
GØR VERDENSMÅL TIL VORES MÅL 
MINIVERSION
Dette er en smagsprøve på nogle af målepunkterne fra Vores Mål-projektet, som 
er fremkommet med forslag til i alt 197 danske målepunkter for en mere bære-
dygtig verden



VERDENSMÅL 1: AFSKAF FATTIGDOM

Et globalt perspektiv
Det første af de 17 verdensmål handler om at afskaffe 
fattigdom og give muligheder for mennesker i de fattigste 
lande inden 2030. Heri ligger et mål om at sikre jordens 
 befolkning et minimum at leve for. Verdensbanken 
definerersåledesekstremfattigdomsomenpersonlig
indkomstpåunderdollars1,90omdagen,detvilsigecirka
13kr.Ekstremfattigdomerenstorglobaludfordring,men
der er sket et fald i andelen af ekstremt fattige mennesker i 
de seneste tre årtier.  

Fattigdomsbegrebeterdogmerenuanceretenden
minimumsgrænsefordetpersonligerådighedsbeløb,
ligesomfattigdomogsåeksistereriudvikledelande,
herunder Danmark. Således omhandler verdensmålet 
ogsådemuligheder,somjordensbefolkningharforat
påvirkederesøkonomiskesituationsamtdenstøtteog
beskyttelse,verdenslandetilbyder,hvisbefolkningensom
følgeafeksempelvissygdom,ulykkerellerkatastroferer
blevetafskåretfraatopretholdeettilstrækkeligtlivsgrund
lag. Dermed dækker verdensmålet også dimensioner som 
socialeydelserogbeskyttelse,finansielletjenesteydelser,
modstandsopbyggelsesamtejerskabogkontroloverjord
ogandreformerforejendom,arvognaturressourcer.

Et dansk perspektiv 
Iendansksammenhængharinddragelsenafrepræsen
tanterfrahelesamfundetiidentificeringogudviklingaf
danskemålepunkterafdækketetmegetnuanceretbillede
af fattigdomsbegrebet. 

I Danmark er omfanget af ekstrem fattigdom meget 
begrænset.Dertilkommer,atdetgenerelledanske
prisniveauogforventningernetilenacceptabelleve
standardbetyder,atekstremfattigdomiendansk
sammenhæng vil være karakteriseret ved en højere 
grænseværdiendVerdensbankensaktuellebeløbpåcirka
13kr.omdagen.Målepunkterforabsolutfattigdomi
Danmarkfokusererderforihøjeregradpådendelaf
befolkningen,dergrundetmanglenderessourcer,både
økonomiskeogpersonlige,harenlivsførelse,deranses
somuværdigogbidragertilatfastholdepersonernei
fattigdom.Mangeforslagtilmålepunkterharsåledes
fokuseretpåhjemløseogandreudsattegrupperpåkanten
afsamfundetsamtdissegruppersrettigheder.

Enrækkeforslagtilmålepunkterfokusererdesudenpå
denrelativefattigdom.Sombegrebetantyder,erderher
fokuspåforskelleogsærligtforskellemelleménselvog
ensmedmennesker.Idetteperspektiverfattigdomikke
kunnoget,derfindesblandtborgerepåkantenafsam

fundet.Særligtblandtdeungeharmaterielleogsociale
afsavn fyldt meget i deres beskrivelser af fattigdom i en 
dansksammenhæng.Konkreteeksemplerpåfattigdom
blandtdeungeer,hvisforældreneikkeharrådtilatgive
dem en mobiltelefon eller til at købe en gave til en kamme
ratsfødselsdag,somdederformåtakkenejtilatdeltagei.
Heri ligger også en anden dimension af fattigdoms
begrebet,derharfyldtendelidebatten,nemligden
subjektiveelleroplevedefattigdom,detvilsigefølelsen
afatværefattig,fordimanikkehardesammeforbrugs
muligheder,somdemennesker,manomgivesaf,eller
oplever,atensfremtidigeøkonomiskesituationertruet.
Debatten om relativ fattigdom har også haft ligheds
punktermedulighedsdebatteniforbindelsemedverdens
mål10,hvorenrækkemålepunktertilbelysningaf
fattigdomiDanmarksåledesogsåeratfinde.

Ensidstedelafforslagenetilmålepunkterharfokuseretpå
indsatsen for at forhindre fattigdom i befolkningen og 
opbyggemodstandsdygtigheditilfældeaflivskriser.Iden
kontekst er især kvaliteten af og dækningsgraden for de 
socialeydelserblevetfremhævet,ogisærydelsermålrettet
grupperisamfundet,dererudenforarbejdsmarkedet,eller
somgrundetfysiskeog/ellerpsykiskeudfordringerhar
sværtvedatfindebeskæftigelse,herunderældre,stof
misbrugereogpersonermedhandicap,erblevetnævnt.
Iforholdtilældreerdeteksempelvisblevetpåpeget,at
reglerom,atfolkepensionensstørrelseafhængeraf
antalletafår,enborgerharhaftbopælilandet,kanføretil
envoksendegruppefattigeblandtetniskeminoriteter.
Forsikringitilfældeafarbejdsløshed,sygdomognatur
katastrofer,herunderisærstormflodmedtabafejendom
ogindbotilfølge,erfremhævetsommålepunkterfor
befolkningens evne til at modstå de største livskriser i en 
dansk sammenhæng. Endelig skal også fremhæves 
uddannelse som en vigtig faktor i forhold til at forebygge 
fattigdom. At alle børn og unge som minimum får en god 
grunduddannelse og dermed forbedrede muligheder for at 
påvirkederesegenlivssituation,fremhævessomenafde
vigtigste forudsætninger for at modvirke fattigdom i 
fremtidens Danmark. Denne dimension er tæt forbundet 
medverdensmål4,ogmålepunktervedrørendebefolknin
gensuddannelsepræsenteresderforunderverdensmål4.

Danske målepunkter  
Tabel1pånæstesideindeholderenkortpræsentationaf
deialtotteforslagtilnyedanskemålepunkterogdesuden
14øvrigeforslagtilnyedanskemålepunkterforverdens
mål1fordeltpåsyvdelmål.Derespektiveforslagtilnye
danskemålepunkterbeskriveseftertabellen.

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

De17verdensmålblevvedtagetafverdenslederepåFN’s
generalforsamling i 2015 for at sikre en udvikling frem mod 
enlangtmerebæredygtigverdeni2030.’Tænkglobalt,
handllokalt’varienperiodeetcentraltmottoombære
dygtighed. I dag vil man nok snarere både sætte et globalt 
ogetlokaltfokus,derunderstregerbehovetforglobal
handling og for et samarbejde landene imellem med fokus 
påbæredygtighedogudviklingpådeneneside,ogpå
betydningenafdelokalehandlingerforatopfyldeden
globaledagsordenpådenandenside.

Deterpræcisdet,VoresMålogdedanskemålepunkter
handler om. Vores Mål har haft til formål at indsamle 
forslagtildanskemålepunkter,dererenpræciseringafog
etsupplementtilverdensmåleneogde231globale
indikatorerellermålepunkter,dererformuleretafFN.

Dedanskemålepunktererskabtindenforrammenafde
17verdensmålforatunderstrege,atdererbrugforbåde
global og lokal handling. Danmark har som nation og som 
medlemafFNforpligtetsigtilatopfyldedeglobale
verdensmålogharsamtidigforpligtetsigtilatudarbejde,
implementereogløbenderevidereennationalhand
lingsplanforverdensmålene.

Dedanskemålepunkter,dererskabtmedmangetusind
bidragfraborgere,virksomheder,organisationerog
eksperterifællesskab,eretudtrykfor,hvadbefolkningen

syneservigtigt,nårdetgældersocial,økonomiskog
ressourcemæssigbæredygtighediDanmark.Forslagene
tilmålepunkterkananvendestilatmåleudviklingeninden
forderespektiveverdensmålogdelmåliendansk
kontekst. 

VoresMålerskabtietsamarbejdemellem2030panelet
og Danmarks Statistik. Danmark Statistik har fra et tidligt 
tidspunktspilletencentralrolleidetdanskearbejdemed
verdensmålene ved at engagere sig i 2030dagsordenen 
alleredeunderforhandlingerneiFNsometafdeførste
nationalestatistiskbureaueriverden,ogharderpåbistået
medmålingafdendanskestatuspåFN’sindikatorer.

VoresMålerstøttetafIndustriensFond,Lundbeckfonden,
Nordeafonden,RealdaniaogSparNordFondenoger
gennemført af Danmarks Statistik i samarbejde med 
Deloitte,derharindgåetietpartnerskabmedGeelmuyden
Kiese,DanskEnergiManagement,Sweco,KrakaAdvisory,
RoskildeUniversitetogAalborgUniversitet.Enstyregruppe
medrepræsentanterfrafondene,Folketingets2030net
værk,2030paneletogDanmarksStatistikharvejledt
projektteametigennemførelsenafVoresMål.

Denneminiudgavegiverensmagsprøvepådedanske
målepunkter–dukanhentedenfuldehovedrapportmed
alle197målepunkterher:www.dst.dk/voresmaal
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DELMÅL 1.5. OPBYG MODSTANDSDYGTIGHED MOD KATASTROFER
Inden2030skalmodstandsdygtighedenopbyggeshosdefattigeoghosmennesker,derleveriudsattesituationer,og
dereseksponeringogsårbarhedoverforklimarelateredeekstremehændelserogandreøkonomiske,socialeogmiljø
mæssigechokogkatastroferskalreduceres.

DELMÅL 1.A. MOBILISÉR RESSOURCER FOR AT AFSKAFFE FATTIGDOM
Derskalsikresenbetydeligmobiliseringafressourcerfraenrækkeforskelligekilder,herundergennemøgetudviklings
samarbejde,medhenblikpåattilvejebringetilstrækkeligeogforudsigeligemidlertiludviklingslandene,isærdeleshedde
mindstudvikledelande,tilgennemførelseafprogrammerogpolitikkerforatudryddefattigdomialledensdimensioner.

DELMÅL 1.B. SKAB POLITISKE RAMMER, DER GAVNER FATTIGE AF BEGGE KØN
Derskalskabessolidepolitiskerammerpånationalt,regionaltoginternationaltplan,baseretpåudviklingsstrategiermed
særligfokuspådefattigeogpåligestilling,foratstøttefremskyndelseafinvesteringeritiltagtiludryddelseaffattigdom.

FN indikator(er): 
1.5.1.Antalafdøde,savnede,og
personerberørteafkatastrofer
per100.000mennesker

1.5.2. Direkte katastroferelaterede 
økonomiske tab i forhold til globalt 
bruttonationalprodukt(BNP)

1.5.3.Andelaflande,dervedtager
og gennemfører lokale katastrofe
risikostyrings strategier i overens
stemmelse med Sendairammen for 
katastrofe og risikoforebyggelse 
20152030

1.5.4.Andelaflokaleregeringer,
derharvedtagetogimplementeret
lokale strategier for at nedbringe 
katastroferisikoen i overensstem
melse med nationale strategier for 
at nedbringe katastroferisiko

FN indikator(er): 
1.a.1.Procentdelafressourcer,som
regeringen har allokeret direkte til 
fattigdomsbekæmpelsesprogrammer

1.a.2. Andel af de samlede offentlige 
udgifter afsat til kerneydelser 
(undervisning,sundhedogsocial
beskyttelse)

1.a.3. Summen af de samlede tilskud 
ogikkegældsskabendetilstrømninger,
der direkte er afsat til fattigdoms
bekæmpelsesprogrammersomandel
afBNP

FN indikator(er): 
1.b.1. Andel af offentlige drift og 
kapitaludgifterrettetmodsektorer,
somuproportionalttilgodeser
kvinder,fattigeogudsattegrupper

Forslag til danske målepunkter: 
1.5.i.Andelafpersoner,derer
medlem af en akasse

Forslag til danske målepunkter: 
N/A
Dererikkeidentificeretrelevante
danskemålepunktertilsuppleringaf
FN’sglobaltgældendeindikatorer,
somopfylderdemetodiske
principper,ogsomikkealenemåler
påressourceinput.Foreksempeler
derkommetflereforslagtil
målepunktervedrørendeudviklings
bistandens størrelse.

Forslag til danske målepunkter: 
N/A
Dererikkeidentificeretrelevante
danskemålepunktertilsuppleringaf
FN’sglobaltgældendeindikatorer,
somopfylderdemetodiske
principper,ogsomikkealenemåler
påressourceinput.IlighedmedFN’s
indikator vedrører forslagene 
såledesaleneenopgørelseaf
offentlige udgifter.

Øvrige forslag: 
•  Andel husejere med indbo

forsikring
•  Forsikringsdækningsgrad

Øvrige forslag: 
• Andelpersoner,derdonerertil

velgørende formål

Øvrige forslag: 

DELMÅL 1.1. AFSKAF EKSTREM FATTIGDOM
Inden2030skalekstremfattigdomværeudryddetforallemenneskeroveraltiverden,forøjeblikketmåltsommennesker,
derleverformindreendUSD1,25omdagen.

DELMÅL 1.2. REDUCÉR FATTIGDOM MED MINDST 50 PROCENT
Inden2030skalandelenafmænd,kvinderogbørniallealdre,somleverifattigdomialledensdimensioner,halveresi
henholdtilnationaledefinitioner.

DELMÅL 1.3. INDFØR SOCIALE SIKKERHEDSNET
Derskalgennemføresnationalttilpassedesocialesikringssystemerogforanstaltningerforalle,inklusivnedregrænser,
oginden2030skalderopnåsensubstantieldækningafdefattigeogdeudsattegrupper.

DELMÅL 1.4. GIV LIGE RETTIGHEDER TIL EJERSKAB, SERVICEYDELSER, TEKNOLOGI OG 
 ØKONOMISKE RESSOURCER 
Inden2030skaldetsikres,atallemændogkvinder,isærdefattigeogdeudsatte,harligerettildeøkonomiskeressourcer
samtadgangtilbasaleserviceydelser,ejerskabogkontroloverlandogandreformerforejendom,arv,naturressourcer,
passendenyteknologiogfinansielletjenesteydelserherundermikrofinansiering.

FN indikator(er): 
1.1.1. Andel af befolkningen under 
den internationale fattig
domsgrænse,opdeltpåkøn,
aldersgruppe,beskæftigelsesstatus
oggeografiskplacering(by/land)

FN indikator(er): 
1.2.1.Andelafbefolkningen,som
lever under den nationale fattig
domsgrænse,opdeltpåkønog
aldersgruppe

1.2.2.Andelafmænd,kvinderog
børniallealdre,somleveri
fattigdomialledensdimensioner,
ihenholdtilnationaledefinitioner

FN indikator(er): 
1.3.1.Andelafbefolkningen,derer
dækketafsocialesikringssystemer/
nedregrænser,opdeltpåkøn,og
medfokuspåisærbørn,arbejdsløse,
ældre,personermedhandicap,
gravidekvinder,nyfødte,arbejds 
skaderamtepersoner,defattigeog
de udsatte

FN indikator(er): 
1.4.1.Andelafbefolkningen,derbor
i husstande med adgang til basale 
serviceydelser

1.4.2. Andel af den samlede voksne 
befolkning,derharsikrejord
rettigheder,juridiskanerkendt
dokumentationpådette,ogsom
opfatterderesrettiljordsomsikker,
opdeltpåkønogtypeafjord
rettigheder

Forslag til danske målepunkter: 
1.1.i. Antal hjemløse i Danmark

Forslag til danske målepunkter: 
1.2.i.Andelpersonerunderabsolut
fattigdomsgrænse

1.2.ii. Andel af befolkningen med 
materielle afsavn

1.2.iii.Andelpersonerilængere
varende,relativfattigdom

Forslag til danske målepunkter: 
1.3.i. Andel af befolkningen i den 
arbejdsdygtigealderpåoffentlig
forsørgelse

1.3.ii.Andelafbefolkningenpå
længerevarende offentlig forsørgelse

Forslag til danske målepunkter: 
1.4.i. Fordeling af nettoformue

Øvrige forslag: 
• Antal dømte for betleri
• Antal udstedte zoneforbud
• Andelpersonerudenindkomst

Øvrige forslag: 
• Indeksforsocialmobilitet
• Antalansøgningeromjulehjælp

Øvrige forslag: 
•  Antal klager om ukorrekt 

sagsbehandling
• Antalpersonermedhandicap
 påoffentligforsørgelse
•  Andel stofmisbrugere uden 

ydelser

Øvrige forslag: 
• Antalpersoner,dersøgerom

gældsrådgivning
• Gældsomandelafdisponibel

indkomst
• AndelpersonerregistreretiRKI

Tabel 1. Forslag til danske målepunkter for verdensmål 1
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DELMÅL 1.2. 
REDUCÉR FATTIGDOM MED MINDST 50 PROCENT

Note:Figurenviserudviklingeniandelafpersonerunderabsolutfattigdomsgrænseiperioden 
20152018.  
Kilde: Danmarks Statistik

Dansk målepunkt 1.2.i. 
Andel af personer under absolut 
 fattigdomsgrænse 

Begrundelse 
Dettemålepunktskalbelyseudviklingeniandelenaf
personer,derleverformindreenddetbeløb,derskaltilfor
atopretholdeenanstændiglevestandardiendansk
sammenhæng. Hvad dette beløb skal være er dog 
omdiskuteret.Idetsnuværendeformopgøresmålepunktet
vedbrugafengrænsedefineretsomenækvivaleret
disponibelindkomstpåunder50procentafmedian 
indkomsten.Brugenafetækvivaleretindkomstbegrebgør
det muligt at sammenligne forskelle i familiers indkomst 
uafhængigt af familiernes størrelse og alderssammen
sætning.DennedefinitionanvendesafDanmarksStatistik
oginternationaltafFN,EUogOECD.Regeringenarbejder
iøjeblikketpåatfastsætteenofficielfattigdomsgrænse.
HvisderkommerenofficielfattigdomsgrænseiDanmark,
kanmålepunktetalternativttageafsætiellersuppleres
meddennedefinition.

Medenabsolutfattigdomsgrænsedefineretveden
ækvivaleret,disponibelindkomstpåunder50procentaf
medianindkomsten vil beløbet variere over tid og være 
afhængig af indkomstfordelingen i Danmark. Dermed 
vilandelenafpersonerunderdenabsoluttefattigdoms
grænseogsåafhængeafeksempelvisstørrelsenpåde
socialeydelserogkravrelaterettilatmodtagedisse.Forat
forbedresammenlignelighedenovertidtagermålepunktet
afsæt i den absolutte grænse i 2015. For de efterfølgende 
årerdenækvivalerededisponibleindkomstomregnettil
2015prisergennemforbrugerprisindekset.Determuligt
atopgøremålepunktetefterkøn,alderogherkomstforat
belysevariationerpåtværsafbefolkningsgrupper.
Målepunktetkandesudenopgøresefterbopæls
kommune.

Tendens 
Andelenafpersoner,derleverunderdenabsolutte
fattigdomsgrænse,hargenereltværetstigendesiden
2015. Fra 2017 til 2018 kan der dog måles et mindre fald 
iandelen.Deterendnufortidligtatvurdere,omdetteer
startenpåenvedblivendetendens.

Baseline
Figur 2Andelafpersonerunderabsolutfattigdomsgrænse

Opdeling – Geografi Opdeling – Befolkning
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DELMÅL 1.1. 
AFSKAF EKSTREM FATTIGDOM

Note:FigurenviserudviklingeniantalletafhjemløseiDanmarkiperioden20152019.
Kilde:DetNationaleForskningsogAnalysecenterforVelfærd(VIVE)

Dansk målepunkt 1.1.i. 
Antal hjemløse i Danmark

Begrundelse 
Verdensbankensofficiellegrænseforekstremfattigdomer
iøjeblikketsatved1,90dollarsomdagentilforbrug,
svarende til omkring 13 kroner. Denne form for ekstrem 
fattigdomfindesiyderstbegrænsetomfangiDanmark.
DerimodkanfattigdomiDanmarkdefineresvedomfanget
afdeudsattegrupper,derleverpåkantenafsamfundet,
ogsomfølgeafmanglendeøkonomiskeogpersonlige
ressourcerførerenefterdanskenormeruværdigtil
værelse. Dette drejer sig især om hjemløse.

IDanmarkstårDetNationaleForskningsogAnalyse
centerforVelfærd(VIVE)ispidsenforenoptællingaf
hjemløse hvert andet år. Tællingen omfatter alle hjemløse 
fraungeunder18årtilældreover60år.Udoveralder
muliggørtællingendesudenopdelingafdehjemløseefter
kønogherkomst,herunderDanmarkellerøvrigenordiske
lande,detøvrigeEU,Mellemøsten,Afrikaogandrelande.

Tendens 
Afdesenestetreoptællingerfremgårenstigendetendens
iantalletafhjemløse.I2019blevantalletafhjemløse
personeranslåettil6.431,hvilketerenstigningpåknap5
procentiforholdtiltællingeni2015.Hjemløshedblandt
ungeunder25årharværetetsærligtopmærksomhed
spunktiindsatsenmodhjemløshediDanmark.Hererder
sporetetvæsentligtfald.Tilgengælderantalletaf
udenlandske hjemløse stigende.

Baseline
Figur 1 Hjemløse i Danmark
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Dansk målepunkt 1.2.ii. 
Andel af befolkningen med materielle 
afsavn

Begrundelse 
EksemplernepåfattigdomiDanmarkindeholderflere
beskrivelserafsituationer,hvorpersonerharudsatet
fysiskellersocialtbehov,fordideikkeharpengetilat
opfyldedet.Derforkanfattigdomogsåmålessom
andelenafpersoner,derlidermaterielleogsocialeafsavn.
Konkretopgøresdettesomandelenafbefolkningenpå 
16årellerderover,dervurderer,atdeikkeharrådtilat
købeenrækkemateriellegoderogserviceydelsereller
deltageienrækkesocialeaktiviteter,deraltsammen 
kan karakteriseres som elementer i en økonomisk tryg 
tilværelse.Ennaturligsvaghedveddennetypemålepunkt
er,atderikketageshøjdeforpersonligeøkonomiske
prioriteringer.Omvendttegnermålepunktetettydeligt
billedeafbefolkningensoplevedefattigdomvedat
fokuserepåkonkreteafsavn.

Tendens 
Enopgørelseaffattigdomefterbefolkningensoplevede
afsavnsomfølgeafmanglendeøkonomiskeressourcer
viser generelt samme omfang af fattigdom som en 
opgørelsebaseretpåenindkomstgrænse.Ifølgede
seneste surveybaserede undersøgelser af danskernes 
levevilkårfraDanmarksStatistikogdenEuropæiske
Unionsstatistikkeromindkomstoglevevilkårfremgår
detsåledes,athver20.danskerikkeharrådtilatgåtil
tandlæge,ogatnæstenenfjerdedelafbefolkningen
vurderer,atdereshusstandikkeharrådtilatbetaleen
uforudsetudgiftpå10.000kr.Dersesetfaldiandelenaf
befolkningen,somangav,atdeikkehavderådtilathaveen
biltilprivatkørsel,ikkekunnebetaleenuforudsetudgiftpå
10.000 kr. og ikke kunne holde mindst en uges ferie årligt.

Note: Figurenviserandelafbefolkningen(minimum16år),derangavikkeathaverådtilovenstående
aktiviteteriperioden20152019. 
Kilde: Eurostat

Note:Figurenviserandelafbefolkningen(uansetalder),hvishusstandaføkonomiskeårsagerikkehavde
mulighedforatafholdeovenståendeudgifteriperioden20152019. 
Kilde: Eurostat

Figur 4Andelafbefolkningen(uansetalder),hvishusstandaf
økonomiske årsager…
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VoresMålerskabtmedstøttefra:

Interesseret i at vide mere? 
Downloaddenfulderapporther:https://www.dst.dk/da/Stati

stik/Sdg/aktiviteter/danskemaalepunkter

Danmarks Statistik
dst@dst.dk

https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg/aktiviteter/danske-maalepunkter
https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg/aktiviteter/danske-maalepunkter

