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FN’s verdensmål 1: Afskaf fattigdom
I forbindelse med FN’s verdensmål om at afskaffe fattigdom præsenter
Danmarks Statistik tre forskellige indikatorer for fattigdom i en dansk
kontekst. Disse indikatorer skal ikke ses som endegyldige definitioner
af, hvad fattigdom i Danmark er, men snarere som værktøjer til at følge
udviklingen og opfyldelsen af FN’s delmål 1.2.
FN’s 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.”

Udviklingen følges

Danmark har ikke en officiel national definition af
fattigdom. Danmarks Statistik præsenterer derfor
tre forskellige indikatorer for fattigdom, der skal
gøre det muligt at følge udviklingen og opfyldelsen af FN’s delmål 1.2. De tre indikatorer er relativ fattigdom, lavindkomst og et subjektivt mål, der kaldes ”økonomisk sårbare”.

Ingen international
sammenligning

For at kunne følge udviklingen i de enkelte lande er det ifølge FN vigtigt at have en
national fattigdomsindikator eller grænse, der passer til landets specifikke økonomiske og sociale forhold. De nationale indikatorer er ikke beregnet til international
sammenligning af fattigdomsniveauer.i

Måling af fattigdom
i andre lande

Der er forskel på, hvordan de enkelte lande har valgt at følge op på bæredygtighedsmålet om national fattigdom. De fleste europæiske lande måler fattigdom relativt. Det gælder fx Norge, Sverige, Holland og Belgien, der alle anvender Eurostats
definition At risk of poverty. Her er personer med en disponibel indkomst på under 60 pct. af den nationale medianindkomst i risiko for fattigdom. Enkelte lande
som fx Frankrig og Estland måler absolut fattigdom, hvor et fastsat beløb for minimumsindkomst afgør om en person er fattig. Et absolut fattigdomsmål er uafhængigt af indkomstniveauet i resten af befolkningen.

Figur 1

Andel af befolkningen i lavindkomst, relativ fattigdom og økonomisk sårbare husstande. 2016
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Anm.: Økonomisk sårbare er baseret på en stikprøve, hvilket betyder, at der er en vis usikkerhed forbundet med denne indikator. Den sorte streg viser størrelsen af usikkerheden på +/- 0,7 procentpoint med et 95%-konfidensinterval.
Kilde: https://www.dst.dk/da/Statistik/SDG
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Lavindkomst

Den første fattigdomsindikator, som Danmarks Statistik præsenterer, er et mål for
lavindkomst, der omfatter alle med en disponibel indkomst på under 50 pct. af
medianindkomsten. Det er altså et relativt fattigdomsmål, der udelukkende ser på
indkomst. Læs mere om lavindkomst.

Relativ fattigdom

Den anden indikator er et mål for relativ fattigdom, der betragter fattigdom multidimensionalt. Udgangspunktet er lavindkomstfamilier. Fra denne gruppe fraregnes
familier med en formue over lavindkomstgrænsen og familier med en studerende
som hovedforsørger. Læs mere om relativ fattigdom.

Økonomisk sårbare

Den tredje indikator bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor et udsnit af befolkningen har tilkendegivet deres subjektive opfattelse af deres egen økonomiske
situation. Det handler blandt andet om, hvorvidt familien har haft råd til ferie, har
kunnet betale regninger til tiden, og om de kan få pengene til at slå til i hverdagen.
På baggrund af disse besvarelser har Danmarks Statistik lavet en fattigdomsindikator, der kaldes ”økonomisk sårbare”. Læs mere om økonomisk sårbare.

Fattigdom kan defineres
på mange måder

Der er mange valg, der skal træffes, når man skal måle fattigdom, og antallet af
fattige afhænger af disse valg. Skal fattigdom måles absolut eller relativt? Er man
fattig, hvis man har en indkomst under 60 pct. af medianen eller først under 50
pct.? Skal studerende betragtes som fattige? Er man fattig, hvis man ingen indkomst har, men til gengæld har en stor formue? Hvor stor må formuen være? Osv.

Fattigdomsniveauer
er arbitrære

Det er vigtigt ikke at tolke for hårdt på antallet af fattige. Det interessante er at se
på udviklingen i antallet af fattige over tid for en given definition af fattigdom.
Ligeledes er det relevant at sammenligne fattigdomsniveauer for forskellige grupper, der adskiller sig på fx køn, alder eller socioøkonomisk status, for at se hvilke
grupper, der sakker bagud i økonomisk forstand.
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