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Børnefattigdom i et familieperspektiv



Fattigdom i barndommen skaber et ikke-bæredygtigt samfund

Forskning viser, at en barndom med fattigdom har alvorlige langtidsvirkninger for 
den enkelte. Og dermed for samfundet som helhed. 

• Bare ét år med børnefattigdom vil påvirke barnets livschancer væsentligt

• Et ekstra år med fattigdom i de tidligere teenageår reducerer 
arbejdsindkomsten som voksen med mere end 12 procent

• Børnefattigdom har negativ effekt på uddannelseslængde, 
arbejdsmarkedsdeltagelse, jobkvalitet og familieliv

Kilde: Rune V. Lesner: The long-term effect of childhood poverty, Journal of Population Economics, nov. 2017.
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Konsekvenser af fattigdom

• I 2019 undersøgte Mødrehjælpen 
børnefattigdom blandt familier, der 
havde modtaget julehjælp eller
økonomisk rådgivning

• 818 personer besvarede
spørgeskemaet og 14 deltog i
interviews

• Formålet med undersøgelsen var at 
give et indblik i børnefamilier, der 
lever i fattigdom, forud for 
folketingsvalget i 2019
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Barnets trivsel
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Forældre oplever, at deres børns trivsel påvirkes negativt af familiens
økonomiske sitaution

Forældre oplever, at den økonomiske situation giver dem mindre
overskud til deres børn



”Jeg synes, jeg er en usædvanlig dårlig 

forælder. Men jeg synes på den anden side 

også, at jeg gør det bedste, jeg kan inden for 

de givne rammer. Rammerne er bare 

vanvittigt begrænsede.”
Enlig far, 48 år 

Note: Modelfoto
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Dårligere sundhed
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40%
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Forældre havde ikke råd til briller eller behandling hos fx
fysioterapeut for deres børn

Forældre havde ikke råd til sund og varieret madpakke

Forældre havde ikke råd til vinterjakke eller -fodtøj



”Der har da været tidspunkter, hvor jeg ikke 

rigtig har spist noget. Jeg tænkte, at børnene de 

skal have, og hvad de ikke spiser op, jamen det 

tager jeg så. Hvad der nu end er tilbage.” 

Enlig mor, 36 år
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Børnenes afsavn
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”Min datter ville gerne gå til dans. Men 

det var fysisk umuligt for mig at få 

hende derud, og jeg havde heller ikke 

råd. Det, hun savner mest, er at have 

venner med herhjemme.”

Enlig mor, 35 år
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Coronakrisen og børnefattigdom



Coronakrisen rammer socialt skævt

Mødrehjælpen oplever generelt, at udsatte familier er hårdt ramt under 
coronakrisen.

• Flere familier oplever eskalerede konflikter og vold (bl.a. pres på krisecentre 
og hotlines)

• Øget ensomhed og psykisk mistrivsel

• Særligt vanskeligt at håndtere hjemmeundervisning og pasning af små børn i 
familier med begrænsede ressourcer

• Økonomien hårdt presset
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Sårbare familier ramt økonomisk under krisen



Forværret økonomi

”
Mine tre børn går i børnehave, hvor pladsen er inkl. 

mad. Pladsen bliver dækket økonomisk af kommunen 

pga. min lave indtægt. Så der en del udgifter til mad, 

som vi ikke plejer at have. 

Enlig mor i undersøgelsen



Politiske anbefalinger

• Et ydelsessystem der giver alle 
børnefamilier et værdigt levegrundlag

• Mødrehjælpen anbefaler, at et nyt 
ydelsessystem som minimum skal 
halvere antallet af børn i fattigdom*

• En handleplan mod børnefattigdom, der 
adresserer inklusion i fællesskaber, 
ulighed i sundhed, tilgængelige 
familieboliger og bedre rådgivning

*Konsistent med FN’s verdensmål
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