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Fattigdom 

Projektet Stigar, 22.4.2021

Catharina Groop

Tågordning
Vad avses med fattigdom och hur mäts
fenomenet?

Fattigdom ur ett globalt perspektiv

Fattigdom ur ett finländskt perspektiv

Åtgärder för att minska fattigdom
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Vad avses med fattigdom och hur mäts fattigdom?
 Fattigdomslinje för extrem fattigdom –

1,90 dollar/dag (Världsbanken)

Relativ fattigdom – en individ eller grupp 
är fattig om hen/den är klart missgynnad 
i förhållande till den övriga befolkningen 
och dess levnadsstandard eller livsstil.

Multidimensionella definitioner och 
mått på fattigdom (tar icke-monetära 
aspekter i beaktande), se 
https://ophi.org.uk/multidimensional-
poverty-index/. 

 Subjektiva definitioner på fattigdom.

Fattigdomen i världen

Källor: anpassat från Hans Rosling ”How to end poverty in 15 
years”, Världsbanken ”Poverty Overview” och data från Bill and 
Melinda Gates Foundation

Källa: UNSTATS

https://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/
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Återkommande drag i fattiga områden

•Oroligheter och våld

• Klimatförändring och återkommande naturkatastrofer

• Relativt sett högre befolkningstillväxt

• Svårigheter att få service

•Dålig infrastruktur

• Svag ekonomi och låg investeringsnivå

Bild: Pixabay/Engin Akyurt

Situationsbild: fattigdomen i Finland

• Vad innebär fattigdom Finland?

 “…avsaknad av tillräckliga ekonomiska resurser, vilket påverkar 
individens möjligheter att vara en del av och fungera i 
samhället och nå den minimilevnadsstandard som råder i 
samhället”. 

 Konkret: Ett hushåll vars inkomst är 60% av medianinkomsten, 
eller lägre, klassas som fattigt.

 Fattiga (2018): 11,8% av befolkningen.

Bild: Pixabay/congerdesign
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Utsatta personer och grupper

Ensamförsörjare Flerbarnsfamiljer Ensamboende
Personer med låg

utbildning

Långtidsarbetslösa & 
arbetsoförmögna

Långtidssjuka
Barn från fattiga

förhållanden

Personer med 
mentala problem 

eller drogmissbruk

Unga vuxna (18-24) 
samt

 65-åringar

Personer med 
utländsk bakgrund

Anhörigvårdare
Skuldsatta + 

personer med 
betalningsstörningar

Hur ter sig fattigdomen rent konkret?

Hunger och sämre
kost

Klarar inte plötsliga
utgifter

Mindre boendeyta, 
boende av lägre

kvalitet

Hälsoproblem, 
kortare livslängd

Dåligt
självförtroende, 
hopplöshet och

apati

Skam och
ensamhet

Diskriminering
Mentala problem 

och missbruk
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Fattigdomsminskning i Finland

 I linje med Agenda 2030 har Finland som målsättning att minska fattigdomen 
t.o.m. 2030.

 EU:s Europa 2020 –strategi: minska antalet fattiga med 150 000 pers. till 2020 -
lyckas inte. 

 EAPN:s rekommendationer:

 Målmedveten fattigdomspolitik, fattigdomsminskningsstrategi och 
åtgärdsprogram

 Fattigdomsfrågans integrering i social- och hälsovårdspolitik, 
sysselsättningspolitik, ekonomisk politik, bostadspolitik, undervisningspolitik 
etc. 

 Erkännande av det civila samhällets och diakonins viktiga roll i arbetet mot 
fattigdom. Säkrande av deras verksamhetsförutsättningar. 

 Ökad fokus på barn som lever i fattigdom. 

 Vikten av att höra de fattiga och ge dem en röst.

Bild: Pixabay/Cocoparisienne

Du och jag kan bidra

 Donationer
 Frivilligarbete 
 Påtryckning 
 Politiskt engagemang
 Konsumtion
 Egen kommunikation

Bild: Pixabay/Geralt
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Diskussioner i klass

 Vad är fattigdom och är fattigdom alltid synligt?
 Vad är det som orsakar fattigdom?
 Varför kan det vara svårt att ta sig ur fattigdom?
 Vilka följder kan fattigdom ha för en individ?
 Vad gör samhället för att minska fattigdom eller göra det lättare 

för t.ex. fattiga familjer?
 Vad kan du och jag göra för att minska fattigdom eller göra det 

lättare för någon som är fattig?

Resurser

https://www.globalamalen.se/
https://en.unesco.org/themes/education/sdgs/material
/01#secondary
https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/

https://www.globalamalen.se/
https://en.unesco.org/themes/education/sdgs/material/01#secondary
https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/
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Terminologi
Deltagande fattigdomskartläggningar 

(participatory poverty assessments )

Metod för att kartlägga och analysera fattigdom. Genomförs genom 

att engagera och lyssna in de fattiga.

Extrem fattigdom
International fattigdomslinje (poverty line ) som av Värdsbanken 

satts vid 1.90 dollar per dag.

Långtidsarbetslös Person som varit arbetslös utan avbrott i 12 månader eller längre.

Medianinkomst

Den mittersta observationen i en rangordning av inkomsttagarna 

efter inkomstens storlek. På vardera sidan om den mittersta 

inkomsttagaren finns lika många inkomsttagare. Medianen är inte 

lika känslig för extrema observationer som det aritmetiska 

medeltalet.

Multidimensionella fattigdomsindexet 

(Multidimensional poverty index )

Globalt fattigdomsindex som utvecklats av universitetet i Oxford 

för att komplettera monetära fattigdomsmått. 

Rättvisemärkt (fair trade )

Produktmärkning av råvaror, främst livsmedel, som syftar till att 

förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder 

med utbredd fattigdom genom rättvis handel.

Tack!

Epost: catharina.groop@abo.fi

mailto:cgroop@abo.fi

