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FATTIGDOM: Når etbarn
ikke kan gå til gynmastik
med kammeraterne efter
skole, ognåretbarn ikke
kan deltage i fællesskabet
med klassen på sociale medier, fordi der lldce er råd til
en mobiltelefon, et abon
nement og en indmeldelse
i sportsldubben, så er det et
problem. Og det problem erfattigdöm.

Vi skal som samfundbe
kæmpe fattigdom og sær
ligt, når den rammer børn.
for børn er uden mulighed
for selv at ændre påsitua
tionen, og det at vokse op i
fattigdom sætter dybe sporhelt ind i voksenlivet

forbedst mulig at kunneforhindre bømefattigdom
skal vi vide, hvor og hvor
når den rammer. Derfor
indførte den tidligere rege
ring en fattigdomsgrænse.
Etkonkret instrument, som

politikere ogfagfolldmnne
anvende til at måle udvik
lingen og identificere fattig
dommen. Hvis man tre åri
trækhar maksimalt 103.200
kr i disponibel indkomst
somerdetbeløb, dergår ind
på kontben, når skat er fra
trukket så blev man betrag
tet som fattig.

Den grænse harV-rege
ringen nuflemet Helt ufor
ståeligt og uden at erstatte
den med et andet redskab tilat kortlægge fattigdommen.

I Aarhus Kommune har
de åbenbart også svært
ved at forstå, hvorfor fattig
domsgrænsen skulle fjer
nes. Her har etfiertal iby
rådet netop valgt at indføre
en kommunal fattigdoms
grænse. Aarhus Kommune
mener nemlig, at det giver
dem muligheden for at drøfte initiativer til at forebygge
og imødegå fattigdom.

Det menervi også — og
håber, at andre kommuner
hurtigst følger efter.for et
skarpt fokus på fattigdom,
kræver indikatorerpå, hvor
når man er fattig. Ognår
regeringen nu ikke vil stå
for at indsamle denne vig
tige viden, så må ansvarligekommuner jo tage fat.

Ros til Aarhus for ny
fattigdomsgrænse
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