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Útdráttur  

Fátækt er vaxandi vandamál í heiminum sem að nær til allra landa. Ástæður fátæktar eru 

margvíslegar og til að berjast gegn fátækt þarf samvinnu margra þjóða. Í ritgerðinni skoða ég 

skilgreiningu ýmissa fræðimanna og samtaka á hugtökum tengdum fátækt og eru þær tengdar 

saman við fátækt í fátækrahverfum þéttbýla. Aldrei hafa jafn margir í heiminum lifað í 

þéttbýli og stækka fátækrahverfin ört. Skilgreint verður hvernig lífskjör fólk býr við og 

hvernig dagleg barátta í fátækrahverfum gengur fyrir sig. Mannréttindi fólks eru brotin á 

hverjum degi í fátækrahverfum og verða grundvallar mannréttindi fólks skilgreind og höfð til 

hliðsjónar í umfjölluninni um fátækrahverfi Kibera í Nairobi, Kenya. 

Alþjóðlegt samkomulag var samþykkt á Þúsundaldarfundi Sameinuðu Þjóðanna árið 

2000. Þessi markmið voru samþykkt af leiðtogum ríkja heims og eru kölluð 

Þúsundaldarmakmiðin (Millennium Development Goals). Reynt var að setja fram raunhæf og 

tímasett markmið til að stuðla að bættum hag mannkyns um heim allan á sviði þróunar, 

fátæktar, öryggis, friðar, umhverfisverndunar, mannréttinda og lýðræðis. Markmiðin sem eru 

átta talsins myndu bæta lífsskilyrði fólks umtalsvert ef þau nást.   
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Formáli  

Mjög ung fékk ég sérstakan áhuga á Afríku og birtingarmynd fátæktar þar. Fréttir og 

auglýsingar af hungruðu og betlandi fólki fengu alltaf mikið á mig. Ég var staðráðin í því að 

ég skyldi fara til Afríku og reyna að hjálpa þeim sem búa við léleg lífsskilyrði. Ég lét 

drauminn rætast og fór í fyrstu ferð mína til Kenya árið 2003 í sjálfboða vinnu. Eftir ferð mína 

þangað fékk ég svo áhuga á mannfræði sem á án efa eftir að nýtast mér í áframhaldandi 

störfum.  

Mig langar til þess að þakka leiðbeinanda mínum Guðbjörtu Guðjónsdóttur fyrir að 

hjálpa mér að ná fókus ritgerðarinnar og fyrir yfirlestur. Einnig vil ég þakka góðum vinum 

sem tóku sér tíma til þess að lesa yfir. Sérstakar þakkir fá foreldrar mínir Sigríður og Magnús 

fyrir endalausan og ómetanlegan stuðning og fyrir að trúa alltaf á mig. Einnig vil ég þakka 

sonum mínum tveimur, Marteini Mána og Ívari Andra sem þrátt fyrir ungan aldur sýndu mér 

mikinn skilning og þolinmæði.  
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Inngangur  

Fátækt er orðið alþjóðlegt vandamál sem fer stöðugt vaxandi og snertir okkur öll. Fátækt er 

bæði afstætt og umdeilt hugtak sem vísar í efnahagslegt of félagslegt ástand skorts. Við 

mælingar á fátækt er gerður greinamunur á algildri fátækt og afstæðri fátækt. Nefnist það 

algild fátækt þegar einstaklingar líða fyrir skort á lífsnauðsynjum á borð við mat, vatn eða 

húsakynni. Þegar efnahagsstaða hópa eða ríkja er borin saman er notast við afstæða fátækt og 

getur í þeim tilvikum verið miðað við skort á aðgengi að heilbrigðisþjónustu, menntun, 

fatnaði eða jafnvel samgöngumáta til að greina á milli ríkra og fátækra. Fátækt stafar ekki af 

því að eitthvað vanti heldur stafar hún af því að gæðum er misjafnlega dreift og getur fátækt 

rænt einstaklinga og hópa mikilvægum lífsgæðum. 

Vegna mikilla fólksflutninga og fjölgunar í stórborgum hefur íbúafjöldi í 

fátækrahverfum aukist mikið og eru þau orðin yfirfull af fólki. Fátækrahverfi  eða „slums“ 

eins og þau eru yfirleitt kölluð eru óformleg eða ólögleg íbúasvæði sem hafa myndast í 

mörgum stórborgum. Ég hef hins vegar ákveðið að kalla þessi íbúasvæði fátækrahverfi í 

þessari ritgerð.  

Í kjölfar mikilla fólksflutninga er farið að bera á auknum mannréttindabrotum á miklum 

fjölda fólks sem sest að í þéttbýlum. Þessi mannréttindabrot flokkast að miklu leyti undir 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg (EFM) réttindi fólks og tengjast brotin oftar en ekki 

þróunarlöndum og fátækt. Mikill hluti fólks í þróunarlöndum flyst nú úr dreifbýli í þéttbýli í 

leit að betri lífsskilyrðum. Aldrei hafa jafn margir búið í þéttbýlum og í fyrsta skipti í sögunni 

búa nú fleiri í þéttbýli en dreifbýli. 

Það sem einkennir fátækrahverfi í þróunarlöndum eru léleg lífsgæði. Flest fátækrahverfi 

í heiminum eiga það sameiginlegt að íbúar hafa ekki fullnægjandi aðgang að hreinu vatni, fólk 

býr við óörugga búsetu og ófullnægjandi húsnæði og hreinlætisaðstöðu, allt eru þetta 

grundvallar mannréttindi sem samþykkt hafa verið af Sameinuðu þjóðunum og er nokkuð 

ljóst að fátækt og mannréttindabrot haldast oft í hendur. Talið er að um 1 billjón manns búi nú 

í fátækrahverfum í heiminum og að á næstu 30 árum eigi talan eftir að tvöfaldast. Mörg börn 

fæðast og alast upp í fátækrahverfum og búa í hættulegu og óheilbrigðu umhverfi sem er brot 

á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.  

Götubörn eru afleiðing fátæktar og koma þau mörg úr fátækrahverfum. Börnin eru ekki 

öll heimilislaus og er hægt að skilgreina þau bæði sem börn á götunni (e. children on the 

street) og sem börn af götunni (e. children of the streets). Öll eru þau þar í sama tilgangi, að 
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leita sér að mat og peningum. Aðal „vinna“ þeirra felst í því að betla eða gramsa í rusli eftir 

mat og verðmætum sem þau geta selt.  

Í umfjöllun minni á fátækrahverfum hér að neðan ákvað ég að taka Kibera fátækrahverfi 

í Nairobi, Kenya sem dæmi. Ástæðan fyrir því að það varð fyrir valinu er ekki bara af því að 

það er eitt stærsta fátækrahverfi í heimi heldur líka af því að ég hef komið þangað nokkru 

sinnum, bæði sem sjálfboðaliði og í heimsóknum mínum þangað. Í fyrstu heimsókn minni til 

Kenya bjó ég í sveit hjá kenískri fjölskyldu og var að kenna í grunnskóla. Á meðan dvöl 

minni þar stóð lærði ég mikið um fátækt í dreifbýli og fékk að kynnast lífsháttum fólksins. Í 

þriðju heimsókn minni vildi ég fá að kynnast borgarlífinu meira og var í sjálfboða vinnu í 

Nairobi. Ég vann á munaðarleysingjahæli en þar fór kennsla barnanna einnig fram og var ég 

að kenna þeim ensku og stærðfræði. Ég fór stundum og aðstoðaði aðra sjálfboðaliða sem voru 

að vinna í skólum í Kibera, bæði vegna þess að það vantaði fólk til að kenna og líka vegna 

þess að mér finnst fátækrahverfin áhugaverð samfélög og vildi ég fá að kynnast þeim og læra 

meira um þau. Að ganga um í fátækrahverfum og sjá aðstæður fólks með berum augum, finna 

lyktina, sjá allt ruslið og húsnæðin sem fólkið býr í er upplifun sem að maður gleymir seint og 

erfitt er að koma í orð.  

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvað er fátækt og hvaða þættir stuðla að því að fólk 

lifir í fátækt. Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verða bornar saman ólíkar skilgreiningar og hugtök á 

fátækt og farið yfir hvernig fátækt er mæld. Í öðrum kafla verður  farið yfir 

Þúsundaldarmarkmiðin og þá þætti sem talið er að þurfi að bæta til að allir geti lifað við sömu 

mannréttindi. Í kafla þrjú og fjögur verður svo birtingarmynd fátæktar í fátækrahverfum 

þróunarlanda skoðu og hvaða þættir hafa áhrif á léleg lífskjör fólks og hvernig dagleg barátta 

íbúa fátækrahverfanna og götubarna gengur fyrir sig. 
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1 Fátækt 

„Poverty is the worst form of violence“ 

― Mahatma Gandhi 

 

Fátækt má finna í einhverri mynd í öllum samfélögum. Oft á tíðum má sjá alvarlegustu 

birtingamyndir fátæktar frá þróunarlöndum í fréttatímum sjónvarpsstöðva og á forsíðum 

dagblaða á Vesturlöndum. Algengasta birtingarmyndin er að öllu jöfnu af sveltandi afrískum 

börnum, heimilislausum betlurum í stórborgum, fólki sem þarf að búa í þröngum 

flóttamannabúðum vegna styrjalda og fjölskyldum sem hafa misst allt sitt viðurværi í 

náttúruhamförum (Margrét Einarsdóttir og Pétur Waldorf, 2007). 

Í kaflanum hér á eftir verður farið yfir skilgreiningar á fátækt. Einnig verður farið yfir 

aðferðir sem notast er við til að fá ólík sjónarhorn fram í rannsóknum, hvaða þættir skipta 

máli þegar fátækt er mæld og hvaða hópar eru í mestri hættu á að lenda í fátækt.  

 

1.1 Skilgreiningar á Fátækt  

Fátækt er afstætt og flókið hugtak og er ekki auðvelt að skilgreina eða mæla, enda eru 

stöðugar breytingar á neyslu, lífskjörum og kröfum í hverju samfélagi.  

Rannsóknir á fátækt ná aftur til lok 19 aldar og byrjun 20 aldar. Samkvæmt Bereille 

(2003) voru þeir Charles Booth (1840-1916) og Seebohm Rowntree (1871-1954) frumkvöðlar 

slíkra rannsókna með rannsóknum sínum á fátækt í Bretlandi. Í viðamikilli rannsókn Booth á 

fátækt í London safnaði hann upplýsingum um neyslu og tekjur fólks á hverju svæði fyrir sig 

og reyndi hann að greina lýðfræðilega, félagslega og siðfræðilega þætti á bak við uppruna 

hennar. Hann var fyrstur til að notast við fátækramörk (e. poverty line) til að greina á milli 

ríkra og fátækra. Ef tekjur fólks dugðu ekki fyrir nauðsynjum voru þau undir fátækrarmörkum 

og flokkuð sem fátæk. Booth bjó til kort sem að hann merkti inn á með mismunandi litum 

hverja einustu götu í London. Hver litur tilgreindi stöðu fólks í hverju hverfi, þ.e.a.s. hverjir 

voru fátækir, hverjir gátu lifað á tekjum sínum, hverjir voru ríkir o.s.fv. Rannsókn hans leiddi 

í ljós að um 30% íbúa London bjuggu við fátækt. Fyrsti hluti af rannsókn Booth, Labour and 

Life of the People birtist fyrst árið 1889. Árið 1903 hafði hann birt 17 bindi sem að tengdust 

rannsókn hans. Í síðasta bindinu birti hann nýtt kort þar sem hann  hafði aflað upplýsinga um 

öll hverfin aftur og merkt inn á og voru 35% íbúa þá undir fátækramörkum. Staðbundnar 

rannsóknir hans á fátækt sem gerðar voru með nokkurra ára millibili sýna fram á þær 
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breytingar sem hafa átt sér stað á hverju svæði og þá sérstaklega hvaða svæði hafa haldist 

fátæk. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á fátækt á seinni hluta 20 aldar, sýna að sömu hverfi 

eru ennþá að mælast fátæk líkt og þau gerðu í rannsóknum Booth (Vaughan, 2007).  

Bók Rowntree, Poverty: A study of Town Life (1901) var byggð á rannsóknum í York. 

Hann leitaðist við að móta skilgreiningu á fátækt sem gæti mælt umfang fátæktar. Rowntree 

notaðist við skilgreiningu Charles Booth á fátækrarmörkum í rannsóknum sínum. Í 

skilgreiningum hans var fátækt ástand þar sem að tekjur fólks uppfylltu ekki lágmarkskröfur 

um heilbrigt og uppbyggilegt líf. 40 árum seinna birti hann  aðra rannsókn, honum fannst að 

ein óbreytileg skilgreining á fátækt hentaði ekki fjölbreyttum félagslegum veruleika sem að 

breytist með tímanum á hverju svæði. Segja má að hann hafi lagt grunninn að afstæðri (e. 

relative) fátækt gangvart algildum (e. absolute) hugmyndum um af fátækt (Beteille, 2003).        

Ólíkt Booth sem skilgreindi fátækt út frá neyslu og tekjum, þá skýrir hagfræðingurinn 

og Nóbelsverðlaunahafinn Amartya Sen fátækt sem skort á valmöguleikum og getu til að 

breyta því, frekar en sem skorti á efnislegum auði. Hann heldur því fram að fátækt sé skortur á 

möguleikum til að geta ekki tekið fullan þátt í samfélaginu. Fátækir hafa m.a. ekki sömu 

tækifæri til menntunar sem skerðir hæfni þeirra til samkeppni á vinnumarkaðnum og hafi ekki 

frelsi til að taka ákvarðanir og vera virkir aðilar í efnahagslegu, félagslegu og pólitísku 

umhverfi samfélagsins. Þar gætu einnig spilað inn þættir eins og búseta, kynferði, þjóðerni og 

litarháttur sem geta leitt til þess að einstaklingar hafi ekki þann kost að taka fullan þátt í 

samfélaginu. Sen telur mikilvægt að gæðum samfélagsins sé réttlátlega skipt á milli íbúanna 

og einkennir það öll hans fræðistörf (Margrét Einarsdóttir og Pétur Waldorf, 2007). 

Sameinuðu þjóðirnar hafa skilgreint fátækt sem „það ástand manneskju að búa við 

langvinnan eða stöðugan skort úrræða, öryggis og krafts sem er nauðsynlegur til að njóta á 

fullnægjandi hátt borgaralegra, menningarlegra, fjárhagslegra, stjórnmálalegra og félagslegra 

réttinda“ (Valgerður Katrín Jónsdóttir, 2007). 

 

1.2 Mismunandi sjónarhorn  

Eins og sjá má að ofansögðu eru ýmsar leiðir notaðar til að skilgreina fátækt og hvað 

það þýðir að vera fátækur . Mannfræðin er þekkt fyrir að nota etnógrafíur í rannsóknum sínum 

og má þar oft sjá hvernig fólk skilgreinir hluti eins og fátækt út frá sínum eigin aðstæðum. Í 

etnógrafíum gerast rannsakendur  þátttakendur í samfélögum og eru daglega í beinu sambandi 

við viðfangsefni sitt  og fylgjast með hvað gerist, hlusta og spyrja spurninga (O´Reilly, 2005). 

Booth, Leach og Tierney (1999) benda á að í gegnum slíkar rannsóknaraðferðir sé hægt að sjá 
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hvernig viðföngin sjálf skilgreina fátækt. Hvernig þau nota tungumál og myndmál  til að túlka 

sig og aðra í kringum sig og koma oft fram áhugaverðar skilgreiningar og viðhorf. Áhersla er 

lögð á að skilja hvernig viðhorf og  skilgreiningarnar birtast og hvaða áhrif, vald, pólitík, 

félagsleg og efnahagsleg staða hafa.   

 Hugmyndir og skilgreiningar á fátækt geta verið staðbundnar. Í samfélögum þar sem 

sjálfsþurftarbúskapur er við lýði hefur fólk almennt tilhneigingu til að skilgreina fátækt út frá 

skorti á búfé, þar sem það er lykil úrræði þeirra. Einnig getur aldur og kynslóðabil haft áhrif á 

hvernig fátækt er upplifuð og túlkuð. Í  rannsóknum Tierney í Tansaníu árið 1992 kom þessi 

munur fram. Aldraður maður skilgreindi  þá sem ekki hafa neinn til að búa með og borða með 

sem fátæka á meðan maður á tvítugsaldri skilgreindi þá sem ekki hafa aðgang að menntun 

sem fátæka. Þó svo að skilgreiningarnar væru ekki þær sömu þá skilgreindu þeir hvorugir 

fátækt út frá efnislegum hlutum, heldur út frá tengslum, samböndum og tækifærum. Þessi svör 

segja okkur ekki að efnisleg fátækt skipti ekki máli, því hún skiptir alltaf einhverju máli, 

heldur hvernig fólk skynjar og bendir á fátækt út frá öðrum þáttum (Booth, Leach og Tierney, 

1999). Skortur á félagslegum tengslum og tækifæri til menntunar eru því skilgreind sem 

fátækt og falla undir skilgreiningu Amartya Sen, sem skilgreinir fátækt sem skort á 

valmöguleikum til að breyta og velja.   

 Sjónarhorn fátækra eintaklinga og sjónarhorn barna sem búa við fátækt hafa fengið 

aukið vægi á undanförnum árum en er þá lögð áhersla á að gefa fólki tækifæri á að greina frá 

upplifun sinni á fátækt (Guðný Björk Eydal og Jeans. C.L., 2008). 

 Fræðimenn hafa bent á að hefðbundnar mælingar á fátækt leggi áherslu á að meta 

lífskjör fjölskyldunnar í heild og því skorti oft sjónarhorn barna um aðstæður og kjör þess. 

Með því að beita barnasjónarhorni eru lífskjör barna skoðuð út frá þörfum þeirra sem 

einstaklinga. Í stað þess að greina afleiðingar fátæktar á framtíðarmöguleika þeirra sem 

einstaklinga er lögð áhersla á upplifun barna af fátækt og áhrifa hennar á þeirra daglega líf 

(Guðný Björk Eydal og Jeans. C.L., 2008).  Sjónarhorn barna er einmitt notað við rannsókn 

Kilbride, Suda og Njeru á götubörnum í Nairobi til þess að skilja út á hvað daglega líf þeirra 

gengur út á og hvaða áhrif fátækt hefur á lífsgæði þeirra.  

 

 

 

 



11 

1.3 Hvernig er fátækt mæld? 

Hægt er að mæla fátækt á marga vegu. Enda er fátækt eins og áður sagði flókið hugtak sem 

kemur fram með ólíkum hætti í mismunandi aðstæðum. Þær gefa góða mynd af því hvaða 

hópar samfélagsins lifa við fátækt og við hversu mikla fátækt.  

Fátækt stafar ekki af því að eitthvað vanti heldur stafar hún af því að gæðum er 

misjafnlega dreift. Í mælingum er oftast byggt á tveimur skilgreiningum á fátækt.   

• Algild fátæktarmörk (e. absolute poverty) (alger fátækt)  

• Afstæð fátæktarmörk (e. relative poverty) (samanburðarfátækt/hlutfallsleg fátækt)  

Þegar horft er til þeirra nauðsynja sem fólk er talið þurfa til lágmarks framfærslu er 

vísað til algildra fátæktarmarka. Í fyrstu skilgreiningum á fátækt var einungis horft til 

efnahagslegra þarfa og ekki tekið tillit til annarra félagslegra þátta. Þarfirnar eru þá miðaðar 

við neyslu fyrirframgefinna gæða og verðlags, sem einstaklingur eða fjölskylda ætti að geta 

lifað á hverju sinni. Fátækir eru þá þeir sem ekki hafa nægar tekjur til að afla sér þeirra 

nauðsynja sem þarf til framfærslu og byggist þessi skilgreining á hugmyndum Rowntree. 

Þannig hafa algild fátæktarmörk ákveðinn þröskuld eða viðmiðunarlínu. Kosturinn við slíka 

skilgreiningu er samanburður yfir tíma. Gallinn er að hún er frekar þröng og ekki er tekið tillit 

til breytinga á lífsgæðum eða breytilegum skilningi á fátækt  (Velferðarsvið  

Reykjavíkurborgar, 2010). 

Þegar leitast er við að mæla fátækt í ljósi umhverfis og tíma, taka mið af breytingum 

og endurmeta mælingar reglulega er notast við afstæð fátæktarmörk. Þessi aðferð byggist 

einmitt á skilgreiningum og hugmyndum Charles Booth. Ef einstaklingur er talinn tilheyra 

lágtekjuhóp eða ef tekjur hans lenda undir skilgreindu hlutfalli meðaltekna samfélagsins er 

hann skilgreindur sem fátækur. Einstaklingar sem að eru á einhvern hátt með takmarkaða 

þátttöku í venjulegum lífsháttum samfélagsins eru einnig í þessum hóp. Afstæða 

skilgreiningin vísar því ekki aðeins til bágrar efnahagslegrar stöðu, heldur einnig 

menningarlegra þátta og afleiðinga fyrir einstaklinga, fjölskyldur og samfélag eins og sjá má á 

mynd 1 hér að neðan (Velferðarsvið  Reykjavíkurborgar, 2010).  
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Mynd 1: Helstu áhrifaþættir á fátækt  

 

Afleiðingar fátæktar eru þekktar, bæði frá samfélagslegri umræðu og niðurstöðum 

rannsókna. Hér er vísað til að fátækt eykur líkur á félagslegri einangrun og heilsubresti, að 

einstaklingar og börn sæki síður eða nái ekki að nýta sér tækifæri til menntunar eða búi við 

atvinnuleysi. Þessar afleiðingar geta síðan orsakað skerðingu á sjálfsöryggi fólks, hamingju 

þess og velferð (Velferðarsvið  Reykjavíkurborgar, 2010).  

Með afstæðu skilgreiningunni er hægt að meta umfang fátæktar í samfélögum og 

hvaða hópar standa verst. Skilgreiningin er einnig gagnleg í samanburðarrannsóknum milli 

landa. Galli við þessa aðferð er að einungis er tekið tillit til tekna en ekki hvort tekjurnar dugi 

fyrir nauðsynjavörum. Sem dæmi má nefna að Evrópusambandið notast við afstæðu 

skilgreininguna í mælingum sínum á fátækt meðal aðildaríkja og er þar miðað við að 

einstaklingur sé fátækur ef tekjur hans eru lægri en 50% af miðgildi tekna landa hans. Í þeim 

mælingum er einnig tekið tillit til fjölskyldustærðar (Guðný Björk Eydal, 2004). 

 

1.4 Afleiðingar fátæktar 

Afleiðingar fátæktar eru margar. Þær eru mest sýnilegar þegar fólk getur illa séð sjálfu sér og 

fjölskyldu fyrir helstu nauðsynjum á borð við húsnæði, fæði og læknisþjónustu. Það hefur svo 

lágar tekjur að það á erfitt með að ná endum saman. Bjargráð eru lítil og skuldir safnast upp. 

Líkt og afstæða skilgreiningin hér að ofan benti á, þá leiðir fátækt gjarnan til félagslegrar 

Fátækt 

Tekjur 

Heilsa 

Félagsauður 

Húsnæði Atvinna 

Menntun 

Félagsleg 
staða 
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einangrunar þar sem að fólk sem lifir við fátækt á erfitt með að mæta þeim kostnaði sem fylgir 

tómstundar- og félagslífi. Svigrúm fólks til að mæta óvæntum útgjöldum er lítið sem ekkert 

og því má lítið út af bera til að fjárhagurinn fari á annan endann. Fólk sem býr við þröngan 

kost þarf jafnvel að neita sér um nauðsynjar eins og lyf og geta jafnvel ekki gefið börnum 

sínum að borða. (Harpa Njálsdóttir, 2003). 

 Í bók Stefáns Ólafssonar (1999), Íslenska leiðin er farið yfir hvaða hópar eru í mestri 

hættu á að lenda í fátækt og hafa rannsóknir sýnt að þeir sem eru í mestri hættu á að lenda í 

fátækt eru börn sem alast upp í fjölskyldum sem búa við lágar tekjur og litla menntun. 

Fjölskyldustærð og fjölskylduskipan skipta einnig nokkru máli. Sérstakar aðstæður eins og að 

alast upp hjá tekjulágri einstæðri móður og/eða atvinnulausum foreldrum eykur einnig mjög 

hættuna á fátækt. Í stórum fjölskyldum er kostnaður oft mikill og þar sem einstæðir foreldrar 

þurfa að sjá fyrir fjölskyldunni eru tekjur oft lágar og litlir möguleikar á því að auka þær. 

Atvinnuleysi, menntunarskortur og lítil fagleg þekking eru áhrifaþættir í lífi fólks sem geta 

leitt til fátæktar og hindra fólk í að stunda vinnu og nýta hæfileika sína til fulls. Mynd 2 hér að 

neðan sýnir vítahring fátæktar, þ.e.a.s. það ferli og hindranir sem að fylgja því að búa við 

fátækt.  

 

Mynd 2: Vítahringur fátæktar  

 

 Í þróunarlöndum þar sem mikill hluti fólks lifir við algera fátækt eru afleiðingar 

fátæktar verstar. Þar berst fólk á hverjum degi og upplifir hungur, veikindi, dauða og vonleysi, 
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Lítill kaupmáttur 

Léleg húskynni 
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Lítil menntun  
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þó svo að fátækt sé ekki skortur á einhverju einu efnahagslegu eða félagslegu atriði, þá er 

daglega baráttan alltaf hungur og skortur á mat (Hagberg, 2001). 

 Samkvæmt skýrslu Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations) sem gefin var út í október 2012 þjáðust um 

870 milljónir manns  af hungri í heiminum á árunum 2010-2012, eða einn af hverjum átta. 

Meirihlutinn sem að þjáðist af hungri, eða um 852 milljónir bjuggu í þróunarlöndum, sem er 

um 15% íbúa í heiminum, á meðan 16 milljónir manna þjáðust af hungri í velferðarríkum. 

Einnig kom fram að í heiminum eru um 100 milljónir barna undir fimm ára aldri sem voru 

undir kjörþyngd vegna vannæringar og ná ekki að þroskast á heilbrigðan hátt, sem dregur úr 

getu þeirra félagslega og efnahagslega. 2,5 milljónir barna deyja á ári hverju vegna 

vannæringar. 

 

2 Hnattvæðing  

Margir þættir hafa haft áhrif hve mikil aukning hefur verið á fólki í þéttbýlum á síðastliðnum 

áratugum. Hnattvæðing er frekar nýlegt hugtak og hefur örasta þróun hennar orðið á síðasta 

aldarfjórðungi 20.aldar. Það er flókið ferli sem hefur áhrif á flest öll svið mannlífs um allan 

heim, bæði huglægar og hlutlægar. Í stuttu máli verður hnattvæðing til þess að flæði 

upplýsinga, vara, fjármagns, fólks og hugmynda milli svæða og landa eykst. Heimurinn 

„minnkar“ og tengsl eflast. Hnattvæðing hefur misjafnlega mikil áhrif á fólk eftir því hvar það 

er statt í heiminum og er ekki endilega jákvæð þróun. Minni takmarkanir eru nú á getu fólks 

til að ferðast og hafa búferlaflutningar aukist mikið. Meira er um að fólk frá fátækari löndum 

sækist í að leita sér að atvinnu í þéttbýli eða í öðrum ríkari löndum og veldur þetta víða 

þjóðfélagsátökum (Stefán Ólafsson, 2005).  

Hnattvæðing er stór þáttur í myndun fátækrahverfa sem fjallað verður um í kafla 

fjögur. Samkvæmt skýrslu UN-Habitat (2007) er myndun fátækrahverfa nátengd 

efnahagssveiflum, dreifingu þjóðartekna og efnahagslegri þróun. Í skýrslunni kemur einnig 

fram að aukin eftirspurn eftir faglærðu fólki á atvinnumarkaði og efnahagslegur uppgangur 

sem spratt upp hafi gert það að verkum að auðurinn dreifðist illa og hefur ójöfnuður aukist. 

Örir fólksflutningar og gífurlegt magn fólks sem flytur frá dreifbýli til þéttbýlis eykur og 

styrkir myndun fátækrahverfa í þéttbýlum og hafa borgarskipulög ekki næg úrræði til að 

takast á við gríðarlegt innstreymi fólks til borganna. 
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3 Þúsundaldarmarkmið 

„Overcoming poverty is not a task of charity, it is an act of justice. Like Slavery and 

Apartheid, poverty is not natural. It is man-made and it can be overcome and eradicated by 

the actions of human beings. Sometimes it falls on a generation to be great. YOU can be that 

great generation. Let your greatness blossom.“ 

― Nelson Mandela 

 

Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um fátækrahverfi. Flest fátækrahverfi og þau stæðstu eru 

staðsett í þróunarlöndum. Þriðja heims lönd, vanþróuð ríki eða þróunarlönd eins og ég kýs að 

kalla þau eiga það sameiginlegt að þau ná ekki að uppfylla sömu lífskjör samanborið við 

velferðarríki og mörg þeirra uppfylla ekki grundvallar mannréttindi. Má þar nefna að íbúar 

eru oft svangir og hafa litla sem enga menntun. Heilbrigðisþjónusta er léleg, samgöngur, 

drykkjarhæft vatn, rafmagn og uppbygging er að skornum skammti (OECD, 2012).  

Vegna þess hve mikil og hröð fjölgun hefur orðið í fátækrahverfum í heiminum og þá 

sérstaklega í þróunarlöndum er talið að á næstu 30 árum eigi fjöldinn eftir að fara í 2 billjónir 

manns ef að engar róttækar ráðstafanir eru gerðar. Sameinuðu þjóðirnar settu árið 2000 fram 

hin svokölluðu Þúsundaldarmarkmið (Millennium Development Goals). Með þessum 

samningi var reynt að setja fram raunhæf og tímasett markmið til að stuðla að bættum hag 

mannkyns um allan heim á sviði þróunar, fátæktar, öryggis, friðar, umhverfisverndunar, 

mannréttinda og lýðræðis. Skilgreind voru átta markmið sem eiga að stuðla að mannsæmandi 

og sjálfbærri framtíð fyrir alla íbúa heims og var hluti af markmiði númer sjö að ná bæta 

lífskjör a.m.k. 100 milljón manna sem búa í fátækrahverfum fyrir árið 2020 (UN-Habitat, 

2003). Til þess að markmið númer sjö náist, þurfa önnnur markmið einnig að nást því að öll 

tengjast þessi markmið markmiði sjö á einhvern hátt. Hér að neðan má sjá umfjöllun um hvert 

markmið.  

Þúsundaldarmarkmiðin eru unnin í áföngum og er nú unnið að markmiðum sem að 

eiga að nást fyrir árið 2015. Markmið eitt er að fækka um helming þeim íbúum heims sem að 

lifa í hungursneyð. Hagvöxtur var stöðugur á árunum 1990-2005 og fækkaði þeim sem að lifa 

á 1,25 dollara á dag úr 1,8 milljörðum í 1,4 milljarða. Fjármálakreppan árið 2008 hefur haft 

áhrif á markmiðin og er gert ráð fyrir að fátækt verði meiri heldur en hún hefði annars verið. 

Þrátt fyrir það er áætlað að hagvöxtur í þróunarlöndum verði nógu stöðugur til að markmiðum 
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um að draga úr fátækt náist og búist við að fjöldinn fækki niður í 920 milljónir árið 2015 

(2015-Markmiðin, e.d.). 

Markmið tvö fyrir árið 2015 er að öll börn, strákar og stelpur, hafi möguleika á að 

ljúka grunnskólamenntun. Síðastliðin tíu ár hefur hlutfall barna sem skráð eru í skóla í 

þróunarlöndum hækkað í 89% og hefur afnám skólagjalda í mörgum löndum gert það að 

verkum að fjöldi barna sem að gengur í skóla hefur aukist. Þrátt fyrir verulegar framfarir er 

þróunin ekki nógu hröð til þess að markmiðinu um að öll börn gangi í skóla árið 2015 náist. 

Helsta ástæðan fyrir skorti á skólagöngu er fátækt (2015-Markmiðin, e.d.).  

Markmið þrjú er að ná fullu jafnrétti á öllum menntunarstigum fyrir árið 2015. Þó svo 

að veruleg framför hafi átt sér stað á síðustu tíu árum verður erfitt að ná jafnrétti á öllum 

menntunarstigum. Árið 1999 var 91 kona fyrir hvern 100 karlmann í grunnskólum og 88 á 

háskólastigi. Árið 2008 var hlutfallið 96:100 í grunnskólum og 95:100 á háskólastigi. Fátækt 

er enn stór hindrun fyrir konur til að hljóta menntun.  60% af fátækustu stúlkunum í 

heiminum er þrisvar sinnum ólíklegri til að öðlast menntun heldur en auðugri jafnaldra þeirra 

(2015-Markmiðin, e.d.).  

Markmið fjögur er að lækka dánartíðni barna undir fimm ára aldri um tvo þriðju fyrir 

árið 2015. Dregið hefur verulega úr dánartíðni barna í þróunarlöndum. Árið 1990 var 

dánartíðnin 100:1000 hjá börnum undir fimm ára, árið 2008 var fjöldinn 72:1000. Framfarir 

hafa samt sem áður verið litlar í mörgum löndum, þó svo að léttilega sé hægt að draga úr 

dánartíðni barna með bólusetningum. Aðeins 10 lönd eru á réttri leið til þess að ná 2015-

markmiðinu af þeim 67 löndum sem hafa háa tíðni barnadauði (2015-Markmiðin, e.d.).   

Markmið fimm er að lækka dánartíðni vegna þungunar eða barnsburðar um þrjá 

fjórðu. Konur ættu ekki að deyja vegna þungunar eða við barnsburð. Samt sem áður deyr um 

hálf milljón kvenna við barnsburð ár hvert í þróunarlöndum. Með þekkingu, styrk og 

samstarfi er hægt að tryggja að lífum kvenna sé bjargað, jafnvel í fátækustu löndunum. Með 

þeim hraða sem er unnið á, núna lítur ekki út fyrir að markmiðinu verði náð (2015-

Markmiðin, e.d.).  

Markmið sex er að stöðva útbreiðslu alnæmis, malaríu og annarra alvarlegra sjúkdóma 

fyrir árið 2015. Hlutfall smitaðra er ennþá ákaflega hátt þó svo að hlutfall smitaðra hafi staðið 



17 

í stað á mörgum stöðum. Það merkir í raun að sá fjöldi fólks sem deyr ár hvert af völdum 

alnæmis er nánast sá sami og fjöldi smitaðra (2015-Markmiðin, e.d.).  

Með markmiði sjö á að hrinda ríkjaáætlunum um sjálfbæra þróun í framkvæmd, helst 

fyrir árið 2005 og snúa þannig við neikvæðri þróun umhverfisáhrifa fyrir árið 2015. Skógar 

hverfa hraðast í fátækustu svæðunum á meðan prósentuhlutfall í efnaðri ríkjum heims standa í 

stað. Hins vegar losa efnuð ríki mest af gróðurhúsaloftegundum. Á meðan þróunarríkin 

losuðu 2,1 tonn af koldíoxíði á hvern íbúa, þá losuðu þróuðu ríki heims 12.6 tonn af 

koldíoxíði á hvern íbúa árið 2002. Aðgengi að vatni hefur stórbatnað þar sem þörfin er mest. 

71% íbúa höfðu aðgang að hreinu vatni árið 1990 og árið 2002 hafði sú tala hækkað í 79%. Ef 

heldur fram sem horfir mun ekki nást það markmið að lækka um helming þann fjölda fólks 

sem skortir aðgang að hreinu vatni og er talið að 210 milljónir manna muni enn vera vatns 

þurfi árið 2015. 34% íbúa í þróunarríkjum lifði án fullnægjandi fráveita árið 1990 og hækkaði 

sú tala upp í 49% árið 2002, sem má sennilega rekja til þess að mikil aukning á fólki hefur 

verið í fátækrahverfum. Ef þróunin heldur áfram á þessum hraða munu allt að 2,4 milljarðar 

manna búa án fullnægjandi fráveitna árið 2015. Það þýðir óbreytt ástand frá því sem er nú. 

35% allra íbúa í þróunarríkjunum bjuggu í þéttbýli árið 1990. Árið 2001 hafði þessi tala aukist 

upp í 41%. Hlutfall þeirra sem býr í fátækrahverfum í þróunarríkjunum fer hækkandi 

allsstaðar í heiminum nema í Norður-Afríku (2015-Markmiðin, e.d.). 

Með markmiði átta á að styrkja á hnattræna samvinnu um þróun. Meginábyrgðin á því 

að ná 2015-markmiðunum liggur hjá þróunarríkjunum sjálfum en alþjóðlegur stuðningur er 

nauðsynlegur. Það á sérstaklega við um fátækustu ríkin og þau ríki sem eru landlukt eða 

smáar eyþjóðir. Í Þúsaldaryfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna skuldbundu hin efnuðu ríki heims 

sig til aðstoðar í formi fjárframlaga, aukinna viðskipta og skuldaafnáms. Réttlátari aðgangur 

að mörkuðum efnuðu ríkjanna mun hjálpa fátækari ríkjum að ná fótfestu á hinum alþjóðlega 

samkeppnismarkaði. Með frjálsri verslun á landbúnaðarvöru geta þróunarríki komist inn á 

hinn alþjóðlega markað og er talið að þróunarríkin muni hagnast um 20 milljarða 

bandaríkjadala á ári með frjálsri verslun á landbúnaðarvörum (2015-Markmiðin, e.d.). 

Öll eiga þessi markmið það sameiginlegt að þau eru mikilvæg í baráttunni gegn fátækt 

og markmið þeirra geta stuðlað að bættum lífskjörum fólks um allan heim, sérstaklega þeirra 

sem að búa í fátækrahverfum. Ef framfarir og markmið halda áfram á sama hraða og nú, er 

talið að það eigi eftir að taka 110 ár að ná þeim.  
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4 Fátækrahverfi (e. Slums) 

„Slum, semi-slum and superslum... 

to this has come the evolution of cities“. 

― Patric Geddes 

Á hverju ári eykst fjöldi fólks í þéttbýlum og lifir stór hluti þeirra í fátækrahverfum 

sem að hafa risið við margar stórborgir. Fólk flyst nú í meira mæli frá dreifbýlum vegna 

skorts og fátæktar og velja flestir að flytjast til borga þar sem þróunin er hröðust og 

atvinnutækifæri eru fleiri. Líf margra í þéttbýlum einkennist því miður af fátækt og útilokun, 

þar sem að fátæktarhverfin eru orðin yfirfull af fólki og  litla sem enga vinnu er þar að hafa. 

Birtingarmynd fátæktar í fátækrahverfum flokkast í flestum tilfellum undir algera fátækt þar 

sem fólk hefur ekki nægar tekjur til að afla sér þeirra nauðsynja sem þarf til framfærslu. 

Skilgreining Amartya Sen á fátækt, sem fjallað er um í fyrsta kafla er einnig hægt að tengja 

við fátækt í fátækrahverfum þar sem fólk hefur takmarkaða getur til að breyta aðstæðum 

sínum og getur ekki tekið fullan þátt í samfélaginu.  

Í fyrsta sinn í sögunni búa fleiri í þéttbýli heldur en dreifbýli og er mesta aukningin í 

Asíu og Afríku. Talið er að um 1 billjón manns búi í þeim tvö hundruð þúsund 

fátækrahverfum sem eru í heiminum. Einn af hverjum þremur sem býr í þéttbýli býr í 

fátækrahverfi og er meirihlutinn af þeim í þróunarlöndum (Wesolowski, 2010).  

 Fátækrahverfi eða „slums“ eru íbúabyggðir sem hafa þróast og risið án þess að lögleg 

leyfi frá viðkomandi yfirvöldum hafa verið fengin, þar af leiðandi vegna ólöglegrar stöðu 

þeirra er uppbygging og þjónusta yfirleitt ófullnægjandi (Wesolowski, 2012). Sameinuðu 

þjóðirnar skilgreina heimili sem „slum“ heimili ef að þau uppfylla ekki einn eða fleiri þætti 

hér að neðan. 

• Aðgang að hreinu vatni. Fullnægjandi magn sem er á viðráðanlegu verði án þess að of 

mikil fyrirhöfn, áreynsla og tími fari í að sækja það. 

•  Aðgang að hreinlætisaðstöðu. Þar sem úrgangsefnum er fargað á réttan hátt, hvort 

sem er einka eða almennings aðstaða sem er deilt með hæfilega mörgum.  

• Örugg búseta. Pappíra til að sýna fram á tilskilin leyfi til búsetu sem hægt er að nota 

sem sönnun fyrir öruggri búsetu eða til að koma í veg fyrir þvingaða brottfluttninga.  

• Varanleiki húsa. Uppbygging þarf að vera fullnægjandi og varanleg í hættulausu 

umhverfi, vernda íbúa þess frá veður breytingum, eins og rigningu, hita, kulda og raka.  
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• Fullnægjandi rými. Ekki fleiri en þrír sem að deila saman herbergi (Unicef, 2012). 

 

Samkvæmt Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna er þeirri meginreglu lýst að 

mannréttindi séu „ódeilanleg“ og „algild“. Það þýðir að öll mannréttindi eru innbyrðis tengd 

og allir eiga rétt til þeirra óháð kyni, uppruna, litarhafti, trú, líkamlegum og andlegum 

burðum. Efnahagsleg, félagsleg og menningarleg (EFM) réttindi fólks ná til margvíslegra 

mannréttinda má þar nefna: 

• Réttindi til atvinnu og sanngjarnra og réttlátra vinnuskilyrða. 

• Réttindi til að mynda verkalýðsfélög. 

• Réttindi til velferðar, þar á meðal má nefna mat, föt, húsaskjól og heilsugæslu. 

•  Réttindi til menntunar, sem skal vera ókeypis og skylda öllum á grunnskólastigi. 

• Réttindi til að taka þátt í menningu og vísindum (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.) 

Fátækrahverfin, sérstaklega í þróunarlöndum ná ekki að uppfylla og virða 

mannréttindi fólks og eru Þúsundaldarmarkmiðin mikilvægur þáttur í því að bæta lífskjör 

fólks í fátækrahverfum. Ég ætla í næstu köflum að fara yfir þær aðstæður sem fólk þarf að lifa 

við og hvaða afleiðingar það hefur á líf fullorðna og barna að búa í fátækrahverfum og hef ég 

ákveðið að taka Kibera slum sem staðsett er í Nairobi, Kenya sem dæmi.  

 

4.1 Kibera fátækrahverfi  

Í Nairobi, Kenya eru 100-200 fátækrahverfi sem hafa myndast í og við borgina og búa um 2.5 

milljónir manna þar (Kibera, e.d.). 60% íbúa Nairobi búa því í fátækrahverfum sem ná 

einungis til um 5% hluta af landssvæði Nairobi (UN-Habitat, 2007). Kibera hverfi sem er 

aðeins um 2,5 ferkílómetrar að stærð er nú talið vera stærsta fátækrahverfi í Afríku og eitt af 

stærstu fátækrahverfum í heimi. Áætlað er að þar búi allt að 1 milljón manns (Kibera, e.d.).  

 Fátækt einkennir líf fólks sem býr í Kibera og allar þær skilgreiningar Sameinuðu 

þjóðanna á heimilum sem flokkast sem „slum“ heimili sem nefndar voru hér að ofan, eiga við 

í Kibera, þ.e.a.s. fólk lifir í óöruggu og ófullnægjandi húsnæði þar sem of margir deila rými 

og það hefur ekki aðgang að hreinu vatni og hreinlætisaðstöðu.  

 Kibera fátæktarhverfið byrjaði að myndast árið 1912 eftir að Bretar umbunuðu 

Nubians (ættflokkur sem kemur upprunalega frá Súdan og Egyptalandi) fyrir þjónustu þeirra í 

Fyrstu Heimsstyrjöldinni og  gáfu þeim leyfi til að setjast að í skóginum við enda borgarinnar 

en Kibera þýðir einmitt skógur á tungumáli Nubians. Eftir að Kenya öðlaðist sjálfstæði árið 
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1963 lýstu stjórnvöld því yfir að Kibera væri ólögleg íbúðarbyggð og að Nubians ættu ekki 

landið og vildu stjórnvöld fá landið til baka. Nubians héldu hinsvegar áfram að byggja á 

landinu og buðu alla velkomna sem að vildu setjast þar að. Kibera er aðeins í um 5 km 

fjarlægð frá miðbænum og er umlukið ríkustu svæðum Nairobi og einnig öllum helstu 

iðnaðarsvæðunum sem að bjóða uppá mörg atvinnutækifæri,  og eru það þessi svæði sem laða 

að svo marga í leit að betra lífi (Desgroppes og Taupin, 2009).  

 

  

Mynd 3: Kibera skipt eftir svæðum  

 

 Í Kenya eru margir mismunandi ættbálkar og hýsir Kibera hluta af flest öllum þeirra. Í 

gegnum tíðina hefur Kikuyu ættbálkurinn verið í meirihluta en nú í dag hefur Luo 

ættbálkurinn meirihluta af íbúum. Kibera skiptist upp í 13 svæði eins og sést á mynd 3 hér að 

ofan. Á sumum svæðum er einn ættbálkur meira yfirráðandi en á öðrum svæðum. Í gegnum 

hundrað ára sögu Kibera hafa oft komið upp deilur og slagsmál á milli ættbálka (Mutisya og 

Yarime, 2011). Þegar forsetakosningar eru til dæmis í Kenya brjótast alltaf fram miklar deilur 

á milli ættbálka og hefur fólk þurft að flýja heimili sín tímabundið út af þeim.  

Eins og á við um mörg fátækrahverfum þá hefur ástandið í Kibera verið hunsað og 

vanrækt af stjórnvöldum í Kenya og ekki verið hluti af þróunar og uppbyggingar verkefnum 

Nairobi vegna þess að íbúabyggðin er ólögleg (Amnesty, 2009). Fyrir ekki svo mörgum árum 

var Kibera ekki einu sinni til á opinberum kortum, heldur var þar bara auður blettur eða merkt 

sem grænt skógar svæði. Ég hef fylgst með hóp á samskiptasíðu Facebook sem kallast Map 

Kibera sem hefur  unnið að því að kortleggja Kibera, en það var árið 2009 sem verkefnið fór 

af stað og voru 13 ungmenni þjálfuð til þess að búa til stafrænt kort af Kibera svæðinu sem 

almenningur hefur aðgang og not af. Með hjálp staðsetningartækja kortlögðu þessi ungmenni 

samfélag sitt og þá þjónustu sem er í boði á svæðinu og eru þau nú búin að fylla upp í svæðið 

sem eitt sinn var autt með gönguleiðum, fyrirtækjum, heilsugæslum og skólum svo eitthvað sé 
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nefnt (Mapkibera, e.d.). Á myndum 4 og 5 hér að neðan má sjá hvernig svæðið er kortlagt 

fyrir og eftir verkefnið, einnig er mjög flott og gagnlegt að skoða stafræna kortið á heimasíðu 

þeirra.  

   

Mynd 4: Kibera svæðið auður blettur á koti           Mynd 5: Kibera svæðið kortlagt  

                            

4.2 Húsnæði 

Eins og ég nefndi hér að ofan þá hafa fátækrahverfin í Nairobi verið hunsuð af stjórnvöldum 

Kenya alveg frá upphafi, hefur uppbygging verið sama og engin og mannréttindi verið brotin. 

Grundvallarþjónusta eins og vatn, húsnæði, hreinlætisaðstaða, rafmagn, sorphirða, 

heilsugæsla, menntun, aðgangur að vegum og samgöngum hefur því ekki verið aðgengileg 

íbúum Kibera. Fyrst núna eru stjórnvöld að viðurkenna tilvist fátækrahverfanna á opinberum 

pappírum vegna áframhaldandi aukningar á fólki og vegna mikils þrýstings frá mörgum 

samtökum á borð við Sameinuðu þjóðirnar og Amnesty Interntional sem hafa lengi bent á þau 

brot sem eiga sér stað í hættulegu og  mjög svo óheilbrigðu umhverfi (Amnesty, 2009).  

Fátækrahverfin eru hvað einna helst þekkt fyrir að vera með bágborin húsnæði og 

hreinlætisaðstöðu. Húsnæðið sem eru oftast ekki mikið meira en kofar, eru í flest öllum 

tilvikum eitt lítið rými sem að er um 4m x 4m að stærð (eins og lítið garðhús) og hýsa sum 

átta manns eða meira (Mutisya og Yarime, 2011). Þetta litla rými gegnir öllum þeim 

hlutverkum sem venjuleg húnæði gera, þ.e.a.s. er eldhús, stofa, bað- og svefnrými (Gulis, 

2004). Húsin er flest öll moldarhús og þökin gamlar bárujárnsplötur og er húsunum oft haldið 

saman með steinum og böndum, moldargólf er í flestum þeirra sem eru yfirleitt rök. Þau eru 

ekkert einangruð og veita aðeins skjól og meira öryggi. Þegar rigninga tímabil standa yfir leka 

húsin og sum hver hrynja (Kilbride, 2000). Þrátt fyrir skelfileg húsnæði er ekki ókeypis að 

búa í Kibera og fyrir fólk sem er í daglegri baráttu að finna vinnu og mat er leigan mjög 
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kostnaðarsöm. Þó svo að ríkið eigi mest allt landið og rukki ekki fólk um leigu þá gefa 

yfirvöld út tímabundin leyfi til einstaklinga sem að setja upp húsnæði eða kofa sem þeir leigja 

svo út (Mutisya og Yarime, 2011). Íbúar Kibera lifa við mikið húsnæðis óöryggi og lifa í 

stöðugum ótta við að missa húsnæði sitt, því þau eru ekki upplýst fyrirfram um það hvort að 

leigan verði hækkuð eða hvort búið er að ráðstafa landinu til annarra verkefna og er þá 

stundum komið með gröfur um miðjar nætur og húsin rifin niður með öllu nema fólkinu inni. 

Þessar aðferðir eru að sjálfsögðu brot á mannréttindasáttmála  Sameinuðu þjóðanna sem að 

Kenya er aðili að. UN-Habitat hefur einnig bent á að ef fólk hefur öruggt húsnæði og 

umráðarétt eru meiri líkur á jákvæðri framför á heimilum og í þróun samfélagsins (Amnesty, 

2009) 

 

4.3 Vatn  

Algengt vandamál í mörgum fátækrahverfum í heiminum og sérstaklega í Kibera er 

kostnaður, gæði og aðgangur að hreinu vatni. Fólk þarf oft á tíðum að ferðast langar 

vegalengdir á dag til þess að ná í vatn og þá sérstaklega konur. Þær þurfa að vakna snemma á 

morgnanna og bíða í röðum við vatnstank þar sem rukkað er fyrir hvern lítra og fer allt að 

70% af innkomu fólks í að kaupa vatn (Swart, 2009). Það er mjög líkamlega erfitt fyrir konur 

að ná í vatn, þar sem vatnið er ekki sett á brúsa, lokað og ofan í tösku. Hins vegar eru notaðir 

stórir balar sem að þær bera gjarnan ofan á höfðinu og svo halda þær jafnvel líka á stórum 

þungum fötum.  

Íbúar í fátækrahverfum í Nairobi og þar á meðal Kibera hafa ekki aðgang að 

almennum vatnsveitum líkt og aðrir íbúar Nairobi, þó svo að vatnslagnirnar liggi þar í gegn. 

Árið 2003 var sett af stað verkefnið Water Act sem átti að auka aðgengi fólks að vatni, þessi 

þjónusta var einkavædd og hefur ekki skilað góðum árangri. Fyllt er á tankana á ákveðnum 

dögum og eru fátækrahverfin ekki í forgangi. Einnig er opið fyrir kranana á ákveðnum tímum 

og þarf fólk stundum að borga allt að sjö sinnum hærra verð heldur en aðrir íbúar Nairobi. 

Vegna þess hve óáreiðanleg vatnsþjónustan er á svæðinu og lítra verðið dýrt þarf fólk sem býr 

í Kibera stundum að leita í nærliggjandi hverfi til þess að geta keypt vatn. Margir þurfa að láta 

sér nægja minna vatnsmagn  en þau raunverulega þurfa til daglegrar neyslu eða þurfa að skera 

niður á öðrum stöðum til þess að geta fjármagnað vatnsneyslu sína (Amnesty, 2009). Erfitt 

aðgengi og hátt verð á vatni í fátækrahverfum leiðir til þess að sumir grípa til þess ráðs að 

nota vatn úr gömlum opnum brunnum, brotnum vatnslögnum, rigningarvatn og vatn úr ánni 

þar sem að allur úrgangurinn rennur í, til þess að þvo þvott og baða sig sem að er bæði 
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hættulegt og heilsuspillandi, enda eru smitsjúkdómar á borð við kóleru mikið vandamál 

(Mutisya og Yarime, 2011). 

Þó svo að mörg hjálparsamtök hafi fjármagnað ýmis verkefni í fátækrahverfum 

Nairobi til að bæta aðgengi að vatni eru ennþá 75% íbúanna sem hafa ekki aðgengi að vatni á 

sjálfbæran hátt (Mutisya og Yarime, 2011). Vatn á ekki að vera markaðsvara heldur er 

aðgengi að hreinu vatni grundvallar mannréttindi eins og kemur fram í mannréttindasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og er einnig forsenda þess að geta notið annarra mannréttinda.  

 

4.4 Hreinlætisaðstaða 

Skortur á bættri hreinlætisaðstöðu fyrir fólk í fátækrahverfum er og hefur alltaf verið mikið 

vandamál. Sorphreinsun í Nairobi er yfir höfðuð mjög léleg og má sjá ummerki þess um alla 

borg. Kibera sem og önnur fátækrahverfi í Nairobi hafa alltaf verið útilokuð frá allri 

sorphreinsun á vegum borgarinnar og hefur ruslið þar safnast upp í hauga sem að má sjá út 

um allt (Amnesty, 2009).  

UM 94% íbúa Kibera hafa ekki aðgang að holræsis- og skólpkerfi. Handunnir skurðir 

eru algengir og notaðir sem frárennsliskerfi og safnast þar saman rusl, óhreint vatn og 

úrgangur frá mönnum og dýrum. Þessir skurðir liggja við hús hjá fólki, við skóla þar sem börn 

eru að leik og komast oft í snertingu við vatnslagnir sem liggja í gegnum Kibera sem er 

stórhættulegt heilsu fólks ef þær springa. Öllu rusli og úrgangi er svo beint í ána (Mutisya og 

Yarime, 2011).  

Það eru mjög fá klósett í Kibera og þau fáu sem þar eru, eru almenningsklósett sem 

rukka fyrir hverja heimsókn. Kamrar eru einnig fáir miðað við þann fjölda fólks sem býr þar 

og deila allt að fimmtíu hús einum kamri og eru þeir fljótir að fyllast. Þegar kamrarnir fyllast 

eru þeir tæmdir með handafli í fötur sem svo eru tæmdar í ánna  (Mutisya og Yarime, 2011). 

Kamrarnir eru ekki staðsettir á hentugan hátt fyrir öll heimilin og þurfa sumir að ganga smá 

spöl til að komast að þeim og er það ekki hentugt fyrir lítil börn eða á næturnar. Svo kölluð 

„fljúgandi klósett“ (e. flying toiletts) er algeng iðkun í Kibera, sérstaklega á næturnar og á 

þeim svæðum þar sem mjög fáir kamrar eru en þá er úrgangur frá mönnum settur í poka og 

honum hent út á víðavang. Á Lindi svæðinu í Kibera eru til dæmis engin klósett og engir 

kamrar og er þar einungis notast við „fljúgandi klósett“ eða úrgangurinn settur beint ofan í 

frárennsli skurðina, en eins kom fram hér að ofan þá liggja skurðirnir beint fyrir framan húsin 

hjá fólki (Amnesty, 2009). 
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4.5 Heilsa 

Það hefur mikil áhrif á heilsu fólks að búa í umhverfi sem býður upp á lélegt húsnæði, lítið 

aðgengi að vatni, hreinlæti og annarri þjónustu. Mikið er um sjúkdóma sem í mörgum 

tilfellum er auðvelt að lækna eða koma í veg fyrir, má þar nefna berkla, taugaveiki, malaríu og 

öndunarsjúkdóma (Gulis o.fl., 2004). Einnig er mjög hátt smit hlutfall af HIV/AIDS og getur 

óheilbrigt umhverfi líkt og er í fátækrahverfum dregið fólk með veikt ónæmiskerfi 

auðveldlega til dauða. Ennþá eru miklir fordómar gagnvart HIV/AIDS og er fólk stundum 

útskúfað úr fjölskyldum sínum eða samfélagi. Lítil fræðsla um sjúkdóminn og viðeigandi 

meðferðir eru ekki í boði á dreifbýlissvæðum og leitar smitað fólk því í þéttbýlin þar sem það 

hefur kost á að fá upplýsingar og meðferðir með hjálp hjálparsamtaka sér að kostnaðarlausu 

(UN-Habitat, 2003). 

 Loftmengun hefur einnig mikil áhrif á heilsu fólks og er algengt vandamál í stórum 

borgum. Í fátækrahverfum er einnig mikil loftmengun innandyra, þar sem eldamennska fer 

fram í litlu rými sem hefur enga glugga eða loftræstingu. Notast er við steinolíu, kol og 

eldivið við matargerð og myndast oft mikill reykur inn í húsnæðinu (Gulis o.fl., 2004). Á 

hverju ári má rekja 2 milljónir dauðsfalla barna undir fimm ára aldri til mengunar innanhúss 

(Unicef, 2012). 

 

4.6 Atvinna og tekjur  

Fólk sem flyst í fátækrahverfin hefur það eflaust að markmiði að búseta þar sé tímabundin 

staða. Fyrir suma er það raunin en alltof margir festast þar og sjá enga leið út úr fátæktinni. 

Fjölgun á fólki í þéttbýli er nú örari en efnahagsþróunin sem veldur því að mjög margir eru 

atvinnulausir eða þurfa að sætta sig við illa launuð störf. Fólk leitar að vinnu á hverjum degi 

og þegar vinnu er að fá ná launin rétt svo fyrir helstu nauðsynjum eins og vatni og mat. Stór 

hluti vinnuafls í Nairobi kemur úr fátækrahverfum og mikill hluti fólks er í óformlegri vinnu 

(Gulis, 2004). Margir eru einnig sjálfstætt starfandi og þá einna helst konur sem eiga erfitt 

meða að skilja börnin sín eftir heima. Þær selja til dæmis mat, gera við skó, sauma föt eða þvo 

þvott svo eitthvað sé nefnt. Á móti kemur að innkoman er mjög óregluleg (UN-Habitat, 

2003).  
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Flestir sem búa í fátækrahverfum eru lítið menntaðir, sem skerðir hæfni þeirra til 

samkeppni á vinnumarkaðnum en í kjölfar hnattvæðingar hefur orðið meiri eftirspurn eftir 

fólki með sérhæfða menntun (UN-Habitat, 2003). Erfitt er fyrir fólk í fátækrahverfum að 

mennta börnin sín þó svo að skólar séu fríir þá þarf að borga fyrir skólabækur og 

skólabúninga, en það reynist fólki sem er með lágar tekjur erfitt. Skólar eru almennt ekki 

góðir og hafa margir kennarar ekki kennaramenntun (Unicef, 2012). 

Foreldrar sem í mjög mörgum tilfellum eru einstæðar mæður, vinna allan daginn eða 

reyna að leita sér að vinnu til þess að geta fætt börnin sín þann daginn. Foreldrar þurfa þá að 

skilja börnin sín eftir undir eftirliti annarra barna, oftast hjá eldri systkinum (Gulis o.fl.,2004).  

 

5 Börn í fátækrahverfum 

Margar ástæður eru fyrir því hve mikil fjölgun á fólki hefur verið í fátækrahverfum. Há 

fæðingartíðni barna á þar stóran þátt. Að fæðast í fátækrahverfum þróunarlanda skerðir 

lífsgæði barnanna á marga vegu og eru lífslíkur þeirra töluvert minni en lífslíkur barna í 

velferðarríkum. Í yfirfullum heilsuspillandi fátækrahverfum eru þau í mikilli hættu á að deyja 

úr ýmsum sjúkdómum. Næstum 8 milljónir barna undir fimm ára aldri dóu árið 2010 í 

heiminum. Lungnabólga og niðurgangur draga flest börn til dauða sem eru undir fimm ára 

aldri. Berklar og mislingar eru einnig líklegri til að breiðast út, því meiri hluti barnanna eru 

ekki bólusettur (Unicef, 2012).  

Mörg börn njóta fríðindanna sem  borgarlífið hefur upp á að bjóða og hafa aðgang að 

menntun, heilsugæslu og annarri þjónustu. En of mörg börn lifa án þess að hafa aðgang að 

hreinu vatni, rafmagni og heilbrigðisþjónustu, þó svo að þau búi í nálægð við þjónustuna. Þau 

eru í staðinn neydd til þess að vinna við hættulegar aðstæður og geta ekki sótt skóla (Unicef, 

2012). 

Hræðilegasta birtingarmynd fátæktar er án efa þau mannréttindabrot sem eru brotin á 

börnum á hverjum degi og þá sérstaklega í þróunarlöndum.  

Strax við fæðingu er brotið gegn mörgum börnum. Algengt er að  börn fæðist í 

fátækrahverfum án læknisaðstoðar. Einn þriðji hluti barna í heiminum sem fæðist í þéttbýli er 

ekki skráður við fæðingu og getur það leitt til frekari brota gegn barninu, þar sem það er ekki 

skráð og hefur ekki fæðingarvottorð hefur það til dæmis ekki aðgang að almennri þjónustu 

(Unicef, 2012). Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna skulu öll börn vera skráð við 

fæðingu, og hljómar 7.grein sáttmálans eftirfarandi:  
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„7. gr. 1. Barn skal skráð þegar eftir fæðingu, og á það frá fæðingu rétt til 

nafns, rétt til að öðlast ríkisfang, og eftir því sem unnt er rétt til að þekkja 

foreldra sína og njóta umönnunar þeirra. 

2. Aðildarríki skulu tryggja að réttindum þessum sé komið í framkvæmd 

í samræmi við lög sín og skuldbindingar í viðeigandi alþjóðasamningum á 

þessu sviði, einkum í þeim tilvikum þegar barn yrði ella ríkisfangslaust“ 

(Unicef, e.d.).  

 

5.1 Götubörn  

Götubörn koma mörg úr fátækrahverfum og eru margar ástæður fyrir því að þau enda á 

götunni en í flest öllum tilfellum má rekja ástæður barnanna til fátæktar. Foreldrar geta ekki 

fætt og klætt börnin sín og  eru þau stundum send á göturnar til þess að vinna eða börnin byrja 

sjálf að leita á göturnar og eyða svo sífellt meiri tíma þar. Sum börn flýja einnig á göturnar 

vegna ofbeldis sem að þau verða fyrir heima hjá sér (Aptketar, 1994).      

 Skilgreiningar á götubörnum og tölur yfir hve mikið er að götubörnum eru ekki mjög 

skýrar, því ekki er hægt að gera ráð fyrir að öll börn á götunni séu heimilislaus eða eigi ekki 

fjölskyldu. Hægt er að skilgreina götubörn út frá fjórum þáttum. Algengast er að skilgreina 

þau sem börn á götunni (e. children on the street), þar sem þau eru á götunni yfir daginn og 

fara heim að sofa eða heimsækja fjölskyldu sína reglulega. Eða sem börn af götunni (e. 

children of the street), sem eru heimilislaus og hafa engin fjölskyldutengsl. Einnig eru börn 

sem að búa með fjölskyldum sínum á götunni og börn sem alast upp á stofnunum en leita oft á 

göturnar flokkuð sem götubörn (CYC-NET, 2004). Eins og mörg götubörn í heiminum þá fer 

meirihluti götubarnanna í Kenya  heim til að sofa eða um 80% og er því hægt að líta á þau 

sem börn á götunni, þar sem þau koma daglega til að reyna að afla sér matar eða tekna. 

Götubörnin  er hægt að sjá víða í Nairobi á daginn og einnig finna sofandi á stöðum eins og í 

húsasundum, á gangstéttum, fyrir framan búðir og í görðum á næturnar. Þau eru allt frá því að 

vera frá nýfæddum börnum upp í 16-18 ára (Kilbride o.fl, 2000). 

Mikilvægt er að gera ekki ráð fyrir því að það séu mistök fyrir börn að yfirgefa heimili 

sín. Mörg börn lifa betra lífi á götunum heldur en heima hjá sér og eru systkini þeirra sem að 

búa heima oft á tíðum meira vannærð heldur en þau (Aptketar, 1994). Börnin verða samt sem 

áður oft svöng á götunum og ná yfirleitt ekki fullnægjandi hitaeiningum yfir daginn fyrir 

daglegar athafnir. Þau þjást líka af svokölluðu „földnu hungri“ (e. hidden hunger), þ.e.a.s 

vítamínskorti. Skortur á A vítamíni, járni og sinki sem fást úr ávöxtum, grænmeti, kjöti og 
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fiski auka til dæmis líkur á dauða, blindni, framtaksleysi og lægri greind. Léleg næring á þátt í 

einum þriðja dauðatilfella á börnum undir fimm ára aldri (Unicef, 2012).  

 

5.2 Fjölskylda 

Í etnógrafískri rannsókn Kilbride, Njeru og Suda var mikið fjallað um fjölskyldu vandræði 

heima fyrir og var fjarvera föður, sterkur áhrifaþáttur í átt að götunni. Þegar einstæðar mæður 

eru búnar að gefast upp á að leita að peningum til að fæða börn sín, kemur það fyrir að þær 

gefa börnum sínum leyfi til þess að fara á götuna og leita sér að mat og pening. Sum börn taka 

þá ákvörðun að fara á götuna á eigin forsendum og er það  yfileitt vegna fjarveru foreldra og 

fátæktar eða vegna ofbeldis og misþyrminga sem að þau þurfa að búa við heima hjá sér. 

 Yfirgnæfandi meirihluti barnanna í rannsókn Kilbride o.fl (2000) áttu foreldra sem 

bjuggu í fátækrahverfum. Mörg þeirra áttu foreldra sem bjuggu til dæmis í Mathare og 

Gomongo sem eru fátækustu búsetu svæðin í Nairobi. Flest börnin vildu ekki eða gátu ekki 

kynnt rannsóknarhópinn fyrir fjölskyldu sinni. Sum börnin gátu ekki farið með hópinn heim 

til sín af því að þau komu langt að og vildu ekki yfirgefa „vinnu“ sína í langan tíma. Aðrir, 

aðallega munaðarleysingjarnir, sögðust ekki eiga fjölskyldu í borginni, sumir höfðu strokið úr 

skólum og farið á götuna og þorðu ekki að fara aftur heim af ótta við að verða refsað. Einnig 

voru nokkur börn sem að sögðu að það þýddi ekkert að fara heim því að foreldrar þeirra 

(aðallega einstæðar mæður) væru hvort sem er ekki heima. Margir foreldrar yfirgefa heimilin 

snemma á morgnanna og koma ekki aftur fyrr en um kvöldið. Flest börnin höfðu ekki 

hugmynd um það hvað foreldrarnir væru að gera eða hvert þau færu á morgnanna (Kilbride, 

2000). Þessar niðurstöður styðja einmitt það sem nefnt var hér að ofan að börn sem alast upp í 

fátækt séu líklegri til þess að búa við fátækt alla ævi, sérstaklega þau sem að koma frá 

einstæðum foreldrum. 

 Umönnun barna fellur nú oftar í hendur ömmu og afa. Það er gegn siðvenjum í Kenya 

að neita barnabarni um heimili. Oft eru þetta börn sem að stúlkur eiga fyrir hjónaband sem 

þær skilja síðan eftir hjá foreldrum sínum þegar þær giftast, af því að eiginmennirnir vilja ekki 

gangast að þeim. Einnig eru smitsjúkdómar eins og HIV að skilja ömmur og afa eftir með 

AIDS smituð börn til að sjá um eftir að foreldrar þeirra hafa fallið frá vegna sjúkdómsins. 

HIV/AIDS og skortur á stuðningi eru stórir áhrifa þættir á fjölgun götubarna í Kenya í dag 

(Kilbride, 2000).  
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5.3 Vinna og betla á götunum 

Þó svo að götubörn séu síbreytilegur hópur, þá eru ákveðnir staðir í Nairobi sem þau hafa 

tilhneigingu til að safnast saman. Markaðir, verslunarmiðstöðvar og ruslahaugar eru vinsælir 

staðir meðal götubarna. Þar geta þau gramsað eftir mat, safnað málm stykkjum, pappír og 

fleiru sem hefur verðmæti (Kilbride, 2000). 

 Götubörn fá mikla athygli frá utanaðkomandi fólki, eins og t.d ferðamönnum sem að 

gefa ef til vill peninga. Westlands er úthverfi í Nairobi þar sem mikið af betlurum er dreift um 

samfélagið, sérstaklega á svæðum þar sem að auðugir Kenya búar eða ferðamenn eru líklegir 

til þess að vera á ferli. Sumir þessara betlara koma á hverjum degi gangandi eða með rútu til 

þess að betla á sínu svæði. Westlands er mjög auðugt hverfi og dregur mörg götubörn frá 

Kibera og öðrum fátækrahverfum til sín, til þess að betla og finna einhver verðmæti (Kilbride, 

2000). 

 Það eru ekki sömu möguleikar fyrir stelpur og stráka sem að búa á götunni til að vinna 

sér inn peninga. Strákar geta til dæmis sett poka á bakið á sér og farið út og safnað mörgum 

kílóum af málmi eða pappa til að selja til endurvinnslu. Stelpurnar þurfa meira að treysta á að 

þær geti fengið samúð með ókunnugum og betlað peninga af þeim. Stelpurnar virðast yfirleitt 

halda sig frá strákunum, því að þeir eiga það til að nota þær til eigin hagsmuna og beita þær 

ofbeldi ef þær hlýða ekki. Á næturnar þurfa stelpur alltaf að hafa áhyggjur af því að verða 

nauðgað af til dæmis götustrákum, ríkum mönnum eða næturvörðum. Þær þurfa því oft að 

kaupa sér vernd hjá eldri götustrákum svo að þær geti sofið í friði. Þetta sýnir að 

götustelpurnar eru í viðkvæmri stöðu og lægra settar í valdakerfinu heldur en götustrákar. Þó 

svo að svefnsvæði götubarna séu skipt niður eftir aldri og kyni þá virðist það ekki skipta máli 

frá hvaða ættflokki þau eru upprunalega. Þau eru líka gjörn á að finna sér ný gælunöfn sem að 

lýsir þeim á einhvern hátt eða gefur til kynna hvaðan þau eru eða hvað þau gera (SNV/Kenya 

og GTZ, 2002).  

 Strákar sögðu frá því í rannsókn Kilbride o.fl (2000) að þeir gætu verið að betla til 

14.ára aldurs, þangað til að þeir líta ekki lengur sakleysislega út, eða þangað til að þeir eru 

farnir að skammast sín of mikið. Götubörnin nota alls kyns aðferðir til þess að reyna að afla 

sér matar eða peninga. Stundum standa þau fyrir framan búðir og benda og spyrja fólk hvort  

það vilji kaupa handa þeim ákveðna hluti eins og brauð eða jafnvel skó. Það eru líka notaðar 

aðferðir þar sem þau segja ekki neitt, heldur er höndunum aðeins haldið fram. Stelpur eru þó 

tregari við að nota þessar aðferðir því að þær eru hræddar um að fólk haldi að þær séu að selja 

sig. Margar ungar stúlkur á götunni selja samt sem áður líkama sína og er svokallað „survival 
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sex“ aðferð við að ná sér í peninga. Þær sögðu sumar að það væri komið fram við þær eins og 

drasl á daginn en á nóttinni væri litið á þær betri augum, þar sem að margir ríkir karlmenn 

kaupa sér blíðu þeirra eftir myrkur. Götustelpur eru því í meiri hættu á að smitast af 

kynsjúkdómum eins og HIV, en ekki eingöngu vegna „survival sex“ heldur líka vegna þess 

hversu margar þeirra eru misnotaðar og þeim nauðgað. Mörg götubörn sniffa lím og segjast 

þau skammast sín minna ef þau eru í vímu og finni minna fyrir hungri. 

 Götubörnin líta á hjálparstofnanir sem hluta af götulífinu, ekki sem leið af götunni. Í 

rannsókn  SNV/Kenya GTZ á götubörnum í Nairobi tala götubörnin um hjálparstofnanirnar 

sem viðskiptavini sína.  Ástæðan fyrir því að börnin leita þangað er ekki endilega til að 

komast af götunni. Þar fá þau mat, skjól og geta þvegið sér. Þau eru einfaldlega að nota 

hjálparstofnanirnar eins og aðra viðskiptavini sína til þess að fá helstu nauðsynjarnar sem að 

þau þurfa á að halda. Mörg börnin yfirgefa hjálparstofnanir á eigin forsendum og ástæðurnar 

sem þau gáfu upp voru margvíslegar. Flest sögðust hafa farið af því að þeim langaði til þess, 

sumum líkaði ekki við reglurnar sem að þau þurftu að fara eftir eða höfðu lent í deilum við 

aðra krakka á heimilinu. Einnig kom það fyrir að sum börnin voru sótt af foreldrum sínum eða 

þau neyddust til þess að yfirgefa heimilin af því að þau voru orðin of gömul til þess að vera 

þar. Flestar þjóðir skilgreina einstaklinga sem fullorðinn 16-18 ára.    

 

Samantekt og lokaorð  

Í byrjun ritgerðar var farið yfir hugtök og skilgreiningar á fátækt til að varpa ljósi á hvað það 

þýðir að vera fátækur og hvaða afleiðingar það hefur á lífsgæði fólks. Bent var á þá hópa 

samfélagsins sem eiga á mestri hættu að lenda undir fátæktarmörkum. Helstu áhættuhópar 

sem voru nefndir eru lágtekjufólk, barnafjölskyldur og einstæðar mæður. Helstu orsakir 

fátæktar eru ójöfnuður, atvinnuleysi, skortur á menntun og veikindi. 

Við mælingar á fátækt er notast við algild og afstæð fátækramörk og eiga báðar 

skilgreiningarnar það sameiginlegt að draga fram mynd af skorti og afleiðingum fátæktarinnar 

á stöðu einstaklinga, fjölskyldna og samfélagsins í heild. Algilda skilgreiningin nýtist vel til 

að mæla stöðu fátækra út frá föstum grunnstærðum, kanna tekjur láglaunafólks og hvaða 

önnur kjör eða bætur standi þeim til boða. Algilda skilgreiningin hefur aðallega verið notuð í 

Bandaríkjunum og í fátækari ríkjum heims. Með afstæðu skilgreiningunni er hægt að meta 

umfang fátæktar í samfélögum og hvaða hópar standa verst. Skilgreiningin er einnig gagnleg í 

samanburðarrannsóknum á milli landa. Galli við þessa aðferð er að einungis er tekið tillit til 

tekna en ekki hvort tekjurnar dugi fyrir nauðsynjavörum. Á Íslandi og almennt á 
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Vesturlöndum er algengara að notast við afstæð fátækramörk (Harpa Njáls, 2003; Stefán 

Ólafsson, 1999). Mikill munur getur verið á lífskjörum fólks, bæði á milli landa og innan 

þeirra. Sameinuðu þjóðirnar gefa út lífskjaralista á hverju ári og er notast við þrjú 

grundvallaratriði við þær mælingar, lífslíkur, menntun og tekjur (landsframleiðsla á hvern 

íbúa). Að vera fátækur er hægt að túlka sem skert aðgengi að efnahagslegum og félagslegum 

þáttum samfélagsins. Fátækir hafa til dæmis ekki aðgegni að góðu húsnæði og samgöngum og 

mikil hætta er á félagslegri einangrun þar sem þeir hafa ekki kost á að taka þátt í samkomum 

og tómstundum sem allt krefst útgjalda.  

Mikil aukning hefur verið á fólksflutningum í þróunarlöndum úr dreifbýli í þéttbýli, 

þar sem fólk leitast eftir betri atvinnutækifærum og lífskjörum. Borgirnar eru illa búnar því að 

taka við slíkum fjölda fólks og er litla sem enga vinnu þar að hafa. Margir eiga ekki annan 

kost en að setjast að í fátækrahverfum sem eru mörg orðin yfirfull af fólki og bjóða ekki upp á 

grundvallar lífsskilyrði. Hverfin einkennast af því að búseta er óörugg, húsnæði eru illa búin 

og aðgangur að hreinlætisaðstöðu og vatni er takmarkaður, sem að eru allt brot á 

mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Margir sem flytjast úr dreifbýli hafa lifað við 

fátækt. Flutningar þeirra í þéttbýli þýða ekki endilega að þau lifi ekki ennþá við fátækt en þar 

hafa þau betri tækifæri til að bæta lífskjör sín. Atvinnutækifæri eru fleiri, markaðir stærri og 

meiri tækifæri eru oft til að mynda félagsleg tengsl. Rannsóknir hafa til dæmis sýnt fram á að 

börn sem að búa við fátækt í dreifbýli eru yfirleitt meira vannærð heldur en börn sem búa við 

fátækt í þéttbýli (Unicef, 2012). Í kjölfar mikilla fólksflutninga í fátækrahverfin var sjónum 

beint að aðstæðum og umhvefi fátækrahvefanna í kafla fjögur. Óheilbrigt umhverfi sem að 

fólk í fátækrahverfum býr við hefur mikil áhrif á heilsu fólks. Mikið er um að fólk smitist af 

sjúkdómum sem að auðveldlega er hægt er að lækna og koma í veg fyrir. Þörf er á breytingum 

í umhverfi fátækrahverfanna og með betri sorphirðu, aðgengi að vatni og hreinlætisaðstöðu 

væri hægt að bæta og lengja líf fólks. Slæm heilsa hefur áhrif á afkastagetu fólks á 

vinnumarkaði og mega margir ekki við því að missa úr vinnu vegna veikinda, því það gæti 

þýtt að fjölskyldan fái ekkert að borða þann daginn. Þúsundaldarmarkmið Sameinuðu 

þjóðanna varpa ljósi á þær breytingar sem þörf er á til að allir geti búið við góð lífskjör. Eitt af 

markmiðunum var að minnka fjölda fólks í fátækrahverfum um 100 milljónir fyrir árið 2015. 

Fólksfjöldi heldur þó áfram að aukast sem segir okkur að enn fleiri bætast við í hóp þeirra 

sem að búa við algera fátækt á hverjum degi og er því nokkuð ljóst að markmiðunum verði 

ekki náð fyrir árið 2015. Ef heldur fram sem horfir munu markmiðin átta sem að sett voru 

fram nást eftir 110 ár (2015-Markmiðin, e.d.). 
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 Götubörn eða börn sem flokkast sem börn á götunni koma flest öll úr 

fátækrahverfunum. Fátækt og sundurliðun fjölskyldu eru helstu ástæðurnar fyrir því að börn 

leita á göturnar. Einnig eru léleg lífskjör í fátækrahverfum stór þáttur í því hve mikið af 

börnum leitar á göturnar á hverjum degi í leit að mat og pening og hve mörg börn eru 

heimilslaus. Þau ferðast mörg á hverjum degi inni í borgina í leit að mat og peningum. Betl er 

aðferð sem að flest öll götubörnin nota ásamt því að gramsa á ruslahaugum og við 

veitingastaði. Börnin sækjast oft í viss svæði í borginni þar sem vitað er að ríkt fólk sinnir 

erindum sínum og eru þau stundum heppin og fá háar upphæðir. Að ganga eftirlitslaus um í 

borginni í stað þess að vera í skóla og leika sér  er ekki bara hættulegt og óheilbrigt líferni, 

heldur er það brot á réttindum þeirra. Mörg börnin deyfa hræðslu sína, skömm og svengd með 

því að sniffa lím.  

Of mörg þéttbýli hafa sætt sig við stöðu fólks í fátækrahverfum sem ná ekki að 

fullnægja grunvallar þörfum fólks og hefur ekki verið unnið að uppyggingu þeirra á 

markvisan hátt. Þessir þættir eiga stóran þátt í því að lífskjör fólks í fátækrahverfum haldast 

léleg og fólk situr fast í fátækt.  

Á undanförnum árum hafa ríkistjórnir flestra þróunarríkja sett saman stefnuskýrslur 

eða þjóðaráætlanir sem ætlað er að draga úr fátækt og færa viðkomandi þjóðir upp á við á 

þróunar- og fátæktarmælikvörðunum. Þróun er flókið ferli, samsett úr pólitískum, 

samfélagslegum og efnahagslegum þáttum, og með því að stuðla að breytingum til hins betra 

á öllum þessum sviðum er unnið að því að draga úr fátækt í heiminum. (Margrét Einarsdóttir 

og Pétur Waldorf, 2007, bls.252). 
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