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FNs mål om å avskaffe fattigdom

• Goal 1. End poverty in all its forms 
everywhere

• 1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for all 
people everywhere, currently measured as 
people living on less than $1.25 a day

• 1.2 By 2030, reduce at least by half the 
proportion of men, women and children of all 
ages living in poverty in all its dimensions 
according to national definitions



Kilde: Our World in Data (www.ourworldindata.org)
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Hvorfor går det tregere, dess mer 
vi nærmer oss målet?

• Gevinsten av vekst alene er «tatt ut» i mange 
mellominntektsland. «Lommer» av ekstrem fattigdom 
gjenstår

• Begrensede utsikter til langvarig vekst i gjenværende 
lavinntektsland – og det trengs svært høy vekst for å nå målet 
innen 2030

• «…possible but challenging, and business as usual will not be 
enough to reach that target» (Verdensbanken). 



Kilde: Our World in Data (www.ourworldindata.org)



Antall mennesker i ekstrem fattigdom 2030

Kilde: ODI, Financing the future, april 2015. 



Er målet godt formulert?

• Definisjonen er veldig snever

• Gir et upresist mål på fattigdomsreduksjon 

• Tidsfristen urealistisk

• Selv om vi skulle lykkes, vil minst halve 
verdens befolkning fortsatt være ytterst 
fattige. Er jobben da gjort? 



Fattigdom i 
norsk utviklingspolitikk

• «Vi øker innsatsen for å nå FNs bærekraftsmål
og satser på områder vi vet bidrar til langsiktig 
utvikling, vekst og stabilitet. Budsjettet har en 
tydelig prioritering av utdanning, helse, klima 
og bærekraftig energi, jobbskaping, 
humanitær bistand og innsats i sårbare 
områder» 
(Børge Brende, pressemelding 12. okt 17)



Fattigdom i 
norsk utviklingspolitikk

• «Det overordnede målet for bistanden er 
fattigdomsreduksjon» (bistandsbudsjettet 2018, side 147)

• «…herunder utdanning, jobbskaping gjennom næringsutvikling, og styresett. Videre prioriteres respekt 
for universelle menneskerettigheter, inkludert like rettigheter for kvinner og menn som en forutsetning 
for bærekraftig utvikling. Klimautfordringen er knyttet til utviklingsmulighetene i fattige land. Viktige 
områder for Norge er fornybar energi, miljø og bærekraftig forvaltning av naturressurser samt 
matsikkerhet.  Fattigdomsreduksjon og utvikling hindres i mange sårbare land av vold og konflikt og 
mangel på stabilitet, økonomisk inkludering og institusjoner som fremmer rettferdighet. Mange staters 
evne til å forebygge og tilpasse seg sosiale, økonomiske og miljømessige belastninger eller katastrofer er 
svak eller fraværende. Det er nødvendig med en økt spissing av tiltak rettet mot årsakene til at noen land 
er mer sårbare enn andre. […] Alle land har et ansvar for egen utvikling. Godt styresett og demokratisk 
utvikling, menneskerettigheter, sikkerhet og stabilitet, og korrupsjonsbekjempelse er viktig i denne 
sammenhengen. Landenes  evne og vilje til en demokratisk utvikling og etterlevelse av 
menneskerettigheter skal ha betydning […] benyttes fleksibelt til å styrke muligheten til å gjennomføre 
nasjonale utviklingsplaner, utvikle velfungerende offentlige institusjoner, et aktivt sivilt samfunn og en 
levedyktig privat sektor. […] i tråd med prinsippene om eierskap, koordinering, bidrag til statsbygging og 
institusjonsutvikling.» (samme side)



Hva kreves for å 
avskaffe ekstrem fattigdom?

• Fred og stabilitet

• Inkluderende vekst 
(arbeidsplasser og landbruksutvikling)

• Investering i humankapital
(fortrinnsvis universelle tjenester)

• Sosialforsikring 
(det enkle er ofte det beste: kontantstøtte)

• Moderat befolkningsvekst



Hvordan finansiere avskaffelsen av 
ekstrem fattigdom?

• Økonomisk vekst som kommer fattige til gode

• Nasjonal fordeling

• Ekstern finansiering (bistand)



Avskaffe ekstrem fattigdom 
gjennom nasjonal fordeling

Nødvendig økning i marginalskatt for å avskaffe 
ekstrem fattigdom: 

– Brasil: 0,5 prosent
– Kina: 1,25 prosent
– Sør-Afrika: 1,5 prosent
– Indonesia: 6 prosent
– India: 23 prosent
– Malawi: 490 prosent 
– DRC: 4080 prosent



Finansiere gjennom vekst? 
Eksemplet Malawi
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Årlig vekst i BNP 3 % 5 % 6 % 9 % 
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For illustrasjonsformål, basert på bestemte kilder (ATLAS-metoden og UN 
DESAs middelframskrivninger) og teoretiske forutsetninger. Ikke 
kvalitetssikret. 



Hvordan finansiere avskaffelsen av 
ekstrem fattigdom?

• Økonomisk vekst som kommer fattige til gode

• Nasjonal fordeling

• Ekstern finansiering (bistand)



Hva bør Norge gjøre

• Avklare hva som menes med «fattigdom» og 
«fattigdomsbekjempelse». 

• Bestemme seg for å gjøre det: Formulere mål, 
tidsfrist og strategi.

• Støtte inkluderende, arbeidsintensiv vekst og 
landbruksutvikling

• Sette befolkningsutvikling på dagsorden

• Globalt engasjement for kontantstøtte


