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Børnefattigdom i Danmark
Økonomisk knaphed dræner det sociale overskud. Sådan er
det for voksne - og sådan er det for børn, der lever et liv på
økonomisk lavblus.
Danmark er et velstående land, hvor stort set alle børn og
voksne får opfyldt deres basale behov. Men der er mennesker,
der ikke har så stort et overskud, blandt andet fordi sygdom og
en lang periode uden for arbejdsmarkedet har økonomiske
konsekvenser. Til gengæld har vi et offentligt system, som hjælper
folk, der i kortere eller længere tid er uden lønindtægt.
Men hvilket liv fører en familie, når pengene er små? Er det et
liv i fattigdom? Og hvilke konsekvenser har en barndom med
knappe ressourcer for børn?
For at sætte fokus på børn i økonomisk udsathed i Danmark
tog Red Barnet i 2003 initiativ til en serie af undersøgelser.
Samtlige undersøgelser er gennemført i et samarbejde med
Socialforskningsinstitutet og tæller i dag følgende:

Børnefattigdom i danske kommuner 1984-2001, Mohammad
Azhar Hussain, 2003, Socialforskningsinstituttet.
Børnefattigdom i Danmark 2002, Fattigdommens dynamik.
Mohammad Azhar Hussain, 2004, Socialforskningsinstituttet.
Færre penge end andre børn. Interviewundersøgelse med
børn fra familier med lav indkomst. Dorthe Agerlund Sloth,
2004 Socialforskningsinstituttet.
Opvækst med afsavn. Interview om børns trivsel i familie,
skole og fritid, når familiens økonomi er stram. Laila Dreyer
Espersen, 2006, Socialforskningsinstituttet.
Her i hæftet sammenfatter vi citater, konklussioner og fakta
fra rapporterne. I Red Barnet ønsker vi på den måde at dele
vores viden om børnene med studerende og fagfolk, der til
daglig arbejder med børnene.
Vi håber, vi kan inspirere til nye måder at møde børnene på – og
dermed medvirke til at kompensere for manglerne i deres hverdag.
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År efter år – uden penge

Penge og ...
venner

... og ellers har det jo været sådan lidt kedeligt, når de andre er
taget af sted. Nå, hvad skal man så lave? for det meste har
jeg bare siddet og set fjernsyn eller været lidt på computeren”.

SFI’s undersøgelse omtaler det problem, at nogle børn og unge
lever en stor del af deres fritidsliv i det offentlige rum. Tiden
anvendes på en tur i biografen eller på grillen o.a. Det er svært
at være med i kredsen, hvis man ikke har penge på lommen.
Nogle forældre er ængstelige for, at deres barn begynder på
en kriminel løbebane og føler sig derfor presset til at yde
større lommepengebeløb end familieøkonomien kan bære.

Dreng 14 år

I undersøgelsen ”Opvækst med afsavn” fra 2005 fortæller en række børn, hvordan de oplever deres opvækst i
familier med få penge. Hermed et lille udsnit af børnenes udsagn:

Børn mærker, når der mangler penge i familien. Ikke mindst sidst
på måneden og til højtiderne. Børnene får mad, men der skal
spares, så det er de billigste madvarer, der indkøbes. Der er ikke
råd til noget ekstra som f.eks. slik og pizza eller frugt og grønt.

Der er nogle, hvor deres forældre drikker, de har ikke så
mange penge. Der er en pige i min klasse, hun går i noget tøj,
der er for småt til hende, fordi hendes mor bruger sine penge
på at drikke. Der er nogle, der driller hende, men egentlig
skulle man ikke drille hende, for tænk hvis det var en selv”

Dreng 14 år

Penge og ...
tøj
Børn sammenligner sig med deres jævnaldrende kammerater.
Selv om de ikke taler så meget om det, ved de godt, når familien
har færre penge end de andre. Tøjet er en synlig indikator på,
om man har penge eller ej. Men de færreste børn mener, at
økonomi har noget at sige i forhold til, hvem de er venner med.
Etablering af venskaber afhænger i højere grad af, hvilket miljø
børnene bor og færdes i og dermed, hvilke jævnaldrende de
primært sammenligner sig med.
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Dreng 17 år

Mange børn i familier med få penge må undvære at holde fødselsdag for deres kammerater, fordi familien ikke har råd eller plads i
hjemmet. Det er et stort afsavn for børn. Nogle har måske aldrig
eller kun en enkelt gang prøvet at holde en børnefødselsdag.

Pige 12 år

Ikke sådan så vi siger, at så må vi lave havregrød, vel. Der
har været en periode, for eksempel med julegaver, hvor vi
har været nødt til at sige, at nu laver vi store suppeuge, hvor
vi laver hønsekødssuppe i en stor gryde, og så er der mad nok
til i hvert fald fire dage. Og så har vi så lavet det, hvor vi siger,
at hver anden dag tager vi så havregrød eller øllebrød, og
så næste dag tager vi noget lidt mere normalt. Og så har
der så været råd til julegaver og juletræ og alt det der”.

Vi er altid ude, vi er aldrig hjemme. Måske hjemme og
spise aftensmad, og så kommer vi hjem senere.”

Penge og ...
fødselsdage

Frederik, han får tit nyt tøj, Jeg tror, det er ham, der får
mest nyt tøj i klassen. Han får næsten nyt tøj en gang, hver
måned. Mindst. Og så får han sådan nogle dyre sko til 1000
kroner eller sådan noget, og dem smadrer han i løbet af to
måneder. Så er de gået i stykker”

En stor del af familierne, der deltager i SFIs undersøgelse for
Red Barnet, har ikke alene knappe økonomiske ressourcer
men er også præget af knappe kulturelle og sociale ressourcer.
Et andet væsentligt undersøgelsesresultat er, at mange af
børnene ikke trives optimalt i skolen. En mindre gruppe af
børnene oplever at blive mobbet. De har forsøgt at få hjælp
hos voksne til at få stoppet mobberiet, men har ikke fået
hjælpen. Det betyder, at hjemmets økonomiske vilkår og
mobberiet i skolen gør, at disse børn er dobbelt ramte og har
en barsk hverdag at skulle kæmpe i.

Vi har en enkelt gang holdt fødselsdag for mig, hvor det
kun var drengene, der var her. Det var i fjerde eller femte.
Da jeg fyldte 11, hvor vi så fik drenge herop, og så spiste
vi pizza, og så gik vi så ud og hyggede os og spillede lidt
computer, da vi lige havde fået den dengang”

Dreng 12 år

Penge og ...
ferier

Dreng 14 år

Til gengæld beskriver børn i undersøgelserne foretaget af SFI
fraværet af oplevelser sammen med familien som et stort afsavn.
Familierne har ikke penge til ferierejser. Hvis børnene kommer
på ferie, er det oftest i form af ferielejre eller lejrskoler. For
den gruppe børn kan sommerferien føles meget lang, for en
økonomi på lavblus betyder også, at børnene ofte må undvære
familieudflugt til skov, strand, museer, forlystelsesparker o.a.

De andre rejser, men vi har ikke råd til at rejse”
Dreng 15 år

’

Når det bliver sparetider, så siger min mor
– Du bliver lige nødt til at spare på rugbrødet
– eller, hvad der nu er af pålæg, eller strøm eller
hvad det nu kan være….”
Dreng 14 år

Foto: Lars Wittrock/Scanpix

Penge og ...
mad

Dog er der familier, som både har overskud og nogle
”strategier”, hvor de er i stand til at kompensere for de
manglende penge ved f.eks. at tage på cykelture eller finde
andre gratis glæder. Men problemet for de fleste er, at de ikke
kender til f.eks. gratis kommunale aktiviteter for børn og familier.
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Definitioner på fattigdom
I Danmark møder vi sjældent børn, som lever i absolut fattigdom. Det vil sige børn, der ikke får dækket deres
basale behov for mad, tøj og tag over hovedet. Til gengæld lever mange børn i familier, som har så få penge, at
børnene ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med deres kammerater. De børn kan leve i det,
der betegnes som den relative fattigdom.

’
6

For de børn kan det være en alvorlig situation, at de ikke får
dækket deres behov for et socialt liv med kammerater. Når
børn ikke kan leve det sjove, kreative og udviklende børneliv,
(som det også er udtrykt i Børnekonventionen) er der tale
om, at børn har en opvækst med afsavn.

Fattigdom og børnefattigdom er heller ikke betegnelser, som
vi anvender i daglig tale. I stedet taler vi om social ulighed, de
socialt udstødte eller socialt udsatte, folk med manglende
økonomiske ressourcer, lavindkomstgrupper, kontanthjælpsmodtagere eller modtagere af starthjælp mv.

En klassisk måde at forstå fattigdom på er udtrykt ved, at man
ikke har de nødvendige materielle ressourcer til at klare sig i
hverdagen. Men definitionen er uklar, for hvordan skal man
definere, hvad den enkelte har brug for? Nogle lande har
fastsat en fattigdomsgrænse som mål for fattigdom. Det har vi
ikke i Danmark.Vi er altså ikke enige om en fælles definition
på, hvornår en families økonomi er så lav, at den ikke kan
opretholde en tilværelse på et niveau, som er minimum for at
kunne kaldes acceptabelt i Danmark.

Problemet med ikke at have en fattigdomsgrænse er, ifølge
Red Barnet, at vi dermed heller ikke i tilstrækkelig grad sætter
fokus på, at der er befolkningsgrupper, som kun har meget få
økonomiske ressourcer sammenlignet med den øvrige
befolkning. Da fattigdommen ikke altid ses tydeligt, ved vi
heller ikke altid, hvornår den er til stede, og på hvilken måde
børn i de berørte familier bliver ramt.

Fattigdomsgrænser
Alle piger kan lide Barbie (…)
Jeg har dem ikke, fordi de koster
mange penge”
pige 11 år

Danmark har ikke en fattigdomsgrænse, men EU har til gengæld
formuleret en grænse. For at forstå, hvad en fattigdomsgrænse
betyder, er det vigtigt at kende til betegnelsen median:
Median i relation til indtægt kaldes medianindkomst. Det er
den indkomst, som ligger midt i landets indkomstfordeling
– den typiske indkomst. Det betyder, at den ene halvdel af

’

Foto: Christoffer Regild/Scanpix

Vi har altid haft råd til mad – så køber vi
bare noget som smager mindre godt, men
som mætter, ikk”
dreng 11 år

I undersøgelsen ”Børnefattigdom i Danmark 2002” har
Socialforskningsinstituttet brugt samme målestok som EU, da
man fastsatte en norm for en fattigdomsgrænse – altså 60% af
medianen. Undersøgelsen konstaterer, at 90.000 børn i
Danmark i 2002 levede under EUs fattigdomsgrænse.

befolkningen har en indkomst, der er højere end medianen
(midterindkomst), og den anden halvdel af befolkningen har en
indkomst, der er lavere.

Lavindkomst ifølge den danske regering 2004

Fattigdom ifølge Red Barnet – og EU

I den undersøgelse anvendte regeringen 50% af medianen som
grænsen for, hvornår en familie befinder sig i lavindskomstgruppen. Ifølge den undersøgelse levede 40.000 børn i Danmark
i lavindkomstfamilier - eller hvad andre vil kalde fattigdom.

EUs fattigdomsgrænse er 60% af medianindtægten. Har en
familie en indkomst, der ligger under 60% af medianen,
betegnes familien således efter EUs målestok som fattig.

Selvom Danmark ikke har en officiel fattigdomsgrænse,
udførte regeringen i 2004 en undersøgelse over ”lavindskomst
grupper i Danmark”.
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Flere måder til måling af fattigdom

Økonomien i tal

Forskerne har flere metoder til måling af fattigdom og dens grænser. I de rapporter, som Socialforskningsinstituttet
har gennemført om børnefattigdom i Danmark, har man også anvendt forskellige fattigdomsmål.

Kontanthjælp

Implicit fattigdom

Kontanthjælpsfattigdom

Et barn defineres som fattigt, når en families samlede indkomst
fratrukket indkomstskat mv. (kaldet disponibel familieindkomst)
er mindre end det beløb, en kontanthjælpsfamilie har at leve
for efter skat.

Endelig har man også i rapporterne lavet en opgørelse over
antallet af børn i familier på kontanthjælp (modtagelse af
kontanthjælp i løbet af et år – uanset beløb og varighed).

Har man været arbejdsløs og fået kontanthjælp i mere end seks
måneder, er der et loft over, hvor meget man i alt kan få i hjælp fra
det offentlige. Loftet betyder, at kommunen ser på, hvor meget man
får i både kontanthjælp, boligsikring og i evt. særlig hjælp, og at
beløbene bliver sat ned, hvis de er højere end det beløb, man må få i
alt. Det højeste beløb, man sammenlagt kan få i kontanthjælp,
boligsikring og særlig hjælp, er i 2006 for en enlig over 25 år med
forsørgelsespligt 14.502 kr. Kontanthjælp er skattepligtig.

I følgende skema er en opgørelse over antallet af børn i de
forskellige fattigdomsgrupper i 2001 og 2002. Skemaet er
renset for overlapninger. Et barn kan altså ikke figurere i mere
end én kategori.

Relativ fattigdom
Et barn er fattigt, når familiens indkomst ligger 50% under
medianen. I beregningen er der taget højde for husholdningens
størrelse og sammensætning af antal voksne og børn.

Starthjælp
Satsen er 4.675 kr., hvis man er over 25 år og gift eller samlevende.
Der ydes forsørgertillæg på 1.169 kr. per barn, hvis man er gift eller
samlevende. En husstand kan kun få to forsørgertillæg. Starthjælp er
skattepligtig.
Se mere om satser og regler på www. danmark.dk.

%

Antal, 1.000

2001

2002

2001

2002

Kontanthjælp

11,3

11,4

131,5

133,4

Implicit fattigdom

7,9

7,8

91,2

91,5

Relativ fattigdom, 50 pct.

3,4

3,4

39,3

40,1

Relativ fattigdom, 60 pct.

7,6

7,7

87,6

90,7

Kilde: Børnefattigdom i Danmark 2002, Socialforskningsinstituttet 2004.
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Hvordan kan man vide, at børn vokser op i fattigdom?

’

Foto: Kim Nielsen/Polfoto

Andel og antal børn i forskellige
former for fattigdom og i familier, der
modtager kontanthjælp, 2001 og 2002

Det er fordi, jeg siger til min mor, at jeg vil
gå til fodbold, men hun siger til mig, at vi ikke
har nogen penge”.
dreng 9 år

Mange forældre forsøger at skærme børnene og giver børnene de
materielle goder. For nogle forældre betyder det, at de selv lider
afsavn, og at for eksempel tandlægebesøg og indkøb af medicin bliver
undladt. Derfor kan det være svært at se på det ydre, at et barn lever
i en familie med så få økonomiske ressourcer, at der er tale om
fattigdom. Alligevel kan der være nogle ydre tegn som for eksempel:
Barnet deltager ikke i det sociale liv med kammerater
Barnet isolerer sig og inviterer ikke kammerater med hjem
Barnet kommer ikke på ferie
Barnet har ikke medpakke med i skole
Barnet deltager ikke i skoleudflugter eller andet, som koster penge
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Modelfoto: Mikal Schlosser, Layout: Westring + Welling A/S, Tryk: Handy-Print A/S

Red Barnet mener, at vi som voksne har et særligt ansvar for at stimulere børn, der kommer fra familier, der
lever i fattigdom i årevis. Som pædagoger, lærere og forældre, der møder børnene, skal vi se og forstå børnenes
vilkår i en større sammenhæng. I vores indsats skal vi arbejde for, at børnene danner venskaber, udvikler sociale
færdigheder og opbygger viden i lighed med deres kammerater.

Red Barnets anbefalinger til politikere, fag- og privatpersoner:
Kommunerne bør via en formuleret børnepolitik give
daginstitutioner i områder med høj grad af børnefattigdom
positiv særbehandling. Skoler og institutioner, der modtager
mange børn fra familier med få penge, skal have tilført ressourcer, så der er overskud til at kompensere for det børnene
må undvære i deres dagligdag – både materielt og kulturelt.
Der er muligheder for økonomisk støtte til sportsaktiviteter
– sørg for, at børn og deres familier kender til dem.

Foto: Mikkel Østergaard/Scanpix

Børnefamilier skal have kendskab til – og muligheder for
– at deltage i fælles oplevelser bl.a. udflugter og netværkskabende aktiviteter – også lokalt.
Arbejd for etablering af spisning i skoler og i dag
institutioner. Det vil sikre børnene sunde måltider og
etablering af gode madvaner.

Som forældre til et barn i daginstitution kan du stimulere dit
barn til at lege på kryds og tværs i børnegruppen. På den måde
kan du arbejde aktivt for, at børnene etablerer venskaber
på tværs – og du kan bidrage til, at børn med få ressourcer
får nye oplevelser og netværk via dig og din familie.

Hjemmesider:
Offentlige ydelser som f.eks. kontanthjælpsydelser
og starthjælp: www.danmark.dk
Puljer til idræt: www.dgi.dk
Socialforskningsinstituttet: www.sfi.dk
Børnekonvetionen og rapporterne om børn og fattigdom:

www.redbarnet.dk
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Ring 90 56 57 58 og støt med 100 kr.
SMS HJÆLP til 1279 og støt med 100 kr.
540 4312 (netbank 01)
www.redbarnet.dk/bidrag

I Danmark og Grønland er der børn, som
ikke får den støtte og omsorg, de har brug for.
Du kan gøre en forskel. Bliv Red Barnet fadder.
www.redbarnet.dk/fadder - telefon 3536 5555

Modelfoto: Mikal Schlosser, Layout: Westring + Welling A/S, Tryk: Handy-Print A/S

Alle børn har ret til en sund
og stimulerende barndom

I Danmark og Grønland er der børn, som
ikke får den støtte og omsorg, de har brug for.
Du kan gøre en forskel. Bliv Red Barnet fadder.
www.redbarnet.dk/fadder - telefon 3536 5555

Ring 90 56 57 58 og støt med 100 kr.
SMS HJÆLP til 1279 og støt med 100 kr.
540 4312 (netbank 01)
www.redbarnet.dk/bidrag

Alle
børn har
rettigheder

Red Barnet er en del af Save the Children
– verdens største uafhængige børneorganisation.
Red Barnet kæmper for børns rettigheder og
giver akut og langsigtet hjælp til udsatte børn i
Danmark og resten af verden.

Alle
børn har
rettigheder

Støt Red Barnets arbejde for udsatte børn:
Ring 9056 5756 og støt med 100 kr.
SMS HJÆLP til 1279 og støt med 100 kr.
www.redbarnet.dk/bidrag
540 4310 (netbank 01)
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