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Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V) har d. 18. oktober 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 177 til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 177: 

”Er ministeren enig i, at de, der bruger Arbejderbevægelsens Erhvervsråds tal for fat-

tigdom »som en indikator på fattigdom, gør skade på diskussionen«, som statsmini-

steren sagde det under åbningsdebatten i Folketingssalen?” 

Svar: 

Jeg er enig med statsministeren. 

I de seneste år har vi haft en for unuanceret debat om fattigdom. Det skyldes blandt 

andet, at der langt fra er enighed om, hvad fattigdom er, og at den borgerlige regering 

satte gode initiativer i bero, herunder den årlige fattigdomsredegørelse. Det er ærger-

ligt, for vi har brug for en nuanceret diskussion af fattigdom på et oplyst grundlag.  

Fattigdom blev grundigt undersøgt af Ekspertudvalg om fattigdom, der blandt andet 

konkluderede, at der ikke findes en entydig eller objektiv måde at fastsætte eller måle 

fattigdom på i et velstående land som Danmark. Derfor er det vigtigt, at en fattig-

domsgrænse ikke står alene.  

I fraværet af en officiel fattigdomsgrænse har blandt andre Arbejderbevægelsens Er-

hvervsråd anvendt en af Danmarks Statistiks indikatorer for fattigdom, der, som 

Danmarks Statistik selv oplyser, ikke kan benyttes som en egentlig fattigdomsgrænse. 

En opgørelse, som afgrænser mange flere børn end den tidligere officielle grænse. Det 

skaber unødig forvirring, at debatten tager udgangspunkt i et helt andet grundlag, så 

børnefattigdommen alene på grund af en ændring i opgørelsesmetoden nu pludselig 

skulle være 8-10 gange højere end for få år siden.  

Regeringen vil derfor indføre en ny officiel fattigdomsgrænse, så diskussionen om 

fattigdom kan handle om mere end opgørelsesmetoder. Det er vigtigt, at vi får en ret-

visende fattigdomsgrænse, som kan være et effektivt redskab i socialpolitikken. 
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