj odhajajo v tujino. Oboje ima izjemno slabe učinke na
gospodarstvo mesta, ki se postopoma vse bolj oddaljuje od središča globalne ekonomije,
redka peščica vplivnih ljudi pa vlaga kapital bodisi v politične bodisi v vojaške namene ali pa
ga naloži v čezmorske finančne inštitucije (Owusu, 2001; cv: Gandy, 2006).
Slika 19: Prometni zastoj in (pre)obremenjena glavna cesta na relaciji Lagos - Abeokuta

Vir: Havoc rendered…, 2012.
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5.2.1. Gospodarska infrastruktura
»Gospodarska javna infrastruktura in gospodarske javne službe, ki zadovoljujejo materialni
del javnih potreb, so temeljni in nenadomestljivi pogoj za življenje in delo ter normalen
razvoj sleherne družbe« (Rakar in sod., 2010, str. 242). Hkrati je gospodarska infrastruktura v
tesni soodvisnosti z gospodarskimi kazalci in prikazuje stopnjo družbenega razvoja, seveda pa
lahko infrastruktura služi svojemu namenu le, če je primerno vzdrževana in obnovljena po
njenem preteku (Rakar in sod., 2010). Hiter prebivalstveni in prostorski razvoj Lagosa bi
lahko bil dober razlog za pomanjkljivo infrastrukturo, če ne bi poznali politične situacije in
zgodovine. Že v času britanskega kolonializma je prišlo do nezadostne in neenakomerne
razporeditve infrastrukture, saj so kolonialisti ustvarili segregirano mesto, katerega glavni
namen je bil izvozno okno za surovine iz širšega zaledja (Gandy, 2006). V nasprotju s
katastrofalno komunalno infrastrukturo pa je bila v času kolonializma precej boljša prometna
infrastruktura, predvsem pristanišča in železnica (Fourchard, 2011). V postkolonialnem času
je gospodarski razcvet sicer prinesel infrastrukturno izboljšanje, a tudi ogromno število
migrantov (Alagbe, 2006). Poleg tega so vse bolj v ospredje stopale napete razmere med
mestno in regionalno vlado, primanjkovalo pa je tudi institucionalnih mehanizmov, strokovno
usposobljenega kadra in upravne zmogljivosti za obvladovanje potreb mesta. Posledice
pomanjkljive infrastrukture so se odrazile vse od prometnih zastojev pa do neustreznih
bivališč. Zaradi mladega prebivalstva in številnih migrantov infrastrukturne funkcionalnosti
tako kot bi jo lahko, nikoli ne bo doživela večina ljudi, poleg tega pa je gradnja nove zaradi
davčnih in administrativnih pomanjkljivosti zelo težavna. Pomanjkljiva infrastruktura je tudi
vzrok za kapitalsko neprivlačno okolje, kar pa se bo v prihodnosti še zaostrilo. Nazoren
primer sta konglomerata Lever Brothers in pivovarna Guinness, ki sta zaradi pomanjkljive
infrastrukture morala prispevati 20 % celotnega kapitala podjetja, da sta zagotovila dobavo
vode, elektrike in ostale osnovne storitve (Gandy, 2006).
Komunalna infrastruktura je v tem delu že bila podrobno predstavljena, a velja ponovno
poudariti njeno izjemno pomanjkljivost, ki se kaže denimo v vsega desetini na mestni
vodovod priključenih stanovanj (Gandy, 2006) oziroma manj kot 1 % gospodinjstev s
priključkom na zaprti kanalizacijski sistem. Zaradi neustreznih odlagališč in odvoza
odpadkov se v odprte prostore in mestno kanalizacijo odvrže več kot 10 % od 4000 do 6000
ton odpadkov, ki dnevno nastanejo v Lagosu. Odpadki lahko zamašijo cevi, kar v povezavi z
močnim deževjem povzroči pravo nesnago (Lagos: growth without…, 2013).
Prometna infrastruktura močno vpliva na socialno-ekonomsko preživetje in moč mesta, saj
mora poleg potreb javnega prevoza zagotavljati tudi gospodarske storitve (Oduwaye, 2007).
Promet je v povezavi s skladiščenjem in povezanimi storitvami za Lagos izjemnega pomena,
saj dosega neverjetnih 32 % BDP. Pri tem največji delež predstavlja prav cestni promet, ki
vključuje predvsem avtobusne prevoze, taksi storitve, najem avtomobilov v tovornem
prometu, masovni prevoz izdelkov in kmetijskih pridelkov ter živali iz ene lokacije na drugo
(Lagos state gross…, 2010). Cestno omrežje je v Lagosu zelo gosto in razvejeno ter vključuje
tri ravni: avtoceste, hitre ceste in ostale ceste. Avtoceste so v grobem speljane od pristanišč in
osrednjega dela otoka Lagos, kjer je poslovno mestno središče, proti ostalim večjim mestom
na severu (Abeokuta). Glavne prometne osi tvorijo avtoceste Ikorodu, Western Avenue –
Agege Motor road – Abeokuta in Apapa – Oshodi – Oworonsoki, ki se povezujejo z mostovi
Eko, Carter in Mainland, ki je dolg kar 10 km. Cestno omrežje je razvejeno, vendar so ceste v
zelo slabem stanju in pomanjkljivo opremljene (Oduwaye, Lawanson, 2013). Največ
problemov povzročajo ozkost cest, cestne vdolbine in luknje ter pomanjkanje javne
razsvetljave (Otegbulu, 2011). Lagos je znan po prometnih zastojih, ki so po eni strani
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posledica slabih cestnih razmer, po drugi pa so posledica človeškega faktorja (Aderounmu,
2011). V Lagosu je povprečno na km ceste 220 avtomobilov, nigerijsko povprečje pa je 11
avtomobilov na km (Lagos reflections, 2012). Zaradi prometnih zastojev prihaja predvsem
ponoči do ropov, umorov in ostalih kaznivih dejanj, kar je za prebivalce zelo obremenjujoče
(Otegbulu, 2011). Posledice neugodnih cestnih razmer so tudi prometne nesreče in smrti, saj
je na primer leta 2010 umrlo kar 783 ljudi (v Sloveniji je istega leta v prometnih nesrečah
umrlo 138 ljudi) (Digest of…, 2011; Plevnik, 2011). Slabe cestne razmere in prometni sistem
ovirajo pretoga blaga in ljudi v urbanih območjih, pomanjkanje ustrezne infrastrukture pa
lahko tudi odvrača tuje vlagatelje, ki jih Lagos nujno potrebuje, če želi privabiti kapital
(Otegbulu, 2011). Železniški transport je glede na cestnega precej zanemarljiv, saj prispeva
manj kot odstotek celotnega BDP zvezne države Lagos. Kot glavno središče v času
kolonializma, je Lagos dobil železnico že leta 1898, v treh letih pa ga je povezala z mestom
Ibadan. Železniško omrežje je potrebno velikih modernizacij, saj 115 let stara in ozkotirna
železnica ne omogočata večjih količin transporta. Premiki se dogajajo predvsem v
železniškem potniškem prometu, saj so leta 2012 zgradili železniško povezavo med Lagosom
in Kanom, leta 2013 pa naj bi Lagos povezali še s Port Harcourtom (Umar, 2013). Po mnenju
Ndanuse bo v železniškem omrežju potrebno zagotoviti večje število lokomotiv, ozke tire pa
zamenjati s standardnimi, ki bodo omogočali višjo hitrost vlakov in tekoč promet. Nigerijsko
železniško podjetje je šlo v zadnjih 20 letih večkrat v stečaj, kar povzroča težave pri
vzdrževanju železniške infrastrukture in zaposlovanju delavcev. To vodi v gospodarski
deficit, ki ga je deležen tudi Lagos (Nwokpoku, Jimoh, 2013). S pomanjkljivo infrastrukturo
in zastoji v transportu se sooča tudi lagoški pristaniški kompleks. Nigerijski pristaniški urad
bremenijo tudi korupcija in lažne izjave uvoznikov, zato veliko časa zapravijo s carino in
pregledi kontejnerjev, medtem ko morajo natovorjene ladje čakati. Urad se zavzema za
povečanje kapacitete pristanišča v Apapi na 220.000 TEU tovora letno, kar je za desetkratno
sedanjo vrednost, poleg tega pa bo poskušal zagotoviti nove pristaniške žerjave in izboljšati
povezave z zaledjem Lagosa. Med zadnjimi omenimo letalski promet, ki je eden izmed
najpopolnejših in najhitrejših na dolge razdalje, obenem pa tudi najdražji. Zračni prevoz
prispeva zgolj 0,78 % BDP, vendar bistveno več kot železniški in vodni promet, prav tako pa
se srečuje s številnimi težavami. Lagos ima odlično izhodišče, da postane letalsko vozlišče
zahodne Afrike, vendar ga pri tem omejuje nigerijski letalski urad, saj ne izvaja reform in ne
dovoljuje privatnega koncesioniranja ključnih letaliških terminalov, prav tako pa ne daje
potrebnih sredstev za izgradnjo novih terminalov, kot na primer Lagos International Terminal
II (Foster, Pushak, 2011).
Tudi energetska infrastruktura je pod nivojem, čeprav da imajo dostop do električne energije
skoraj vsi ljudje. Lagos nujno potrebuje stalen dotok energije, ki bo brez prekinitev kot ga
poznamo danes. Zaradi energijskega kaosa se ljudje raje zanašajo na generatorje in precej
dražje dizelsko gorivo, ki pa tudi bolj onesnažujejo okolje. Povpraševanje po energentih se
naj bi v desetih letih podvojilo, če bo prebivalstvo naraščalo s takšno hitrostjo. Načrt rešitve
energetske problematike (»Lagos Power Solution«) je bil vzpostavljen s strani lagoške zvezne
vlade in vključuje številne multinacionalne konzorcije. Načrt temelji na lažjem financiranju in
sklepanju pogodb, ki bodo hitro prinesle dolgoročno energetsko oskrbo in urejeno ter
učinkovito prihodnost (Lagos Power Solution, 2013). Ali bo zajela tudi najrevnejše
prebivalstvo v slumih, pa je drugo vprašanje.
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Slika 20: Pomanjkljiva energetska infrastruktura

Vir: Murdock, 2011.

Pregled celotne infrastrukture in naštevanje vseh posledic bi bilo preobsežno za okvir te
naloge, zato lahko na kratko strnemo, da boljša in sodobnejša kot je infrastruktura mesta,
boljše življenje lahko pričakujejo prebivalci, prav tako pa se poveča možnost investicij tujih
vlagateljev. Lagos ima odlične naravnogeografske pogoje za razvoj sodobne infrastrukture,
vendar ga pri tem omejujejo šibko politično in administrativno vodstvo, ki je še vedno precej
koruptivno in ne uživa pretiranega zaupanja meščanov. Zgodovinska težava Lagosa in
Nigerije, ki se bo odražala še v prihodnosti, je dejstvo, da vsako izboljšanje infrastrukture in s
tem življenjskega standarda pritegne vedno nove priseljence iz manj razvitih ruralnih območij
(Gandy, 2006). Ni odveč vprašanje, ali si mestno vodstvo tega resnično želi.

5.2.2. Globalizacija in vpliv multinacionalk
Globalizacija danes veča prepad med revnimi in bogatimi, glavni dobitniki pa so
multinacionalna podjetja in kapital, ne pa delavci in državljani. Neoliberalen model, ki ga
poosebljajo multinacionalna podjetja, vzpodbuja izkoriščanje v najhujši obliki, hkrati pa
povzroča rekordne stopnje nezaposlenosti, občasno zaposlovanje in priložnostna dela,
revščino ter družbeno izključenost (ICFTU, 2003; cv: Šimunac, 2006). Poleg slabe, pa imajo
multinacionalke tudi pozitivno plat, kot je razvoj novih tehnologij, večanje tujih investicij in
rast delovnih mest, vendar pri tem pogosto izključujejo širši krog ljudi, največje koristi pa
prinašajo le peščici posameznikov (Šimunac, 2006). Poleg industrijskega je Lagos tudi
finančno in poslovno središče Nigerije ter širše Zahodne Afrike, zato ima tukaj sedež večina
multinacionalnih podjetij. Leta 1983 je bilo v Lagosu skoncentrirane kar tri četrtine vseh
multinacionalk v državi, svoje sedeže pa so imele in še imajo v poslovnem mestnem središču
Lagos Island ter v delu Lagos Mainland in Ikeji. Lastniki multinacionalk iz evropskih in
ameriških držav imajo samo 12,5 % delež, kar 78 % deleža pa imajo lastniki iz Nigerije in
ostalih držav (Misra, 1989). Največja lagoška podjetja so predvsem banke in industrijski
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konglomerati. Med bankami je najpremožnejša First Bank of Nigerija, sledi jih Zenith Bank,
med večje pa sodi tudi Guaranty Trust Bank. Največji industrijski kongolomerati so Dangote
Cement in Lafarge cement WAPCO ter pivovarni Nigerian Breweries in Guinness Nigeria
(Adeyemo, 2012).
Zaradi hitrega prostorskega in prebivalstvenega razvoja Lagosa imajo multinacionalke odlične
pogoje predvsem z vidika ogromnega števila poceni delovne sile, minimalnih stroškov varstva
okolja in šibkih državnih institucij. Kot slabše pogoje lahko izpostavimo pomanjkljivo
infrastrukturo in številna kriminalna dejanja. Poceni delovna sila je pogosto deležna
minimalnih dohodkov, poleg tega pa morajo nekateri delavci delati v izjemno težkih delovnih
pogojih. Intervju je razkril, da delavci v živilski industriji Niger biscuits v Apapi delajo 12 ur
na dan in 7 dni v tednu, dnevna postavka pa znaša ponižujočih 0,44 USD, s čimer si morajo
pokriti tudi potne stroške. Enaki pogoji vladajo še v številnih ostalih podjetjih, med katerimi
so zloglasni predvsem Bagco Bags, Tonobi Plastic, Bemil Security Company in še ostala
podjetja. V teh podjetjih ni sindikatov, delavci nimajo zdravstvenega in socialnega
zavarovanja, vse pa si morajo financirati sami, kar pa ob tako nizki plači pogosto vodi v
zadolževanje. Zaradi velikega števila revnega prebivalstva vlada izjemna konkurenca za
delovna mesta, zato se delavci ne pritožujejo in sprejemajo nehumane pogoje podrejanja, saj
morajo nekako zagotoviti eksistenco sebi in svojim družinam. Zaradi šibkosti državnih
institucij, ki bi morale nadzorovati pogoje dela, je vsaka pritožba nemogoča, kar drži delavce
v revščini, medtem ko omenjeno izkoriščanje ozkem krogu posameznikov prinaša ogromne
dobičke (The Living Hell…, 1999). Multinacionalke imajo tudi velik vpliv na okolje, saj so
okoljski normativi v državah v razvoju bistveno nižji, zato se pojavlja veliko primerov
neodgovornega ravnanja. Obstajajo koristi tako s strani multinacionalk zaradi manjših
stroškov, kot tudi s strani lokalne vlade, saj želijo z nizkimi okoljskimi standardi privabiti tuje
investitorje, pri tem pa pozabljajo na prebivalce in naravno okolje, ki je v Lagosu precej
izpostavljeno degradaciji (Grauf, 2011). Poleg nizkih okoljskih standardov na onesnaževanje
vpliva tudi nezadostna infrastruktura, ki jo koristijo nekatera podjetja. Ob socialnih in
okoljskih vplivih multinacionalna podjetja vplivajo tudi na domače gospodarstvo in domača
podjetja, saj poslujejo pod posebnimi pogoji. Od domačih bank pridobijo denar po zelo nizki
obrestni meri, uporabljajo visoko tehnologijo, zaposlujejo manj ljudi in svoje proizvode
prodajajo po nižjih cenah, kar zvišuje njihovo konkurenčnost (Šimunac, 2006). Tega si
domača podjetja ne morejo privoščiti, zato prihaja med njimi in tujimi podjetji do velikega
razkoraka, ob vsakem nasprotovanju in negotovosti pa imajo tuja podjetja možnost preselitve
svojega kapital drugam. V Lagosu bodo multinacionalke bistveno koristnejše ob
zagotavljanju in izvajanju pravnih načel, ki bi varovala državno premoženje, okolje ter
človekove pravice. Za dosego tega cilja pa je potrebno izboljšati tako politično kot tudi
gospodarsko in socialno področje, saj bo ob tem ugodnosti deležen precej širši krog ljudi kot
do sedaj.

5.2.3. Vpliv neformalnega gospodarskega sektorja
Velik pomen neformalnega gospodarskega sektorja je ekonomska posebnost mest držav v
razvoju. Neformalni sektor se razvije kot »vzporedni« gospodarski sistem, ki ga sestavljajo
zelo raznolike dejavnosti od določenih oblik proizvodne obrti do cele vrste storitev, nudi pa
delo in zaslužek večjemu delu revnega mestnega prebivalstva. Posebne značilnosti
neformalnega sektorja so fragmentacija dejavnosti, ki se izvajajo v obliki samozaposlovanja
ali majhne skupine ljudi, delo na domu, kar služi minimiziranju stroškov s prostorom in
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davki, kot zadnja značilnost pa se pojavlja družinska zaposlitev, ki močno zniža stroške.
Neformalni sektor lahko vključuje zdravju nevarne in nelegalne dejavnosti, tudi otroško delo,
ki je zelo priljubljena delovna sila (Rebernik, 2008). Po ocenah v Lagosu neformalni sektor
nudi zaposlitev 65 % delovno aktivnega prebivalstva, kar je izjemno veliko in ima resne
posledice za gospodarsko in družbeno situacijo (Olokesusi, 2011). Lagosu prinaša neformalni
sektor tako pozitivne kot tudi negativne posledice. Kot pozitivne lahko štejemo zaposlitev in
vir dohodka, ki omogoča posameznikom preživetje, poleg tega pa imajo proizvodi ter storitve
bistveno nižjo ceno, saj ne vsebujejo davka. Negativne posledice neformalnega sektorja se
kažejo predvsem kot izguba davčnih prihodkov, ki bi jih mesto lahko naložilo v infrastrukturo
ali kako drugo javno dobrino in s tem povečalo dobrobit prebivalcev. Poleg tega neformalni
sektor z manj kakovostnim delom in neustreznimi proizvodi zavira priložnosti za človeški
razvoj, prikrito delovanje pa onemogoča realno sliko gospodarstva (Nastav, 2009). Zaradi
velikega števila prebivalstva, ogromnega deleža migrantov in slabih življenjskih razmer
(brezposelnost, nizki dohodki) je neformalni sektor v Lagosu neizogiben. V intervjuju z
raziskovalcem neformalnega sektorja Robertom Neuwirthom se pojavljajo ocene, da naj bi
neformalni sektor vsrkal kar 80 % zaposlenih, ki se ukvarjajo z najrazličnejšimi dejavnostmi,
od prodajanja zelenjave ob robu ceste pa do delovanja velikih združb. Vsakodnevno ulično
prodajanje izdelkov je res najbolj prepoznavna dejavnost neformalnega sektorja, vsekakor pa
imajo več vpliva in dobička ogromne združbe, ki se ukvarjajo s preprodajo. Tako se v Lagosu
pojavljajo obsežni črni trgi, ki akumulirajo ogromno kapitala. Primer je elektronika v
vrednosti več milijonov dolarjev. Združbe kupujejo ponaredke in poceni izdelke na Kitajskem
ter jih preko pristanišč (ponavadi je to Benin) in tovornjakov pretihotapijo v Lagos, kjer jih
nato prodajajo po višji ceni (Neuwirth, 2011). Zaradi dobička in zagotavljanja eksistence je za
revno prebivalstvo vpliv neformalnega sektorja zagotovo dobrodošel, vendar z več kot tri
četrtine delovne sile nikakor ni dolgoročna rešitev. Visok delež neformalnega sektorja ima
več kot očitne posledice tako za socialno kot tudi gospodarsko področje. Realna slika
neformalnega sektorja se pokaže na plaži Kuramo, kjer cveti trgovina z drogo, otroci pa se na
pesku igrajo v bližini spolnih delavk in delavcev. Otroško delo je povsem normalno, saj so
družine prevelike in prerevne, da bi lahko vzdrževale vse člane, zato se otroci zaposlujejo kot
nosači, vozniki, prodajalci ali pa se poslužujejo žeparstva in nasilnih dejanj (Duval Smith,
2012). Gospodarski učinek neformalnega sektorja pa je izpad dajatev državi, posledično
mesto nima dovolj proračuna za financiranje javnih dejavnosti in infrastrukture. Za prihodnost
Lagosa bo nujno zmanjšanje vpliva neformalnega sektorja, kar pa se lahko doseže samo z
izboljšanjem socialnega položaja ljudi in infrastrukturnega omrežja (Neuwirth, 2011). Manj
neformalnega sektorja bi prinesla več denarja skupnosti, spet pa je na mestu vprašanje, kako
bi oblast sredstva razporedila. Bi upoštevala reveže iz slumov?
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Slika 21: Črni trg trgovanja z gorivom kot primer zaslužka v neformalnem gospodarskem
sektorju

Avtor: Dworzak, 2007.

5.2.4. Beg možganov
Beg možganov je izraz, ki se najpogosteje uporablja za označevanje izseljevanja visoko
usposobljenega kadra, ki zaradi slabih delovnih pogojev in življenjskih razmer išče boljše
razmere v tujini (Gibson, McKenzie, 2011). Izobraženci si želijo predvsem višje plače, boljše
delovne pogoje, možnost strokovnega napredka in privlačnejše življenjske razmere (Vintar
Mally, 2012). Med visoko usposobljen kader štejemo inženirje, zdravnike, znanstvenike in še
vrsto ostalih strokovnjakov. Pojem se uporablja predvsem za države in mesta v razvoju,
kakršno Lagos zagotovo je. Beg možganov je odraz pomanjkanja sredstev in šibke državne
uprave, ki bi izobraženim strokovnjakom zagotovila zadovoljivo blaginjo. Največji problem
bega možganov predstavlja zdesetkanje zdravstvenega in šolskega sistema, ki lahko vodi v
zdravstveno ali socialno katastrofo, kar pa ima odločilne posledice za položaj mesta in
njegovih prebivalcev (Gibson, McKenzie, 2011). Lagos nujno potrebuje načrtovalce prostora,
zdravnike, profesorje, pravnike in še ostale strokovnjake, če hoče doseči preobrazbo iz
kaotičnega v sodobno in urejeno mesto z moderno infrastrukturo ter javnimi funkcijami.
Kljub temu pa je treba poudariti, da Lagos predstavlja nigerijski center, kjer vladajo boljši
pogoji kot v ostalih predelih države, zato privlači mnogo strokovnjakov iz celotne Nigerije,
vendar pa so kljub temu v tujini na splošno boljši pogoji, kar pa je v času globalizacije velik
magnet za vse visoko izobražene prebivalce. Beg možganov lahko ponazorimo s primerom
izseljevanja lagoških zdravnikov. Lagos ima dovolj zdravstvenih delavcev, na zdravnika pa
odpade do 2500 ljudi, kar je za afriške razmere izjemno malo. Iz intervjuja z zdravniki je
mogoče razbrati zelo težke in slabe delovne pogoje, saj naj bi na kliniki posamezni zdravnik
obravnaval od 70 do 80 pacientov na dan, to pa jim vzame toliko časa, da je njihova udeležba
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na strokovnih usposabljanjih in seminarjih praktično nemogoča. Operacije, ki bi morale
potekati pod vodstvom petih zdravnikov, izvaja samo eden, kar pa pod vprašaj postavlja
ustreznost zdravstvene oskrbe. Urna postavka nekaterih zdravnikov znaša približno 1000 Nair
oziroma 6,33 USD, kar pa je za poklic zdravnika izjemno nizko. Zaradi nižjih stroškov javna
uprava veliko raje zaposluje zdravniške namestnike za določen čas, saj je njihova plača
bistveno nižja kot če bi zaposlili zdravnika za nedoločen čas. Med zdravniki vlada tudi
izjemna konkurenca, saj je potencialnih kandidatov več kot dovolj. Resnično slabi delovni
pogoji so vzrok razočaranja zdravnikov na zdravstvenim sistemom, zato se odločajo za beg
možganov in iščejo zaposlitev drugod. Med najbolj privlačnimi državami so Izrael, Saudova
Arabija, Senegal in Gabon, kjer bi najmanjša plača znašala približno 3000 USD, kar je skoraj
dvakrat več kot v Lagosu, poleg tega pa ponujajo posebne plačne pakete. Visoko kvalificiran
zdravnik specialist lahko v Gabonu zasluži tudi 1500 USD na operacijo, kar pa je zagotovo
ponudba, ki se ji je težko odreči. Posledice bega možganov na primeru zdravnikov imajo zelo
negativen vpliv na zdravje prebivalcev, saj povečajo smrtnost mater in umrljivost dojenčkov
ter vplivajo na nizek zdravstveni standard (Adebayo, 2013). Negativne posledice pa ni čutiti
samo na zdravstvenem pač pa tudi na ostalih področjih, kot so javna uprava, šolstvo in
načrtovanje prostora. Problem ni pomanjkanje izobražene delovne sile, pač pa odseljevanje
najsposobnejših posameznikov, ki bi lahko s svojim znanjem in sposobnostmi izboljšali
življenje v Lagosu. Če beg možganov zavira gospodarski razvoj, ga je potrebno omejiti, kar
pa lahko storimo samo s političnimi ukrepi in povečanjem človeške blaginje, ki bo
strokovnjake v Lagosu zadovoljila, da ne bodo iskali zaposlitve v tujini. Vsekakor je pred
lagoško vlado še veliko dela preden bodo strokovnjaki zadovoljni z pogoji dela.

5.3. OKOLJSKO PODROČJE
Pretirana in nekontrolirana urbanizacija v povezavi z nenačrtovano rabo prostora negativno
vpliva na okolje, kar se kaže predvsem v degradaciji prsti, onesnaževanju zraka in vode ter
pomanjkanju zelenih površin, ki so temeljna bivalna kvaliteta vsakega mesta. Lagos se nahaja
v izjemno občutljivem naravnogeografskem okolju, saj pozidane površine obdajajo obsežni
vodni habitati, prsti so pretežno peščene in oglejene, vegetacija pa je zaradi urbanizacije in
ekonomskih koristi močno izkrčena. Kakovost okolja zmanjšujejo prometni zastoji,
intenzivna industrija in slabi stanovanjski pogoji, kar je predvsem posledica pomanjkljive
infrastrukture in nezadostnih političnih ter upravnih ukrepov. Posledica je močno onesnaženo
okolje, ki negativno vpliva na zdravje ljudi in mestno gospodarstvo.

5.3.1. Degradacija prsti
Degradacija prsti je opredeljena kot prevlada ali izguba ene ali več naravnih ali družbenih
funkcij prsti, pri čemer gre za proizvodno funkcijo, tok snovi in energije, pokrajinskoekološko vlogo, naravni vir ali kulturno dediščino. Degradacijo prsti lahko razdelimo glede na
prevladujoče procese: premeščanje materiala oziroma vodno in vetrno erozijo, slabšanje
kakovosti prsti in preprečitev opravljanja funkcij, pri čemer mislimo na urbanizacijo in
gradnjo infrastrukture (Ogrin, Plut, 2009).
Vodna erozija je prevladujoč geomorfološki proces na lagoških peščenih obalah in je odraz
kombinacije dviganja morske gladine in posedanja tal, kar pa ogroža celotno lagoško obalo.
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Tla se posedajo predvsem zaradi odstranjevanja vode in zbijanja, pa tudi zaradi človekovih
posegov na obalnih območjih. Zaradi dviganja morske gladine visoki valovi z veliko energijo
delujejo prečno na obalo in letno odnesejo tudi od 600.000 do 700.000 m3 sedimentnega
materiala, ki ga akumulirajo na morskem dnu in tako ohranjajo konstantno morsko globino,
vodni nivo pa je vedno višji in erodira vedno več obale (van Bentum in sod., 2012). Vodna
erozija je najbolj intenzivna na območju Bar Beach v predelu Victoria Island, kjer povzroča
ogromno škode javni in privatni lastnini, še posebej zato, ker je to predel višjega sloja
prebivalstva (Mba in sod., 2004). Ocenjuje se, da vodna erozija na leto odnese 20–30 m obale,
otok Victoria pa naj bi jo izgubil že 1,5 km (Nwilo, 1997). Zaradi vodne erozije je na otoku
Victoria in polotoku Lekki po oceni Awosika ogroženih do 602 km2 površine (Edafienene in
sod., 2010). Poleg dviga morske gladine pa vodno erozijo krepijo tudi obilne padavine v času
deževne dobe, ki poleg prsti odnašajo tudi hiše, mostove in ostalo infrastrukturo (Nwilo,
1997). Vetrna erozija pogosto dopolnjuje vodno, saj odnaša peščene in slabo konsolidirane
obalne prsti, s tem pa dodatno vpliva na degradacijo območja. Erozije pa ne povzročajo samo
naravni dejavniki, pač pa tudi človek, ki na obalnem območju Lagosa zaradi ekonomskih
koristi krči mangrovski gozd, ki opravlja odlično vlogo zaviralca erozije (Edafienene in sod.,
2010). Na območju Lagosa erozija prsti povzroča predvsem ekonomsko škodo, ki je povezana
z uničevanjem plaž, objektov in infrastrukture, medtem ko se zaradi nizkega deleža kmetijstva
o kmetijski škodi ne govori.
Slika 22: Uničena plaža Alfa na območju Eti Osa zaradi delovanje vodne erozije

Vir: Ayeyemi, 2012.

Če govorimo o slabšanju kakovosti prsti, sta na območju Lagosa prisotna zlasti onesnaževanje
in zaslanjevanje prsti. Med glavne onesnaževalce štejemo težke kovine, kot sta svinec in
kadmij, in organske onesnaževalce, kot so klorirani ogljikovodiki, polklorirani bifenili,
dioksini in še drugi (Ogrin, Plut, 2009). Onesnaževanje prsti je posledica antropogenih
dejavnikov, kot so koncentracija industrije, prometa in velikega števila prebivalcev. Lagos je
industrijsko mesto, zato je velika vsebnost nekaterih težkih kovin pričakovana, pojavljajo pa
se velike razlike med mestnimi območji, kjer potekajo različne dejavnosti, in območji, kjer
teh dejavnosti ni. Analize prsti so ugotovile predvsem povečano vsebnost železa ob
industrijskih obratih in cestah (Olukanni, Adeoye, 2012). V bližini trgovskih centrov, žag in
stanovanjskih objektov je mogoče zaznati povečane količine bakra, cinka in kadmija, medtem
59

ko je vsebnost svinca minimalna (Elias, Gbadegesin, 2011). Glede organskih onesnaževalcev
v prsti so raziskave v Lagosu odkrile povečano količino policikličnih aromatskih
ogljikovodikov (PAH) v predelu Iddo, kjer gram prsti vsebuje 2706,9 ng PAH. Povečana
količina polikloriranih bifenilov (PCB) je bila ugotovljena v predelu Apapa, kjer gram prsti
vsebuje 26,6 ng PCB, v predelu Okobaba pa je bila ugotovljena dvakrat presežena vrednost
dikloro–difenil–trikloroetana (DDT), ki znaša skoraj 188 ng na gram prsti. Omenjene
vrednosti naj služijo za primerjavo z ostalimi državami, poudariti pa je potrebno, da imajo
organski onesnaževalci izrazito negativen vpliv na zdravje prebivalcev, saj jim je dokazana
mutagenost in rakotvornost. Organske spojine pridejo v prst kot posledica nepravilne in
nekontrolirane rabe, pogosto pa so najbolj prisotne v najrevnejših predelih Lagosa, kot je na
primer slum v Okobabi, kjer vrednost DDT dvakrat presega dovoljeno (Rose, Kehinde,
Babajide, 2013). Močno onesnažena prst tako še dodatno zaostruje zelo slabe življenjske
pogoje najrevnejšega dela prebivalstva. Poleg onesnaževanja so prsti na območju Lagosa
izpostavljene tudi zaslanjevanju, ki je posledica bližine oceana in velikega izhlapevanja. Na
obalnem delu prevladujejo peščene prsti, ki so izpostavljene vdorom slane morske vode, kar
pogosto ogroža vodonosnike s sladko vodo, kar povzroča resne probleme za vodooskrbo
Lagosa (Oyedele, Momoh, 2009).
Temeljni proces degradacije prsti pa je zagotovo preprečevanje opravljanja njenih funkcij, saj
se Lagos nekontrolirano širi, tako da je urbaniziranih površin vedno več. Na račun
povečevanja pozidanih površin se zmanjšujejo predvsem vodne in gozdne površine, najbolj pa
so na udaru kmetijske površine, ki so najbolj ugodne za poselitev. Prav slednje so se zelo
izkrčile, saj so se v obdobju 1984–2002 zmanjšale s 1591 ha na 826 ha, kar je skoraj za
polovico. Gozdne površine so se zmanjšale za četrtino, rekreacijske pa za približno 17 %.
Nasprotno so se za 83 % povečala naselja s srednjo gostoto poselitve, za kar 273 % pa
komercialna območja (Adepoju, Millington, Tansey, 2006). Velik problem predstavlja tudi
krčenje mokrišč, saj se s tem povečajo možnosti poplav, zmanjša se biotska raznovrstnost,
spremeni pa se tudi kakovost vode z vdori slanice (Ajibola, Adewale, Ijasan, 2012). Ogromno
povečanje pozidanih površin na eni in zmanjšanje kmetijskih na drugi strani, bistveno
spremeni funkcijo prsti, saj je s pozidavo nepovratno onemogočena njena temeljna funkcija,
to je oskrbovanje živih organizmov, med katerimi je tudi človek. Zaradi pomanjkanja
kmetijskih zemljišč je lagoška vlada primorana najemati zemljišča v sosednjih zveznih
državah, kar pa je nepotreben strošek, ki pa je vsekakor manjši od zagotavljanja smotrne
izrabe prostora (Olufowobi, 2012).

5.3.2. Onesnaževanje zraka
Hitra urbanizacija, naraščanje števila prebivalstva in usmerjenost v industrijo imajo ogromne
posledice za kakovost zraka. V Lagosu obstaja približno 7000 industrijskih obratov, samo
10 % pa jih ima nameščene ustrezne čistilne naprave. Med največjimi onesnaževalci so
kemična, kovinska, tekstilna in industrija plastike. Poleg industrije so glavni onesnaževalci
zraka avtomobili, ki jih je več kot milijon, vsak dan pa je večina ljudi vsaj par ur ujeta v
prometnih zastojih, kar veliko bolj onesnažuje zrak, kot če bi se avtomobili premikali
(Oketola, Osibanjo, 2011). Poleg tega k onesnaževanju zraka prispevajo tudi individualna
kurišča in požari oziroma »recikliranje« na posameznih smetiščih, kjer se nekateri ukvarjajo s
predelavo odpadkov za kasnejšo prodajo.
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Med kazalniki onesnaženosti zraka so trdni delci (PM10), žveplov dioksid (SO2), dušikovi
oksidi in ogljikov monoksid (CO). Trdni delci so izraz za prah, ki je prisoten v zraku v
določenem obdobju, lahko so naravnega (dim) ali antropogenega izvora (promet, industrija,
individualna kurišča), močno pa vplivajo na klimo, vidnost in človeško zdravje, saj povečajo
umrljivost zaradi bolezni dihal (Trdni delci…, 2013). Letna mejna vrednost trdnih delcev za
varovanje zdravja ljudi znaša 20 µg/m3, v lagoškem zraku pa so v povprečju med letoma 2002
in 2006 namerili 122 µg/m3, kar za šestkrat presega mejno vrednost (Lagos: growth
without…, 2013). Povprečna koncentracija žveplovega dioksida v zraku znaša 171 µg/m3,
dnevna mejna koncentracija, ki ni nevarna za ljudi, pa je 125 µg/m3, a se koncentracije na
posameznih predelih Lagosa zelo razlikujejo. Najnižje so v predelih Lagos Island, Ikoyi, in
Victoria Island, kjer se vrednosti gibljejo okoli 130 µg/m3, nasprotno pa so koncentracije
največje v predelu Ajegunle, Amukoko, Surulere, Oshodi in Ikeja, kjer se vrednosti
žveplovega dioksida gibljejo od 200 do 300 µg/m3 dnevno (Aderogba, 2011). V predelu
Idumota na otoku Lagos, ki je znan po ogromni tržnici in gostih zastojih, koncentracija
žveplovega dioksida znaša kar 8551 µg/m3, kar preseže mejno vrednost za 68-krat (Ojo,
Awekola, 2012). Poglavitni viri SO2 sta izgorevanje goriv in industrijski procesi, še posebej
naftne rafinerije in elektrarne. Žveplov dioksid ima negativne vpliv predvsem na človeška
dihala (Žveplov dioksid…, 2013). Poleg tega so v zraku prisotne tudi povečane količine
ogljikovega monoksida (CO), ki prav tako vpliva na zdravje ljudi. Povprečnih vrednosti sicer
ni, obstajajo pa ekstremne, kot je zgoraj omenjen predel Idumota, kjer vrednost ogljikovega
monoksida znaša 266 mg/m3, urna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi pa je 10
mg/m3 (Ojo, Awekola, 2012). Ogljikov monoksid se koncentrira predvsem v gostem prometu
v mestnih središčih, zelo pa škoduje zdravju, saj preprečuje transport kisika do tkiv (Ogljikov
monoksid…, 2013).
Predstavljeni parametri kažejo na to, da je v Lagosu zrak zelo onesnažen, kar ima izjemno
negativen vpliv na zdravstveno stanje prebivalcev. Kljub splošni onesnaženosti pa obstajajo
območja, kjer so koncentracije škodljivih emisij ekstremne. To je predvsem posledica velikih
prometnih zastojev in industrijskih izpustov, ki so locirani v najrevnejših predelih. V predelih
srednjega in višjega sloja, kot je na primer Victoria Island, so te vrednosti veliko manjše.
Skrajni čas je, da se mestne oblasti začnejo zavedati, da onesnažen zrak ne pozna segregacije
in je skupen vsem prebivalcem Lagosa.

5.3.3. Onesnaževanje vode in ravnanje z odpadki
Lagos je sicer obdan z vodnimi viri, vendar pa večina prebivalstva nima dostopa do ustrezne
pitne vode, kar lahko poleg slabe infrastrukture pripišemo tudi prekomernemu onesnaževanju.
Glavni onesnaževalci vode so predvsem živilska industrija, kemična industrija, pivovarne,
žage ter gospodinjstva z odplakami in odpadki. Iztekanje odpadne vode iz industrijskih
skladišč je v Lagosu nekaj povsem normalnega. Posebej nevarna je žagovina, ki nastaja kot
odpadek pri žaganju, saj povzroča zamuljevanje, evtrofikacijo in negativno vpliva na življenje
organizmov (Hapala, 2002). Na onesnaževanje vode pa imajo velik vpliv tudi
naravnogeografski dejavniki, kot so uravnano površje, slaba infiltracija in ogromne količine
padavin v času deževne dobe, ki povzročijo poplave (Iwugo, D' Arcy, Andoh, 2003). V
Lagosu je zaradi poplav v času deževne dobe pogosto onesnažena podtalnica, saj poplavna
voda odnaša odplake, ki se nato odlagajo v podzemlju. Poleg tega pride do onesnaževanja
vode tudi zaradi zarjavelih pip in posameznih vodnih cistern, ki dobavljajo vodo lokalnemu
prebivalstvu (Hapala, 2002). Pri onesnaževanje vode imajo poleg industrije glavno vlogo
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gospodinjstva, saj večina nima kanalizacije, odplake pa skladiščijo v greznicah ali spuščajo
neposredno v odtok ob bivališču, kar pa ob poplavah privede do močnega onesnaževanja.
Med posameznimi območji se onesnaženost in kvaliteta vode zelo razlikujeta. Najugodnejše
parametre ima voda na območju Ebute–Metta in Eti Osa, ki je primerna za vse sladkovodne
organizme ter rekreacijske namene. Voda na območju Iddo velja za najbolj onesnaženo in je
kemično slabše kakovosti, kar pa je posledica intenzivne industrijske in trgovinske dejavnosti
(Eruola in sod., 2011). V predelu Iddo se nahaja tudi Nigerijska pivovarna, ki zelo močno
onesnažuje vodo, saj so dokazani največji parametri težkih kovin, kot so mangan, svinec,
kadmij, železo in baker. Poleg tega je voda izjemno kisla, saj njen ph znaša samo 4,5
(Adebayo, Balogun, Olubiyi, 2007).
Onesnažena voda postaja ob hitrem prebivalstvenem in prostorskem širjenju mesta glavni
problem Lagosa. Ljudje, ki zaradi pomanjkljive infrastrukture trpijo pomanjkanje vode, so
omejeni na izkoriščanje tako ali drugače onesnažene pitne vode, kar pa pogosto vodi do
številnih zdravju nevarnih obolenj. V vodi se pogosto nahajajo bakterije, ki povzročajo
najrazličnejše črevesne (bakterije Escherichia coli, Salmonela) in kožne bolezni (bakterije
Streptococcus). Bolezni, ki se pojavljajo, so diareja, gvinejski črv, kolera in tifus, prisotne pa
so lahko tudi bolezni dihal. To so večinoma posledice fekalnega onesnaževanja s strani
človeka ali živali (Hapala, 2002). Poleg okužb pa je zdravju nevarna tudi sama kemična
sestava vode. Za primer vzemimo mestni predel Alimosho, kjer živi skoraj 2,4 milijona
prebivalcev. Voda v Alimoshu vsebuje nadpovprečne koncentracije težkih kovin, kar močno
vpliva na zdravstveno stanje prebivalcev. Študije so namreč pokazale, da so vrednosti svinca,
cinka, kroma in mangana v vodi nad vrednostmi, ki jih WHO določa kot zdravju neškodljive
(Akoteyon, Mbata, Olalude, 2011).
Slika 23: Močno onesnažena voda, ki je posledica pomanjkljive infrastrukture in velikega
števila prebivalstva

Vir: Aged Water Infrastructure, 2011.
62

V želji po boljšem zdravstvenem stanju prebivalstva bo v prihodnosti nujno potrebno
zagotoviti pitno vodo, kar pa se lahko zgodi samo ob izboljšanju infrastrukture in zmanjšanju
onesnaževanja. Mestna vlada bi morala zaostriti varovanje okolja, kar pa omejuje velika
podjetja, ki bi lahko svoj kapital investirala drugje. Poleg tega bo potrebno začeti kontrolirati
urbanizacijo, saj se v končni fazi ne ve, kdo je največji krivec za onesnaževanje, vsekakor pa
je najbolj oškodovano okolje
Vodo onesnažuje tudi neustrezno ravnanje z odpadki. Zaradi velikega števila prebivalcev je
odpadkov ogromno, infrastruktura pa ni primerna oziroma je odvoz v gosto poseljenih
mestnih predelih onemogočen. Zaradi tega prihaja do kopičenja odpadkov na določenih
območjih, pri tem pa se izlivajo različne nevarne tekočine (na primer kisline), ki jih ob
močnem deževju izpere v podtalnico in s tem močno vplivajo na onesnaževanje vode (Iwugo,
D' Arcy, Andoh, 2003). Ravnanje s trdnimi odpadki je na območju Nigerije najbolj
problematično prav v Lagosu, saj je njihovo nastajanje zaradi hitre prebivalstvene rasti in
nenadzorovane urbanizacije neizogibno. Največ odpadkov ustvarijo gospodinjstva in
industrija, veliko pa jih je tudi posledica ulične trgovine na drobno (Lawal, 2010). Po
podatkih Lagos State Waste Management Authority v Lagosu na dan ustvarijo približno 9000
ton trdnih odpadkov oziroma vsak prebivalec po 0,63 kg odpadkov dnevno, kar je sicer manj
kot na primer v Sloveniji, vendar je količina ljudi tista, ki prispeva k ogromni akumulaciji.
Zbirni centri odpadkov v urbanih središčih Nigerije dosegajo zgolj polovično učinkovitost, saj
so predeli slumov in revnejšega prebivalstva pogosto izključeni iz teh storitev (Edith Tobore,
2012). Vzroki tičijo v sami fizični dostopnosti, ki je otežena zaradi strnjenih zgradb in ozkih
ulic, pogosto pa so tudi politične narave. Večja zbirališča odpadkov nastajajo na mestnem
obrobju v predelih, kjer živi revnejše prebivalstvo in so po vrhu vsega še gosto naseljena.
Slika 24 potrjuje, da potekajo smeri odvoza odpadkov od bogatejših predelov proti predelu
revnejšega prebivalstva. Absurdno se zdi tudi načrtovanje odlagališča odpadkov neposredno
ob obali Lagoške lagune, blizu sluma Makoko, kjer je zdravstveno in okoljsko stanje že sedaj
problematično. Tovrstne težave obstajajo predvsem zaradi pomanjkanja sredstev za
učinkovito ravnanje z odpadki, vendar se pogosto zdi, da tičijo v ljudeh samih, saj takšno
sliko prikazujejo mediji. Ob tem ne smemo pozabiti, da neustrezno ravnanje z odpadki ne bo
prizadelo le revno prebivalstvo, pač pa v največji meri okolje, ki pripada mestu kot celoti. S
kopičenjem odpadkov se širijo predvsem bolezni in dodatno zaostrujejo že tako ali tako šibko
zdravstveno stanje v Lagosu.
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Slika 24: Prevladujoče smeri odvoza odpadkov in večja odlagališča

Kljub zgoraj navedenimi težavami Lagosa pa so vidne tudi nekatere izboljšave. Omenimo, da
je Lagos edino mesto v Nigerij, ki ima pretovorne postaje, ki omogočajo hitro praznjenje in
stiskanje pripeljanih odpadkov. Lagos je tudi primer, kako mora Nigerija vzpodbujati projekte
ločevanja odpadkov. Zgledni primeri tega so med drugim izgradnja kompostarne v predelu
Ikorodu, kjer pridobljeno bioenergijo uporabljajo za delovanje generatorjev. Poleg tega
plastiko predelujejo v plastične vreče, ki so embalaža za zagotavljanje pitne vode, kar je velik
uspeh za zagotavljanje zdravja. V srednjih šolah obstajajo tudi klubi, kjer navajajo mlade k
smotrnem ravnanju z odpadki (Edith Tobore, 2012). Zgoraj omenjeni ukrepi na področju
ravnanja z odpadki so zagotovo veliko upanje za izboljšanje zdravstvenega in okoljskega
stanja v Lagosu, zato jih je potrebno samo krepiti in razširjati na vedno večji krog
prebivalcev.

5.3.4. Odprt urban prostor in zelene površine
Odprt urban prostor je nepozidano mestno območje, ki je namenjeno in dostopno javnosti ter
vključuje zelene površine, igrišča, šolska dvorišča, plaže in prostore za sedenje (What is…,
2013). Tako odprt prostor zunaj naselij kot tudi zelene površine znotraj mestnih naselij,
opravljajo pomembne okoljske in socialne funkcije. Površine predstavljajo območje za
rekreacijo, druženje in zdrav način življenja, ki ima danes vse večji pomen, po drugi strani pa
imajo te površine tudi zelo pomemben vpliv na blaženje temperaturnih ekstremov, čiščenje
odpadne vode in zagotavljanje življenjskega okolja različnim organizmom (Sedlar, 2011).
Lagos z nenačrtovano urbanizacijo in izrazitimi socialno-ekonomskimi razlikami zelo težko
zagotavlja dovolj zelenih površin za celotno prebivalstvo. Ravno nasprotno, zaradi hitrega
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prebivalstvenega in prostorskega širjenja se odprte površine zmanjšujejo. Od leta 1984 pa do
leta 2002 so se odprte površine skrčile z 10.426 ha na 8.570 ha oziroma za približno 18 %
(Adepoju, Millington, Tansey, 2006). Abiodun in sodelavci (2005) so s pomočjo
geoinformacijskih sistemov prišli do ugotovitev, da so se nepozidane površine od leta 2002 do
leta 2007 zmanjšale za skoraj polovico (44 %). Po podatkih lagoškega urada za urbano in
regionalno planiranje naj bi leta 2002 na ha odprte mestne površine odpadlo približno 81.000
prebivalcev, kar je v primerjavi z ostalimi deli sveta ogromno. Za primerjavo lahko povemo,
da je leta 1985, ko je bilo v Lagosu razmerje 40.000 prebivalcev na ha odprte površine, v
Mexico Cityju isto razmerje znašalo 2.000 prebivalcev na ha, v Münchnu pa samo 300
prebivalcev na ha. Mednarodno povprečje znaša 600 ljudi na ha odprtih mestnih površin, kar
nam pove, da je glede tega v Lagosu kakovost življenja izjemno slaba (Adejumo, 2002).
Glede zelenih površin, katere zastopajo predvsem parki in vrtovi, ima Lagos podpovprečne
vrednosti. Delež zelenih površin znaša 33,8 m2 na prebivalca, afriško povprečje pa je 73,6 m2/
prebivalca, kar kaže na nizek delež v primerjavi z ostalimi afriškimi mesti (Lagos african
green city…, 2013). Kljub podpovprečni vrednosti pa Lagos s 33,8 m2 zelenih površin na
prebivalca zadovoljuje pogoje kvalitetnega bivanja, saj je mejna vrednost nekje med 25 in 28
m2 zelenih površin na prebivalca (Špes in sod., 2000; cv: Drobnič, 2006). Vrednost pa nam ne
pove veliko, če ne vemo, kako so zelene površine distribuirane med prebivalstvo, zato je
potrebno na njih gledati kritično. Na primer, posameznik iz bogatejšega predela Victoria
Island ima v povprečju zagotovo na voljo več zelenih površin kot posameznik iz sluma
Ajegunle ali Makoko.

Slika 25: Neenakomerno zagotavljanje zelenih površin v različnih mestnih predelih Lagosa

Vir: Gillman, 2006; The New Lagos, 2009.

Kljub nekaterim ugodnim kazalcem pa odprte mestne in zelene površine v Lagosu še zdaleč
niso zadovoljive, posebej za to, ker niso na voljo vsem prebivalcem. To gre predvsem na
račun divje urbanizacije, ki jo bo potrebno nujno omejiti, drugače bo Lagos vse bolj izgubljal
kakovost življenja ter hkrati okolja.
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6. SKLEP
V zaključni seminarski nalogi so prikazani geografski učinki prebivalstvenega in prostorskega
razvoja Lagosa. Lagos je nigerijsko mesto ekstremnih razsežnosti, saj je število prebivalcev
med letoma 1950 in 2010 naraslo s 325.000 na 10.788.000, mestne površine pa so se povečale
za skoraj 1000 km2 (Aluko, 2010; Population of…, 2011). Vzroke za hitro mestno rast je
potrebno obravnavati najprej z zgodovinskega vidika, ki je v največji meri povezan s
kolonizacijo, nato pa še s sodobnega, ki je povezan z naravnim prirastkom in ruralno–
urbanimi migracijami. Kombinacija zgodovinskih in sodobnih vzrokov je privedla do hitrega
naraščanja mestnega prebivalstva, zaradi šibkih političnih in upravnih razmer pa je bila
omejena vrsta socialnih dejavnosti in razvoj infrastrukture, namenjene širšemu delu mestnega
prebivalstva. Tovrstnih ugodnosti je bila deležna le peščica vplivnih posameznikov, zato je
Lagos podedoval status segregiranega mesta, ki v marginalni položaj postavlja večino
prebivalcev. Zaradi nezadostnih življenjskih pogojev se je več milijonov ljudi primoranih
znajti po svoje, kar pa vodi do številnih prepletenih učinkov tako na socialnem, gospodarskem
kot tudi okoljskem področju.
Učinki prebivalstvenega in prostorskega razvoja na socialnem področju se kažejo v obliki
stanovanjskih, zdravstvenih, izobraževalnih, zaposlitvenih in varnostnih težav, kot so na
primer prezasedene šole, pomanjkljiva pokritost območja s primarno zdravstveno oskrbo,
bivališča brez ustrezne infrastrukture in še bi lahko naštevali. Kljub splošnim slabim pogojem
pa se predvsem na socialnem področju kaže izrazita prebivalstvena neenakost. Bogatejši del
lagoškega prebivalstva biva v nadstandardnih bivališčih v varnih mestnih predelih, ima dostop
do zdravstva in izobraževanja, posledično pa so jim na voljo tudi kvalificirana delovna mesta.
Nasprotno kar 8 milijonov revnejšega prebivalstva živi v slumih brez vode, kanalizacije in
ostale infrastrukture, kar vodi v izjemno slabe higienske razmere. V Lagosu tako obstajajo
značilna območja socialno-ekonomskih skupin. S splošnega vidika najrevnejši del
prebivalstva praviloma živi v pasu slumov, ki se razteza ob lagunski obali od lokalne upravne
enote Ajeromi – Ifelogun pa vse do upravne enote Kosofe na severu Lagosa. Nasprotno,
bogatejši del prebivalstva živi v predelu Ikoyi (otok Lagos), Surulere, Victoria Island in Ikeji.
Zaradi odsotnosti socialnih storitev prebivalci nimajo dostopa do kvalitetnega šolstva in
zdravstvene oskrbe, kar povzroča marginalizacijo in pomanjkanje dohodka, to pa vodi v
porast kriminala in zmanjševanje varnosti.
Nezadostne in pomanjkljive socialne storitve pa se seveda odražajo tudi na področju
gospodarstva ter okolja. Prebivalci so prisiljeni nekako preživeti, zato se poslužujejo vseh vrst
dela, kar vodi v krepitev neformalnega sektorja, kar pa zaradi nezmožnosti pobiranja davkov
»odnese« mestu ogromno skupnih sredstev, ki bi jih lahko investirali bodisi v infrastrukturo
bodisi kam drugam. Poleg tega je večina delovne sile slabo kvalificirane in pogosto brez
socialne varnosti, kar ustvarja izjemno ugodne okoliščine za izkoriščanje s strani domačih in
tujih korporacij, ki revnemu prebivalstvu prepuščajo le drobtinice, večjih koristi pa je deležna
zgolj elita. Gospodarsko področje se sooča predvsem z zastarelo in nezadostno oziroma
pomanjkljivo infrastrukturo, kar je posledica pomanjkljivega upravljanja s strani mestne vlade
ob nekontrolirani urbanizaciji. Šibka infrastruktura slabi vpliv domačih in tujih gospodarskih
družb, ki jih je v Lagosu vedno več. Še posebej je problematična nezadostna komunalna
infrastruktura, kar pa vodi v močno onesnaževanje okolja. Zaradi šibkih socialnih pogojev so
skromne tudi zaposlitvene možnosti za visokokvalificirane posameznike, ki raje odhajajo v
tujino, kar ima prav tako negativni vpliv na skupnost, saj izgublja najsposobnejše ljudi, ki jih
v Lagosu na splošno primanjkuje.
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Učinki prostorskega in prebivalstvenega razvoja pa so zagotovo največji in najobsežnejši na
področju okolja, še posebej zaradi izjemne občutljivosti pokrajinotvornih sestavin v Lagosu.
Mesto se namreč nahaja na peščenih in ilovnatih sedimentih ob Atlantskem oceanu, kar ob
obilnih padavinah ustvarja močvirnato okolje, z ogromno količino vode, ki erodira že tako
kmetijsko manj primerne prsti, pogosto pa povzroča tudi ogromno škode zaradi erozije
peščenih plaž v bogatejših predelih mesta kot na primer Victoria Island. Hitra urbanizacija ob
okrnjenih javnih storitvah pa v tako velikem mestu vodi tudi do neustreznega ravnanja z
odpadki, onesnaževanja vode in zraka, kar je predvsem rezultat neučinkovitega mestnega
upravljanja pa tudi šibkega socialnega stanja posameznikov, ki živijo v nekonvencionalnih
naseljih brez osnovne infrastrukture. Poleg tega zaradi hitre urbanizacije primanjkuje tudi
odprtih urbanih ter zelenih površin, ki so nujni pogoj za kvaliteto bivalnega okolja.
Po analizi geografskih učinkov prebivalstvenega in prostorskega razvoja Lagosa smo prišli do
ugotovitve, da lahko obe zastavljeni hipotezi potrdimo. Nezadostne socialne storitve zaradi
hitrega prebivalstvenega in prostorskega razvoja neposredno vplivajo na gospodarsko ter
okoljsko področje. Slednje je zaradi občutljivosti pokrajinotvornih sestavin zagotovo najbolj
na udaru tako v revnejših kot tudi bogatejših mestnih predelih in bistveno omejuje bivalno
kvaliteto celotnega mesta. Tudi drugi del prve hipoteze o segregirani mestni podobi lahko
potrdimo, saj v Lagosu obstajajo značilna območja socialno-ekonomskega razslojevanja
(Slika 26).

Slika 26: Segregirana podoba Lagosa kot odraz součinkovanja različnih geografskih učinkov
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V prihodnosti bo mestna vlada primorana začeti izvajati reforme, ki bodo poskrbele, da bodo
socialne varnosti in mestne infrastrukture deležni vsi prebivalci Lagosa, kajti mesto se
povečuje izjemno hitro, tako da je vse več ljudi, ki nimajo zagotovljene osnovne življenjske
blaginje. V nasprotnem primeru ne bo mogoče zmanjšati revščine, kriminala in negotovih
življenjskih razmer, ki bodo še naprej krnile prebivalstveno in mestno podobo. Na potezi pa ni
samo Lagos kot zvezna država, ampak tudi Nigerija, saj ne zagotavlja enakomernega
regionalnega razvoja celotne države, zato bo, kot je napovedal geograf Gandy, ki se je največ
ukvarjal z Lagosom, vsako izboljšanje življenja v Lagos privabilo nov val migrantov iz slabše
razvitih območij.
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7. SUMMARY

The final seminar paper presents the geographical effects of the population and spatial
development of Lagos. Lagos is a Nigerian megalopolis with the population growth from
325,000 people in 1950 to 10,788,000 people in 2010, along with an expansion of almost
1000 km2 (Aluko, 2010; Population of…, 2011). The reasons for the rapid growth of the city
had to first be analyzed from the historical point of view, which is mostly connected with the
colonization, and also form the modern point of view, connected with natural increase and
rural-urban migration. The combination of historical and modern causes has led to the rapid
growth of population, and the weak political and administrative situation were the reasons for
a limited development of social services and pubic infrastructure. Most of these benefits only
applied to a few influential individuals, earning Lagos the status of a segregated city which
marginalized most of its people. Poor living conditions forced millions of people to do
whatever is necessary to manage it through, which leads to numerous intertwined effects in
social, economic and environment spheres.
The consequences of population growth and spatial development of the city can be seen in
several problems in housing, health care, education, employment and security, for example
overcrowded schools, inadequate medical care in the area, poor living conditions, etc. Despite
bad living conditions in general, the city has noticeable inequality among its inhabitants. The
richer citizens of Lagos live in luxurious accommodations in safe parts of the city, they have
access to health care and education and, consequently, to better working places. On the other
hand, eight million poor people live in slums without water, sewerage and other important
infrastructure, which leads to a low level of sanitation. Lagos is therefore divided into typical
areas of social-economical groups. The impoverished inhabitants of Lagos mostly live in
slums, which stretch by the lagoon shore, from the local administrative unit Ajeromi –
Ifelogun to the administrative unit of Kosofe in the north of Lagos. In contrast, the richest
inhabitants live in the parts of Ikoyi (the island of Lagos), Surulere, Victoria Island and Ikeji.
The absence of social services in Lagos, and inaccessibility to quality education and health
care for its citizens cause a rise of criminal and the decrease of safety.
Inadequate social services also reflect in the economy and the environment. The people are
forced to find somehow a way to live so they work in all kinds of jobs, developing the
informal sector which, because of the poor tax policy, causes the city to lose a big part of
potential income that could be invested, for example, in infrastructure. The majority of
working people are not qualified for their work and are usually without social care, thus
providing a good opportunity for domestic and foreign corporations to exploit workers. They
leave only breadcrumbs to the impoverished workers, and only the elite has any significant
benefit. A big problem of economy is mostly dated and inadequate infrastructure, a
consequence of the lack of investment from the city administrators in the uncontrolled
urbanization. Poor infrastructure weakens the effect of domestic and foreign companies which
are on the rise in Lagos. One of the biggest problems in Lagos is that the sewerage is in very
poor standard, causing severe pollution. Weak social conditions make it hard even for the
highly qualified workers to find work, who, therefore, rather go abroad. This also has a
negative effect on the community, which loses the most competent people, who are already a
minority in Lagos.
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The effects of population growth and spatial development in Lagos are definitely most
noticeable in the environment, especially due to the extreme sensitivity of the landscape in the
area. The city is located on the sandy and clayey sediments by the Atlantic Ocean, which
becomes a wetland after heavy raining, when a huge amount of water erodes the soil, already
less suitable for agriculture, and often causing a heavy material damage in affluent parts of the
city, for example, Victoria Island. Rapid urbanization, along with the degraded public
services, usually lead to inadequate waste management, water and air pollution, mainly as a
result of inefficient urban management and poor social status of individuals living in nonconventional areas without basic infrastructure. In addition, due to the rapid urbanization
there is a lack of urban open spaces, which are often considered to be a prerequisite for a
high-standard living environment.
After analyzing geographic effects of population growth and spatial development of Lagos,
we can conclude that both of the hypotheses can be confirmed. Inadequate social services due
to the rapid population growth and spatial development directly affect the economy and
environment. The latter is due to the sensitive landscape, which is suffering the most in both,
the poor and rich parts of the city. This greatly decreases the quality of living in Lagos. The
second part of the first hypothesis about the segregated image of the city can also be
confirmed, since there are typical areas of social-economic segregation (Picture 26).

Picture 26: Segregated image of Lagos as as result of a combination of different geographic
effects
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In the future, the city government will be forced to implement reforms which will make sure
that every inhabitant of Lagos would receive the benefit of social safety and city
infrastructure. The city is rapidly growing, and more and more people are without the basic
chance for prosperity. Without these reforms poverty, criminality and insecure living
conditions will continue to thwart the image of the city and the lives of its citizens. But the
responsibility is not only on Lagos as a federal state, but also on the government of Nigeria,
since they fail to maintain a balanced regional development. Therefore any improvement of
living conditions in Lagos will, as Gandy, a geographer who mostly studied Lagos, predicted,
attract a new wave of migration from the weakly developed areas.
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