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Plan? I hvor stor grad havde 
byplanlægningen egentligt betydning for 
de oversvømmede boligområderne i NO?

De store planer, som handlede om 
kystsikring, flodkontrol, sikring 
mod fremtidige katastrofer, ligner 
symtombehandling til milliarder af kr.

Men hvordan man sikrede bedre 
boligområder gennem fysisk planlægning, 
havde man nærmest givet op overfor. 
Der var jo også rigeligt af sociale og 
naturmæssige forhold, der måske trængte 
mere til opretning, før der burde tages fat 
på den fysiske planlægning for de ødelagte 
boligområder.

Planlægning skete, sådan som vi hørte 
det, mest i kraft af borgernes egne 
behov og kræfter, hvilket også kom frem 
fra fortællingerne fra New Orleans City 
Counsil, og især fra Latoya Cantrell, der 
i den grad kunne formidle hendes bydels 
historie, så man følte sig helt ydmyg og 
med stor beundring for hendes og hendes 
medborgeres styrke og handlekraft. 

”The american way”  og den ukrænkelige 
ejendomsret, har nærmest betydet at der 
blev lappet og genopføret indenfor den 
enkeltes grundejers økonomiske ramme. 
Diger og mure bliver genopført, nye 
bygninger opføres nogle steder i kvote 4 
– 8 fod, svarende til tidligere vandstand, 
men andre steder blev beboelse igen 
lagt uden høje fundamenter, som om 
oversvømmelse aldrig kunne ske igen. 



Generelt må man formode, at en stor 
del af de fattigste borgere fra områder, 
der blev oversvømmet, har måttet flytte 
helt væk fra NO, hvis de ikke har kunnet 
genopføre deres huse. Lejelejligheder 
er blevet færre og dyrere og derved har 
mange uden egne huse, ikke kunne finde 
billige steder at bo i NO.

For en planlægger (som mig) at se, var 
der lang vej endnu og ikke mange gode 
referencer at tage med hjem, men det har 
været en personlig, meget stor oplevelse 
at se og hører om hvordan Katrina og tiden 
efter er taklet på alle planer.


