
Fattigdom og social udstødelse 2010 -
debat om indikatorer 

I forbindelse med afviklingen af EU's år for bekæmpelse af fattigdom 
og social udstødelse 2010 har styregruppen bag året inviteret fire aktø
rer til at bidrage med deres synspunkter i forhold til mulige indikatorer 
til belysning af fattigdom ud fra forskellige perspektiver. Pjecen inde
holder en bred vifte af synspunkter og bud på de mest centrale pro
blemstillinger i debatten om fattigdom og social udstødelse, hvilket skal 
bidrage til at skabe et bredt grundlag for den videre debat om emnet. 

Indlæggene er fra: 
Rådet for Socialt Udsatte 
European Anti Poverty Network, Danmark 
Center for Folkesundhed, Region Midt 
Kofoeds Skole 

Indlæggene er udtryk for forfatternes egne synspunkter. 

Pjecen indeholder også en beskrivelse af de typiske mål for opgørelse 
af fattigdom og social udstødelse. 

Pjecen kan rekvireres hos Socialministeriet ved henvendelse pr. e-mail 
til p-lex(o)sm.dk. 

Læs mere om EU-året på www.euaar2010.dk 
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2010 er EU's år for bekæmpelse af fattigdom 
og social udstødelse. Mange aktører delta
ger i debatten på forskellig vis og er med 
til at sætte fokus på fattigdom og social 
udstødelse i en dansk kontekst. 

En del af debatten handler om måling af. 
fattigdom og social udstødelse. Denne 
publikation beskriveren række forskellige 
målemetoder og opgørelser af fattigdom og 
social udstødelse. Samtidig giver en række 
udvalgte aktører deres bud på de mest 
væsentlige problemstillinger i relation til 
fattigdomsproblematikken, herunder hvilke 
grupper der kan anses for at være i risiko for 
fattigdom. 

Bidragsyderne er Jann Sjursen, formand 
for Rådet for Socialt Udsatte, Per K. Larsen, 
sekretariatsleder for European Anti Poverty 
Network i Danmark, Finn Breinholt Larsen, 
seniorforsker ved Center for Folkesundhed, 
Region Midtjylland og Ole Meldgaard, 
chefkonsulent ved Kofoeds Skole. 

Publikationen skal skabe debat om fattig
dom og social udstødelse, hvilket er et af 
hovedformålene med EU-året 2010. 

2010 
| Europæisk år 
fo rbekæmpel 

| fa t t igdoi 

social uds 

• • : : . . • • 

: • • • - „ • • • • • . • • • • • 

. . • 


