
 

 

 

Fattigdomsåret har sat ansigt på fattigdommen 

”Aldrig før har jeg oplevet så stort et engagement i befolkningen”. Sådan konkluderer 
Per K. Larsen, Landssekretær for European Anti-Poverty Network i Danmark om 
Fattigdomsåret 2010. Lokalt støttede projekter har især været med til at sætte ansigt på 
fattigdom og social udstødelse i Danmark, og debatten har vist, at udfordringerne må 
løses i både lokalt, nationalt og europæisk regi. 

København, d. 18. november 2010.  

Landet over har lokale projekter i løbet af året været med til at synliggøre og skabe debat 
om fattigdom og social udstødelse i Danmark. 38 initiativer har fået tildelt puljemidler fra 
Fattigdomsåret, og netop de lokale projekter er en uundværlig del af 
fattigdomsbekæmpelsen, fordi de kommer helt tæt på de mennesker, der til daglig lever 
som fattige eller socialt udstødte. 

”På det lokale niveau er Fattigdomsåret en stor succes. De mange projekter har vist, 
hvordan det er at leve som fattig i Denmark, hvor problemerne ofte er skjulte, og mange 
lever isoleret og tilbagetrukket fra resten af samfundet. Den indsats vi har set hos de 
lokale initiativer er guld værd og et meget vigtigt fremskridt”, siger Per K. Larsen. 

De støttede projekter har haft form af både konferencer, events, udgivelser samt en lang 
række korte- og længerevarende sociale tilbud. Flere af de events, der har fundet sted, 
bl.a. Odense og Herning, har tiltrukket flere hundrede besøgende. Det vidner om en stor 
interesse og en gensidig samarbejdsvilje fra både regioner, kommunale institutioner og 
frivillige organisationer. 

Fattigdomsbekæmpelse er også et europæisk problem 

Mens de mange lokale projekter har bragt den skjulte fattigdom op til overfladen i 
Danmark, presser nye udfordringer i Europa sig på i takt med, at grænserne åbnes og 
Europa bliver mere sammenfiltret. Over sommeren var vi vidne til en debat om Romaer i 
Danmark, og den udfordring viser tydeligt nødvendigheden af også at anskue 
fattigdomsudfordringen ud fra et europæisk perspektiv. 

”Disse problemer kan ikke ses ud fra en entydig dansk vinkel såsom, ”der bor 23 romaer 
ude på Amager Fælled - nu smider vi dem ud, og så er problemet løst”. Det er ikke kun et 
dansk problem, det er også et europæisk problem. Derfor er indsatsen i EU helt 
afgørende,” konstaterer Per K. Larsen. 



 

 

 

 

 

Tirsdag d. 30. november markerer Socialministeriet Fattigdomsåret 2010 med en 
afslutningsevent i København. Til eventen diskuterer ministre og andre oplægsholdere 
fattigdom og social udstødelse i en national og europæisk kontekst, ligesom deltagerne vil 
have mulighed for at besøge sociale tilbud for at opleve, hvordan den lokale indsats gør en 
håndgribelig forskel for mange mennesker. 

 
Læs mere om Fattigdomsåret på www.euaar2010.dk, hvor du også kan finde en oversigt 
over de 38 støttede projekter. Læs mere om EAPN Danmark på www.eapn.dk 
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