Dee præsenterede resultater er baseret på rapporten:
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^ǇddansŬ hnŝǀersŝtet ŝ saŵarbeũde ŵed 'rƆnlands ^taƟsƟŬ͘ Den Ĩulde rapport Ŭan læses på W W W. M I O .G L

t ǀoŬse op ŝ ĨaƫŐdoŵ Ŭan Ĩå ǀŝdtræŬŬende ŬonseŬǀenser lanŐt
ŝnd ŝ ǀoŬsenlŝǀet͘ Ɔrn͕ der ǀoŬser op ŝ ĨaƫŐe Ĩaŵŝlŝer͕ Śar stor
risiko for at blive socialt udstødte eller marginaliserede i samfundet i forŚold Ɵl deres ũævnaldrende͘ De faƫge børn betaler prisen i barndommen med de afsavn͕ som følger med en stram økonomi͕ og de betaler den senere i livet͕ Śvor de Śar forøget risiko
for at Śavne i samme situaƟon som forældrene͘ hdover afsavn i
form af mangel på mad og materielle goder kan faƫgdom også
betǇde udelukkelse fra sociale akƟviteter͕ der kan betǇde en eksklusion fra fællesskabet͘ n Ɵng er at være faƫg og må undvære
Ɵng͕ en anden er den uligŚed i sundŚed͕ som følger med faƫgdom͘ Dan ved͕ at børns sundŚed direkte er relateret Ɵl faƫgdom͕ idet børn i faƫge familier Śar en dårligere sundŚedsƟlstand
end deres ũævnaldrene fra økonomisk bedre sƟllede Śũem͘ &atƟgdom kan således være en trussel mod børns sundŚed͘ Derfor
belǇses omfanget af børnefaƫgdom i 'rønland Śer både ud fra
et økonomisk og et folkesundŚedsmæssigt perspekƟv͘ / ϮϬϬϳ udkom tre rapporter͕ der for første gang belǇste omfanget af børnefaƫgdom i 'rønland͘ Denne rapport følger op på det økonomiske perspekƟv͘
'rønland Ɵltrådte &E͛s ørnekonvenƟon i marts ϭϵϵϮ͘ /følge &E͛s
ørnekonvenƟon Śar alle børn ret Ɵl en ƟlfredssƟllende levestandard͕ og økonomiske levekår er en vigƟg del af et barns velfærd͘ <onvenƟonen fastslår i arƟkel Ϯϳ ͟etŚvert barns ret Ɵl den

levestandard͕ der kræves for barnets fǇsiske͕ psǇkiske͕ åndelige͕
moralske og sociale udvikling͘͟ Det betǇder͕ at barnet som minimum Śar ret Ɵl at Śave adgang Ɵl mad͕ tøũ og bolig͕ samt Ɵl at
kunne udvikle sig aldersvarende og Śave lige muligŚeder͘
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D/W/͛s rapportserie om børnefaƫgdom fra ϮϬϬϳ afstedkom stor
oīentlig og poliƟsk debat͘ Der er blevet fremsat poliƟske forslag
om en naƟonal faƫgdomsgrænse og iværksat et indledende arbeũde͕ som dog sidenŚen er stagneret͘ Der er blevet aĬoldt en
kommunal konference om Śũælp Ɵl børnefamilier͕ som mundede
ud i en række anbefalinger͕ Śvoraf stǇrkelse af familierne gennem &amilieŚøũskoler og &amiliecentre er blevet eŌerlevet͘ Der
er blevet lavet en ændring i >ov om børneƟlskud for at gøre processen mere smidig og der er kommet en sƟgning i børnebidraget͘ ørns reƫgŚeder er blevet stǇrket med en ørnetalsmand͕
ørnereƫgŚedsorganisaƟonen D/K samt et ørneråd͘ Der er
blevet udarbeũdet en grundig samfundsanalǇse med ^kaƩe- og
selfærdskommissionen͘ &okus på børn og unge er stǇrket med
ørne- og hngestrategien͕ men der er ikke et speciĮkt fokus på
børnefaƫgdom͘ Den Śar Ɵltagene ŚaŌ en posiƟv indvirkning på
omfanget af børnefaƫgdom͍

H V O R N Å R E R E T B A R N FAT T I G T ?
'rønland Śar ingen oĸciel deĮniƟon af faƫgdom og det er vanskeligt at opnå enigŚed om͕ Śvordan faƫgdom skal forstås og
måles͕ både poliƟsk og inden for forskning͘ Tkonomisk faƫgdom kan måles på forskellige måder og er et svært begreb at
diskutere i 'rønland͕ for naturen er så rig på fangstdǇr og planter͕ som kan supplere en trængt økonomi͘ Denne supplering
sker Śeldigvis i mange familier͘ Der er dog stadig mange familier͕ Śvor oīentlig Śũælp ʹ kortsigtet og langsigtet ʹ er nødvendig͘

ZelaƟve faƫgdomsmål benǇƩes især i rigere lande͕ Śvor de Ňeste Śar råd Ɵl de Śelt basale nødvendigŚeder for at overleve͘ n
faƫgdomsgrænse målt ud fra et relaƟvt faƫgdomsmål fastsættes oŌe ved en vis procentdel af medianindkomsten i befolkningen͘ Dedianindkomsten er den indkomst͕ der deler befolkningen
i to lige store dele͕ Śvor den ene Śalvdel Śar en indkomst over
deƩe beløb og den anden del under͘ KD deĮnerer faƫgdom
ved en grænse på ϱϬй af medianindkomsten͕ mens h benǇƩer
en grænse på ϲϬй͘

Tkonomisk faƫgdom kan dog betegnes som det at leve under en
vis minimumlevestandard͘ Dan skelner mellem absolut faƫgdom og relaƟv faƫgdom͘ bsolut faƫgdom indebærer͕ at man
ikke Śar råd Ɵl at få dækket de Śelt basale beŚov͕ såsom bolig͕
vand og mad͘ n absolut faƫgdomsgrænse anvendes normalt͕
når man måler faƫgdom i lavindkomstlande og sæƩes oŌe Ɵl Ġn
dollar om dagen͘ ZelaƟv faƫgdom indebærer͕ at man ikke er i
stand Ɵl at leve et acceptabelt liv͕ der Śvor man bor og betǇder͕
at grænsen͕ for Śvornår man vurderes som faƫg͕ er forskellig alt
eŌer͕ Śvor i verden man bor͘

t barn deĮneres som faƫgt͕ når det bor i en Śusstand͕ der Śar en
indkomst under en vis procentdel af medianindkomsten i Grønland͘ Den relaƟve faƫgdom er baseret på indkomst͕ og der er i
denne sammenhæng tale om den disponible indkomst͘ Den disponible indkomst refererer Ɵl den samlede husstandsindkomst
fratrukket skaƩer og Ɵllagt ikke-skaƩepligƟge sociale Ǉdelser såsom boligsikring͘ Den disponible indkomst anses for at give det
mest fyldestgørende billede af en husstands reelle økonomiske
forbrugsmuligheder͘ nalyserne er baseret på registeroplysninger fra Grønlands ^taƟsƟk͕ og omfaƩer alle registrerede husstande i Grønland med børn i alderen op Ɵl ϭϴ år fra ϮϬϬϮ Ɵl ϮϬϭϬ͘
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drods poliƟske Ɵltag med indsatser overfor sårbare familier͕ så
viser de nyeste tal͕ at børnefaƫgdommen i Grønland stadig er
høũ͘
/ϮϬϭϬůĞǀĞĚĞϭϭ͕ϳйĂĨĂůůĞďƆƌŶŝ'ƌƆŶůĂŶĚŝƌĞůĂƟǀĨĂƫŐĚŽŵ
ŵĊůƚƵĚĨƌĂK͛ƐƌĞůĂƟǀĞĨĂƫŐĚŽŵƐŵĊůƉĊϱϬйĂĨŵĞĚŝĂŶŝŶĚŬŽŵƐƚĞŶ͘
/ĨƆůŐĞh͛ƐƌĞůĂƟǀĞĨĂƫŐĚŽŵƐŵĊůƉĊϲϬйĂĨŵĞĚŝĂŶŝŶĚŬŽŵƐƚĞŶůĞǀĞĚĞϭϵ͕ϴйĂĨďƆƌŶŝ'ƌƆŶůĂŶĚŝĨĂƫŐĚŽŵ͘
/ĂůƚϰϬ͕ϱйĂĨĂůůĞďƆƌŶďŽĞĚĞŝϮϬϭϬŝŚƵƐƐƚĂŶĚĞ͕ĚĞƌŵŽĚƚŽŐ
ŽīĞŶƚůŝŐŚũčůƉ͘
/ ƉĞƌŝŽĚĞŶ ϮϬϬϴ-ϮϬϭϬ ůĞǀĞĚĞ ϯ͕ϭй ĂĨ ďƆƌŶĞŶĞ ŝ ǀĞĚǀĂƌĞŶĚĞ
ĨĂƫŐĚŽŵ͘
ørnefaƫgdom målt ud fra KD͛s faƫgdomsmål på mindre end
ϱϬй af medianindkomsten viser følgende:
ͻ ørnefaƫgdomsniveauet i Grønland er på samme niveau
som ^torbritannien og anada͕ men på et lavere niveau end
h^͘ ndelen af faƫge børn er større i Grønland end i de
nordiske lande͕ hvor mellem ϱй og ϳй er relaƟvt faƫge͘
ͻ ndelen af faƫge børn varierer i perioden fra ϮϬϬϮ-ϮϬϭϬ
uden en tydelig tendens͘
ͻ ndelen af børn͕ der levede i relaƟv faƫgdom͕ toppede i
ϮϬϬϯ ;ϭϰ͕ϵйͿ og var på sit laveste i ϮϬϬϲ ;ϵ͕ϵйͿ͘
ͻ Wå kommuneniveau er tendensen͕ at kommunerne <uũalleƋ
og Yaasuitsup i ϮϬϭϬ havde en større andel faƫge børn end
landsgennemsniƩet͕ og at <ommuneƋarĮk ^ermersooƋ og
YeƋƋata <ommunia lå under gennemsniƩet͘ Wå samme vis
varierede andelen af faƫge børn også mellem byerne inden
for kommunerne͕ og børnefaƫgdom var mere hyppig i bygder end i byer͘
ͻ Den største andel af faƫge børn bor i YaanaaƋ͕ både i byen
og bygderne͘ ørnefaƫgdommen i ϮϬϭϬ var udover YaanaaƋ
høũest i byerne Eanortalik͕ /ƩoƋƋortoormiit og YeƋertarsuaƋ͘
ͻ ørnefaƫgdommen i bygder var høũest for bygderne ved
YaanaaƋ͕ YaƋortoƋ͕ dasiilaƋ͕ <angaatsiaƋ og hpernavik͘
ͻ Zisikoen for at leve i faƫgdom er især større͕ når:
ʹ ,usstandens voksne er yngre end ϯϬ år
ʹ Husstanden består af enlige forældre
ʹ Der er mange børn i husstanden
ʹ Man lever i bygder
ʹ Der i husstanden bor voksne født
både i og uden for Grønland
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SOCIAL ULIGHED I SUNDHED I BØRNEHØJDE
&aƫgdom og sociale uligheder i barndommen har afgørende betydning for børns sundhed og påvirker sundheden resten af livet͘
/ alle lande ses en sammenhæng mellem indkomstniveau͕ sundhed og sygdom͗ :Ž ůĂǀĞƌĞ ƐŽĐŝĂů ƉŽƐŝƟŽŶ͕ ũŽ ĚĊƌůŝŐĞƌĞ ƐƵŶĚŚĞĚƐƟůƐƚĂŶĚ͘ Kpgørelser over indkomststaƟsƟkken i Grønland
viser en stadig sƟgende ulige fordeling af indkomsterne i det
grønlandske samfund͘ ^elv om det at leve i faƫgdom udgør en af
de alvorligste negaƟve eīekter på børns sundhed͕ så viser undersøgelser͕ at også børn fra familier med mellemindkomst niveau har dårligere sundhedsƟlstand end børn fra familier i de
høũeste indkomstgrupper͘ Denne forskel i sundhed på tværs af
de sociale grupper i samfundet betegnes som social ulighed i
sundhed͘
Der er Ňere måder at måle social posiƟon på͘ Målt ud fra disponibel husstandsindkomst for børnefamilier viser den seneste befolkningsundersøgelse blandt voksne ϮϬϬϱ-ϮϬϭϬ͕ at belastende
opvækstvilkår͕ dårligt helbred og risiko for sygdom er mest udbredt blandt voksne i børnefamilier med lavest indkomst͘
hndersøgelsen viser nemlig͕ at de Ϯϱй voksne i husstande med
børn med den laveste disponible husstandsindkomst:
ͻ vurderer eget helbred dårligere
ͻ i høũere grad har et skadeligt alkoholforbrug
ͻ i høũere grad er daglige rygere
ͻ i høũere grad har været udsat for
seksuelle overgreb som barn
ͻ i høũere grad har angivet selvmordstanker

Det er ikke kun blandt voksne͕ der ses social ulighed i sundhed͘
hndersøgelsen ͛hnges drivsel i Grønland ϮϬϭϭ͛ viser͕ at unge har
en bevidsthed om familiens økonomiske situaƟon og hvor familien placerer sig på den sociale rangsƟge͕ og at de unges vurdering af familiens velstand hænger sammen med deres oplevelse
af familiens økonomiske problemer og forældrenes Ɵlknytning Ɵl
arbeũdsmarkedet͘ hndersøgelsen viser regionale forskelle i un-

ges sociale posiƟon͕ hvor procentvist Ňest unge fra Midtvestgrønland vurderer familiens velstand som god͕ og at unge͕ der er
opvokset i en bygd͕ i høũere grad end unge fra byer͕ vurderer͕ at
familiens velstand er dårlig͘ Disse geograĮske forskelle i social
posiƟon er i tråd med opgørelserne af børnefaƫgdom målt ud
fra en relaƟv faƫgdomsgrænse på under ϱϬй af medianindkomsten målt ud fra den disponible husstandsindkomst͘
Målt ud fra de unges vurdering af familiens velstand viser undersøgelsen ͛hnges trivsel i Grønland ϮϬϭϭ͕͛ at der er tydelig social
ulighed i sundhed blandt folkeskolens ϭϱ-ϭϳ årige ϵ͘- og ϭϬ͘ klasses elever͘ Den sociale ulighed slår således tydeligt igennem ved
ϭϭ ud af ϭϰ indikatorer for sundhed͕ risikoadfærd͕ trivsel og belastende hændelser blandt de unge͘ De unge͕ der vurderer familiens velstand lavest͕ vurderer i høũere grad eget helbred og eget
psykisk helbred dårligt og har i højere grad forsøgt selvmord
sammenlignet med unge͕ der vurderer familiens velstand højest͘
De dårligst økonomisk sƟllede unge rapporterer også i højere
grad om dårlig faglig præstaƟon i skolen͘ De foretrækker sƟllesiddende friƟdsakƟviteter͕ ryger i højere grad dagligt og har i højere grad erfaring med at sniīe sammenlignet med de økonomisk bedre sƟllede unge͘ ndvidere viser undersøgelsen͕ at der
er social ulighed imellem de unge͕ hvad angår forældre med alkoholmisbrug͕ udsæƩelse for seksuelle overgreb͕ vidne Ɵl vold
mod mor i hjemmet og alvorlige konŇikter med forældre͘
hndersøgelsen viser altså͕ at unge fra de økonomisk dårligst sƟllede familier har væsentligt dårligere fysisk og psykisk helbred͕
har en risikobetonet sundhedsadfærd og i højere grad har en opvækst præget af vold͕ seksuelle overgreb og alkoholmisbrug͘ hndersøgelsen tegner desuden et tydeligt billede af͕ at unge med
lavere social posiƟon har oplevet Ňere belastende hændelser͕
hvilket genĮndes blandt deres forældre͘ Det er dermed et tydeligt billede på den sociale arv͘ DeƩe er i tråd med andre undersøgelser͕ der viser͕ at forældre med en lav social posiƟon i samfundet har dårligere sundhedsadfærd og at denne adfærd bringes
videre Ɵl deres børn og bidrager Ɵl at opretholde en social ulighed i sundhed͘ &orældrenes sundhedsvaner og risikoadfærd er
derfor både afgørende for det enkelte barn͕ men også for fastholdelsen af den sociale ulighed i sundhed i samfundet͘
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MIO ANBEFALER

Wå baggrund af den foreliggende viden om børnefaƫgdom
har ørnereƫghedsinsƟtuƟonen M/K udarbejdet en række
anbefalinger͕ som skal sikre fokus og handling iŌ͘ at bedre
vilkårene͕ så børn ikke vokser op i faƫgdom:

DEFINITION AF FATTIGDOM
ͻ at der fastsæƩes en naƟonal faƫgdomsgrænse͕ som kan danne baggrund for at føre Ɵlsyn med
omfanget af faƫgdom og vurderinger af͕ om forekomsten af faƫgdom sƟger eller falder͘ Derfor bør
det påbegyndte arbejde med at fastsæƩe en oĸciel faƫgdomsgrænse genoptages͘
ͻ at faƫgdom måles og monitoreres ud fra Ňere indikatorer͘ &aƫgdom er et Ňerdimensionelt og sammensat problem͕ og for at få et nuanceret billede må der anvendes Ňere forskellige faƫgdomsmål͘
ͻ at der nedsæƩes en ekspertgruppe͕ der skal belyse forskellige metoder Ɵl at opgøre faƫgdom på i
Grønland͘ Gruppen skal have fokus på faƫgdomsfælder og de faktorer͕ der kan bringe mennesker
ud i faƫgdom͘

NATIONAL STRATEGI FOR
BEKÆMPELSE AF FATTIGDOM
ͻ at der udarbejdes en naƟonal strategi for bekæmpelse af faƫgdom͕ herunder speciĮkt børnefaƫgdom͕ som kan implementeres både naƟonalt og kommunalt͕ samt poliƟsk og administraƟvt͘
ͻ at der fokuseres på den økonomiske og sociale ulighed i Grønland i arbejdet på
børne- og ungeområdet͘
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MONITORERING AF BØRNEFATTIGDOM
ͻ at der hvert andet år udarbejdes opgørelser over udviklingen i børnefaƫgdom i
Grønland baseret på den naƟonale fastsaƩe faƫgdomsgrænse͘
ͻ at opgørelserne knyƩes Ɵl og udføres af Grønlands ^taƟsƟk͘
ͻ at børn og unges afsavn monitoreres igennem ^kolebørnsundersøgelsen
;Health ehaviour in ^chool-aged hildrenͿ͕ der foretages hvert ϰ͘ år͘
hndersøgelsen skal afdække både sociale͕ sundhedsmæssige͕ materielle og boligmæssige afsavn͘
ͻ at der på baggrund af denne monitorering følges poliƟsk op på udviklingen i børnefaƫgdom͘ Der
er behov for at synliggøre problemerne og sikre en løbende debat og et konstant udviklingsarbejde͘

MONITORERING AF
SOCIAL ULIGHED I SUNDHED
ͻ at det opsøgende arbejde i børneårene opprioriteres͘ hndersøgelsen viser͕ at der er et stort behov for
at forbedre vilkårene for dem͕ der har det sværest͘ Der skal gøres en særlig indsats for at bryde den
sociale arv og den sociale ulighed͘ n redukƟon af den negaƟve sociale arv vil have stor betydning for
en forbedring af den almene levestandard͘
ͻ at fremƟdige forebyggende indsatser blandt andet baseres på viden fra denne undersøgelse͘ DeƩe
giver mulighed for at sæƩe speciĮkt ind på de områder͕ hvor der ses ulighed blandt børn og unge͘
ͻ at der derudover sæƩes ind med en bred forebyggende indsats for at forbedre sundheden
overfor alle børn og unge͘ Der ses en tydelig sammenhæng mellem lav social posiƟon og
sƟgende belastninger og en bred indsats vil påvirke alle børn og unge uanset social posiƟon͘
ͻ at indsatser reƩes mod hele familien med henblik på͕ at social ulighed hos de voksne i familien
ikke videreføres i de næste generaƟoner͘ ndring af levevaner i bred forstand kræver͕ at
både forældre og børn inddrages͘
ͻ at der udvikles sundhedspoliƟkker på daginsƟtuƟons- og skoleområdet͕ ligesom konkrete indsatser
med fordel kunne have disse som udgangspunkt͕ da man her vil være i stand Ɵl at nå ud Ɵl næsten alle
børn͘ ørneinsƟtuƟoner og skoler har ikke sundhed som deres primære mål͕ men sund levevis er en
forudsætning for indlæring og bør opprioriteres͘
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