
AKTION 6: Fattigdom, hjemmebane, lang tid

Smag på fattigdommen  
Kan du leve på fattighedsdomsgrænsen? Du 
skal på egen krop prøve at leve en uge som 
fattig i Danmark eller som ekstrem fattig på 
Zanzibar.
Har man mindre end 100 kr. om dagen at leve 
for, bliver man i Danmark betegnet som fattig. 
I Danmark er der ca. 75.000 børn, der lever i 
familier, som kan betegnes som fattige. Deres 
familier er ofte havnet i fattigdom efter en fy-
ring eller en skilsmisse, som vender op og ned 
på deres liv.
Ser man på verdensplan siger beregninger, at 
verdens ekstremt fattige lever for, hvad der 
svarer til 12 kr. om dagen. På Zanzibar er der 
børn, der er ekstremt fattige, og som kun får 
et måltid mad om dagen. De lever på gaden, 
hvor de tigger, samler plastikflasker og måske 
er heldige, at en turist efterlader madrester, de 
kan spise. 

Derfor er det vigtigt!
I Danmark har vi det overordnet godt, og ikke man-
ge af os kommer nogensinde til at opleve, hvordan 
det føles at gå sulten i seng eller på andre måder 
have mange begrænsninger i vores hverdag. For 
en del børn på Zanzibar er begrænsninger en del af 
hverdagen, og de kan mange dage ikke regne med 
mere end et måltid mad.

Hvad kommer der ud af det? 
Du vil opleve på egen krop, hvordan det føles at 
være fattig og have mange begrænsninger. Du får 
sat fokus på fattigdom og giver dig selv og andre 
noget at tænke over. Forhåbentligt vil du efter eks-
perimentet have en meget større forståelse for folk, 
der lever på fattighedsdomsgrænsen i Danmark 
eller er ekstremt fattige andre steder i verden.

Sådan gør du trin for trin: 

Det skal du bruge
En uge af dit liv
En hel del beslutsomhed
Kontanter svarende til alle dages forbrug

Beslut om du vil leve 
for 12 kr. eller 100 kr. 
om dagen i en uge.

Inddrag din fami-
lie og venner i dit 

eksperiment.

Overvej hvad der 
er vigtigt at bruge 
penge på, for der 
er ikke råd til det 

hele.

Alt hvad du spiser 
og bruger skal du 
betale for (fx mad, 
transport, mobil, tøj, 
Netflix, internet, fri-
tidsinteresser, osv.)

Vær ærlig overfor dig 
selv og dine omgi-
velser om, hvad dit 
eksperiment går ud 
på, og hvad der kom 
ud af det. 
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Tag et billede, når 
du udfører din 

aktion og del det 
med 

#aktionzanzibar
Step 6


