Fattigdom – en trussel mot en bærekraftig verden
I verden i dag lever 711 millioner mennesker i ekstrem fattigdom. Det betyr
at de må klare seg for 18 kroner (1,90 dollar) om dagen. Å utrydde fattigdom
er én av de viktigste oppgavene å løse for å skape en bærekraftig verden
der alle mennesker, i dag og i fremtiden, har like muligheter for gode liv.
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Når du lever i ekstrem fattigdom har du ikke råd til de viktigste tingene du
trenger for å leve som mat, klær og et sted å bo. Men fattigdom handler om mer
enn å ha for lite penger. Det betyr også at du ikke har samme muligheter som
andre til å gå på skole, føle deg trygg, få hjelp når du er syk og til å lage en god
framtid for deg selv.

Færre fattige enn før
I 1999 levde 1,7 milliarder mennesker i ekstrem fattigdom. Én av grunnene til
at det er 1 milliard færre ekstremt fattige nå enn før, er at land tjener mer og
har blitt rikere. At land blir rikere kaller vi økonomisk vekst. Selv om mange
land opplever økonomisk vekst blir ikke nødvendigvis livene til de som lever i
fattigdom bedre. Det er de som bestemmer i et land, myndighetene, sin jobb å
sørge for at ALLE som bor i landet kan leve gode liv.
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Økonomisk vekst – vi har bare én jordklode
Selv om økonomisk vekst er viktig, spesielt for land med mange fattige, er ikke
alle sider ved dette bra. Jordkloden vår kan få problemer av noen av de tingene
vi gjør for å skape økonomisk vekst. Noen eksempler på ting land gjør for å tjene
mer er å hugge ned skog og bygge fabrikker som forurenser. Å passe godt på
jordkloden vår er viktig for å skape en bærekraftig verden.

Verden har en felles plan
Verden er bærekraftig når den er et sted der alle mennesker har like muligheter
for gode liv, samtidig som vi tar hensyn til grensene på planeten vår og
ikke ødelegger for de som kommer etter oss. I 2015 ble de 193 landene i FN enige
om en felles plan for hva vi må gjøre for å få dette til. Planen heter FNs
bærekraftsmål og gjelder for alle land, også Norge.
Forandringene som må til for å nå målet om en bærekraftig verden henger tett
sammen med hverandre og krever at vi har flere tanker i hodet samtidig.

Oppgaver
Finn svaret
1. Hva er ekstrem fattigdom?
2. Hva er FNs bærekraftsmål?
3. Hva er bærekraftig utvikling?
Les og tenk
1. Hvordan tenker du at å gå på skole kan være med på å utrydde fattigdom?
2. Hvorfor betyr fattigdom at verden ikke er bærekraftig?
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