
Hvar liggur fátæktin? 
 
Þrátt fyrir að fátækt hafi alltaf verið til staðar má segja að nú sé almenningur í fyrsta sinn í langan tíma 
að veita þessu samfélagslega vandamáli athygli og að ræða úrlausn þess á opinskáann hátt.  
 
Til þess að ræða fátækt verðum við fyrst að vera sammála um hvað fátækt er. Evrópusambandið 
skilgreinir lágtekjumörk i hverju landi sem 60% af miðgildi ráðstöfunartekna á neyslueiningu í landinu.  
Þeir sem falla undir þessi mörk lifa því við fátækt eða eru í mikilli hættu á að lenda í fátæktargildrunni.  
Hagstofa Íslands gaf nýverið út skýrslu um lágtekjumörk og tekjudreifingu Íslendinga á árunum 2004-
2009 en stuðst var við skilgreiningu ESB á lágtekjumörkum þar. Samkvæmt þessum viðmiðum féllu 
þeir einstaklingar sem höfðu innan við 160 þúsund krónur á mánuði í ráðstöfunartekjur árið 2009 undir 
lágtekjumörkin og fjögurra manna fjölskyldur sem hafa undir 340 þúsund krónur á mánuði. Sama ár 
var lágtekjuhlutfallið á Íslandi 10,2% en það hafði nánast ekkert breyst frá árinu 2004.  
 
Fleiri konur en karlar undir lágtekjumörkum 
Í rannsókn Hagstofunnar kemur meðal annars fram að konum er hættara við að lenda undir 
lágtekjumörkum en körlum, og á það við um alla aldurshópa. Ungar konur á aldrinum 18-24 ára og 
konur á eftirlaunaaldri eru í mestri hættu að verða fátækar og má segja að fimmta hver kona í þessum 
aldurshópum sé í áhættuhópi. Hvort þessar konur eru í raun fátækar ræðst meðal annars af því hvort 
þær hafa lengi haft svona litlar tekjur og hvort þær búa í eigin húsnæði.  

 
Lágtekjuhlutfall eftir aldri og kyni árið 2009: 

Konur 18-24 ára 20,6 % 
Karlar 18-24 ára 11,1 % 

 
Konur 65 +  17,9 % 
Karlar 65 +  6,1 % 

 
Þessar tölur geta breyst hratt en þó kvenkyns eftirlaunaþegar séu afar berkjaldaðir gagnvart fátækt, 
eru konur sem eru aðeins yngri (50-64 ára) í minnstri hættu á að verða fátækar, en aðeins 5.3 % 
þeirra eru fyrir neðan mörkin. 
 
Fjöldi fyrirvinna á heimili 
Aldur og kyn segja þó ekki allt um líkurnar á því að lifa undir fátæktarmörkum og vitaskuld hrjáir fátækt 
karla og konur, unga jafnt sem aldna af ólíkum uppruna og við ólíkar aðstæður. Eins og flestir gera sér 
grein fyrir hafa einstæðir foreldrar það gjarnan erfitt en ríflega fimmtungur þeirra getur átt á hættu að 
vera undir fátæktarmörkum (22,8 %).  Mikið hefur verið rætt um vanda einstæðra foreldra, enda hefur 
fátækt foreldra mikil áhrif á börn þeirra og getur takmarkað lífsgæði þeirra. 
 
Það eru þó ekki bara einstæðir foreldrar heldur einhleypt fólk yfir höfuð sem getur átt á hættu að vera 
undir lágtekjumörkum. Þannig voru 22,7 % karla sem bjuggu einir árið 2009 undir lágtekjumörkum en 
sem fyrr er hlutfall einhleypra kvenna töluvert hærra, eða 33,2%.  
Það virðist því vera sem svo að fjöldi fyrirvinna skipti meira máli en tilvist barnanna, og dýrara fyrir eina 
fyrirvinnu að halda heimili því ýmis kostnaður er hinn sami, hvort sem fyrirvinnur eru ein eða tvær. 
 
Nánari upplýsingar: https://www.hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=10816 
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