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Det Kongelige Teater: Kristian Halken (billedet) 

er klar til at træde ind i den sygemeldte Henning 

Jensens rolle som pastor Manders, når der i af-

ten er premiere på Gengangere. I andre roller ses 

Kirsten Olesen, Nicolas Bro og Morten Suurballe.

Gengangere – omsider

 ■ Tekst og foto:

H er er de så. De fattige, de 

uarbejdsdygtige, de psy-

kisk syge og misbruger-

ne, der i fl ere uger har været om-

drejningspunktet for en ophedet 

politisk debat.Den røde løber er rullet ud. 

170 mænd og kvinder fra Kø-

benhavns herberger og være-

steder går om bord på Oslobå-

den i Københavns Havn. Flere 

af dem halter og må støtte sig 

til hinanden og deres med-

bragt stokke.Om bord venter hele den 

smilende besætning i fuld uni-

form. Et østeuropæisk band 

spiller ’White Christmas’. 

En buffet med alt hvad hjer-

tet begærer af sild, fl æskesteg 

og brunede kartofl er damper i 

restauranten. På bordene står 

der en øl og en snaps til hver.

Alt sammen helt gratis. 

Nu er det deres tur til at 

blive fodret. Og der bliver ta-

get godt fra fadene. En meget 

tynd mand med skægstub-

be og hættetrøje fl yver i pen-

dulfart mellem buffeten og sit 

bord.
Der ER fattige i Danmark

52-årige Jan Hansen har valgt 

en anden taktik. Med rå be-

slutsomhed fylder han to tal-

lerkener med oksesteg, medi-

sterpølse, sylte, rullepølse og 

fl æskesteg.- Jeg er hundrede pct. uar-

bejdsdygtig. Jeg har diabetes 

2 og har haft tre blodpropper, 

fortæller Jan Hansen, der på 

grund af ’uheldige omstæn-

digheder’ mistede sin lejlig-

hed i Rødovre og fl yttede på 

herberg.Ingen af de fem personer, 

B.T. taler med, sover på ga-

den, og kun én anser sig selv 

for at være fattig. Men en ting 

er alle enige om: 
Joachim B. Olsen fra Libe-

ral Alliance er ’skudt i hove-

det’ når han siger, at der ikke 

fi ndes fattige mennesker i 

Danmark.- Jeg har været på fem for-

skellige herberger, og jeg kan 

bare sige, at Joachim B. Ol-

sen har intet set af den under-

grund, der fi ndes i de danske 

storbyer, siger Jan Hansen.

Mia Sørup, sekretariats-

chef i Missionen for Hjem-

løse, mener, at deltagerne på 

Oslobåden er fattige, selvom 

fl ere af dem er på relativt høje 

overførselsindkomster.

- Det er socialt fattige men-

nesker. De har misbrugspro-

blemer, boligproblemer, gæld 

og psykiske lidelser, der dul-

mes med misbrug. Her får de 

en julefrokost sammen med 

deres kammerater, på samme 

måde som du og jeg gør, siger 

Mia Sørup.DFDS Seaways har sponso-

reret både mad, musik og bus-

transport til arrangementet.

- Vi har længe haft et sam-

arbejde med Missionen for 

Hjemløse, og der ligger ikke 

noget bevidst fravalg af andre 

grupper i, at vi støtter dem. 

For os er det fantastisk at se 

den varme og glæde, sådan en 

julefrokost giver. Det er no-

get, der gør kollegerne stol-

te, siger Kim Heiberg, dansk 

salgsdirektør i DFDS Sea-

ways:
De ansatte på Oslo-fær-

gen  arbejdede gratis og har 

på egen hånd samlet ind til ga-

ver til de hjemløse. jvl@bt.dk

 VI ER IKKE
  

 FATTIGE
  

  SKÅL I SKIBET: 170 hjemløse fik 

 mad, snaps og gaver på Oslobåden  

Af Jesper Vestergaard Larsen og 

Claus Bech

» Jeg har været på fem forskel-

lige herberger, og jeg kan 

bare sige, at Joachim B. Olsen 

har intet set af den undergrund, 

der fi ndes i de danske storbyer

Jan Hansen, hjemløs
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Medierne og politik
erne diskuterer på 
livet løs, men for to 
professorer er der 
ingen tvivl.
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DSR MENER 

Vi har i dette nyhedsbrev valgt at sætte fokus på fattigdom i 
Danmark, fordi vi har været overraskede over, hvor usaglig og 
unuanceret den seneste tids debat omkring fattigdom i Dan
mark har været.

I stedet for at diskutere hvordan det er at leve på et eksistens
minimum, og hvilke konsekvenser der følger med, har det ud
viklet sig til en diskussion om, hvorvidt det kan betale sig at 
arbejde i Danmark. Vi mener, debatten har båret præg af en 
manglende forståelse og en manglende respekt for de mennesk
er, vi hver dag oplever, kæmper for at opretholde en anstændig 
tilværelse. Der er mange arbejdende danskere, der har følt sig 
forurettede over, at en kontanthjælpsmodtager kan få lige så 
meget udbetalt om måneden som en lavtlønnet. Dette afspejler 
dog langt fra den virkelighed, vi oplever i vores arbejde, og det 
er efter vores mening heller ikke det, de brugte eksempler, der 
har været i medierne, har vist. 

De eksempler, der har været fremme i medierne, har vist, at vi 
i Danmark har et samfund, der sikrer, at børn så vidt muligt har 
lige vilkår uanset deres forældres situation. Dette, mener vi, er 
positivt. Det berømte beløb på 15.700 kroner, som den enlige 
mor, Carina, fik udbetalt om måneden, er jo ikke et udtryk for, 
at kontanthjælpen er høj. Det er et udtryk for, at hun på grund 
af den lave ydelse har mulighed for at søge tilskud, hvis formål 
er at sikre hendes børn en anstændig levevis. Er du enlig og på 
kontanthjælp, og måske endda også har forsørgerpligt eller er 
ung under 25 på kontanthjælp, er der tale om en helt anden 
situation, og her kan man reelt tale om, at det er svært at få 
pengene til at række. 

Måske blev debatten i første omgang afsporet, fordi den blev 
omtalt som ”fattigdomsdebat”. For mange er fattigdom ensbe
tydende med sultende børn i Afrika og huse i form af et blikskur. 
Med andre ord forbinder mange det at være fattig med, at ens 
overlevelse er truet. Vi vil vove at påstå, at det er muligt at over
leve på en kontanthjælp i Danmark. Om det er muligt, ikke blot 
at overleve, men også at leve og føre en anstændig tilværelse, 
mener vi derimod, er til diskussion. 

Som vi vil vise i nyhedsbrevet, er det at leve på en kontanthjælp 
forbundet med en masse afsavn. En masse afsavn, der gør, at 
livet for mange har få glæder. Afsavn, som vi vil påstå, i længden 
kan gøre selv den mest ressourcestærke ressourcesvag. Afsavn, 
der kun er med til at marginalisere socialt udsatte borgere yder
ligere. 

Katharina Jespersen

Leder af Innovationsafdelingen
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r en presset økonomi hvor Sverige og Norge liggerpå henholdsvis 48 og 53 pro-cent. 

Byg flere ungdomsboligerTallene overrasker dog ikkeformanden for Danske Stu-derendes Fællesråd, Mag-nus Pedersen. – Det er retvisende, at un-ge har en utrolig presset øko-nomisk situation. Og det si-ger jeg bestemt ikke for atklynke. Vi vil bare gernekunne koncentrere os om vo-res studie, så vi kan dygtig-

gøre os. Ellers går det udover vores samfund. Og deter uretfærdigt for den, der ifremtiden møder en læge,som ikke havde tid nok til atforberede sig ordentligt un-der uddannelsen, siger hanog tilføjer: 
– En af de største udgifts-poster for studerende, somman også kan se i Sofies til-fælde, er udgiften til bolig.Den ville man kunne ned-bringe markant, hvis manbyggede nogle flere ung-domsboliger i de store byer. 

TIRSDAG 10. JANUAR 2012 ...
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REDIGERET AF SØREN HENRIK JACOBSEN

Sofie er ikke fattig Man har ikke kunnet sigeÖzlem Cekic, uden også atnævne Joachim B. Olsen iden seneste tids debat omfattigdom i Danmark. Bølgerne er gået højt, nården tidligere kuglestøders li-beralistiske synspunkter erbraget sammen med Özlemssocialistiske holdninger idiskussionen om, hvorvidtkontanthjælpsmodtagerenCarina var fattig eller ej. Utrolig forkælet
Men når det gælder den 22-årige studerende, Sofie V.Jensen, så er de to kampha-ner helt enige. – Det her er et udtryk foren klynker-mentalitet. Det

er en utrolig forkælet hold-ning at tro, at samfundetskal betale for alt, hvad manforetager sig, imens man erstuderende, siger JoachimB. Olsen (LA) og fortsætter: – I forvejen har vi her iDanmark verdens højesteuddannelsesstøtte, så hun

burde nok kigge lidt på,hvordan studerende har deti andre vestlige lande i stedetfor det navlepilleri. Danskestuderende har det altså retgodt. 
I Özlem Cekics terminolo-gi er Sofie V. Jensen hellerikke fattig. 

– Studerende tæller fortsatikke med, når fattige skal de-fineres. Det er en tilvalgt si-tuation og i en kortsigtet pe-riode. De kan jo se frem til engod periode, når de er færdi-ge. Jeg anerkender, at detkan være rigtig svært at væ-re studerende for nogle, mender er langt fra forståelse tilat sige, at de er fattige, sigerhun. 

JOACHIM OG ÖZLEM ER HELT ENIGE: 

970 
kroner. Det mangler endansk studerende på SU igennemsnit hver måned forat kunne leve acceptabelt.Det viser en udregning lavetaf UngdommensAnalyse-Enhed tilbage i 2010. Derforkræver det fire månedersstudielån på årsbasis elleren månedlig indtægt på1686 kroner før skat for atholde budgettet. Herudoverkommer så ting som medi-cin, møbler, elektronik, ferieog transport. 

elånet
tte ned,
RUC. 

Hun må tage
sig sammen Jeg er også studerendeog fattig. Men det er joklart, man er fattig, nårman er studerende. SU’en erlav, ja, men jeg er sgu daglad for, at staten overhove-det gider give penge, nårman er under uddannelse. I andre lande er det enseget problem – og nogle ste-der skal man endda SELVbetale for uddannelsen og-så! 

Louise L.

Det største problem forhende, som man kan sei hendes budget, er jo heltklart hendes husleje. Jegforstår altså ikke, hvorforalle studerende i dag mener,at de ikke kan bo på et kolle-gium eller i en ungdomsbo-lig. 
Nodwick B. 

Jeg synes, at hun skalvære taknemmelig fordet, hun får. Det var jeg, også må hun tage sig sammen,ligesom vi andre gjorde. Bennie J. 

Jeg følte med hende,indtil jeg så huslejen.Flyt ind i et kollegieværelseog spar mindst 1200 kroner.Mange kollegier har inter-net med i prisen nu om da-ge, og man skal heller ikkebetale for el og varme, såder er i mine øjne da mindst1800 kroner at spare. Jesper H. 

Hvis du ikke engangkan finde et studiejob,så får du da først problemer.når du er færdiguddannet! Nicklas R. 

Danmark har verdenshøjeste SU. I Sverige erSU langt mindre og restenmå lånes. En uddannelsemå være en investering ifremtiden, ligesom nårhåndværkersvenden inve-sterer i at blive selvstændig.En lille selvstændig, der harbrugt alle sine sparepengepå at starte forretning, erogså fattig, indtil det forhå-bentlig giver overskud. Hans P. 

Tja, hvis man er på SU,så er man jo langt un-der EU’s fattigdomsgrænse,så studerende må jo værefattige. 
Lasse H. 

De fleste studerendevil jo helst bo lige vedRådhuspladsen i en trevæ-relses lejlighed til 1200 kr, ihusleje. Samtidig vil de og-så gerne gå i byen og festetorsdag, fredag, lørdag ogsøndag og helst gå på caféhver dag. Så hvis det ikkekan løbe rundt, så må hunspare, eller flytte hjem tilmor og far. peer J.

Sofies budgetFaste udgifter:
Husleje: 3150 kr.
El + varme: 400 kr.Telefon: 150 kr.

Forsikring og fagforening: 100 kr.Internet: 200 kr.
Uddannelseskort: 460 kr.Tøjvask (vaskeri): 200 kr.Licens: 192 kr.

I alt: 4852 kr.
Indkomst:
SU: 4981 kr.
Mor: 200 kr.
I alt: 5181 kr.
Månedligt overskud: 329 kr.
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Husleje: 3150 kr.
El + varme: 400 kr.Telefon: 150 kr.

Forsikring og fagforening: 100 kr.Internet: 200 kr.
Uddannelseskort: 460 kr.Tøjvask (vaskeri): 200 kr.Licens: 192 kr.

I alt: 4852 kr.
Indkomst:
SU: 4981 kr.
Mor: 200 kr.
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I alt: 8078 kr.
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– Danske studerende har det altså ret
godt, siger Joachim B. Olsen (LA). FOTO:
JENS DRESLING/POLFOTO

– Studerende tæller fortsat ikke med,
når fattige skal defineres, siger Özlem
Cekic. FOTO: DITTE VALENTE/POLFOTO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Det her er etudtryk for enklynker-
mentalitet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bogudgivelse: Med Dan Hammers bog ’Vi er 

hinandens lykkes smed’ får læseren indblik 

i Ståle Solbakkes karriere som fodboldspiller 

og senere træner for blandt andet FC Køben-

havn. 

Ny bog om Ståle

Af MORTEN MÆRSK 

og JAMES KRISTOFFER MILES

H
vad der lignede en sikker vinder-

sag for SFs socialordfører Özlem 

Cekic mod Joachim B. Olsen, 

hvorvidt der fi ndes fattige i Danmark, er 

endt som en kæmpe boomerang i nakken 

på SF´eren.

Özlem Cekic havde ellers stor fol-

kelig opbakning til sine synspunk-

ter om fattige danskere, da Liberal 

Alliance politikeren Joachim B. Ol-

sen udtalte, at der ikke fi ndes fatti-

ge i Danmark, og han brækker sig 

over dem, der påstår det modsatte.

Men et fælles besøg hos, hvad Öz-

lem Cekic anså som en fattig dan-

sker, er endt som et mareridt for 

SFeren.
Den ’fattige’ Carina får udbetalt 

ca. 15.700 kr. om måneden, hvilket 

har fået mange danskere til at rea-

gere skarpt mod Özlem Cekic’ fat-

tige person.

Det fi k Özlem Cekic til i går at er-

kende, at Carina ikke er fattig, og det 

var forkert at bruge hende som ek-

sempel på fattigdom i Danmark.

- Jeg er enormt ked af, at jeg har 

brugt Carina, for hun er ikke fattig. 

Det afsporer debatten om fattigdom i 

Danmark, at jeg laver den her kæm-

pefejl, for der er fattige i Danmark, 

siger Özlem Cekic, der kalder be-

kæmpelsen af fattigdom for sit hjer-

tebarn, hun har kæmpet for i fi re år 

i Folketinget.

Nåede ikke at tjekke tallene

Hvordan kan du tage så meget fejl og 

bruge hende som eksempel på fattig-

dom, når du ved så meget om områ-

det?
- Det har jeg også spurgt mig selv 

om. Jeg må bare sige, at jeg ikke nå-

ede at tjekke hendes tal ordentlig, og 

det er først mandag aften, at jeg op-

dager, at tallene ikke hænger sam-

men, siger hun.

Men Carina fortæller til os, at det 

var dig, der kontaktede hende, fordi I 

kendte hende fra tidligere. Så kendte 

du vel også hendes økonomi?

- Det er rigtig, at jeg har hjulpet 

hende tidligere, hvor hun blev sat på 

gaden af kommunen. Derfor ringe-

de jeg til hende, fordi jeg mente, at 

hun ville være et godt eksempel på 

en fattig person i Danmark. Men der 

må jeg erkende, at jeg tog fejl, siger 

Özlem Cekic.

SFs politiske ordfører, Jesper Pe-

tersen, klapper ikke just af Özlem 

Cekic’ valg af fattig og er tilfreds 

med hendes undskyldning.

- Özlem har selv været ude at be-

klage, at hun ikke havde fundet det 

mest heldige eksempel. Og det er 

jeg enig med hende i. Der er mange 

andre gode eksempler, og debatten 

skal ikke afspores af et enkelt tilfæl-

de, siger Jesper Petersen.

Det er grænseoverskridende

Carina, der ikke vil stå frem med 

genkendelige oplysninger, fortæller 

til B.T., at hun ville ikke have været 

med, hvis hun havde kendt til kon-

sekvenserne.

- Jeg havde ikke troet, at det vil-

le sådan, at folk ville skrive virke-

lig onde ting om en person, de ikke 

kender. I går (mandag, red) tænkte 

jeg: Hvad har jeg dog rodet mig ud 

i. Jeg synes, det er grænseoverskri-

dende, at folk, der ikke kender min 

situation, skriver fordømmende ting 

om mig, og jeg er rystet over det, si-

ger Carina.

 
mtm@bt.dk, jkm@bt.dk

ÖZLEM TABTE FA
SFs ÖZLEM CEKIC  

undskylder brug af Carina, 

der ikke var fattig alligevel

» Jeg er enormt 

ked af, at jeg 

har brugt Carina, for 

hun er ikke fattig

Özlem Cekic

- Ej, nu stopper du. Det kan du bare ikke mene...                S
F’eren havde flere gange svært ved at forstå Joachim B.Olsens argumenter.

Diskussionen var så intens, at Joachim B.Olsen flere gange var helt oppe i det røde felt. Specielt når Özlem Cekic hentydede til, at den tidligere 

kuglestøder har et forkert menneskesyn, blev han ophidset.

- Det er venstrefløjens skyld, at hver fjerde dansker i den arbejdsdygtige alder er på overførselsindkomst, kom 

det igen og igen halvt råbende fra Joachim B.Olsen.

Om 
overførsels- 

indkomster
Af Morten Mærsk

13.345
kroner. Op til dette 

beløb kan man få om 

måneden, hvis man 

er over 25 år og har 

forsørgerpligt.  

2 MIO.
Så mange modtagere af overførselsindkomst 

vil der mindst være i 2020, vurderes det.

162.200 3 MIO.Så mange mod-

tagere var der 

af kontanthjælp 

i juni 2011. 

Så mange er for 

øjeblikket uden 

for arbejdsmar-

kedet, hvis man 

tæller personer 

under 15 år med.

Af MORTEN MÆRSK - Foto: KELD NAVNTOFT

F
orklar mig lige, hvorfor du er mere anstændig end 

mig. Det er simpelthen for langt ude, nærmest 

råbte Joachim B.Olsen til sin folketingskollega - 

SF´eren Özlem Cekic.

Selvom politikere tit kan skændes, så det brager, 

er forholdet mellem SFs Özlem Cekic og Liberal 

Alliances Joachim B.Olsen alligevel i en liga for sig.

Det viste de to kamphaner endnu en gang i går 

eftermiddags. Her havde Özlem Cekic arrangeret, 

at Joachim B.Olsen skulle møde, hvad hun anser 

som et eksempel på en fattig i Danmark.

Det skete, efter at Joachim B. Olsen har udtalt, 

at der ikke findes fattige i Danmark. Efter debat-

ten hos 36-årig Carina, der er enlig mor på kon-

tanthjælp i København, gik diskussionen amok i 

gården, hvor kvinden bor.

- Du er ligeglad med de fattige i vores samfund. 

Du er ultraliberalist og ønsker kun at tilgodese de 

rigeste med skattelettelser. Vi har to vidt forskel-

lige menneskesyn, lød det fra Özlem Cekic i et to-

neleje, der ikke ligefrem emmede af forsonlighed.

- Drop det der med menneskesyn. Hvorfor er 

det altid, at du skal betvivle mit menneskesyn og 

hævde dit eget. 

Besøg hos en kontanthjælpsmodtager

Forud var gået en halv times diskussion mellem 

politikerne og Carina, der har været på kontant-

hjælp i adskillige år. Grundet kontanthjælpsloftet 

får hun - ifølge hende selv - 15.728 kr. udbetalt om 

måneden incl. kontanthjælp, boligsikring og bør-

nepenge, der skal dække alle udgifter.

- Jeg synes, det er ydmygende, at jeg nogle gan-

ge må bede min familie om hjælp til at købe nye 

sko til min søn. Som mor føler jeg det dybt flovt, 

at jeg skal bede andre om hjælp, sagde hun til de 

to politikere.

Joachim B.Olsen synes til gengæld, at Carinas 

rådighedsbeløb er fair.

- Vi er nødt til at holde fast i, at staten kun har 

penge til at give dig, fordi de opkræver dem fra an-

dre, der går på arbejde. Jeg mener, du har råd til et 

anstændigt liv, når jeg ser på dit budget, sagde han.

Det fik Özlem Cekic helt op i det røde felt.

For langt ude

- Ej, du er simpelthen latterlig, Joachim. Mener du 

ikke, at det er nedværdigende, at en mor ikke selv 

kan købe en par sko til sin søn. Det er simpelthen 

langt ude, harcelerede Özlem Cekic.

- Vi tilhører simpelthen to yderfløje i dansk po-

litik, konkluderede Özlem til sidst.

Den nye regering har med den nye finanslov af-

skaffet kontanthjælpsloftet, men det er uvist, hvor 

meget mere om måneden Carina får efter nytår.

     DU ER LATTE RLIG, JOACHIM

SFs ÖZLEM CEKIC og Liberal Alliances Joachim B. 

Olsen skændtes højlydt om fattigdom i Danmark
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B.T. i går.

- Jeg må bare sige, at jeg ikke 

nåede at tjekke hendes tal 

ordentlig, siger Özlem Cekic, 

efter at hun havde inviteret 

Joachim B. Olsen på besøg 

hos en ’fattig’.

Foto: Keld Navntoft
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1 København, kl. 9.30: I Østre Landsret starter an-

kesagen mod fodboldtossen, der løb på banen 

under en landskamp mod Sverige i 2007. Han 

blev i byretten pålagt at betale 900.000 kroner i 

erstatninger.

Fodboldtossens ankesag København, kl. 12: Højesteret afsiger dom i 

sagen, hvor faderen til en ung mand, der blev 

skudt og dræbt af politiet i december 2001 i Tilst 

ved Aarhus, har anfægtet, at betjentene skød i 

lovligt nødværge.

Dom om politiskud

FATTIG-KRIGEN

Af JAMES KRISTOFFER MILES 

og MORTEN MÆRSK

S
tatsministeren vil ikke 

sætte beløb på, hvornår 

danskere lever i fattig-

dom. I hvert fald ikke endnu.

Det kom frem i går, da Hel-

le Thorning-Schmidt på sit 

ugentlige pressemøde blev 

bombarderet med spørgsmål 

om, hvorvidt regeringen vil 

defi nere, hvor en fattigdoms-

grænse skal ligge.

Flere af spørgsmålene dre-

jede sig om, hvorvidt Hel-

le Thorning-Schmidt mente, 

at Özlem Cekic’ eksempel på 

en fattig dansker, Carina, rent 

faktisk var fattig, når hun hver 

måned havde en indtægt på 

15.728 kroner efter skat til 

sig selv og sin hjemmeboen-

de søn.
- Jeg kender ikke hendes 

situation (Carina, red.), men 

intet menneske skal være på 

kontanthjælp i 20 år, lød det 

korte svar.

Skal ikke beslutte det i dag

B.T. fremlagde imidlertid 

Arbejderbevægelsens Er-

hvervsråds (AE) egne tal for 

statsministeren. AE anbefa-

ler, at der indføres en fattig-

domsgrænse på 12.774 kro-

ner efter skat for en familie 

på to.
Skal en eventuel fattigdoms-

grænse så være på 12.700 kro-

ner eller 15.700 kroner, som 

Özlem havde fundet frem til?

- Det giver ikke mening at 

udvikle en fattigdomsgrænse 

her på pressemødet. Det er 

noget, vi er optaget af, men 

vi skal ikke beslutte os for en 

grænse i dag. Vi vil diskute-

re det i regeringen, lød svaret 

fra Helle Thorning-Schmidt.

Helle Thorning-Schmidts 

egen social- og integrations-

minister, Karen Hækkerup 

(S), var dog mere konkret, da 

hun i aftes blev spurgt til fat-

tigdomsgrænser af jp.dk:

- Jeg har meget svært ved 

at se for mig, at man kan kalde 

nogen fattig, der har en ind-

tægt efter skat på 15.700 kr.

Thorning ville ikke 

sætte tal på fattigdom

Ring til eller chat med Joachim 

B. Olsen og Özlem Cekic, når de 

besøger 
i dag kl. 11 til 12        FINDES DER FATTIGE I DANMARK?

be

grænse så være på 12.700 kro f

e 
12

eller ring tlf. 70 33 1234 fra kl. 11g
g

Følg med og stil spørgsmål ved at gå ind på www.bt.dk/livechat 

- Det giver ikke mening at udvikle 

en fattigdomsgrænse her på pres-

semødet, sagde Helle Thorning-

Schmidt i går på det ugentlige 

møde med statsministeren.

 
Foto: Keld Navntoft
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Per Nyholmper.nyholm@jp.dk

ler man skrider derud, hvor Israels

sande venner, ikke at forveksle

med Israels påståede og ofte højt

råbende venner, må give op.

Israels prekære stilling blev for

nylig afsløret endnu engang, da

styret i Jerusalem ville afskære 

palæstinenserne fra medlemskab

af Unesco. Da dette ikke lykkedes,

trak man sig fornærmet tilbage

ledsaget af USA, som således ude-

lukkede sig fra den FN-organisati-

on, der mere end nogen anden

skal være de frie meningers forum.

For at gøre ondt værre fremskyn-

dede Israel desuden den jødiske

kolonisation af de besatte områder

og standsede overførslen af penge

tilhørende styret i Ramallah. Det

hele ligner et unødvendigt neder-

lag for demokratiet og viser, at pre-

mierminister Netanyahu gør sit

yderste for at sabotere den såkald-

te tostatsløsning.Graver den jødiske stat sin egen

grav? Det ser sådan ud. Samtidig

nærmer unge reforminteresserede

arabere sig den reelt eksisterende

verden, inspireret ikke mindst af

Tyrkiet. Omvæltningen vil tage år,

men det går –bortset fra Is-rael – i dengode ret-ning.

DebatJourhavende:
Jourhavende: Flemming Østergaard og Birgitte Thykjær Greve - debat@jp.dk

Chefredaktion: Jørn Mikkelsen (ansvarshavende) og Henrik Thomsen

Direktion: Lars Henrik Munch (administrerende)

Udgiver og tryk: JP/ Politikens Hus A/S

Grøndalsvej 3, 8260 Viby J. Telefon 87 38 38 38. Se også side 2

Folketingsmedlem Özlem Cekic fra SF ønskede maksimal op-

mærksomhed, og det fik hun. Joachim B. Olsen fra Liberal

Alliance havde provokeret hende med en lidt plat udtalelse

om en ikke eksisterende fattigdom i Danmark, og nu skulle

han under stor og veltilrettelagt mediebevågenhed konfron-

teres med den yderste nød ude i den virkelige verden. Det vi-

ste sig, at den repræsentant for den yderste armod, som Öz-

lem Cekic og hendes hjælpere havde fundet frem, havde en

indtægt på 15.720 kr. om måneden, boede med sit barn i en

lejlighed til 7.400 kr. og efter betaling af faste udgifter inkl.

afdrag på gæld havde 5.831 kr. til overs inkl. penge til ciga-

retter og fodbold.
Det var tydeligvis et dårligt og ikke helt repræsentativt ek-

sempel på den yderste armod i Danmark anno 2011, og Öz-

lem Cekic fik da også meget hurtigt efter den stort oprekla-

merede seance travlt med at beklage sin fadæse.

Men sagen slutter ikke der, for tilbage står spørgsmålet,

hvor lidt man så skal have for at kunne betegnes som fattig,

og først og fremmest står sagen som et tindrende klart ek-

sempel på det delte samfund og den samfundsopfattelse, der

hersker blandt ledende politikere.

I den verden, som Özlem Cekic ser, er man som udgangs-

punkt pr. definition fattig, når man lever af offentlige 

ydelser, og når man har lønnet arbejde eller ernærer sig som

selvstændig erhvervsdrivende, er man det ikke. Der er nok

en del lavtlønnede, men hårdt arbejdende lønmodtagere og

en hel del hårdt arbejdende selvstændige erhvervsdrivende,

der må gøre sig lidet flatterende tanker om niveauet i den

politiske debat. Det siger sig selv, at man ikke meningsfyldt

kan anlægge de samme kriterier, som man eksempelvis gør i

det centrale Afrika, hvor det drejer sig om overhovedet at

overleve. Det siger sig selv, at økonomien er en belastning

for en familie, som ikke har råd til at lade sine børn deltage i

udgiftskrævende fritidsaktiviteter på lige fod med kammera-

terne. Den slags afstedkommer truende social isolation, som

på langt sigt er ødelæggende. Der er utvivlsomt både famili-

er, enlige og enlige forsørgere, som har vanskeligt ved at få

hverdagen til at hænge sammen økonomisk. Et velfærds-

samfund er kendetegnet ved, at det tager hånd om sine sva-

geste medborgere, og dette grundlæggende hensyn må ikke

sættes over styr på grund af en debat, der er kørt af sporet.

Men for at sikre samfundets svageste er det imidlertid nød-

vendigt at tale rent ud og erkende, at der også blandt visse

kontanthjælpsmodtagere trives en krævementalitet, som ak-

tivt understøttes af velmenende politikere som Özlem Cekic

og kolleger i det politiske miljø, hvor hun færdes.

Selv om Özlem Cekic erkender, at hendes eksempel var

dårligt valgt, er det en kendsgerning, at masser af familier,

enlige og enlige forsørgere modtager så rigelige sociale ydel-

ser, at de intet økonomisk incitament har til at påtage sig et

lavere lønnet arbejde og forsørge sig selv og deres familier. 

Den kvinde, som Özlem Cekic havde udset sig som sym-

bol på fattigdommen, har ifølge det oplyste levet af sociale

ydelser de seneste 20 år, og det repræsenterer et andet grund-

læggende problem. I stedet for at betale hende for passivitet

burde samfundet have sørget for, at hun kom tilbage på ar-

bejdsmarkedet, eventuelt i skånejob, som svarede til hendes

formåen. Ligesom velfærdssamfundet har pligt til at tage

hånd om sine svageste, har samfundet også pligt til at støtte

den grundlæggende menneskelige egenskab, der hedder

drift til selvopholdelse ved egen hjælp.

De fattige

WIEN
Intet er nemmere end at blive for-

skrækket over, hvad der foregår i

Mellemøsten – og ganske mange

debattører bruger denne forskræk-

kelse til at bagtale muslimer i al-

mindelighed samt arabere i særde-

leshed. Hvorfor kan de ikke være

som os, og hvis de er iblandt os,

hvorfor rejser de ikke hjem til Mel-

lemøsten eller Nordafrika? Sådan

lyder klagesangen i Grundtvigs og

Brandes’ fædreland, hvor man nok

kunne håbe på mere åbensind og

mere viden.Personligt er jeg opmuntret af

begivenhederne. Den arabiske re-

volution kræver menneskeliv, men

menneskene kæmper videre. De er

ikke længere til at standse. Snarere

er det, som om de inspirerer de-

monstranter fra Athen til New

York. Forleden læste jeg til min

overraskelse, at universiteterne i

Saudi-Arabien nu dimitterer flere

kvinder end mænd. Sådan! Selvbe-

vidst kræver man frihed og rets-

statslige tilstande.
I Tunesien er de gamle magtha-

vere væk og et første så godt som

eksemplarisk valg gennemført. I

Egypten er den af Vesten og Israel

så tilbedte diktator Mubarak afløst

af et militærråd, der hen over vin-

teren forestår fire eller fem, indtil

videre frie valg og har stillet i ud-

sigt, at det inden næste sommer

vil vige for vinderne. Syrien er en

tragedie, som Den Arabiske Liga

gør sit bedste for at standse. Finder

præsident Assad i Damaskus ikke

snarest en udvej – og denne udvej

hedder demokrati eller noget nær

demokrati - vil det gå ham, som

det gik Muammar Gaddafi i Liby-

en, endnu et arabisk land, der er

ved at komme politisk på fode. Fra

golfstaterne til Marokko gøres

fremskridt.Vesten har i betragtning af sin

årelange støtte til Mellemøstens

despoter ingen ret til at gribe ind i

disse opgør. Allerhøjst kan man

som i Libyen give flystøtte til en

igangværende folkelig opstand. Er-

faringen fra Irak må være, at Syri-

en skal man holde sig fra. At Ven-

stres udenrigspolitiske ordfører,

Søren Pind, hepper til atomkrig

mod Iran siger mere om idioti i det

forhenværende regeringsparti end

om indsigt i den modstandskraft,

som et tusindårigt kulturrige med

knap 80 millioner indbyggere be-

sidder. I regnskabet indgår, at Vesten

må respektere, at nye folkeligt ind-

satte regeringer vil stille sig væ-

sentligt mere kritisk end fortidens

diktaturer til den vedvarende isra-

elske besættelse af vidtstrakte pa-

læstinensiske territorier. Israel sty-

ret af ekstreme nationalister, fana-

tiske bosættere og religiøse funda-

mentalister, står i en skæbnetime.

Enten opgiver man de i 1967 erob-

rede områder, Østjerusalem inklu-

sive, og lader palæstinenserne op-

rette deres egen, suveræne stat, el-

UNDERVEJS

Den gode retning

Den arabiske revolution kræver 
menneskeliv, men

menneskene kæmper 
videre.

Hvem sagde social lighed? I hvert fald ikke transportministe-

ren. Med den ene hånd plukker han passagererne, mens han

med den anden vil øge honorarerne til DSB’s bestyrelse.

Leder – i Information

kronikken
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F
relsens Hær har denne jul oplevet det stør-

ste antal ansøgninger om julehjælp nogen-

sinde. Vi har i år modtaget mere end 12.000 

ansøgninger om julehjælp. Det er næsten en 

fordobling i antallet siden 2007. Frelsens Hær har i 

år uddelt hjælp til mere end 8.000 familier. Alligevel 

har Frelsens Hær og andre organisationer oplevet, at 

det har været sværere end tidligere at skaffe midler 

til julehjælpen.

Det massive antal ansøgninger om julehjælp 

kom på et tidspunkt, hvor fattigdom var et stort 

tema i medierne. Det faldt sammen med en fattig-

domsdebat, der kørte af sporet. Retorikken har væ-

ret hård, og de fattigste familier i Danmark har stået 

for skud og oplevet en mistænkeliggørelse af, om de 

egentlig er fattige nok, og om de ikke bare skulle se at 

få sig et arbejde.

Den såkaldte Carina-sag har skygget for det 

faktum, at der er mere end 234.000 personer, der 

ifølge bl.a. AE-Rådet lever under OECDs fattigdoms-

grænse, hvilket Carina ikke gjorde. De fattige findes 

i Danmark. Stort set alle de familier, der modtager 

julehjælp har færre penge end Carina.  Rigtig mange 

har 3.000-4.000 kr. om måneden i rådighedsbeløb. 

Der findes også familier, som har langt mindre. Der 

findes endda familier, som har et budget, der begyn-

der i minus hver måned. Det resulterer så i, at de hver 

måned må vælge mellem om det er el, husleje eller 

en anden regning, de ikke skal betale denne måned.

D
er har været megen fokus på kontanthjæl-

pen, men de fattigste lever på andre ydel-

ser, som f.eks. starthjælp eller også er de 

ramt af 225-timers reglen og får frataget 

kontanthjælpen. De fleste, der modtager julehjælp, 

er enlige forsørgere på overførselsindkomster, men 

der er en gruppe, som vi ser på med stigende bekym-

ring. Det er par, hvor den ene part har et lavtlønsjob 

og hvor den anden ikke er i arbejde, men er udeluk-

ket fra kontanthjælp på grund af partnerens forsør-

gelsespligt. Denne gruppe familier har i praksis ofte 

et lavere rådighedsbeløb end par, hvor begge er på 

kontanthjælp.

Frelsens Hær fik for nylig lavet en ekstern evalu-

ering af vores familiearbejde. Evalueringsrapporten 

var interessant læsning, fordi den afslørede, at selv 

folk med stor erfaring inden for det sociale område 

blev overrasket over problemets omfang. De skrev 

bl.a.:
»Før man sidder der, møder familierne, hører hi-

storierne og får hverdagsbillederne på deres virke-

lighed. Før man ser menneskene bag alle begreber-

ne: kaosfamilie, fattige familier, socialgruppe 4 og 5 

og familier på kanten af samfundet, så kan det være 

svært at forstå, hvor store sociale problemer, der er 

tale om, og hvor fattig man faktisk kan være – også i 

Danmark.«(SPUK rapport s.50)

De familier, der her er tale om, er familier, hvis 

hverdag er præget af afsavn og afbud. De melder 

afbud til skoleudflugter. De melder afbud til bør-

nefødselsdage, for de har ikke råd til at tage en gave 

med. De inviterer ikke venner med hjem. De har 

ikke råd til at deltage i sports- og fritidsaktiviteter. 

Forældrene går ikke til tandlæge og mange undla-

der at købe lægeordineret medicin. Der er masser af 

familier i Danmark, der lever på mindre end et ek-

sistensminimum, og det er på grund af dem, at jeg 

har været ked af, at debatten har handlet mere om, 

hvordan vi gør de fattige fattigere end om, hvordan 

vi bedst muligt hjælper de fattigste familier og inklu-

derer dem i vort samfund.

Fattigdomsdebatten har handlet meget om, 

hvorvidt det kan betale sig at arbejde, men vi er lige 

nu i en situation, hvor der er masser af personer, som 

er raske og rørige og gerne vil arbejde, men der er 

Lad os tale om de virkelig fattigeFattigt. Folk bærer selvfølgelig selv et ansvar, men det fritager os ikke fra vo-

res pligt til at hjælpe dem. Hvis vi ser en mand, der er ved at drukne, så går vi jo 

heller ikke forbi, mens vi råber til ham, at han skulle have lært at svømme .

AF LARS LYDHOLM

INFORMATIONS- OG FORVALTNINGSCHEF I FRELSENS HÆR

ikke noget arbejde til dem. Diskussionen er vigtig, 

men løsningen er ikke at gøre de fattige fattigere.

D
er er ingen, der drømmer om at blive et 

socialt tilfælde. For langt størstedelen af 

de familier, som Frelsens Hær har kontakt 

til, er arbejde ikke et reelt alternativ. Fami-

lierne har mange andre udfordringer end manglen-

de beskæftigelse. Det er familier, hvis liv er præget 

af stress, personlige og familiære vanskeligheder, 

isolation og til tider kaos. Det er kendetegnende, at 

mange af familierne lever med en diagnose enten 

hos forsørgeren selv eller hos et eller flere af bør-

nene. Det er familier, som lever med flere former for 

samtidige belastninger. Belastninger i form af dårlig 

økonomi, psykisk og fysisk handicap, vold, diagno-

ser, alkohol, anbringelser etc. For disse familier er 

vejen tilbage til arbejdsmarkedet lang, og for nogle 

vil den også være for lang.

Den egentlige skandale i den såkaldte Carina-sag 

er, at vedkommende har været på kontanthjælp i 

20 år. Jeg tror, at det kan lykkes at hjælpe nogle af de 

svageste ind på arbejdsmarkedet, men det kræver 

en ekstra indsats. Frelsens Hær har f.eks. kørt et be-

skæftigelsesprojekt på Nørrebro, hvor det lykkedes 

at få 56 procent af brugerne i job eller uddannelse. 

Resultatet af den normale ordinære indsats overfor 

en tilsvarende målgruppe er 6 procent. Så det kan 

lykkes, hvis folk får den hjælp og opbakning, som 

de har brug for til at overvinde de barrierer, som de 

kæmper med. Og derfra, hvor jeg ser det, er det den 

vigtigste diskussion: hvordan vi bedst hjælper ar-

bejdsløse til at få arbejde og syge til at blive raske. Jeg 

mener, at det er langt vigtigere end den diskussion, 

der har kørt i medierne her i december.

Den seneste fattigdomsdebat har også kredset 

om temaet skyld. Det ligger lige under overfladen i 

debatten om, hvorvidt det kan betale sig at arbejde. 

Til tider bliver spørgsmålet så rejst direkte – jamen 

er det ikke folks egen skyld, at de er fattige? I nogle 

tilfælde må man sige jo, det er folks egen skyld og ud-

tryk for nogle uheldige valg i liv
et. Folk bærer selv-

følgelig selv et ansvar, men det fritager os ikke fra 

vores pligt til at hjælpe dem. Hvis vi ser en mand, der 

er ved at drukne, så går vi jo heller ikke forbi, mens 

vi råber til ham, at han skulle have lært at svømme 

inden han faldt i. Vi rækker ham da en hånd og 

trækker ham op, og bagefter kan vi så lære ham at 

svømme. Spørgsmålet om skyld har jeg også fået 

stillet mange gange i december i forbindelse med ju-

lehjælpen. Til det er der at sige, at det kan godt være, 

at mor eller far har truffet nogle uheldige valg, men 

det er jo aldrig børnenes skyld, og julehjælpen giver 

vi for børnenes skyld, så de kan fejre en juleaften, 

der minder lidt om deres kammeraters.

Men debatten har også været afsporet på andre 

måder. Fattigdom i Danmark er flere gange blevet 

sammenlignet med fattigdom i udviklingslande. 

Men medmindre man ønsker at leve i et udviklings-

land, giver det ikke mening at sætte standarder efter 

det – hverken når det kommer til fattigdom, sund-

hed, infrastruktur eller andet.

D
e kan da bage selv, lød det lidt friske ud-

sagn fra Joachim B. Olsen på et tidspunkt. 

Man kan selvfølgelig fortsætte den tan-

kegang ad absurdum at sige, at så kan de 

fattige tage deres børn ud af institutionerne, så kan 

de lave familiehygge og bage sammen med foræl-

drene. Nu de er i gang, så kan de også tage familiens 

ældre ud af plejehjemmet, så bliver det en stor fami-

lie, men spørgsmålet er, om det er et sådant sam-

fund, som vi ønsker os? Den sørgelige kendsgerning 

er desværre, at det ikke engang er alle fattige i Dan-

mark, der kan bage. Det forudsætter nemlig, at man 

har en ovn, og at der ikke er lukket for strømmen, og 

at man ikke er ved at blive smidt ud af lejligheden.

Mit juleønske er, at vi må tage den reelle fattig-

dom i Danmark alvorligt, og at fattigdomsdebatten 

kommer til at fokusere på, hvordan vi indretter vo-

res samfund bedst muligt, så så mange voksne og 

børn ikke behøver at have så meget at kæmpe med. 

Lad os få fastsat en egentlig fattigdomsgrænse, så vi 

ikke er afhængige af tilfældige cases.

Jeg vil gerne sende en julehilsen til Carina, som 

har måttet udstå meget i debatten. For selvom man 

er over den uofficielle fattigdomsgrænse, så er 5.000 

kr. om måneden ikke meget, hvis man har været 20 

år på kontanthjælp. For på et tidspunkt skal komfu-

ret skiftes, møblerne er slidt op …

Den sørge-

lige kends-

gerning er 

desværre, 

at det ikke 

engang er 

alle fattige 

i Danmark, 

der kan 

bage. Det 

forudsæt-

ter nemlig, 

at man har 

en ovn, og 

at der ikke 

er lukket 

for strøm-

men, og at 

man ikke er 

ved at blive 

smidt ud af 

lejligheden.

TEGNING:  CLAUS BIGUM
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DET SKER I DAG
Det Kongelige Teater: Kristian Halken (billedet) 

er klar til at træde ind i den sygemeldte Henning 

Jensens rolle som pastor Manders, når der i af-

ten er premiere på Gengangere. I andre roller ses 

Kirsten Olesen, Nicolas Bro og Morten Suurballe.

Gengangere – omsider

 ■ Tekst og foto:

H
er er de så. De fattige, de 

uarbejdsdygtige, de psy-
kisk syge og misbruger-

ne, der i fl ere uger har været om-
drejningspunktet for en ophedet 

politisk debat.
Den røde løber er rullet ud. 
170 mænd og kvinder fra Kø-
benhavns herberger og være-
steder går om bord på Oslobå-
den i Københavns Havn. Flere 
af dem halter og må støtte sig 
til hinanden og deres med-
bragt stokke.Om bord venter hele den 

smilende besætning i fuld uni-
form. Et østeuropæisk band 
spiller ’White Christmas’. 
En buffet med alt hvad hjer-
tet begærer af sild, fl æskesteg 
og brunede kartofl er damper i 
restauranten. På bordene står 
der en øl og en snaps til hver.
Alt sammen helt gratis. 

Nu er det deres tur til at 
blive fodret. Og der bliver ta-
get godt fra fadene. En meget 
tynd mand med skægstub-
be og hættetrøje fl yver i pen-
dulfart mellem buffeten og sit 
bord.

Der ER fattige i Danmark
52-årige Jan Hansen har valgt 
en anden taktik. Med rå be-
slutsomhed fylder han to tal-
lerkener med oksesteg, medi-
sterpølse, sylte, rullepølse og 
fl æskesteg.- Jeg er hundrede pct. uar-

bejdsdygtig. Jeg har diabetes 

2 og har haft tre blodpropper, 
fortæller Jan Hansen, der på 
grund af ’uheldige omstæn-
digheder’ mistede sin lejlig-
hed i Rødovre og fl yttede på 
herberg.

Ingen af de fem personer, 

B.T. taler med, sover på ga-
den, og kun én anser sig selv 
for at være fattig. Men en ting 
er alle enige om: Joachim B. Olsen fra Libe-

ral Alliance er ’skudt i hove-
det’ når han siger, at der ikke 
fi ndes fattige mennesker i 
Danmark.- Jeg har været på fem for-

skellige herberger, og jeg kan 
bare sige, at Joachim B. Ol-
sen har intet set af den under-
grund, der fi ndes i de danske 
storbyer, siger Jan Hansen.

Mia Sørup, sekretariats-
chef i Missionen for Hjem-
løse, mener, at deltagerne på 
Oslobåden er fattige, selvom 
fl ere af dem er på relativt høje 
overførselsindkomster.

- Det er socialt fattige men-
nesker. De har misbrugspro-
blemer, boligproblemer, gæld 
og psykiske lidelser, der dul-
mes med misbrug. Her får de 
en julefrokost sammen med 
deres kammerater, på samme 

måde som du og jeg gør, siger 
Mia Sørup.DFDS Seaways har sponso-

reret både mad, musik og bus-
transport til arrangementet.

- Vi har længe haft et sam-
arbejde med Missionen for 
Hjemløse, og der ligger ikke 
noget bevidst fravalg af andre 
grupper i, at vi støtter dem. 
For os er det fantastisk at se 
den varme og glæde, sådan en 
julefrokost giver. Det er no-
get, der gør kollegerne stol-
te, siger Kim Heiberg, dansk 
salgsdirektør i DFDS Sea-
ways:

De ansatte på Oslo-fær-
gen  arbejdede gratis og har 
på egen hånd samlet ind til ga-
ver til de hjemløse. jvl@bt.dk

 VI ER IKKE  
 FATTIGE  

  SKÅL I SKIBET: 170 hjemløse fik 
 mad, snaps og gaver på Oslobåden  

Af Jesper Vestergaard Larsen og 

Claus Bech

» Jeg har været på fem forskel-
lige herberger, og jeg kan 

bare sige, at Joachim B. Olsen 
har intet set af den undergrund, 

der fi ndes i de danske storbyer
Jan Hansen, hjemløs
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FATTIGDOM
S

Fire store frivillige sociale

hjælpeorganisationer

tager nu til genmæle i

fattigdomsdebatten,

som de mener er kørt 

helt af sporet.

Red Barnets generalsekre-

tær, Mimi Jakobsen, vil ikke

acceptere, at de 65.000 fattige

børn i Danmark drukner i den

aktuelle fattigdomsdebat.

Debatten blev sat i gang,

da SF’eren Özlem Cekic som

eksempel på en fattig dansker

fandt en kontanthjælpsmod-

tager, der udover kontant-

hjælpen på 9800 kroner får

5900 kroner i boligstøtte og

børnepenge om måneden.

– Det kan ganske enkelt

ikke passe, at bare fordi en poli-

tiker kommer til at vælge et for-

kert eksempel, så skal vi igen til

at diskutere, hvorvidt der fin-

des fattige eller ej, siger gene-

ralsekretær Mimi Jakobsen.

Hun henviser til undersø-

gelser, som viser, at der målt

ud fra OECD’s fattigdoms-

grænse er 65.000 fattige børn

i Danmark.

– Bunden for debatten er

nået. De 65.000 fattige børn

er jo ikke bare noget, nogle

har fundet på. Det er drenge

og piger, der tilfældigvis er

født af forældre, der af en el-

ler anden årsag ikke har pen-

ge nok til at få hverdagen til at

hænge ordentligt sammen.

Det er børn, som Red Barnet

møder året rundt, landet

over, i familieklubber, på fe-

rielejre og i venskabsfamilier,

siger Mimi Jakobsen. 

En lignende kritik lyder fra

Dansk Folkehjælp, Mødre-

hjælpen og Frelsens Hær.

»I den verserende debat

om fattigdom og fattigdoms-

begrebet sammenlignes fat-

tigdom i Danmark med ek-

sempelvis fattigdom i Afrika,

men ligesom vi ikke sætter

standarder for vores sund-

hedsvæsen efter standarden i

ulande, så kan og må livsvil-

kårene i et velfærdssamfund

ikke sammenlignes med livs-

vilkårene i ulande«, siger de

tre organisationer i en fælles

udtalelse.

Organisationerne efter-

lyser, at der kommer en

dansk fattigdomsgrænse nu.

Debat · Kommentar side 9

Red Barnet: Debat er skæv
Lørdag 3. december 2011
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Samtidig med at rækken af private ju-

lehjælpsorganisationer enstemmigt

melder om en voldsom stigning i an-

tallet af ansøgere til julehjælp, har vi

fået en diskussion om, hvor vidt der

overhovedet er fattige i Danmark.

På baggrund af et enkelt eksempel

på en kontanthjælpsmodtager, som har

råd til både smøger og hundemad, for-

søger Liberal Alliance og resten af blå

blok at aflive enhver debat om fattig-

dom i Danmark. Ifølge dem er proble-

met, at kontanthjælpen er så lukrativ, at

det slet ikke kan betale sig at arbejde.

Lad os lige slå fast, at der er

234.000 mennesker i Danmark, der

lever under OECD’s fattigdomsgræn-

se. 65.000 af dem er børn. 

Selvfølgelig er der ikke tale om fat-

tigdom og nød, som vi ser i Etiopien

eller Somalia, hvor mennesker dør af

sult. Der er tale om mennesker, som

er fattige i forhold til den almindelige

levestandard i Danmark. 

De allerfattigste er familier på

starthjælp og andre af de nedsatte

kontanthælpssatser. En undersøgel-

se, analyseinstituttet CASA lavede

sidste år, viser, at en flygtningefamilie

på starthjælp med tre-fire børn har et

rådighedsbeløb på mellem 3000 og

5000 kroner om måneden, når der er

betalt skat, husleje og de helt nødven-

dige faste udgifter. 

Det betyder, at der er mellem 100

og 170 kroner om dagen til at betale

for mad, tøj, transport og fritidsaktivi-

teter for fem eller seks personer. En-

hver kan sige sig selv, at der ikke er

råd til andet end discountmad og tøj

fra genbrugsbutikken. Fornøjelser er

en uhørt luksus. 

FATTIG BARNDOM

Fattgdommen i disse familier rammer

især børnene. De fortæller om en

barndom, hvor de er udelukket fra an-

dre børns fællesskab, fordi de ikke har

råd til at betale for eftermiddagsmaden

i fritidshjemmet, gå i biografen med

vennerne eller til fodbold, invitere ven-

ner hjem til middag, tage med på stu-

dietur eller holde børnefødselsdag. 

Starthjælpen blev indført i 2002.

Den er 35 procent lavere end kon-

tanthjælpen, som indtil da havde væ-

ret den laveste ydelse i det danske so-

ciale system. Det rykkede grænsen

for, hvad vi vil være bekendt at lade

mennesker, som ikke kan forsørge

sig selv, overleve for.

Argumentet var dengang, at det

skal kunne betale sig at arbejde. Det

er det samme vi hører i dagens debat.

Logikken er, at hvis man forarmer

mennesker, bliver de tvunget til at

finde sig et job, og bliver parat til at

acceptere selv meget ringe løn- og ar-

bejdsforhold. 

Men undersøgelser viser, at fattig-

gørelse kun får en lille del af start-

hjælpsmodtagerne i arbejde. Hoved-

parten synker bare dybere ned i elen-

digheden og bliver fastholdt i en ond

cirkel, som det bliver endnu sværere

at komme ud af.

I øvrigt viser nye tal, at 96,8 pro-

cent af danskerne i arbejde har en ge-

vinst på mere end 1000 kroner om

måneden ved at arbejde frem for at

være på kontanthjælp.

INGEN VIL ANSÆTTE

Det er jo også en betingelse for at

kunne komme i arbejde, at der er et

arbejdsmarked, som er parat til at an-

sætte en. 

Mange af starthjælpmodtagerne

er kendetegnet ved dårlige dansk-

kundskaber og traumer på grund af

krig og nød. 

I den brede gruppe af kontant-

hjælpsmodtagere har mange psyki-

ske og sociale problemer. Her gem-

mer sig også en stor gruppe, der blev

ramt af ungdomsarbejdsløsheden i

80’erne. De kom aldrig ud på arbejds-

markedet, men blev hængene i kon-

tanthjælpssystemet. Når mennesker

oplever over længere tid, at der ikke

er brug for dem, kan det smadre de-

res arbejdsevne.

Det er ikke mennesker med de

her problemer, arbejdsmarkedet står

i kø for at ansætte. Især ikke i en tid,

hvor vi igen oplever stigende arbejds-

løshed og kravene til den enkelte er

tårnhøje. 

Det er befriende, at den nye rege-

ring nu afskaffer de mest fattig-

domsskabende satser og giver kon-

tanthjælpsmodtagere lov til at holde

ferie ligesom alle andre mennesker.

Det er til gengæld yderst negativt at

høre socialministeren tale om, at vi

skal gøre op med krævementalite-

ten.
Problemet er ikke, at kontant-

hjælpsmodtagerne stiller urimelige

krav. Problemet er, at der bliver stillet

spørgsmålstegn ved, om samfundet

har et ansvar for at sikre et rimeligt

eksistensgrundlag for dem, som ikke

er i stand til at forsørge sig selv.

❝Selvfølgelig har vi ikke

fattigdom, som vi ser i

Etiopien og Somalia. Men

det ændrer ikke på, at der

er 234.000 danskere, som

lever under OECD’s

fattigdomsgrænse.

NYHEDSKOMMENTARHvornår er man fattig?

Fakta om fattige

• 234.000 mennesker i

Danmark lever under OECD’s

fattigdomsgrænse. Af dem er

65.000 børn. Ifølge OECD’s

fattigdomsgrænse er man

fattig, når man har en

indkomst under 50 procent af

medianlønnen. Medianløn er det

lønbeløb, som er det mellemste,

når lige mange lønmodtagere får

mere eller mindre end dette 

• Danmark har ikke en national

fattigdomsgrænse. VK-

regeringen afviste at lave

sådan en. Den nye regering

igangsætter næste år arbejdet

med at få en dansk

fattigdomsgrænse.

• Hvem får hvad? Eksempler

på månedlige satser før skat:

Kontanthjælp udeboende

under 25 år 6472 kroner

Kontanthjælpsmodtager over

25 år
10.044 kroner

Kontanthjælp forsørger over

25 år
13.345 kroner

Efter et halvt år på

kontanthjælp bliver man

omfattet af det såkaldte

»loft«, som lavere støtte.

Starthjælp udeboende under

25 år
5367 kroner

Starthjælp enlig over 25 år

6472 kroner

Starthjælp par med to børn

13.418 kroner

• Regeringen afskaffer nu

starthjælpen,

introduktionsydelsen,

kontanthjælpsloftet, 225-

timers-reglen og den såkaldte

500 kroners regel. 

Samtidig får kontanthjælps-

modtagere ret til at holde fem

ugers ferie om året. 

Fattige familier i kø for at hente

julehjælp hos Børnenes Kontor.

I Foto: Bille
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siden, folketingspolitiker Joachim B. 
Olsen (LA) i oktober sidste år var ved 
at få julehjælpen galt i halsen, er der 

blevet sagt og skrevet meget om fattigdom 
i de danske medier, og der har været delte 
meninger om, hvorvidt der overhovedet 
findes fattigdom i vores lille land.

Nogle synes, det er en hån mod sultende 
tredjeverdensborgere at tale om fattigdom 
i et af verdens mest velstående lande, 
mens andre står fast på, at der er en række 
borgere i Danmark, der har så få midler, at 
de reelt kan betragtes som fattige. 

Nyhedsbrevet har taget kontakt til to 
professorer, der inden for hver sit fag er i 
berøring med fattigdomsbegrebet. 

Jørgen Elm Larsen, professor ved socio
logisk Institut i København, har i en år
række beskæftiget sig med forholdene for 
de svageste grupper i den danske befolkn
ing. Han er ikke i tvivl om, at der er fattig
dom i Danmark og peger på, at det blandt 
andet skyldes de laveste overførselsind
komster.

”En stor del af de familier, der lever på 
de laveste sociale ydelser, lider afsavn i et 
sådant omfang, at man godt kan tale om 
fattigdom,” siger han.

Og selvom de laveste ydelser blev af
skaffet ved årsskiftet, findes der ifølge 
Jørgen Elm Larsen fortsat fattige blandt 
de borgere, der modtager det normale 
kontant hjælpsbeløb.

”Mange af dem, som er på almindelig 
kontanthjælp lider en række store afsavn,” 
siger Jørgen Elm. 

Står ikke alene
Peder Pedersen er professor i national
økonomi ved Aarhus Universitet og har 
beskæftiget sig med fattigdom både 
gennem sin stilling ved universitet og 
gennem sin tilknytning til sFI. Da vi spørger 
ham, om det ikke er problematisk at tale 
om fattigdom i et land som Danmark, svar
er han:

”Jeg synes ikke, det er svært at forlige 
sig med, at det der gør, at man oplever sig 
selv som fattig, er noget man definerer ud 
fra et fikspunkt i det samfund, man lever 
i. Men jeg er fuldstændig bekendt med, at 
der er nogle, der har svært ved, at ordet 
fattigdom bliver brugt. Ikke desto mindre så 
bruges det altså i stort omfang, også i mere 
faglige fora,” fortæller han.

De to professorer er sikre på, de ikke står 
alene med deres overbevisning, om at der 
findes fattigdom i Danmark. 

”Jeg mindes ikke at være stødt på for
skere, der har hævdet, at det ikke findes i 
Danmark,” siger Jørgen Elm, men pointerer, 
at der dog kan være forskellige holdninger 
til, hvordan fattigdom opgøres. 

Peder Pedersen henviser til, at både 
De økonomiske vismænd og Arbejder
bevægelsens Erhvervsråd bruger fattig
domsbegrebet på danske forhold.

Jørgen Elm hæfter sig desuden ved, 
at også de fleste danskere mener, at der 
findes fattigdom i Danmark. 

”Vi har spurgt befolkningen, hvad de 
mener, der er nødvendigt for ikke at leve i 
fattigdom. Vi har opstillet 19 forskellige in
dikatorer, og ved langt hovedparten af indi
katorerne mener over 60 procent – i nogle 
tilfælde op  til 100 procent  at disse afsavn 
bør man ikke lide i Danmark, hvis man skal 
leve et almindeligt, minimalt acceptabelt 
liv,” forklarer han.

Det sidste ord er sandsynligvis ikke sagt 
i debatten. Eksperterne er imidlertid ikke i 
tvivl: Der findes fattigdom i Danmark.

Af Mikkel Hesselbæk Andreasen

TEMA | FATTIGDOM

r en presset økonomi 
hvor Sverige og Norge ligger
på henholdsvis 48 og 53 pro-
cent. 

Byg flere ungdomsboliger
Tallene overrasker dog ikke
formanden for Danske Stu-
derendes Fællesråd, Mag-
nus Pedersen. – Det er retvisende, at un-

ge har en utrolig presset øko-
nomisk situation. Og det si-
ger jeg bestemt ikke for at
klynke. Vi vil bare gerne
kunne koncentrere os om vo-
res studie, så vi kan dygtig-

gøre os. Ellers går det ud
over vores samfund. Og det
er uretfærdigt for den, der i
fremtiden møder en læge,
som ikke havde tid nok til at
forberede sig ordentligt un-
der uddannelsen, siger han
og tilføjer: – En af de største udgifts-

poster for studerende, som
man også kan se i Sofies til-
fælde, er udgiften til bolig.
Den ville man kunne ned-
bringe markant, hvis man
byggede nogle flere ung-
domsboliger i de store byer. 
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Sofie er ikke fattig 
Man har ikke kunnet sige
Özlem Cekic, uden også at
nævne Joachim B. Olsen i
den seneste tids debat om
fattigdom i Danmark. Bølgerne er gået højt, når

den tidligere kuglestøders li-
beralistiske synspunkter er
braget sammen med Özlems
socialistiske holdninger i
diskussionen om, hvorvidt
kontanthjælpsmodtageren
Carina var fattig eller ej. Utrolig forkæletMen når det gælder den 22-

årige studerende, Sofie V.
Jensen, så er de to kampha-
ner helt enige. – Det her er et udtryk for

en klynker-mentalitet. Det

er en utrolig forkælet hold-
ning at tro, at samfundet
skal betale for alt, hvad man
foretager sig, imens man er
studerende, siger Joachim
B. Olsen (LA) og fortsætter: 

– I forvejen har vi her i
Danmark verdens højeste
uddannelsesstøtte, så hun

burde nok kigge lidt på,
hvordan studerende har det
i andre vestlige lande i stedet
for det navlepilleri. Danske
studerende har det altså ret
godt. 

I Özlem Cekics terminolo-
gi er Sofie V. Jensen heller
ikke fattig. – Studerende tæller fortsat

ikke med, når fattige skal de-
fineres. Det er en tilvalgt si-
tuation og i en kortsigtet pe-
riode. De kan jo se frem til en
god periode, når de er færdi-
ge. Jeg anerkender, at det
kan være rigtig svært at væ-
re studerende for nogle, men
der er langt fra forståelse til
at sige, at de er fattige, siger
hun. 

JOACHIM OG ÖZLEM ER HELT ENIGE: 

970 kroner. Det mangler endansk studerende på SU i
gennemsnit hver måned for

at kunne leve acceptabelt.
Det viser en udregning lavet

af UngdommensAnalyse-
Enhed tilbage i 2010. Derfor

kræver det fire måneders
studielån på årsbasis eller

en månedlig indtægt på1686 kroner før skat for at
holde budgettet. Herudover

kommer så ting som medi-
cin, møbler, elektronik, ferie

og transport. 

elånet
tte ned,RUC. 

Hun må tagesig sammen Jeg er også studerende
og fattig. Men det er jo

klart, man er fattig, når
man er studerende. SU’en er
lav, ja, men jeg er sgu da
glad for, at staten overhove-
det gider give penge, når
man er under uddannelse. 

I andre lande er det ens
eget problem – og nogle ste-
der skal man endda SELV
betale for uddannelsen og-
så! 

Louise L.

Det største problem for
hende, som man kan se

i hendes budget, er jo helt
klart hendes husleje. Jeg
forstår altså ikke, hvorfor
alle studerende i dag mener,
at de ikke kan bo på et kolle-
gium eller i en ungdomsbo-
lig. 

Nodwick B. 

Jeg synes, at hun skal
være taknemmelig for

det, hun får. Det var jeg, og
så må hun tage sig sammen,
ligesom vi andre gjorde. 

Bennie J. 

Jeg følte med hende,
indtil jeg så huslejen.

Flyt ind i et kollegieværelse
og spar mindst 1200 kroner.
Mange kollegier har inter-
net med i prisen nu om da-
ge, og man skal heller ikke
betale for el og varme, så
der er i mine øjne da mindst
1800 kroner at spare. 

Jesper H. 

Hvis du ikke engang
kan finde et studiejob,

så får du da først problemer.
når du er færdiguddannet! 

Nicklas R. 

Danmark har verdens
højeste SU. I Sverige er

SU langt mindre og resten
må lånes. En uddannelse
må være en investering i
fremtiden, ligesom når
håndværkersvenden inve-
sterer i at blive selvstændig.
En lille selvstændig, der har
brugt alle sine sparepenge
på at starte forretning, er
også fattig, indtil det forhå-
bentlig giver overskud. 

Hans P. 

Tja, hvis man er på SU,
så er man jo langt un-

der EU’s fattigdomsgrænse,
så studerende må jo være
fattige. Lasse H. 

De fleste studerende
vil jo helst bo lige ved

Rådhuspladsen i en trevæ-
relses lejlighed til 1200 kr, i
husleje. Samtidig vil de og-
så gerne gå i byen og feste
torsdag, fredag, lørdag og
søndag og helst gå på café
hver dag. Så hvis det ikke
kan løbe rundt, så må hun
spare, eller flytte hjem til
mor og far. peer J.

Sofies budgetFaste udgifter:Husleje: 3150 kr.El + varme: 400 kr.Telefon: 150 kr.Forsikring og fagforening: 100 kr.
Internet: 200 kr.Uddannelseskort: 460 kr.Tøjvask (vaskeri): 200 kr.Licens: 192 kr.I alt: 4852 kr.

Indkomst:SU: 4981 kr.Mor: 200 kr.I alt: 5181 kr.
Månedligt overskud: 329 kr.

 

Sofies budget Faste udgifter:Husleje: 3150 kr.El + varme: 400 kr.Telefon: 150 kr.Forsikring og fagforening: 100 kr.
Internet: 200 kr.Uddannelseskort: 460 kr.Tøjvask (vaskeri): 200 kr.Licens: 192 kr.I alt: 4852 kr.

Indkomst:SU: 4981 kr.Mor: 200 kr.SU-lån: 2897 kr.I alt: 8078 kr.Månedligt overskud: 3226 kr.
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– Danske studerende har det altså ret

godt, siger Joachim B. Olsen (LA). FOTO:

JENS DRESLING/POLFOTO – Studerende tæller fortsat ikke med,

når fattige skal defineres, siger Özlem

Cekic. FOTO: DITTE VALENTE/POLFOTO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Det her er etudtryk for enklynker-mentalitet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bogudgivelse: Med Dan Hammers bog ’Vi er 

hinandens lykkes smed’ får læseren indblik 

i Ståle Solbakkes karriere som fodboldspiller 

og senere træner for blandt andet FC Køben-

havn. 

Ny bog om Ståle

Af MORTEN MÆRSK 

og JAMES KRISTOFFER MILES

H
vad der lignede en sikker vinder-

sag for SFs socialordfører Özlem 

Cekic mod Joachim B. Olsen, 

hvorvidt der fi ndes fattige i Danmark, er 

endt som en kæmpe boomerang i nakken 

på SF´eren.

Özlem Cekic havde ellers stor fol-

kelig opbakning til sine synspunk-

ter om fattige danskere, da Liberal 

Alliance politikeren Joachim B. Ol-

sen udtalte, at der ikke fi ndes fatti-

ge i Danmark, og han brækker sig 

over dem, der påstår det modsatte.

Men et fælles besøg hos, hvad Öz-

lem Cekic anså som en fattig dan-

sker, er endt som et mareridt for 

SFeren.
Den ’fattige’ Carina får udbetalt 

ca. 15.700 kr. om måneden, hvilket 

har fået mange danskere til at rea-

gere skarpt mod Özlem Cekic’ fat-

tige person.

Det fi k Özlem Cekic til i går at er-

kende, at Carina ikke er fattig, og det 

var forkert at bruge hende som ek-

sempel på fattigdom i Danmark.

- Jeg er enormt ked af, at jeg har 

brugt Carina, for hun er ikke fattig. 

Det afsporer debatten om fattigdom i 

Danmark, at jeg laver den her kæm-

pefejl, for der er fattige i Danmark, 

siger Özlem Cekic, der kalder be-

kæmpelsen af fattigdom for sit hjer-

tebarn, hun har kæmpet for i fi re år 

i Folketinget.

Nåede ikke at tjekke tallene

Hvordan kan du tage så meget fejl og 

bruge hende som eksempel på fattig-

dom, når du ved så meget om områ-

det?
- Det har jeg også spurgt mig selv 

om. Jeg må bare sige, at jeg ikke nå-

ede at tjekke hendes tal ordentlig, og 

det er først mandag aften, at jeg op-

dager, at tallene ikke hænger sam-

men, siger hun.

Men Carina fortæller til os, at det 

var dig, der kontaktede hende, fordi I 

kendte hende fra tidligere. Så kendte 

du vel også hendes økonomi?

- Det er rigtig, at jeg har hjulpet 

hende tidligere, hvor hun blev sat på 

gaden af kommunen. Derfor ringe-

de jeg til hende, fordi jeg mente, at 

hun ville være et godt eksempel på 

en fattig person i Danmark. Men der 

må jeg erkende, at jeg tog fejl, siger 

Özlem Cekic.

SFs politiske ordfører, Jesper Pe-

tersen, klapper ikke just af Özlem 

Cekic’ valg af fattig og er tilfreds 

med hendes undskyldning.

- Özlem har selv været ude at be-

klage, at hun ikke havde fundet det 

mest heldige eksempel. Og det er 

jeg enig med hende i. Der er mange 

andre gode eksempler, og debatten 

skal ikke afspores af et enkelt tilfæl-

de, siger Jesper Petersen.

Det er grænseoverskridende

Carina, der ikke vil stå frem med 

genkendelige oplysninger, fortæller 

til B.T., at hun ville ikke have været 

med, hvis hun havde kendt til kon-

sekvenserne.

- Jeg havde ikke troet, at det vil-

le sådan, at folk ville skrive virke-

lig onde ting om en person, de ikke 

kender. I går (mandag, red) tænkte 

jeg: Hvad har jeg dog rodet mig ud 

i. Jeg synes, det er grænseoverskri-

dende, at folk, der ikke kender min 

situation, skriver fordømmende ting 

om mig, og jeg er rystet over det, si-

ger Carina.
 mtm@bt.dk, jkm@bt.dk

ÖZLEM TABTE FA
SFs ÖZLEM CEKIC  

undskylder brug af Carina, 

der ikke var fattig alligevel

» Jeg er enormt 

ked af, at jeg 

har brugt Carina, for 

hun er ikke fattig

Özlem Cekic

- Ej, nu stopper du. Det kan du bare ikke mene...                SF’eren havde flere gange svært ved at forstå Joachim B.Olsens argumenter.
Diskussionen var så intens, at Joachim B.Olsen flere gange var helt oppe i det røde felt. Specielt når Özlem Cekic hentydede til, at den tidligere 

kuglestøder har et forkert menneskesyn, blev han ophidset.

- Det er venstrefløjens skyld, at hver fjerde dansker i den arbejdsdygtige alder er på overførselsindkomst, kom 

det igen og igen halvt råbende fra Joachim B.Olsen.

Om 
overførsels- 
indkomster

Af Morten Mærsk

13.345
kroner. Op til dette 

beløb kan man få om 

måneden, hvis man 

er over 25 år og har 

forsørgerpligt.  
2 MIO.
Så mange modtagere af overførselsindkomst 

vil der mindst være i 2020, vurderes det.
162.200 3 MIO.Så mange mod-

tagere var der 

af kontanthjælp 

i juni 2011. 

Så mange er for 

øjeblikket uden 

for arbejdsmar-

kedet, hvis man 

tæller personer 

under 15 år med.

Af MORTEN MÆRSK - Foto: KELD NAVNTOFT

F
orklar mig lige, hvorfor du er mere anstændig end 

mig. Det er simpelthen for langt ude, nærmest 

råbte Joachim B.Olsen til sin folketingskollega - 

SF´eren Özlem Cekic.

Selvom politikere tit kan skændes, så det brager, 

er forholdet mellem SFs Özlem Cekic og Liberal 

Alliances Joachim B.Olsen alligevel i en liga for sig.

Det viste de to kamphaner endnu en gang i går 

eftermiddags. Her havde Özlem Cekic arrangeret, 

at Joachim B.Olsen skulle møde, hvad hun anser 

som et eksempel på en fattig i Danmark.

Det skete, efter at Joachim B. Olsen har udtalt, 

at der ikke findes fattige i Danmark. Efter debat-

ten hos 36-årig Carina, der er enlig mor på kon-

tanthjælp i København, gik diskussionen amok i 

gården, hvor kvinden bor.

- Du er ligeglad med de fattige i vores samfund. 

Du er ultraliberalist og ønsker kun at tilgodese de 

rigeste med skattelettelser. Vi har to vidt forskel-

lige menneskesyn, lød det fra Özlem Cekic i et to-

neleje, der ikke ligefrem emmede af forsonlighed.

- Drop det der med menneskesyn. Hvorfor er 

det altid, at du skal betvivle mit menneskesyn og 

hævde dit eget. 

Besøg hos en kontanthjælpsmodtager

Forud var gået en halv times diskussion mellem 

politikerne og Carina, der har været på kontant-

hjælp i adskillige år. Grundet kontanthjælpsloftet 

får hun - ifølge hende selv - 15.728 kr. udbetalt om 

måneden incl. kontanthjælp, boligsikring og bør-

nepenge, der skal dække alle udgifter.

- Jeg synes, det er ydmygende, at jeg nogle gan-

ge må bede min familie om hjælp til at købe nye 

sko til min søn. Som mor føler jeg det dybt flovt, 

at jeg skal bede andre om hjælp, sagde hun til de 

to politikere.

Joachim B.Olsen synes til gengæld, at Carinas 

rådighedsbeløb er fair.

- Vi er nødt til at holde fast i, at staten kun har 

penge til at give dig, fordi de opkræver dem fra an-

dre, der går på arbejde. Jeg mener, du har råd til et 

anstændigt liv, når jeg ser på dit budget, sagde han.

Det fik Özlem Cekic helt op i det røde felt.

For langt ude

- Ej, du er simpelthen latterlig, Joachim. Mener du 

ikke, at det er nedværdigende, at en mor ikke selv 

kan købe en par sko til sin søn. Det er simpelthen 

langt ude, harcelerede Özlem Cekic.

- Vi tilhører simpelthen to yderfløje i dansk po-

litik, konkluderede Özlem til sidst.

Den nye regering har med den nye finanslov af-

skaffet kontanthjælpsloftet, men det er uvist, hvor 

meget mere om måneden Carina får efter nytår.

     DU ER LATTE RLIG, JOACHIM

SFs ÖZLEM CEKIC og Liberal Alliances Joachim B. 

Olsen skændtes højlydt om fattigdom i Danmark
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B.T. i går.

- Jeg må bare sige, at jeg ikke 

nåede at tjekke hendes tal 

ordentlig, siger Özlem Cekic, 

efter at hun havde inviteret 

Joachim B. Olsen på besøg 

hos en ’fattig’.

Foto: Keld Navntoft
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København, kl. 9.30: I Østre Landsret starter an-

kesagen mod fodboldtossen, der løb på banen 

under en landskamp mod Sverige i 2007. Han 

blev i byretten pålagt at betale 900.000 kroner i 

erstatninger.

Fodboldtossens ankesag København, kl. 12: Højesteret afsiger dom i 

sagen, hvor faderen til en ung mand, der blev 

skudt og dræbt af politiet i december 2001 i Tilst 

ved Aarhus, har anfægtet, at betjentene skød i 

lovligt nødværge.

Dom om politiskud

FATTIG-KRIGEN
Af JAMES KRISTOFFER MILES 

og MORTEN MÆRSK

S
tatsministeren vil ikke 

sætte beløb på, hvornår 

danskere lever i fattig-

dom. I hvert fald ikke endnu.

Det kom frem i går, da Hel-

le Thorning-Schmidt på sit 

ugentlige pressemøde blev 

bombarderet med spørgsmål 

om, hvorvidt regeringen vil 

defi nere, hvor en fattigdoms-

grænse skal ligge.

Flere af spørgsmålene dre-

jede sig om, hvorvidt Hel-

le Thorning-Schmidt mente, 

at Özlem Cekic’ eksempel på 

en fattig dansker, Carina, rent 

faktisk var fattig, når hun hver 

måned havde en indtægt på 

15.728 kroner efter skat til 

sig selv og sin hjemmeboen-

de søn.
- Jeg kender ikke hendes 

situation (Carina, red.), men 

intet menneske skal være på 

kontanthjælp i 20 år, lød det 

korte svar.

Skal ikke beslutte det i dag

B.T. fremlagde imidlertid 

Arbejderbevægelsens Er-

hvervsråds (AE) egne tal for 

statsministeren. AE anbefa-

ler, at der indføres en fattig-

domsgrænse på 12.774 kro-

ner efter skat for en familie 

på to.
Skal en eventuel fattigdoms-

grænse så være på 12.700 kro-

ner eller 15.700 kroner, som 

Özlem havde fundet frem til?

- Det giver ikke mening at 

udvikle en fattigdomsgrænse 

her på pressemødet. Det er 

noget, vi er optaget af, men 

vi skal ikke beslutte os for en 

grænse i dag. Vi vil diskute-

re det i regeringen, lød svaret 

fra Helle Thorning-Schmidt.

Helle Thorning-Schmidts 

egen social- og integrations-

minister, Karen Hækkerup 

(S), var dog mere konkret, da 

hun i aftes blev spurgt til fat-

tigdomsgrænser af jp.dk:

- Jeg har meget svært ved 

at se for mig, at man kan kalde 

nogen fattig, der har en ind-

tægt efter skat på 15.700 kr.

Thorning ville ikke 

sætte tal på fattigdom

Ring til eller chat med Joachim 

B. Olsen og Özlem Cekic, når de 

besøger i dag kl. 11 til 12

        FINDES DER FATTIGE I DANMARK?

be

grænse så være på 12.700 kro f

e 
12

eller ring tlf. 70 33 1234 fra kl. 11
g

g

Følg med og stil spørgsmål ved at gå ind på www.bt.dk/livechat 

- Det giver ikke mening at udvikle 

en fattigdomsgrænse her på pres-

semødet, sagde Helle Thorning-

Schmidt i går på det ugentlige 

møde med statsministeren.

 
Foto: Keld Navntoft
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Torsdag den 1. december 2011

Per Nyholmper.nyholm@jp.dk

ler man skrider derud, hvor Israels

sande venner, ikke at forveksle

med Israels påståede og ofte højt

råbende venner, må give op.

Israels prekære stilling blev for

nylig afsløret endnu engang, da

styret i Jerusalem ville afskære 

palæstinenserne fra medlemskab

af Unesco. Da dette ikke lykkedes,

trak man sig fornærmet tilbage

ledsaget af USA, som således ude-

lukkede sig fra den FN-organisati-

on, der mere end nogen anden

skal være de frie meningers forum.

For at gøre ondt værre fremskyn-

dede Israel desuden den jødiske

kolonisation af de besatte områder

og standsede overførslen af penge

tilhørende styret i Ramallah. Det

hele ligner et unødvendigt neder-

lag for demokratiet og viser, at pre-

mierminister Netanyahu gør sit

yderste for at sabotere den såkald-

te tostatsløsning.Graver den jødiske stat sin egen

grav? Det ser sådan ud. Samtidig

nærmer unge reforminteresserede

arabere sig den reelt eksisterende

verden, inspireret ikke mindst af

Tyrkiet. Omvæltningen vil tage år,

men det går –
bortset fra Is-

rael – i dengode ret-ning.

Debat
Jourhavende:

Jourhavende: Flemming Østergaard og Birgitte Thykjær Greve - debat@jp.dk

Chefredaktion: Jørn Mikkelsen (ansvarshavende) og Henrik Thomsen

Direktion: Lars Henrik Munch (administrerende)

Udgiver og tryk: JP/ Politikens Hus A/S

Grøndalsvej 3, 8260 Viby J. Telefon 87 38 38 38. Se også side 2
Folketingsmedlem Özlem Cekic fra SF ønskede maksimal op-

mærksomhed, og det fik hun. Joachim B. Olsen fra Liberal

Alliance havde provokeret hende med en lidt plat udtalelse

om en ikke eksisterende fattigdom i Danmark, og nu skulle

han under stor og veltilrettelagt mediebevågenhed konfron-

teres med den yderste nød ude i den virkelige verden. Det vi-

ste sig, at den repræsentant for den yderste armod, som Öz-

lem Cekic og hendes hjælpere havde fundet frem, havde en

indtægt på 15.720 kr. om måneden, boede med sit barn i en

lejlighed til 7.400 kr. og efter betaling af faste udgifter inkl.

afdrag på gæld havde 5.831 kr. til overs inkl. penge til ciga-

retter og fodbold.
Det var tydeligvis et dårligt og ikke helt repræsentativt ek-

sempel på den yderste armod i Danmark anno 2011, og Öz-

lem Cekic fik da også meget hurtigt efter den stort oprekla-

merede seance travlt med at beklage sin fadæse.

Men sagen slutter ikke der, for tilbage står spørgsmålet,

hvor lidt man så skal have for at kunne betegnes som fattig,

og først og fremmest står sagen som et tindrende klart ek-

sempel på det delte samfund og den samfundsopfattelse, der

hersker blandt ledende politikere.

I den verden, som Özlem Cekic ser, er man som udgangs-

punkt pr. definition fattig, når man lever af offentlige 

ydelser, og når man har lønnet arbejde eller ernærer sig som

selvstændig erhvervsdrivende, er man det ikke. Der er nok

en del lavtlønnede, men hårdt arbejdende lønmodtagere og

en hel del hårdt arbejdende selvstændige erhvervsdrivende,

der må gøre sig lidet flatterende tanker om niveauet i den

politiske debat. Det siger sig selv, at man ikke meningsfyldt

kan anlægge de samme kriterier, som man eksempelvis gør i

det centrale Afrika, hvor det drejer sig om overhovedet at

overleve. Det siger sig selv, at økonomien er en belastning

for en familie, som ikke har råd til at lade sine børn deltage i

udgiftskrævende fritidsaktiviteter på lige fod med kammera-

terne. Den slags afstedkommer truende social isolation, som

på langt sigt er ødelæggende. Der er utvivlsomt både famili-

er, enlige og enlige forsørgere, som har vanskeligt ved at få

hverdagen til at hænge sammen økonomisk. Et velfærds-

samfund er kendetegnet ved, at det tager hånd om sine sva-

geste medborgere, og dette grundlæggende hensyn må ikke

sættes over styr på grund af en debat, der er kørt af sporet.

Men for at sikre samfundets svageste er det imidlertid nød-

vendigt at tale rent ud og erkende, at der også blandt visse

kontanthjælpsmodtagere trives en krævementalitet, som ak-

tivt understøttes af velmenende politikere som Özlem Cekic

og kolleger i det politiske miljø, hvor hun færdes.

Selv om Özlem Cekic erkender, at hendes eksempel var

dårligt valgt, er det en kendsgerning, at masser af familier,

enlige og enlige forsørgere modtager så rigelige sociale ydel-

ser, at de intet økonomisk incitament har til at påtage sig et

lavere lønnet arbejde og forsørge sig selv og deres familier. 

Den kvinde, som Özlem Cekic havde udset sig som sym-

bol på fattigdommen, har ifølge det oplyste levet af sociale

ydelser de seneste 20 år, og det repræsenterer et andet grund-

læggende problem. I stedet for at betale hende for passivitet

burde samfundet have sørget for, at hun kom tilbage på ar-

bejdsmarkedet, eventuelt i skånejob, som svarede til hendes

formåen. Ligesom velfærdssamfundet har pligt til at tage

hånd om sine svageste, har samfundet også pligt til at støtte

den grundlæggende menneskelige egenskab, der hedder

drift til selvopholdelse ved egen hjælp.

De fattige

WIENIntet er nemmere end at blive for-

skrækket over, hvad der foregår i

Mellemøsten – og ganske mange

debattører bruger denne forskræk-

kelse til at bagtale muslimer i al-

mindelighed samt arabere i særde-

leshed. Hvorfor kan de ikke være

som os, og hvis de er iblandt os,

hvorfor rejser de ikke hjem til Mel-

lemøsten eller Nordafrika? Sådan

lyder klagesangen i Grundtvigs og

Brandes’ fædreland, hvor man nok

kunne håbe på mere åbensind og

mere viden.Personligt er jeg opmuntret af

begivenhederne. Den arabiske re-

volution kræver menneskeliv, men

menneskene kæmper videre. De er

ikke længere til at standse. Snarere

er det, som om de inspirerer de-

monstranter fra Athen til New

York. Forleden læste jeg til min

overraskelse, at universiteterne i

Saudi-Arabien nu dimitterer flere

kvinder end mænd. Sådan! Selvbe-

vidst kræver man frihed og rets-

statslige tilstande.
I Tunesien er de gamle magtha-

vere væk og et første så godt som

eksemplarisk valg gennemført. I

Egypten er den af Vesten og Israel

så tilbedte diktator Mubarak afløst

af et militærråd, der hen over vin-

teren forestår fire eller fem, indtil

videre frie valg og har stillet i ud-

sigt, at det inden næste sommer

vil vige for vinderne. Syrien er en

tragedie, som Den Arabiske Liga

gør sit bedste for at standse. Finder

præsident Assad i Damaskus ikke

snarest en udvej – og denne udvej

hedder demokrati eller noget nær

demokrati - vil det gå ham, som

det gik Muammar Gaddafi i Liby-

en, endnu et arabisk land, der er

ved at komme politisk på fode. Fra

golfstaterne til Marokko gøres

fremskridt.Vesten har i betragtning af sin

årelange støtte til Mellemøstens

despoter ingen ret til at gribe ind i

disse opgør. Allerhøjst kan man

som i Libyen give flystøtte til en

igangværende folkelig opstand. Er-

faringen fra Irak må være, at Syri-

en skal man holde sig fra. At Ven-

stres udenrigspolitiske ordfører,

Søren Pind, hepper til atomkrig

mod Iran siger mere om idioti i det

forhenværende regeringsparti end

om indsigt i den modstandskraft,

som et tusindårigt kulturrige med

knap 80 millioner indbyggere be-

sidder. I regnskabet indgår, at Vesten

må respektere, at nye folkeligt ind-

satte regeringer vil stille sig væ-

sentligt mere kritisk end fortidens

diktaturer til den vedvarende isra-

elske besættelse af vidtstrakte pa-

læstinensiske territorier. Israel sty-

ret af ekstreme nationalister, fana-

tiske bosættere og religiøse funda-

mentalister, står i en skæbnetime.

Enten opgiver man de i 1967 erob-

rede områder, Østjerusalem inklu-

sive, og lader palæstinenserne op-

rette deres egen, suveræne stat, el-

UNDERVEJSDen gode retning

Den arabiske 
revolution kræver 

menneskeliv, men

menneskene kæmper 

videre.

Hvem sagde social lighed? I hvert fald ikke transportministe-

ren. Med den ene hånd plukker han passagererne, mens han

med den anden vil øge honorarerne til DSB’s bestyrelse.

Leder – i Information

kronikken

LÆS FLERE KRONIKKER PÅ  B.DK/DEBAT
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F
relsens Hær har denne jul oplevet det stør-

ste antal ansøgninger om julehjælp nogen-

sinde. Vi har i år modtaget mere end 12.000 

ansøgninger om julehjælp. Det er næsten en 

fordobling i antallet siden 2007. Frelsens Hær har i 

år uddelt hjælp til mere end 8.000 familier. Alligevel 

har Frelsens Hær og andre organisationer oplevet, at 

det har været sværere end tidligere at skaffe midler 

til julehjælpen.

Det massive antal ansøgninger om julehjælp 

kom på et tidspunkt, hvor fattigdom var et stort 

tema i medierne. Det faldt sammen med en fattig-

domsdebat, der kørte af sporet. Retorikken har væ-

ret hård, og de fattigste familier i Danmark har stået 

for skud og oplevet en mistænkeliggørelse af, om de 

egentlig er fattige nok, og om de ikke bare skulle se at 

få sig et arbejde.

Den såkaldte Carina-sag har skygget for det 

faktum, at der er mere end 234.000 personer, der 

ifølge bl.a. AE-Rådet lever under OECDs fattigdoms-

grænse, hvilket Carina ikke gjorde. De fattige findes 

i Danmark. Stort set alle de familier, der modtager 

julehjælp har færre penge end Carina.  Rigtig mange 

har 3.000-4.000 kr. om måneden i rådighedsbeløb. 

Der findes også familier, som har langt mindre. Der 

findes endda familier, som har et budget, der begyn-

der i minus hver måned. Det resulterer så i, at de hver 

måned må vælge mellem om det er el, husleje eller 

en anden regning, de ikke skal betale denne måned.

D
er har været megen fokus på kontanthjæl-

pen, men de fattigste lever på andre ydel-

ser, som f.eks. starthjælp eller også er de 

ramt af 225-timers reglen og får frataget 

kontanthjælpen. De fleste, der modtager julehjælp, 

er enlige forsørgere på overførselsindkomster, men 

der er en gruppe, som vi ser på med stigende bekym-

ring. Det er par, hvor den ene part har et lavtlønsjob 

og hvor den anden ikke er i arbejde, men er udeluk-

ket fra kontanthjælp på grund af partnerens forsør-

gelsespligt. Denne gruppe familier har i praksis ofte 

et lavere rådighedsbeløb end par, hvor begge er på 

kontanthjælp.

Frelsens Hær fik for nylig lavet en ekstern evalu-

ering af vores familiearbejde. Evalueringsrapporten 

var interessant læsning, fordi den afslørede, at selv 

folk med stor erfaring inden for det sociale område 

blev overrasket over problemets omfang. De skrev 

bl.a.:
»Før man sidder der, møder familierne, hører hi-

storierne og får hverdagsbillederne på deres virke-

lighed. Før man ser menneskene bag alle begreber-

ne: kaosfamilie, fattige familier, socialgruppe 4 og 5 

og familier på kanten af samfundet, så kan det være 

svært at forstå, hvor store sociale problemer, der er 

tale om, og hvor fattig man faktisk kan være – også i 

Danmark.«(SPUK rapport s.50)

De familier, der her er tale om, er familier, hvis 

hverdag er præget af afsavn og afbud. De melder 

afbud til skoleudflugter. De melder afbud til bør-

nefødselsdage, for de har ikke råd til at tage en gave 

med. De inviterer ikke venner med hjem. De har 

ikke råd til at deltage i sports- og fritidsaktiviteter. 

Forældrene går ikke til tandlæge og mange undla-

der at købe lægeordineret medicin. Der er masser af 

familier i Danmark, der lever på mindre end et ek-

sistensminimum, og det er på grund af dem, at jeg 

har været ked af, at debatten har handlet mere om, 

hvordan vi gør de fattige fattigere end om, hvordan 

vi bedst muligt hjælper de fattigste familier og inklu-

derer dem i vort samfund.

Fattigdomsdebatten har handlet meget om, 

hvorvidt det kan betale sig at arbejde, men vi er lige 

nu i en situation, hvor der er masser af personer, som 

er raske og rørige og gerne vil arbejde, men der er 

Lad os tale om de virkelig fattige
Fattigt. Folk bærer selvfølgelig selv et ansvar, men det fritager os ikke fra vo-

res pligt til at hjælpe dem. Hvis vi ser en mand, der er ved at drukne, så går vi jo 

heller ikke forbi, mens vi råber til ham, at han skulle have lært at svømme .

AF LARS LYDHOLM

INFORMATIONS- OG FORVALTNINGSCHEF I FRELSENS HÆR

ikke noget arbejde til dem. Diskussionen er vigtig, 

men løsningen er ikke at gøre de fattige fattigere.

D
er er ingen, der drømmer om at blive et 

socialt tilfælde. For langt størstedelen af 

de familier, som Frelsens Hær har kontakt 

til, er arbejde ikke et reelt alternativ. Fami-

lierne har mange andre udfordringer end manglen-

de beskæftigelse. Det er familier, hvis liv er præget 

af stress, personlige og familiære vanskeligheder, 

isolation og til tider kaos. Det er kendetegnende, at 

mange af familierne lever med en diagnose enten 

hos forsørgeren selv eller hos et eller flere af bør-

nene. Det er familier, som lever med flere former for 

samtidige belastninger. Belastninger i form af dårlig 

økonomi, psykisk og fysisk handicap, vold, diagno-

ser, alkohol, anbringelser etc. For disse familier er 

vejen tilbage til arbejdsmarkedet lang, og for nogle 

vil den også være for lang.

Den egentlige skandale i den såkaldte Carina-sag 

er, at vedkommende har været på kontanthjælp i 

20 år. Jeg tror, at det kan lykkes at hjælpe nogle af de 

svageste ind på arbejdsmarkedet, men det kræver 

en ekstra indsats. Frelsens Hær har f.eks. kørt et be-

skæftigelsesprojekt på Nørrebro, hvor det lykkedes 

at få 56 procent af brugerne i job eller uddannelse. 

Resultatet af den normale ordinære indsats overfor 

en tilsvarende målgruppe er 6 procent. Så det kan 

lykkes, hvis folk får den hjælp og opbakning, som 

de har brug for til at overvinde de barrierer, som de 

kæmper med. Og derfra, hvor jeg ser det, er det den 

vigtigste diskussion: hvordan vi bedst hjælper ar-

bejdsløse til at få arbejde og syge til at blive raske. Jeg 

mener, at det er langt vigtigere end den diskussion, 

der har kørt i medierne her i december.

Den seneste fattigdomsdebat har også kredset 

om temaet skyld. Det ligger lige under overfladen i 

debatten om, hvorvidt det kan betale sig at arbejde. 

Til tider bliver spørgsmålet så rejst direkte – jamen 

er det ikke folks egen skyld, at de er fattige? I nogle 

tilfælde må man sige jo, det er folks egen skyld og ud-

tryk for nogle uheldige valg i livet. Folk bærer selv-

følgelig selv et ansvar, men det fritager os ikke fra 

vores pligt til at hjælpe dem. Hvis vi ser en mand, der 

er ved at drukne, så går vi jo heller ikke forbi, mens 

vi råber til ham, at han skulle have lært at svømme 

inden han faldt i. Vi rækker ham da en hånd og 

trækker ham op, og bagefter kan vi så lære ham at 

svømme. Spørgsmålet om skyld har jeg også fået 

stillet mange gange i december i forbindelse med ju-

lehjælpen. Til det er der at sige, at det kan godt være, 

at mor eller far har truffet nogle uheldige valg, men 

det er jo aldrig børnenes skyld, og julehjælpen giver 

vi for børnenes skyld, så de kan fejre en juleaften, 

der minder lidt om deres kammeraters.

Men debatten har også været afsporet på andre 

måder. Fattigdom i Danmark er flere gange blevet 

sammenlignet med fattigdom i udviklingslande. 

Men medmindre man ønsker at leve i et udviklings-

land, giver det ikke mening at sætte standarder efter 

det – hverken når det kommer til fattigdom, sund-

hed, infrastruktur eller andet.

D
e kan da bage selv, lød det lidt friske ud-

sagn fra Joachim B. Olsen på et tidspunkt. 

Man kan selvfølgelig fortsætte den tan-

kegang ad absurdum at sige, at så kan de 

fattige tage deres børn ud af institutionerne, så kan 

de lave familiehygge og bage sammen med foræl-

drene. Nu de er i gang, så kan de også tage familiens 

ældre ud af plejehjemmet, så bliver det en stor fami-

lie, men spørgsmålet er, om det er et sådant sam-

fund, som vi ønsker os? Den sørgelige kendsgerning 

er desværre, at det ikke engang er alle fattige i Dan-

mark, der kan bage. Det forudsætter nemlig, at man 

har en ovn, og at der ikke er lukket for strømmen, og 

at man ikke er ved at blive smidt ud af lejligheden.

Mit juleønske er, at vi må tage den reelle fattig-

dom i Danmark alvorligt, og at fattigdomsdebatten 

kommer til at fokusere på, hvordan vi indretter vo-

res samfund bedst muligt, så så mange voksne og 

børn ikke behøver at have så meget at kæmpe med. 

Lad os få fastsat en egentlig fattigdomsgrænse, så vi 

ikke er afhængige af tilfældige cases.

Jeg vil gerne sende en julehilsen til Carina, som 

har måttet udstå meget i debatten. For selvom man 

er over den uofficielle fattigdomsgrænse, så er 5.000 

kr. om måneden ikke meget, hvis man har været 20 

år på kontanthjælp. For på et tidspunkt skal komfu-

ret skiftes, møblerne er slidt op …

Den sørge-

lige kends-

gerning er 

desværre, 

at det ikke 

engang er 

alle fattige 

i Danmark, 

der kan 

bage. Det 

forudsæt-

ter nemlig, 

at man har 

en ovn, og 

at der ikke 

er lukket 

for strøm-

men, og at 

man ikke er 

ved at blive 

smidt ud af 

lejligheden.
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DET SKER I DAG

Det Kongelige Teater: Kristian Halken (billedet) 

er klar til at træde ind i den sygemeldte Henning 

Jensens rolle som pastor Manders, når der i af-

ten er premiere på Gengangere. I andre roller ses 

Kirsten Olesen, Nicolas Bro og Morten Suurballe.

Gengangere – omsider

 ■ Tekst og foto:

H er er de så. De fattige, de 

uarbejdsdygtige, de psy-

kisk syge og misbruger-

ne, der i fl ere uger har været om-

drejningspunktet for en ophedet 

politisk debat.
Den røde løber er rullet ud. 

170 mænd og kvinder fra Kø-

benhavns herberger og være-

steder går om bord på Oslobå-

den i Københavns Havn. Flere 

af dem halter og må støtte sig 

til hinanden og deres med-

bragt stokke.Om bord venter hele den 

smilende besætning i fuld uni-

form. Et østeuropæisk band 

spiller ’White Christmas’. 

En buffet med alt hvad hjer-

tet begærer af sild, fl æskesteg 

og brunede kartofl er damper i 

restauranten. På bordene står 

der en øl og en snaps til hver.

Alt sammen helt gratis. 
Nu er det deres tur til at 

blive fodret. Og der bliver ta-

get godt fra fadene. En meget 

tynd mand med skægstub-

be og hættetrøje fl yver i pen-

dulfart mellem buffeten og sit 

bord.

Der ER fattige i Danmark
52-årige Jan Hansen har valgt 

en anden taktik. Med rå be-

slutsomhed fylder han to tal-

lerkener med oksesteg, medi-

sterpølse, sylte, rullepølse og 

fl æskesteg.- Jeg er hundrede pct. uar-

bejdsdygtig. Jeg har diabetes 

2 og har haft tre blodpropper, 

fortæller Jan Hansen, der på 

grund af ’uheldige omstæn-

digheder’ mistede sin lejlig-

hed i Rødovre og fl yttede på 

herberg.Ingen af de fem personer, 

B.T. taler med, sover på ga-

den, og kun én anser sig selv 

for at være fattig. Men en ting 

er alle enige om: Joachim B. Olsen fra Libe-

ral Alliance er ’skudt i hove-

det’ når han siger, at der ikke 

fi ndes fattige mennesker i 

Danmark.- Jeg har været på fem for-

skellige herberger, og jeg kan 

bare sige, at Joachim B. Ol-

sen har intet set af den under-

grund, der fi ndes i de danske 

storbyer, siger Jan Hansen.

Mia Sørup, sekretariats-

chef i Missionen for Hjem-

løse, mener, at deltagerne på 

Oslobåden er fattige, selvom 

fl ere af dem er på relativt høje 

overførselsindkomster.

- Det er socialt fattige men-

nesker. De har misbrugspro-

blemer, boligproblemer, gæld 

og psykiske lidelser, der dul-

mes med misbrug. Her får de 

en julefrokost sammen med 

deres kammerater, på samme 

måde som du og jeg gør, siger 

Mia Sørup.DFDS Seaways har sponso-

reret både mad, musik og bus-

transport til arrangementet.

- Vi har længe haft et sam-

arbejde med Missionen for 

Hjemløse, og der ligger ikke 

noget bevidst fravalg af andre 

grupper i, at vi støtter dem. 

For os er det fantastisk at se 

den varme og glæde, sådan en 

julefrokost giver. Det er no-

get, der gør kollegerne stol-

te, siger Kim Heiberg, dansk 

salgsdirektør i DFDS Sea-

ways:
De ansatte på Oslo-fær-

gen  arbejdede gratis og har 

på egen hånd samlet ind til ga-

ver til de hjemløse. jvl@bt.dk

 VI ER IKKE
   FATTIGE

  

  SKÅL I SKIBET: 170 hjemløse fik 

 mad, snaps og gaver på Oslobåden  

Af Jesper Vestergaard Larsen og 

Claus Bech

» Jeg har været på fem forskel-

lige herberger, og jeg kan 

bare sige, at Joachim B. Olsen 

har intet set af den undergrund, 

der fi ndes i de danske storbyer

Jan Hansen, hjemløs
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Jo, der er fattigdom i Danmark
Der har været højlydt debat om, hvorvidt der findes fattigdom i Danmark.  
For to professorer er konklusionen dog klar.

FATTIGDOM S

Fire store frivillige sociale

hjælpeorganisationer

tager nu til genmæle i

fattigdomsdebatten,

som de mener er kørt 

helt af sporet.

Red Barnets generalsekre-

tær, Mimi Jakobsen, vil ikke

acceptere, at de 65.000 fattige

børn i Danmark drukner i den

aktuelle fattigdomsdebat.

Debatten blev sat i gang,

da SF’eren Özlem Cekic som

eksempel på en fattig dansker

fandt en kontanthjælpsmod-

tager, der udover kontant-

hjælpen på 9800 kroner får

5900 kroner i boligstøtte og

børnepenge om måneden.

– Det kan ganske enkelt

ikke passe, at bare fordi en poli-

tiker kommer til at vælge et for-

kert eksempel, så skal vi igen til

at diskutere, hvorvidt der fin-

des fattige eller ej, siger gene-

ralsekretær Mimi Jakobsen.

Hun henviser til undersø-

gelser, som viser, at der målt

ud fra OECD’s fattigdoms-

grænse er 65.000 fattige børn

i Danmark.

– Bunden for debatten er

nået. De 65.000 fattige børn

er jo ikke bare noget, nogle

har fundet på. Det er drenge

og piger, der tilfældigvis er

født af forældre, der af en el-

ler anden årsag ikke har pen-

ge nok til at få hverdagen til at

hænge ordentligt sammen.

Det er børn, som Red Barnet

møder året rundt, landet

over, i familieklubber, på fe-

rielejre og i venskabsfamilier,

siger Mimi Jakobsen. 

En lignende kritik lyder fra

Dansk Folkehjælp, Mødre-

hjælpen og Frelsens Hær.

»I den verserende debat

om fattigdom og fattigdoms-

begrebet sammenlignes fat-

tigdom i Danmark med ek-

sempelvis fattigdom i Afrika,

men ligesom vi ikke sætter

standarder for vores sund-

hedsvæsen efter standarden i

ulande, så kan og må livsvil-

kårene i et velfærdssamfund

ikke sammenlignes med livs-

vilkårene i ulande«, siger de

tre organisationer i en fælles

udtalelse.
Organisationerne efter-

lyser, at der kommer en

dansk fattigdomsgrænse nu.
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Samtidig med at rækken af private ju-

lehjælpsorganisationer enstemmigt

melder om en voldsom stigning i an-

tallet af ansøgere til julehjælp, har vi

fået en diskussion om, hvor vidt der

overhovedet er fattige i Danmark.

På baggrund af et enkelt eksempel

på en kontanthjælpsmodtager, som har

råd til både smøger og hundemad, for-

søger Liberal Alliance og resten af blå

blok at aflive enhver debat om fattig-

dom i Danmark. Ifølge dem er proble-

met, at kontanthjælpen er så lukrativ, at

det slet ikke kan betale sig at arbejde.

Lad os lige slå fast, at der er

234.000 mennesker i Danmark, der

lever under OECD’s fattigdomsgræn-

se. 65.000 af dem er børn. 

Selvfølgelig er der ikke tale om fat-

tigdom og nød, som vi ser i Etiopien

eller Somalia, hvor mennesker dør af

sult. Der er tale om mennesker, som

er fattige i forhold til den almindelige

levestandard i Danmark. 

De allerfattigste er familier på

starthjælp og andre af de nedsatte

kontanthælpssatser. En undersøgel-

se, analyseinstituttet CASA lavede

sidste år, viser, at en flygtningefamilie

på starthjælp med tre-fire børn har et

rådighedsbeløb på mellem 3000 og

5000 kroner om måneden, når der er

betalt skat, husleje og de helt nødven-

dige faste udgifter. 

Det betyder, at der er mellem 100

og 170 kroner om dagen til at betale

for mad, tøj, transport og fritidsaktivi-

teter for fem eller seks personer. En-

hver kan sige sig selv, at der ikke er

råd til andet end discountmad og tøj

fra genbrugsbutikken. Fornøjelser er

en uhørt luksus. 

FATTIG BARNDOM

Fattgdommen i disse familier rammer

især børnene. De fortæller om en

barndom, hvor de er udelukket fra an-

dre børns fællesskab, fordi de ikke har

råd til at betale for eftermiddagsmaden

i fritidshjemmet, gå i biografen med

vennerne eller til fodbold, invitere ven-

ner hjem til middag, tage med på stu-

dietur eller holde børnefødselsdag. 

Starthjælpen blev indført i 2002.

Den er 35 procent lavere end kon-

tanthjælpen, som indtil da havde væ-

ret den laveste ydelse i det danske so-

ciale system. Det rykkede grænsen

for, hvad vi vil være bekendt at lade

mennesker, som ikke kan forsørge

sig selv, overleve for.

Argumentet var dengang, at det

skal kunne betale sig at arbejde. Det

er det samme vi hører i dagens debat.

Logikken er, at hvis man forarmer

mennesker, bliver de tvunget til at

finde sig et job, og bliver parat til at

acceptere selv meget ringe løn- og ar-

bejdsforhold. 

Men undersøgelser viser, at fattig-

gørelse kun får en lille del af start-

hjælpsmodtagerne i arbejde. Hoved-

parten synker bare dybere ned i elen-

digheden og bliver fastholdt i en ond

cirkel, som det bliver endnu sværere

at komme ud af.

I øvrigt viser nye tal, at 96,8 pro-

cent af danskerne i arbejde har en ge-

vinst på mere end 1000 kroner om

måneden ved at arbejde frem for at

være på kontanthjælp.

INGEN VIL ANSÆTTE

Det er jo også en betingelse for at

kunne komme i arbejde, at der er et

arbejdsmarked, som er parat til at an-

sætte en. 
Mange af starthjælpmodtagerne

er kendetegnet ved dårlige dansk-

kundskaber og traumer på grund af

krig og nød. 

I den brede gruppe af kontant-

hjælpsmodtagere har mange psyki-

ske og sociale problemer. Her gem-

mer sig også en stor gruppe, der blev

ramt af ungdomsarbejdsløsheden i

80’erne. De kom aldrig ud på arbejds-

markedet, men blev hængene i kon-

tanthjælpssystemet. Når mennesker

oplever over længere tid, at der ikke

er brug for dem, kan det smadre de-

res arbejdsevne.

Det er ikke mennesker med de

her problemer, arbejdsmarkedet står

i kø for at ansætte. Især ikke i en tid,

hvor vi igen oplever stigende arbejds-

løshed og kravene til den enkelte er

tårnhøje. 
Det er befriende, at den nye rege-

ring nu afskaffer de mest fattig-

domsskabende satser og giver kon-

tanthjælpsmodtagere lov til at holde

ferie ligesom alle andre mennesker.

Det er til gengæld yderst negativt at

høre socialministeren tale om, at vi

skal gøre op med krævementalite-

ten.
Problemet er ikke, at kontant-

hjælpsmodtagerne stiller urimelige

krav. Problemet er, at der bliver stillet

spørgsmålstegn ved, om samfundet

har et ansvar for at sikre et rimeligt

eksistensgrundlag for dem, som ikke

er i stand til at forsørge sig selv.

❝Selvfølgelig har vi ikke

fattigdom, som vi ser i

Etiopien og Somalia. Men

det ændrer ikke på, at der

er 234.000 danskere, som

lever under OECD’s

fattigdomsgrænse.

NYHEDSKOMMENTARHvornår er man fattig?

Fakta om fattige

• 234.000 mennesker i

Danmark lever under OECD’s

fattigdomsgrænse. Af dem er

65.000 børn. Ifølge OECD’s

fattigdomsgrænse er man

fattig, når man har en

indkomst under 50 procent af

medianlønnen. Medianløn er det

lønbeløb, som er det mellemste,

når lige mange lønmodtagere får

mere eller mindre end dette 

• Danmark har ikke en national

fattigdomsgrænse. VK-

regeringen afviste at lave

sådan en. Den nye regering

igangsætter næste år arbejdet

med at få en dansk

fattigdomsgrænse.

• Hvem får hvad? Eksempler

på månedlige satser før skat:

Kontanthjælp udeboende

under 25 år 6472 kroner

Kontanthjælpsmodtager over

25 år
10.044 kroner

Kontanthjælp forsørger over

25 år
13.345 kroner

Efter et halvt år på

kontanthjælp bliver man

omfattet af det såkaldte

»loft«, som lavere støtte.

Starthjælp udeboende under

25 år
5367 kroner

Starthjælp enlig over 25 år

6472 kroner

Starthjælp par med to børn

13.418 kroner

• Regeringen afskaffer nu

starthjælpen,

introduktionsydelsen,

kontanthjælpsloftet, 225-

timers-reglen og den såkaldte

500 kroners regel. 

Samtidig får kontanthjælps-

modtagere ret til at holde fem

ugers ferie om året. 

Fattige familier i kø for at hente

julehjælp hos Børnenes Kontor.

I Foto: Bille

Socialpolitik
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På den anden side afspej ler forbruget ikke 
nogen form for luksus, men derimod en 
beskeden levefod, som alligevel er nødven
dig for at kunne opret holde et hverdagsliv 
med aktiv og social deltagelse. Det er nød
vendigt, at et sådant forbrug ikke fører til 
et »dårligt« liv med hensyn til helbred eller 
social isolation, men netop kan omfatte for
brugsudgifter til socialt samvær, sund mad 
og aktiv deltagelse. Der er tale om den 
nødvendige forsørgelse af sig selv og sine 
på et beskedent niveau, hvor det er muligt 
at »mestre« livet på godt og ondt. Har man 
ikke råd til dette accep table budget, kan 
man betragtes som fattig. 

Fordelen ved budgetmetoden er, at man 
tager stilling til, hvor grænsen for fattig
dom skal gå og siger, hvad man synes er 
uacceptabelt i et velfærdssamfund. Men 
af samme grund giver det politiske vans
keligheder, når dette budget skal fastlæg
ges. 

Afsavnsmetoden
Ved afsavn forstås, at enkelte personer el
ler familier ikke har økonomisk mulighed 
for at købe varer eller deltage i aktiviteter, 
som der i befolkningen er bred enighed om, 
at alle skal have mulighed for. Det gælder 
eksempelvis økonomiske ressourcer til at 
”kunne invitere gæster hjem”, ”give gaver 
til fødselsdag”, ”købe nødvendig medicin” 
eller ”gå til tandlæge”. 

Undersøgelser viser, at det er relativt få 
danskere, som lider afsavn. Af alle danske 
personer og familier har 77 procent således 
ingen afsavn. Derimod er der seks procent, 
som har mindst fire afsavn begrundet i 
deres dårlige økonomi. 

Fordelen ved afsavnsmetoden er, at 
den er god til at belyse de konsekvenser, 
som fattigdom afføder. Metoden kritiseres 
dog for at være for upræcis til at angive 

Forståelsen af, hvad fattigdom er, foran
drer sig over tid, og fattigdom har også 
forskellig betydning afhængig af, hvor i 

verden, vi befinder os. 
Fattigdom i dagens Danmark kan ikke 

sammenlignes med forholdene for de fat
tige i ulandene eller forholdene for de fat
tige i Danmark for 100 år siden. Det er 
derfor den relative form for fattigdom, der 
er relevant i nutidens danske samfund frem 
for en absolut grænse, der fortæller, om 
man er i stand til at overleve i et samfund. 

Den relative fattigdom kan ifølge den 
britiske sociolog Peter Townsend defineres 
således:

”Individer, familier og grupper i be
folkningen kan siges at leve i fattigdom, 
når de mangler ressourcer til at opnå den 
kost, deltage i de aktiviteter og have de 
levekår og behageligheder, som er nor
male eller i det mindste vidt anerkendte i 
det samfund, som de hører til. Deres res
sourcer er så langt under gennemsnittet 
for individer og familier, at de udelukkes 
fra almindelige livsmønstre, vaner og ak

tiviteter.” 

Der findes dog hverken nationalt eller 
internationalt nogen alment accepteret 
definition af fattigdom i rige samfund, og 
det er svært at forestille sig, at en sådan 
enighed kan opnås, idet definitionen nød
vendigvis afspejler værdier og normer i det 
pågældende land. 

Der er overordnet tre metoder til at 
fastlægge en relativ fattigdomsgrænse: 
Indkomstmetoden, budgetmetoden og 
afsavnsmetoden. De repræsenterer to for
skellige måder at tilgå fattigdomsopgørelse 
– enten kan fattigdom måles i form af input 
(indkomst) eller output (levekår/afsavn).

Indkomstmetoden
Indkomstmetoden er en fattigdoms
opgørelse, som er baseret på borgernes 
indkomster. Her afgrænses fattige som 

I Danmark findes ikke en officiel fattigdomsgrænse. En af de mest 
omdiskuterede problemstillinger i fattigdomsforskningen er, hvordan 
man præcist kan og bør fastlægge en sådan grænse, der angiver en 
minimumslevestandard. 
Af Mikkel Hesselbæk Andreasen

Hvor går grænsen?

personer og familier med en disponibel ind
komst under 50 procent eller 60 procent af 
medianindkomsten. Medianindkomsten er 
indkomsten for den person, der befinder sig 
i midten af den samlede indkomstfordeling.

Fordelen ved indkomstmetoden er, at 
det er muligt at sammenligne omfanget af 
fattigdomsproblemet over tid og mellem 
lande. Indkomstmetoden er blevet kritiseret 
for i højere grad at belyse ulighed og lighed 
i samfundet end at belyse fattigdom. Dan
ske undersøgelser anvender traditionelt 50 
procent–grænsen. Det gælder eksempelvis 
Det Økonomiske råd og Arbejderbevægels
ens Erhvervsråd. 

Budgetmetoden
Budgetmetoden går ud på at sammensætte 
en indkøbskurv af nødvendige madvarer 
med henblik på at opgøre, hvad det koster 
at leve i et samfund. Metoden anvendes i 
UsA og ligger også til grund for udarbej
delsen af de skandinaviske landes stand
ardbudgetter, som omfatter et rimeligt, 
almindeligt forbrug. I Norge og sverige 
benyttes disse budgetter i stort omfang, 
mens man i Danmark ikke har udarbejdet 
et standardbudget siden 2001, hvor For
brugerstyrelsen udarbejdede et budget for 
et rimeligt og almindeligt forbrug. Et stan
dardbudget indeholder ikke alene udgifter 
til mad og drikke, men også udgifter til tøj, 
personlig hygiejne, transport, fritidsinte
resser og dagligvarer. 

Et budget, der angiver et acceptabelt lev
eniveau, vil være et forbrug, som afspej ler et 
nødvendigt og beskedent forbrug i forhold 
til en aktiv deltagelse i samfundet, og som 
er bredt accepteret i befolkningen. Der er 
tale om et forbrug, som på den ene side 
giver grundlag for at kunne leve et sundt liv 
og kunne deltage aktivt og socialt i fami
lie og samfundsmæssige sammenhænge. 

TEMA | FATTIGDOM

en grænse. Det har af samme grund ikke 
været muligt at finde nogle bud på, hvor 
mange afsavn man skal lide for at kunne 
blive betragtet som fattig. selvom der er en 
klar sammenhæng mellem de afsavn, fami
lier og personer har og deres økonomiske 

formåen, er der ikke tale om en automa
tik. Afsavnene er ikke alene udtryk for en 
manglende økonomisk formåen, men også 
udtryk for forskelle i levevis og prioriter
inger. Desuden er befolkningens vurdering 
af, hvilke afsavn der indikerer fattigdom, 

meget konjunkturafhængig. I krisetider 
skal der således mere til, før det omgivende 
samfund betragter en person som fattig, 
end når det går godt i samfundet.  

MInIMuMsbuDGeTTeT OG AlT DeT Der Ikke er råD TIl
Vi har sammensat et budget, som kun indeholder de allermest nødvendige udgifter, 
der skal til for at overleve i Danmark. Det er et budget, som er virkelighed for mange 
danskere på overførselsindkomster. Dermed lider de en lang række afsavn fra goder, 
som de fleste tager for givet.

FAsTE UDGIFTEr

Husleje inkl. el, varme, vand *kr. 4.700

Telefon  **kr. 100

Licens *kr. 83

Transport kr. 310 

I alt kr. 5.293

råDIGHEDsBELØB DEr DæKKEr

Mad og drikke kr. 1.442

Personlig hygiejne og medicin kr. 625

Tøj og sko kr. 277

Dagligvarer kr. 209

I alt kr. 2.553

sAMLET kr. 7.846

Tallene vi har brugt er fra CASA’s budgetudgifter for et ac-
ceptabelt leveniveau for en enlig uden forsørgerpligt i 2001. 
Vi har omregnet til 2010-priser, som er det senest mulige. 
* Fra Københavns Kommunes fattigdomsundersøgelse.
** Et af de billigste mobiltilbud, vi har kunnet finde ved en 
internetsøgning.

Budgettet indeholder kun de al-
lermest nødvendige udgifter 
Unge under 25 år på kontanthjælp har 
langt færre penge at gøre godt med end 
minimus budgettet, og mange enlige per
soner uden forsørgerpligt, der er på kont
anthjælp, får ikke meget mere udbetalt. 
Dermed er der altså en stor gruppe dan
skere, der lider en lang række afsavn, og 
som aldrig har penge til at købe andet 
end det aller mest nødvendige. I vores 
budget har vi endda i enkelte tilfælde 
opgivet udgifter, der er lavere end ud
gifter, som andre fattigdomsopgørelser 
angiver. Desuden har vi helt undladt at 
medtage udgifter, som tages med i andre 
opgørelser.

Rådighedsbeløbet 
De offentlige myndigheder har sat en 
standard for, hvor mange midler man bør 
have til rådighed, når de faste udgifter er 
betalt. Dermed har myndighederne taget 
stilling til, hvor mange penge man skal 
have til rådighed for at opretholde et ac
ceptabelt leveniveau. Alle personer har 
ret til et rådighedsbeløb på 5.650 kroner,  
efter deres faste udgifter er betalt. 

Mange af de afsavn, som er en kon
sekvens af vores ovenstående mini
mumsbudget, vil man have råd til, hvis 
man har det rådighedsbeløb, som de of
fentlige myndigheder selv angiver. Dette 
tydeliggør blot, at personer, der lever 

på de lave sociale ydelser og dermed i 
mange tilfælde vores minimumsbudget, 
ikke har et anstændigt leveniveau – hel
ler ikke ifølge de offentlige myndigheder. 

sKAT accepterer følgende som faste 
udgifter:
Husleje, el, vand, varme, børne
udgifter, medicin og fagforening.
rådighedsbeløb, der efter de faste 
udgifter ikke må gøres indhold i:  
kr. 5.650,

Og så har man ikke råd til at:

 afbetale gæld 
 gå til tandlæge 
 være medlem af en fagforening 
 tegne forsikringer 
 tage på ferie
 ryge 
 drikke alkohol 
 holde kæledyr
 købe gaver og deltage i fødselsdage 
 dyrke fritidsaktiviteter 
 spare op til uforudsete udgifter 
 købe varige forbrugsgoder som tv og cykel 
 have en bil 
 gå i biografen og lignende fornøjelser

Desuden er det sværere at opretholde en sund leves
til. Det kræver meget planlægning og stor viljestyrke 
at foretage sunde og varierede fødevareindkøb for så 
få penge, og det er begrænset, hvilke motionsform
er man kan dyrke, da der hverken er råd til at gå til 
sportsaktiviteter som fodbold eller fitnesscenter. 
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Ali blev løsladt i 2008 efter at have 
siddet i fængsel nærmest hele sit 
voksenliv. På det tidspunkt tog han 

af hensyn til sine tre børn en beslutning 
om, at det skulle være slut med stoffer og 
kriminalitet.

Beslutningen blev en brat opvågning. De 
første halvandet år havde han svært ved at 
begå sig i samfundet. Men det værste var 
økonomien.

”Jeg havde 2.500 kroner, når alle mine 
faste udgifter var betalt. Og der var ikke råd 
til noget, hverken til mig eller børnene. Hvis 
jeg ikke havde haft en god familie, som gav 
mig penge, var det aldrig gået,” fortæller 
Ali.

Den dårlige økonomi gjorde, at Ali følte 
sig fuldstændig låst fast. rudekuverterne 
væltede ind gennem brevsprækken, og han 
følte ikke, han kunne komme ud af den 
situation, medmindre han begik ny krimi

nalitet. Men det ville han ikke.
”Mine børn betyder alt for mig. Havde 

det ikke været for dem, var jeg sikkert fort
sat med det liv, som jeg levede før med 
stoffer og kriminalitet.”

Med ar på sjælen
Ali lider i dag af svær angst, som gør, at 
han ikke kan færdes blandt mange men
nesker uden at føle stærk uro indeni med 
svedeture og hjertebanken. 

”Mangeårig isolation og brug af hårde 
stoffer har gjort, at jeg har de vans
keligheder, som jeg har i dag. Jeg føler 
ikke, at jeg har haft chancen for at komme 
tilbage til et normalt liv,” fortæller han. 

For fire måneder siden besluttede kom
munen, at der ikke længere skulle trækkes 
børnebidrag fra Alis kontanthjælp, hvilket 
betød, at han fik 2.000 kroner mere om 
måneden.

”Jeg blev helt vildt glad. Det betød, at jeg 
fik noget luft og ikke mindst overskud til at 
tage mig af resten af mit liv.”

I dag afventer Ali en afklaring på, om han 
er berettiget til førtidspension. Det håber 
han. For så kan der komme ro på hele hans 
situation.

”Ali” er et opdigtet navn, da kilden ønsker 
at være anonym af hensyn til sin familie.
redaktionen er bekendt med ”Alis” rigtige 
navn.

2.500 kroner om måneden. Så meget havde Ali ind til for nylig at 
leve for om måneden. Han følte sig fanget i en umulig situation  
– uden chance for at finde nyt arbejde. 

Af Lone Munkeskov Hansen

Ali følte sig fastlåst

TEMA | FATTIGDOM

ALIs MåNEDLIGE BUDGET IND TIL EFTErårET 2011

Nettoindtægt kr. 10.251,

Husleje
Bidragsforpligtelse

kr. 
kr. 

5.142,
2.386,

resterende rådighedsbeløb
(Til bl.a. telefon, licens, transport, 
mad, medicin, tøj og dagligvarer)

kr. 2.723,

Den Sociale Retshjælp

Har du ikke råd til at betale din husleje eller 
din varmeregning og er i risiko for at blive 
sat ud af din lejlighed, så kom og hør om 
dine muligheder og rettigheder på Nørrebro 
Medborgercenter og Bibliotek.

Du kan møde os på biblioteket hver mandag
mellem 15.00 og 17.00

• Hvis du har brug for gratis juridisk rådgivning
• Eller vil høre et af vores foredrag, der af-   
 holdes den anden mandag i måneden 
 – se emnet for foredragene på vore hjemmeside  
 eller på Nørrebro bibliotek.

Rådgivning og foredrag er gratis
Sted: Nørrebro Medborgercenter og Bibliotek,
Bragesgade 8A – 2200 København N.

Tak til:

Nørrebro Bibliotek
og Bikubenfonden
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”regningerne hober sig op lige for 
tiden. Jeg betaler af på min gæld, 
som er på cirka 200.000 kroner 

for sagsomkostninger og til private kredi
torer. Men min økonomi føles bare uover
skuelig. som at ramme en mur,” fortæller 
24årige Peter.

Han har cirka 1.500 kroner tilbage om 
måneden, når alle udgifter er betalt. Det 
betyder, at der ikke råd til fornøjelser af 
nogen art, og den økonomiske situation 
er deprimerende og håbløs, fortæller han. 
Uden lån fra sine forældre, havde han ikke 
haft råd til basale ting som mad og tøj. 

”Hvis jeg ikke havde haft en stærk vilje 
til at komme videre, var jeg røget tilbage 
i kriminalitet efter løsladelsen. På grund af 
økonomien,” lyder det fra Peter.

I en årrække, før Peter fik en dom, bestod 
hans liv af stofmisbrug og kriminalitet.

Livsførelsen førte til, at han blev idømt 

halvandet års fængsel blandt andet på  
grund af våbenbesiddelse. Han blev løsladt 
i starten af 2011 og kom ud til en tilværelse 
på kontanthjælp. Og en tilværelse uden 
kørekort.

”Kortet røg, fordi jeg blev taget med 
stoffer i blodet,” forklarer han.

Peter besluttede sig ved løsladelsen til at 
ville leve et anderledes liv. Han  havde fået 
en kæreste, som han var glad for, han var 
stoffri, og ønsket om et arbejde var stort. 
Men så nemt skulle det ikke gå. 

”Jeg har søgt arbejde som en gal. Men 
hver gang får jeg afslag på grund af min 
straffeattest. Jeg kæmper med en enorm 
gæld, og når tingene går galt, får jeg 
bare lyst til at søge tilbage til min tidligere 
tilværelse,” forklarer han.

Derfor modtager Peter stadig kontant
hjælp, men tingene lysner dog lidt, da han 
kan komme  i virksomhedspraktik hos Iss, 

som gerne vil ansætte ham på trods af 
straffeattesten. Det kræver bare det køre
kort, som Peter mistede i sin kriminelle pe
riode. Han har søgt om at få kortet tilbage 
før tid, men han tvivler på, det er realistisk.

”Hvis arbejdet hos Iss ikke bliver til no
get, så ved jeg helt ærligt ikke, hvordan jeg 
skal finde vejen ud min nuværende økono
miske situation,” slutter Peter. 

”Peter” er et opdigtet navn, da kilden øn
sker at være anonym af hensyn til sin fami
lie.
redaktionen er bekendt med ”Peters” 
rigtige navn.

Peter modtager kontanthjælp som ung under 25 år. Han blev løsladt 
for et år siden og har mødt den ene mur efter den anden derefter. En 
af dem er en uoverskuelig økonomisk situation.

Af Lone Munkeskov Hansen

...Endnu en mur
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PETErs MåNEDLIGE BUDGET

Nettoindtægt kr. 5.367,

Husleje kr.  2.510,

resterende rådighedsbeløb
(Til bl.a. telefon, licens, transport, 
mad, medicin, tøj og dagligvarer)

kr. 2.857,

24-årIGe MeD vIDT FOrskellIGe FOruDsæTnInGer 
En sammEnligning af dEn studErEndE og kontanthjælpsmodtagErEn

Her er begrundelse for, at det ikke giver mening at medtage studerende i fat
tigdomsopgørelserne, eller legitimere de lave ungeydelser med at studerende 
også har få penge. 

IFØLGE NOrDEA:

75 % har job ved siden af studierne
31 % har en opsparing
30 % har studielån
26 % får støtte fra forældre

BUDGET FOr HHV. KONTANTHJæLPsMODTAGEr OG FOrsKELLIGE sTUDErENDE – cIrKA BELØB EFTEr sKAT

24årig på  
kontanthjælp

Gennemsnitlig
dansk 
studerende**

24 årig medicin
studerende

24 årig erhvervs 
og økonomi
studerende

24 årig lærer
studerende

Kontanthjælp* kr. 5.320, X X X

Boligsikring kr.    500, X kr.    300 kr.    500

sU X kr. 4.300 kr. 4.300 kr. 4.300

sUlån X kr. 2.700 X kr. 2.700

studiejob X kr. 1.000 kr. 2.500 kr. 2.200

Evt. tilskud fra forældre X X X kr.    500

I alt kr. 5.820, kr. 8.200, kr. 8.000, kr. 7.100, kr. 10.200,

*Der er taget udgangspunkt i beløbet for det gennemsnitlige personfradrag på 3.575.
** Ifølge Eurostudent

Læg dertil mulighed for studierabat, kollegiebolig og ikke mindst den psykiske faktor der 
er i udsigten til en mere indbringende tilværelse.
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DSR’S REPRÆSENTANTSKAB | OLAV BALIsAGEr

”En fandenivoldsk organisation”
I hvert nyhedsbrev møder vi en  
person fra DSR’s repræsentantskab  
– denne gang Olav Balisager fra Grundfos.

”Der er et helt klart engagement, 
som rækker ud over profit
mageri og karrieremageri.” 

sådan begrunder Olav Ballisager Grund
fos’ støtte til Den sociale retshjælp, da vi 
møder ham til en snak om Grundfos’ so
ciale engagement, om at forholde sig til 
fattigdom og om at være en del af Dsr’s 
repræsentantskab.  

Egentlig er det Niels Due Jensen, besty
relsesformand i Grundfos, der sidder i 
repræsentantskabet hos Den sociale rets
hjælp. Men ofte er det Olav, der står for 
den praktiske repræsentation. Olav har 
været tilknyttet Grundfos siden 2007, 
hvor han blev ansat for at skrive en bog 
om koncernen. Efterfølgende er han blevet 
mere og mere involveret i det socialt an
svarlige arbejde og især administrationen 
af de eksterne midler. 

Naturligt at give tilbage
Helt tilbage fra etableringen af Grundfos 
har den sociale opmærksomhed været en 
del af virksomheden. 

”Jeg tror ikke engang, Poul Due Jensen 
(grundlægger af Grundfos, red.) selv var 
bevidst om det, hvis der ikke lige var no
gen, der fortalte ham det.” 

sådan ræsonnerer Olav Ballisager og ud
dyber med, at Grundfos’ stifter voksede op 
på en fattiggård og var afhængig af hjælp 
fra lokalsamfundet. Denne hjælp har været 
helt naturlig for ham at give tilbage, og det 
at tage ansvar for samfundet har været en 
del af hans modning. I dag udmønter det 
sociale ansvar sig blandt andet i, at mini
mum tre procent af Grundfos’ medarbej
derstab er ansat på særlige vilkår. Det vil 
sige, at de på trods af nedsat arbejdsevne 
eller forskellige andre problemstillinger, 
kan få job i virksomheden. Derudover 
støtter Poul Due Jensens Fond humanitære 
formål. 

Kronerne er ikke det vigtigste
Det er forskelligt, hvordan fonden vælger 
at støtte. Eksempelvis består støtten til 
Den sociale retshjælp af meget andet end 
økonomiske donationer: 

”Beløbsmæssigt er det ikke en særlig 
stor donation. Jeg kan ikke engang huske 
om det er 100.000 eller 70.000 kroner el
ler et eller andet i den størrelse.”

Olav Ballisager understreger til gengæld, 
at deltagelsen i repræsentantskabet og 
den løbende rådgivning er en vigtig del af 
støtten.

”Tid og faglig, udviklingsbetonet spar
ring, er det, der betyder noget for en or
ganisation som jeres.”  

Tager samfundsansvar
Poul Due Jensens Fond får løbende mange 
forskellige ansøgninger, og det kan være 
svært at udvælge. Da valget faldt på Den 
sociale retshjælp, var det fordi, Dsr for
søger at tage et samfundsansvar ifølge 
Olav Ballisager. 

”Den sociale retshjælp udfolder sig i 
en tid, hvor man ellers gør meget ud af 
at forkrome sig selv. Det, vi bemærkede 
for en trefire år siden, var, at mens alle 
andre søgte at forgylde sig selv eller flyde 
med den materielle mainstream, kiggede 
Den sociale retshjælp ud af sidespejlet 
og fandt ud af, at der faktisk var nogle, 
der ikke kunne følge med. Nogle, der blev 
hægtet af, mens kapitaliseringen skete,” 
siger han.

Institutioner er ikke vejen frem
Om Dsr’s måde at arbejde på siger Olav 
Ballisager:

”Dsr er sådan en fandenivoldsk, no
nonsense og hands onagtig organisation. 
Det er vejen frem, når vi som samfund skal 
prøve at gøre noget ved de problemer, der 
opstår som følge af fattigdom. Jeg tror 
ikke, det kan klares gennem institutioner. 
Det er min personlige oplevelse. Altså, hvis 
man laver en institution og skriver ”Institu
tion til social Velfærd” over døren, så tror 
jeg meget vel, det kan kikse. Mange af 
dem, man vil have i tale, vil for det første 
ikke komme. For det andet kommer man 
til at ramme ved siden af skiven, hvis man 
formaliserer det. Løsningen skal være be
fordret af en stemning eller en grundhold
ning. Altså noget som stikker dybere.”

Af Mikkel Hesselbæk Andreasen
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Vi er flyttet i nye lokaler
DSRAarhus er pr. 15. januar 2012 flyttet i nye lokaler på A. Hertzums Vej. 
Lokalerne er godt indrettet med både storrums og cellekontorer, hvilket gør 
arbejdet med mange brugere lettere at håndtere.

Ligesom på Frederiks Allé er det nemt at komme hertil med både bil, cykel 
og offentlig transport. 

dsr har fået vokseværk på medarbejderfronten, og det 
kræver større lokaler. Vi er derfor flyttet til A. Hertzums Vej til 
nyere, større og flere lokaler. 
Årsagen til vokseværket skal findes i vores projekters succes. 
Vi når ud til flere klienter, både i Gældskompagniet og hos 
DSR, og det kræver flere medarbejdere. Det bekræfter os i, at 
vi er på rette vej med vores arbejde, så det kan kun betragtes 
som en flytning, der er affødt af hårdt og godt arbejde. Ved at 
afhjælpe vores pladsproblemer, skulle dette gerne fordre et 
endnu bedre arbejdsmiljø. 

Vi glæder os derfor ekstra meget til at byde de omkring 30 
nye kollegaer velkommen i de nye lokaler.

14 15 
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Nyt fra DSR
DSR i felten
Efteråret 2011 har været et travlt år. Ikke 
nok med at antallet af klienter er steget, 
vores ekspertise er også blevet efterspurgt 
landet over. 

Vi er blevet eftertragtet som undervisere 
i gældshåndtering af diverse faggrupper og 
har i forbindelse med disse undervisnings
forløb fået en helt forrygende feedback. 

Vi kan desuden mærke, at vi er blevet 
stadfæstet som en seriøs organisation, da vi 
er meget efterspurgt både hos journa lister 
og politikere. Det har udmøntet sig i flere 
radiointerviews og artikler, hvor vi har fået 
mulighed for at sætte vores brugergruppers 
interesser på dagsordenen. Det gælder, 
som skrevet, også for politikere, der kan se 
gunsten i måden, vi omsætter vores klient
ers problemer til politiske mærkesager. Det 
skaber en respekt for vores arbejde, som vi 
er meget stolte af.

Ny afdeling i Odense
Det er ikke bare i Aarhus, Dsr har fået vok
seværk. Til marts åbner vi en afdeling af 
Dsr i Odense. 

Idéen startede, da Juridisk Institut på 
syddansk Universitet manglede et tilbud 
om erhvervserfaring til deres studerende, 
samtidig med at Dsr udvidede antallet af 
rejseholdsbesøg på Fyn. Der er tre fængsler 
og én udslusningspension på Fyn, og Dsr 
har samarbejdsaftaler med to af fængslerne 
og pensionen. Kontoret vil til dagligt blive 
ledet af Thomas Kolding og Annette Ole
sen. Thomas underviser på Handelsskolen 
i Odense, og Anette skriver sin ph.d. om 
sags omkostninger på Juridisk Fakultet. 
Begge har en lang fortid hos Dsr i Aarhus, 
og vi er glade for, de vil videreføre det gode 
arbejde i Odense.

I og med at kontoret åbner i Odense, 
giver dette os kapacitet til at nå ud til 
endnu flere fra vores målgruppe fra Pro
jekt Fængsels rejseholdet – tidligere og nu
værende fængsels indsatte.

Projekt Sagsomkostninger
I løbet af efteråret er vi blevet færdige med 
en delrapport i vores undersøgelsesprojekt 
om sagsomkostninger. 

rapporten omhandler sagsomkostning
ers utilsigtede konsekvenser for resociali
sering efter endt afsoning. Projektet er 
udarbejdet af to frivillige ildsjæle, Maria 
Bisgaard og Marie Nybo, der begge studer
er socialt arbejde ved Aalborg Universitet.

rapporten er udarbejdet, da der i Dan
mark ikke nærmere er undersøgt, hvilke 
effekter sagsomkostninger har for samfun
det og de borgere, der er dømt til at betale 
sagsomkostninger. 

sagsomkostninger er én af Dsr’s mærkes
ager, da vi i vores arbejde dagligt ser, hvilke 
hindringer det har for vores klienter. rap
porten konkluderer, at det er nødvendigt 
at genoverveje den nuværende ordning, 
og at logikken omkring et samfundsøkono
misk retfærdighedsprincip bortfalder, da de 
fleste ikke har mulighed for at tilbagebetale 
deres sagsomkostninger. 

Ud fra et menneskeligt aspekt er ord
ningen med til at fastholde de berørte i 
en, i forvejen, vanskelig situation, hvilket 
medfører potentiel risiko for tilbagefald til 
kriminalitet.

Marie Nyboe er 25 år og er 
bachelor i antropologi. 

Hun er i gang med kandidat
uddannelsen i socialt arbejde på 
Aalborg Univer
sitet, startede 
hos Dsr i august 
2011

Maria Bisgaard er 25 år og er 
bachelor i antropologi. 

Hun er i gang med kandidat
uddannelsen i socialt arbejde på 
Aalborg Univer
sitet, startede 
hos Dsr i august 
2011

Nogle af vores mange ildsjæle:

DSR Odense


