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Vi heier på Erna SolbergVVsom besøker det sørlige VVAfrika denne uken for å VV
følge opp sitt engasjement for
tusenårsmålene til FN. Kan vi
også glede oss med henne over
store reduksjoner i fattig-
dommen i verden? Mange gjør
det, både FN og Verdensbanken.
Det norske UD er også med på 
notene: «Tusenårsmålene fra 
FN-toppmøtet i 2000 er en av 
verdensorganisasjonens største
suksesser. … 700 millioner
mennesker er løftet ut av 
ekstrem fattigdom».

Overalt i den rike verden
ønsker vi å tro at store deler av 
verdens befolkning har kommet
seg ut av en tilstand med
utålelig nød og over i en tilstand
med levelige forhold. De er
løftet ut. Båret. De ledende har
tatt grep og løftet de lidende.
Opp bærer det fra deres begre-
delige fattigdom. Løftet og
båret.

Vi hører det igjen og igjen.
Overalt, i Brasil, i Kina og i
India har millioner på millioner
av mennesker blitt løftet opp og
ut av fattigdommen. Selv Bob
Geldof ser ut til å bruke dette
tullespråket.  

Realiteten er at de fattige
kjemper hver dag for å overleve.
I den fattige verden er de
arbeidsløse faktisk overarbeidet.
I byene jobber mange rekord-
lange dager i uformell sektor
med svært lave arbeidsinn-
tekter. Snakk med en kvinne i
slummen i Kibera. Vi fremstiller
henne som lidende og passiv,
mens sannheten er at de fleste i
hennes situasjon i gjennomsnitt

er mer aktive og smartere enn 
oss siden utfordringene hennes
er større og overlevelsen mer
avhengig av egen oppfinn-
somhet. Det er hun, og ikke vi, 
som kan løfte hva som helst
dersom hun får sjansen.

Har hun fått sjansen nå? Er
reduksjonen i fattigdom
egentlig så mye å skryte av som
de internasjonale rutineformu-
leringene vil ha det til? Reali-
teten kan kanskje best illus-
treres ved at mange fattige har
gått fra å kunne skaffe seg en
pose havregryn om dagen (leve 
for mindre enn ti kroner) til å 
kunne skaffe seg en og en halv 
pose havregryn. 

Dette registreres som en
rekordhøy reduksjon i fattig-
dommen fordi vi måler graden 
av ekstrem fattigdom ved
andelen av befolkningen som
faller under denne lave fattig-
domsgrensen på en pose havre-
gryn (1,25 dollar om dagen,
kjøpekraftkorrigert). 700 milli-
oner mennesker har derved
krysset denne magiske grensen
som liksom skal skille de fattige 

dem som ikke er det. En 
ra halvpose med havregryn
elvsagt bedre enn ingen-
g, men ikke mye bedre og
ppe verdt alle festtalene.
Dersom fattigdomsgrensen
stedet var på 20 kroner
agen (fortsatt et skammelig
avt tall), ville ikke fattig-
domsreduksjonen i verden
fremstå som imponerende i
det hele tatt. Levekårsfor-
ingene til de fattige er
sk grotesk små sett i lys av 

at verden fra 1970 til i dag
nesten har doblet sin samlede
inntekt per innbygger.

Selv en dobling av alles
inntekter ville ikke fjerne fattig-
dommen ---fordi en dobling av 
nesten ingenting også blir
nesten ingenting. Nå vet vi at det
som har skjedd siden 1970 langt
fra kan beskrives som en dobling
av alles inntekter. Mesteparten
av den økonomiske veksten har
gått til færre enn de ti prosent
rikeste i verden. Selv om verdens
økonomiske evne til å avskaffe 
nød og fattigdom har økt vold-
somt, er det ikke de fattige som
har fått disse økningene. Den
faktiske fattigdomsreduksjonen
står ikke i forhold til de økte 
mulighetene. 

For å måle den faktiske viljen
til å gjøre noe med fattig-
dommen laget Jo Thori Lind og 
jeg en indeks, Gnierindeksen,
som måler graden av ‘unød-
vendig fattigdom’ i de enkelte
landene. Vi ranger årlig alle 
utviklingsland fra de minst gjer-
rige til de mest gjerrige. Vi ser
også på hvordan verden som 
helhet behandler sine fattige.
Mønsteret siden 1970 er at
verdenssamfunnet som helhet 
fremstår som mer og mer
gjerrig. Verden er nå like gjer-
rige mot verdens fattige som det

mest gjerrige landet i verden er
mot sine fattige.    

At fremgangen for verdens 
fattige er begrenset understrekes
igjen av Leger uten grenser sin
liste over glemte kriser. Årets
liste ble også lagt frem denne
uken. Hovedinntrykket er at
enkle sykdommer blir livsfarlige
på grunn av manglende medi-
siner og helsevesen. Det er smitt-
somme sykdommer som tar flest
liv i akutte kriser – ikke vold;
barn rammes spesielt; lungebe-
tennelse dreper én million barn
helt unødvendig; nesten like
mange dør av diaré som lett
kunne behandles. Alt i alt dør
årlig flere titall millioner
mennesker av smittsomme
sykdommer som kunne vært
unngått med bedre vaksiner og
et bedre helsestell.

For å kunne ta skikkelig fatt på 
de mange uløste oppgavene må 
vi – både Erna Solberg og vi
andre som engasjerer oss for
FNs gamle og nye tusenårsmål
– først kvitte oss med ønsketenk-
ningen at fremgangen for de
fattigste allerede er stor. Da vil vi
innse at mulighetene til å gjøre
noe faktisk er store.

 Kalle Moene er professor ved 
Økonomisk institutt,
 Universitetet i Oslo
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BESØK. Denne uken besøkte Erna Solberg det sørlige Afrika i forbindelse med FNs tusenårsmål, her sammen
med Rwandas president Paul Kagame. Både vi og Erna Solberg må kvitte oss med ønsketenkningen om at
fremgangen for de fattigste allerede er stor, skriver artikkelforfatteren. Foto: Marte Christensen/NTB Scanpix

Det er ikke bare økonomer og
kunnskapsløse spesialister som
dyrkes frem i dag. Den litterære
underskogen bugner av kreative
unge folk som lager tidsskrifter,
utgir på egne knøtteforlag og
skriver seg gjennom nettene til
de spyr av utmattelse i solopp-
gangen.
Klassekampens Silje Bekeng 
forsikrer om at det fortsatt er
håp for norsk forlagsbransje.

Nå innrømmer visst Robben
filming. Jeg står på mitt. Har lang
erfaring med å fornekte realiteter
som ikke passer meg fra poli-
tikken.
Tidligere Klassekampen-jour-
nalist Mímir Kristjánsson
tvitrer innsiktsfullt om politik-
kens vesen.

Julebord er livsfarlige greier. Da 
det er mange som kun får lov til å 
gå ut en gang i året av kjerringen.
Når det er julebord, er det som å 
slippe kuer på beite om våren.
Oslo Liftutleie-gründer Lars
Ole «Rikingen» Johansen røper
innsideinfo i DN.

Her mangler det komma etter
foranstilt leddsetning, men
denne feilen er så vanlig i
moderne norsk at den kanskje
snarere bidrar til å underbygge
følelsen av at brevet kan være
ekte.
Per Egil Hegge forteller Aften-
posten at e-postsvindlerne er
blitt så gode at selv kommafei-
lene er riktige.

Nå kan man spørre seg i hvor stor
grad Knausgård lyktes med sitt
forehavende. Allerede i bind seks
innrømmer han at eksperimentet
mislykkes.
Etter bare 2500 sider. Trond
Åm kommenterer i Klasse-
kampen.

Jeg er ikke alltid helt politisk 
korrekt. Jeg kan si «homsene
kommer til byen», mens andre
må si «homofile». Jeg får lov til
det, folk forstår at jeg hverken er
slem eller vil skade noen. 
Oslo-ordfører Fabian Stang 
snakker ut i Dagbladet om
ordføreryrkets mange fordeler.

Middelmådighetens tid? Den
begynner nå den, nå som stadig
flere av de aller dyktigste med
selvrespekt sier «kjøss meg i
ræva» til uholdbare og ustabile
forhold, forlater yrket og
begynner i First House, pr-byråer
og hva som helst av betalende
bransjer.
Dagbladet-journalist Camilla 
Berg Hansen spår mørke skyer
over mediebransjen.

KRAGERØ: Like etter midnatt
natt til søndag stanset båtpa-
truljen en kvinnelig båtfører på 
46 år i havnebassenget i Kragerø.
Hun vartydelig påvirket av 
alkohol, og blir anmeldt for
forholdet.
KV–Kragerø Blad Vestmar

Alt stoff som le ve res til Da gens
Næ rings liv, må pro du se res i 
hen hold   til Vær Var som-pla ka ten.

Da gens Næ rings liv be tin ger
seg ret ten til å lag re og utgi alt 

stoff i avi sen i elek tro nisk form, 
også gjen nom sam ar beids part ne re.

Re dak sjo nen for be hol der seg ret-
ten  til å for kor te inn send te ma nu-
skrip ter .

De batt inn legg ho no re res ikke.
De batt an svar lig:
Anna Werenskjold
tlf. 22 00 10 59
debatt@dn.no

E-post: debatt@dn.no Telefaks: 22 00 11 10
Hovedinnlegg/kronikk: Maks 4500 tegn
inklusive mellomrom Underinnlegg/replikk: 
Maks 1500 tegn (ca 250 ord)
Legg ved portrettfoto
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