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Ugens Verdensmål
1. Afskaf Fattigdom
En god nyhed først: antallet af mennesker, der
lever i ekstrem fattigdom er, på verdensplan,
halveret fra 1,9 milliarder i 1990 til 836 millioner i
2015. Det nytter altså at gøre noget og det er
vigtigt at huske. Det første verdensmål handler om
at få de mere end 800 millioner mennesker, der
stadig lever for mindre end 1,25 dollars = 8,40 kr. om dagen, ud af
ekstrem fattigdom. Ifølge FN er afskaffelsen af alle former for
fattigdom stadig en af de største udfordringer for menneskeheden.
Verdensmålene har mange indbyrdes snitflader og i relation til ekstrem
fattigdom er nogle af udfordringerne netop trusler fra
fødevareusikkerhed, klimaforandringer og konflikter, der henholdsvis
er kernefokus i verdensmål nr. 2, 13 og 16. (UN.dk)
Danmark
I Danmark var antallet af mennesker under fattigdomsgrænsen1
omkring 250.000 i 2018. Antallet af børn er heldigvis faldet en smule
de seneste par år, men i 25 af landets kommuner er andelen af børn
under fattigdomsgrænsen steget fra 2017 til 2018. (Faktalink.dk,
AE.dk)
Fattigdomsindikator
I 2018 introducerede Danmarks Statistik tre fattigdomsindikatorer, som
en del af Danmarks indsats i forhold til de 17 verdensmål.
Indikatorerne er:
 Lav indkomst (indkomstniveau)
1

I DK defineres man som fattig, hvis man har haft en lavere årlig indkomst end 117.000 efter skat. Studerende
indgår ikke i optællingen.

1

 Økonomisk sårbarhed (selvoplevede indtryk)
 Relativ fattigdom (forbrugsmuligheder)
Formålet er at måle på udviklingen i Danmark vedrørende Verdensmål
nr. 1 ’Afskaf fattigdom’ og delmål 1.2, der omhandler, hvordan
medlemslandene skal halvere fattigdom ’… i henhold til nationale
definitioner’.
Et par relevante delmål
1.2. Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn i
alle aldre, som lever i fattigdom i alle dens dimensioner,
halveres i henhold til nationale definitioner.

1.b Der skal skabes solide politiske rammer på nationalt,
regionalt og internationalt plan, baseret på
udviklingsstrategier med særlig fokus på de fattige og på
ligestilling, for at støtte fremskyndelse af investeringer i
tiltag til udryddelse af fattigdom.
Kilde: Verdensmålene.dk/mål og delmål

Tekstens kilder


UN.dk https://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene/maal-1/maal-1-afskaffattigdom



Faktalink.dk https://faktalink.dk/titelliste/fattigdom-idanmark#anchor4244



AE.dk https://www.ae.dk/analyser/flere-aars-stigning-i-fattigdom-afloesesaf-stagnation



DST.dk https://www.dst.dk/da/presse/Pressemeddelelser/2018/2018-0716-fattigdomsindikatorer-er-ikke-en-ny-fattigdomsgraense#



Verdensmålene.dk https://www.verdensmaalene.dk/delm%C3%A5l-ogindikatorer

Baggrundskilder og hvis du vil nørde lidt videre 
https://www.ae.dk/artikler/antallet-af-fattige-boern-stiger-i-danmark
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https://www.ae.dk/analyser/i-danmark-er-der-20000-fattige-boern-under-5-aar
https://www.dr.dk/nyheder/indland/taenketank-der-er-64500-fattige-boern-idanmark
https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg

FN’s 17 verdensmål
De17 Verdensmål blev vedtaget i 2015. Hensigten var og er at forpligte
alle FN’s medlemslande til at afskaffe sult og fattigdom, reducere
uligheder, fremme muligheden for god uddannelse og anstændige jobs,
sikre sundhed til alle, og helt overordnet fokusere på at fremme fred,
stærke institutioner og bæredygtig vækst gennem styrkelse af
nationale og internationale partnerskaber.
Du kan se og læse mere om de 17 Verdensmål her:

Kilde: UN.dk

Der kommer mere nyt i næste uge.
Mange hilsner
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