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Vi lever i en meget ulige verden. Der er 
kæmpestore forskelle på, hvordan hver-
dagen ser ud for folk forskellige steder i 
verden. I Danmark har vi iPads, fjernsyn, 
smarte skoletasker og de nyeste cykler – 
og vi har mange ugers ferie om året, hvor 
vi enten kan være hjemme eller rejser ud 
i verden. Sådan er det ikke for alle. Nogle 
steder må børn flygte fra krig og kata-
strofer. Andre steder er der ikke mad nok, 
så børn må gå sultne i seng. Tusindvis af 
børn må også hjælpe deres forældre med 

arbejdet, så der kan tjenes penge nok – 
det betyder ofte, at de ikke går i skole. 
I dag lever 844 millioner af mennesker 
uden adgang til rent drikkevand, og uden 
mad nok til at brødføde deres familier.

Kendsgerningen i er, at de 42 rigeste 
personer i verden ejer lige så meget som 
den fattigste halvdel af alle mennesker 
på jorden. Det er kun muligt at forbedre 
flertallets levevilkår, hvis man samtidig 
ser på, hvordan landes og samfunds 
ressourcer fordeles. Selvom mange af de 
fattigste lande har gjort store fremskridt 
i kampen mod fattigdom, øges uligheden 
mange steder. Det betyder, at et lands 
udvikling ikke nødvendigvis kommer de 
fattigste til gode. Hvis fremgangen i ver-
den skal være med til at bekæmpe fat-
tigdom og sikre fremgang for alle, er det 
vigtigt at have fokus på at mindske den 
stigende ulighed.

Et af verdensmålene er målet om at ud-
rydde fattigdom, inden vi når år 2030. Det 
gælder både det, der kaldes den eks-

treme fattigdom, og det, der kaldes den 
relative fattigdom. 

Man er ekstremt fattig, når man lever for 
under 1,90 dollar om dagen. Det svarer til 
11 kroner. Man er relativt fattig, hvis man 
har markant færre penge end gennem-
snittet i det land, hvor man lever. Relativ 
fattigdom findes også i de rige lande. 
Det vil sige, at der sagtens kan være fat-
tigdom i et land som Danmark, hvis man 
som familie har langt færre penge end de 
fleste andre. Verdensmålene sætter fokus 
på både relativ og ekstrem fattigdom.

Men hvorfor er det vigtigt at bekæmpe 
fattigdom både i Danmark og i de fat-
tigste lande? Og hvorfor er ulighed et 
problem? Jo mere ulige verden er, jo mere 
konflikt og krig vil der være. Når man er 
presset, stresset og lever i et land med 
få ressourcer, er der stor risiko for, at der 
bliver konflikt. Og mange af de menne-
sker, der bor i lande med krige, konflikter 
og stor fattigdom, vil også begynde at se 
sig om efter andre steder at søge hen. 
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Det skaber store strømme af mennesker, 
der søger mod rigere og mere fredelige 
lande. Hvis de boede i et land med mere 
lighed og mindre fattigdom og konflikt, 
var der ingen grund til at flygte.

Verdensmålene fortæller klart, at der skal 
være plads til alle i samfundet – uanset 
om de er mænd eller kvinder, gamle eller 
unge, brune eller hvide i huden, kristne 
eller muslimer, rige eller fattige. Alle skal 
have de samme rettigheder og mulighe-
der. Alle de statsledere, der har skrevet 
under på verdensmålene, skal derfor 
sikre, at ingen bliver diskrimineret. 

Det gælder også her i Danmark. Her er der 
heller ingen, der må blive diskrimineret. 
Og her er der heller ingen, der skal være 
fattige. Heldigvis har vi det her i landet 
bedre end så mange andre steder i ver-
den. Derfor har Danmark også et ansvar 
for at hjælpe de fattigste lande i verden 
med at nå deres mål om at udrydde fat-
tigdom og sikre et godt liv for alle.

Hvordan kan Danmark det? Det kan vi 
med vores udviklingsbistand – altså de 
penge, vi bruger i verdens fattigste lande 
på at udrydde fattigdom og sult og på at 

sikre, at alle børn kommer i skole. Vi kan 
også hjælpe ved at være bedre til at lytte 
til, hvad de fattigste lande i verden me-
ner og ønsker. Deres stemmer er lige så 
meget værd som de rige landes stemmer. 
Det er nemlig også global lighed, at alle 
tages lige alvorligt og at deres stemme 
høres, når der skal træffes vigtige be-
slutninger.

Og så kan vi være med til at hjælpe de 
fattigste lande med at få mest ud af de-
res egne ressourcer. Vi kan blandt andet 
hjælpe de fattigste landes regeringer 
med at få mest muligt ud af de mineraler 
og andre naturressourcer, de har i deres 
undergrund. Det kan blandt andet ske 
ved at sikre, at alle virksomheder, der 
arbejder i verdens fattigste lande, også 
betaler skat her. Akkurat som i Danmark 
er de penge, som staten får ind, når vi 
betaler skat, vigtige for at sikre, at alle 
har det godt og har adgang til sundhed 
og skolegang. Og vi kan hjælpe ved at 
gøre det nemmere for verdens fattigste 
at tjene penge på at sælge deres varer til 
udlandet.
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