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ANBEFALINGER
Den stigende ulighed kræver handling i form af
vedtagelse af politikker, der vil styrke de laveste
indkomstgrupper og fremme en større økonomisk
inddragelse af alle samfundsgrupper.
Ulighed er et globalt problem, som kræver globale
løsninger. Bedre regulering og overvågning af de
finansielle markeder og institutioner, samt større
udviklingsbistand og udenlandske investeringer til
de dele af verden, hvor behovet er størst. Støtte til
mere sikker migration og mobilitet for mennesker
er vigtigt for at reducere den stigende ulighed.
Social retfærdighed bør være udgangspunkt for
Danmarks bistand til ulandene. Danmark skal tilbyde at være med til at skabe et progressivt skattesystem, der hjælper lavindkomstgrupperne og
fremmer en økonomisk inddragelse af alle samfundsgrupper. Det skal tage udgangspunkt i omfordeling.
FN’s Verdensmål 10 om mindre ulighed skal Danmark særligt omfavne og støtte. Der udvikles en
målelig handlingsplan i DANIDA for disse bestræbelser.
Danmark skal i regionale og internationale organer især pege på den globale ulighed og komme
med forslag til globale omfordelinger.

INTRODUKTION OG RESUME

I

ndkomstuligheden er stigende i hele verden, og den er i de fleste lande på
sit højeste siden 1980’erne. De rigeste 10 procent tjener op til 40 procent
af den samlede globale indkomst, og de fattigste 10 procent tjener kun
mellem 2 og 7 procent af den samlede globale indkomst1. Selvom verden
er blevet rigere, lever mere end 1,2 milliarder mennesker stadig i ekstrem
fattigdom2.
Her i 2020 står vi pludselig i en global krise, hvor uligheden er tydelig. Selvom coronavirussen ikke skelner mellem rig og fattig, så rammer corona-krisen de fattigste lande hårdest. FN vurderer, at corona-krisens globale konsekvenser kan betyde, at flere dør af sult end af coronavirus3. Global ulighed er
en central udfordring for os alle, og vi er nødt til at tage den alvorligt, hvis vi
ønsker økonomisk, politisk og social stabilitet i fremtiden.
2019 blev et år med store og voldsomme protester i flere lande, og mange
af dem havde økonomisk ulighed på dagsordenen. Protesterne udviklede sig
i flere tilfælde i en mere voldelig retning, hvor sikkerhedsstyrker forsøgte at
stoppe demonstranterne, hvilket resulterede i mange døde og sårede4. I Libanon, Irak og Chile er protesterne fortsat, hvor der insisteres på handling. I
flere år har Verdensbanken, Den Internationale Valutafond IMF, OECD og
FN i flere rapporter advaret om den voksende ulighed, som skaber social uro
og hæmmer økonomisk vækst på længere sigt. Derfor har ledere fra samtlige
193 FN-lande, herunder Danmark, skrevet under på verdensmål nummer
10, der forpligter landene til at arbejde for at reducere ulighed både i og
imellem landene.
I medierne, i særdeleshed på grund af bevægelsen “We Are the 99 Percent,”5
har der været meget fokus på de allerrigeste, den ene procent i toppen af et
samfund, som har oplevet kraftig vækst i deres indkomst de sidste to årtier.
Men det er også vigtigt at vende blikket mod lavindkomstgrupperne, de om-
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kring 40 procent af befolkningen med lavest indkomst i flere
lande, som stort set ikke har mærket, når der har været økonomisk vækst de sidste to årtier. I nogle lande har denne gruppe endda oplevet deres indkomst falde. I OECD-landene har
dette været tendensen siden lige før finanskrisen i 2008. Denne
tendens rejser nogle alvorlige sociale og politiske problemstillinger, da den truer den sociale sammenhængskraft og skaber
mistillid til politiske institutioner6. Nogle forskere peger også
på, at den stigende ulighed er en af hovedårsagerne til den
voksende højreorienterede populisme, som politikere såsom
Donald Trump har vundet stemmer på. Også Brexit siges til
dels at være motiveret af stigende økonomisk ulighed, hvor de
fattigste områder i Storbritannien havde den største andel af
leave-stemmerne7. Uligheden er en ond cirkel, der skader den
sociale mobilitet, fordi folk i lande med stor økonomisk ulighed
har sværere ved at opnå adgang til uddannelse af høj kvalitet,
og dermed kan have sværere ved at opnå jobs af høj kvalitet8.
Ifølge Ted Howard, medstifter af Democracy Collaborative,
udfordres den demokratiske stat og kultur, når velstandsfordelingen overhovedet ikke er demokratisk9.

ÅRSAGERNE TIL DEN
VOKSENDE ULIGHED I DEN
RIGE DEL AF VERDEN
Nogle af hovedårsagerne til den voksende økonomiske ulighed
i OECD-landene er store forskelle i lønninger og forandringer
på arbejdsmarkeder. Der udgør lønindkomst omkring 75 procent af en husholdnings samlede indkomst, og de 10 procent
med de højeste indkomster har bevæget sig længere og længere
væk fra middelklassen. Særligt den øverste top 1 procent, og
i nogle lande endda top 0,1 procent, har oplevet en høj indkomststigning. Selvom globalisering også påvirker uligheden,
så spiller teknologiens indtog en større rolle, og det er typisk
de ufaglærte, der oplever, at maskiner i højere grad overtager
deres arbejdsopgaver, og samtidig oplever et større spring mellem deres løn og højtuddannedes løn. En anden årsag til den
voksende ulighed er de mange korte, midlertidige ansættelser
med dårlige eller ingen overenskomster og fagforeningernes
svækkelse.

”

Multinationale firmaer
fjerner hvert år 5.000
milliarder ud af udviklingslandene gennem
skattely

Fordelingen af andre former for indkomst end løn er også meget skæv, navnlig kapitalindkomst. Ændringer i familiestrukturer såsom mange enlige og det faktum, at kvinder stadig får en
lavere løn end mænd i mange brancher, skaber også ulighed.

GINI-KOEFFICIENTEN
Indkomst er ifølge OECD defineret som en husholdnings disponible indkomst i løbet af et bestemt år
bestående af lønindkomst, indkomst fra selvstændig
virksomhed, kapitalindkomst og offentlige ydelser
fratrukket indkomstskat og bidrag til sociale sikringsordninger. Når rapporter beskriver ulighed, så anvendes GINI-koefficienten ofte som målestok. Den
illustreres ved en såkaldt Lorenz-kurve, der viser
hvordan indkomstmasser er fordelt blandt en befolkning. GINI-koefficienten vises med et tal mellem 0
og 1, eller et tal mellem 0 og 100, og jo tættere på
0, jo mindre ulighed. Hvis man ser på Danmark, er
det tydeligt at uligheden også her er vokset. I 1998
var GINI-koefficienten i Danmark 23,81 og tyve år
senere, i 2018, var den 29,1.
OECD (2019), Income inequality (indicator) og
Ulighedsmål målt på ækvivaleret disponibel indkomst efter
ulighedsmål og kommune. Danmarks Statistik
Korruption kan også skabe mere ulighed eller være et direkte
resultat af ulighed10. Sidst men ikke mindst er skattesystemer
og offentlige ydelser i flere lande blevet mindre distributive
siden midt 90’erne. Det vil sige, at der er blevet skåret i offentlige ydelser, og at det er blevet sværere at opfylde kravene, der
stilles til den, der modtager ydelser11.

Skattely, gæld og andre årsager til ulighed i
den fattige del af verden
I verdens fattigste lande er der nogle yderligere afgørende faktorer, der påvirker uligheden. Multinationale firmaer fjerner
hvert år 5.000 milliarder ud af udviklingslandene gennem
skattely, så landene går glip af store skatteindtægter. Lande,
som ikke får gavn af egne ressourcer, kan se sig nødsagede til
at optage lån og ender dermed i stor gæld12.
Udviklingslandene betaler hvert år omkring 3.000 milliarder
kroner i afrag på lån og renter13. Den verdenskendte nobelprisvinder og tidligere cheføkonom for Verdensbanken, Joseph Stiglitz, har offentligt kritiseret IMF for at stille urimelige
betingelser for sine lån, og har udtalt, at IMF repræsenterer
Vestens økonomiske interesser og ideologi. De giver store lån,
men stiller hårde og ofte helt urealistiske krav om hurtig udfasning af subsidier og voldsomme spareplaner i den offentlige
sektor14.
Også dårlige handelsvilkår gør det svært for udviklingslandene at mindske uligheden. Derfor peger eksperter på, at udviklingsbistand ikke løser problemerne alene, fordi de ikke løser
de grundlæggende problemer, som er skattely, gæld og ugunstige handels-vilkår15.
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Oxfam Ibis nye rapport ”Time to Care” udgivet i starten af
2020 om global ulighed viser, hvordan kvinder i udviklingslande bruger op til 14 timer dagligt på at hente vand, gøre
rent, passe børn og ældre og andet husarbejde. De har ikke
tiden eller ressourcerne til at tage en uddannelse og arbejde
uden for hjemmet, eller engagere sig i lokalsamfundsorganisationer for at sætte fokus på ulighed, og deres hårde arbejde
bliver ikke anerkendt. Rapporten peger også på, at de kvinder
der har lønnet arbejde i plejesektoren bliver underbetalt. Dette
er med til at fastholde en verden, hvor der er markant flere
fattige kvinder end mænd16.

2019 – ET ÅR I OPRØR MOD
ULIGHED
Der er ikke enighed blandt forskere, når det kommer til sammenhængen mellem økonomisk ulighed og konflikt. Dog peger flere forskere på, at flere faktorer i samspil med økonomisk ulighed kan være årsag til konflikt17. Væbnet konflikt er
mere sandsynlig, hvis en konflikt handler om ulighed, som er
gruppe-orienteret, fx gennem etnicitet, religion eller anden
form for tilhørsforhold. De sidste 10-15 år har forskningen
inden for konflikt fokuseret meget på gruppe-orienteret eller
identitets-orienteret ulighed, men det gør ikke forskningen i
individuel ulighed mindre relevant18. Flere af de protester, der
har fundet sted i løbet af 2019, er blevet mødt med vold fra
myndighederne, som har resulteret i mange døde og sårede,
og der er mulighed for, at der kan opstå enten kortvarig eller
langvarig voldelig konflikt.
Protesterne har fundet sted i hele verden i blandt andet Algeriet, Bolivia, Peru, Iran, Egypten, Colombia, Hong Kong,
Frankrig, Ecuador, Haiti og Indonesien. Særligt i løbet af efteråret, brød der store demonstrationer ud i Libanon, Irak og
Chile. Selvom der er flere årsager til protesterne, er der en fællesnævner for de tre lande - nemlig økonomisk ulighed. Den
økonomiske ulighed forværres af forskellige årsager fra land til
land, men det er typisk korruption, skattesystemer med dårlig
omfordeling, gæld, mangel på jobs og dårlig offentlig service19.

Irak:
Fredelige demonstrationer begyndte i Bagdad i starten af
oktober 2019 med kravet om, at ingen af dem, der kom til
magten efter den amerikanskledede invasion i 2003, måtte
stille op igen. Det er arbejdsløshed, fattigdom og ulighed, men
også korruption i magteliten, der har fået folk på barrikaderne. På Tahrir-pladsen i Bagdad skabte demonstranterne et
mini-samfund med bibliotek, lægeklinik, skraldemænd, suppekøkken og offentlig transport til og fra protesterne i tuktuk.
Frivillige journalister har desuden skabt deres egen avis, som
er et alternativ til de statskontrollerede medier20. De fik deres
første sejr, da premierminister Adel Abdel-Mahdi i slutningen
af november 2019 meddelte, at han går af. Det skete efter, at
Ayatollah Sistani havde opfordret regeringen til at trække deres støtte til Adel Abdel-Mahdi oven på hans håndtering af

urolighederne, der har kostet hundredvis af menneskeliv21, og
der er blevet rapporteret om systematiske kidnapninger og tortur af demonstranter22. Det er dog ikke nok for nogle irakere,
der også ønsker et opgør med den iranske indflydelse og den
sekteriske og etniske opdeling, der blev indført af amerikanerne. Mange års krig har sat sine spor i Irak. En rapport fra
Unicef fra 2018 viser, at ulighed rammer især irakiske børn
hårdt. Størstedelen af de fattige børn modtager ikke nogen
form for hjælp fra staten, og kun lidt over halvdelen af de fattige børn færdiggør deres grundskole23. I begyndelsen af februar blev den tidligere minister Mohammed Allawi udpeget
som Iraks nye premierminister, støttet af bl.a. den magtfulde
shia-leder Muqtada Al-Sadr, som efterfølgende bad sine støtter om at forlade Tahrir-pladsen i Bagdad. Dog var der ikke
fuld tilfredshed blandt demonstranterne, der afviser Allawi,
fordi han er udpeget af den gamle politiske elite, de ønsker
at udskifte. Efter voldsomme angreb på demonstranter i både
Bagdad og Najaf og efter at Al-Sadrs støtter, de såkaldte ”blå
hatte”, smed demonstranterne ud af deres hovedbygning i
Bagdad i begyndelsen af februar24, har demonstranterne flyttet deres epicenter til byen Nasiriyah i det sydlige Irak, hvor de
har fortsat deres kamp for et mere retfærdigt Irak25. På grund
af det fortsatte pres, besluttede Allawi at gå af, og han blev erstattet med Adnan al-Zurfi, som også gik af kort efter. Det lykkedes ham nemlig ikke at samle en regering. Senest er Mustafa
al-Kadhimi blev udpeget som premierminister i april, og han
er i gang med at samle en regering. Han anses for at være
pro-amerikansk og fortaler for det amerikansk-introducerede
sekteriske politiske system, hvilket demonstranterne er imod.
På grund af corona-virus, har de måttet indstille deres gadeprotester, men de har meldt ud, at de ikke støtter al-Kadhimi
og vil fortsætte deres protester26.

”

i løbet af efteråret, brød
der store demonstrationer
ud i Libanon, Irak og Chile.
Selvom der er flere årsager
til protesterne, er der en
fællesnævner - nemlig økonomisk ulighed.

Chile:
Under Pinochets militærdiktatur i Chile indførtes en aggressiv, neoIiberal, økonomisk politik med omfattende privatiseringer af sundhed, pensioner og uddannelse, og siden demokratiseringen i 1990 har skiftende regeringer videreført den
neoliberale politik. Det har givet Chile økonomisk vækst, men
samtidig skabt et meget ulige samfund27. Økonomisk vækst
afgør ikke, om et land bliver mere lige, da det afhænger af
fordelingen af væksten.
I slutningen af oktober 2019 gik omkring en million chilenere
på gaden i Chiles hovedstad Santiago for at deltage i, hvad der
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menes at være den største protest i landets historie kun få dage
efter større protester i Peru og Ecuador. Til at begynde med
protesterede en gruppe studerende mod forhøjede billetpriser
i myldretiden i metroen. De blev mødt med en kommentar fra
Chiles økonomiminister om, at de bare kunne stå tidligere op
for at undgå at køre med metro i de travle morgentimer. Det
blev starten på en lang række protester, der blev mødt med
bl.a. tåregas, gummikugler og vandkanoner fra myndighedernes side28, og har indtil videre kostet mindst 31 mennesker29
livet og mindst 28.000 er blevet fængslet30. De forhøjede billetpriser var dråben, der fik bægeret til at flyde over, for folk var
allerede utilfredse med stagnerede lønninger, lave pensioner
og de høje priser på uddannelse og lægebehandling. Chile er
et rigt land, men det er samtidig det mest ulige OECD-land.
En chilensk undersøgelse fra 2018 viste, at de rigeste chilenere tjener 14 gange så meget som de fattigste31. Protesterne
fortsætter her i 2020, selvom præsidenten har mødt et af demonstranternes krav, nemlig en folkeafstemning om en helt
ny forfatning, da den nuværende stammer fra Pinochet-diktaturets tid32. Selv i slutningen af marts, har der været demonstrationer på trods af corona-krisen, og under karantænen har
demonstranterne taget nye midler i brug. De er særligt aktive
på de sociale medier, og med banken på potter og pander hver
fredag forsøger de at råbe op om de mange demonstranter,
der sidder i fængsel33.

Libanon:
Den 17. oktober 2019 gik en gruppe vrede unge mennesker på
gaden, da der var tale om, at den populære app “Whatsapp”
ville blive beskattet. Demonstrationerne fortsatte dag for dag
og blev til en mere generel protest mod ulighed, korruption,
det sekteriske system og dårlig offentlig service. Libanons infrastruktur er slidt, og folk lever med daglige strømafbrydelser
og en generatormafia, der har gjort sig selv uundværlig. Libanon har også taget imod millioner af palæstinensiske og syriske
flygtninge og har en kæmpe offentlig gæld34. Premierminister
Saad Hariri trak sig d. 29. oktober 2019, men demonstranterne kræver en total udskiftning af den politiske elite. Den 19.
december blev Hassan Diab udpeget som ny premierminister,
men kun lidt over en uge senere samledes demonstranter foran hans hjem og krævede hans afgang. For at imødekomme
demonstranternes krav lovede Diab at danne en regering af
20 uafhængige eksperter, som blev præsenteret i slutningen af
januar. Hassan Diab er støttet af Hizbollah, men demonstranterne ser ham som en del af den nuværende politiske elite,
de ønsker et opgør med35. Protesterne er fortsat, fordi der er
utilfredshed med den nye regering, og fordi den økonomiske
situation er kritisk. Det politiske dødvande og urolighederne
har presset den libanesiske økonomi til det yderste, og det er
svært at få medicin, hæve penge i bankerne, og hundredvis
af butikker har måttet lukke36. I takt med at gælden vokser,
har den nye regering vedtaget en økonomisk redningsplan,
og har samtidig bedt om teknisk assistance fra IMF, for at få
Libanon på fode igen. Uden for Beirut oplever byer såsom
Tripoli stor fattigdom og en arbejdsløshed på omkring 60 procent. Verdensbanken estimerer at antallet af fattige vil stige
med 50 procent, hvis der ikke snart sker en forbedring af den
økonomiske situation37. Corona-krisen er ekstra hård for den i

forvejen hårdtprøvede libanesiske økonomi, og Human Rights
Watch har advaret om, at millioner af mennesker i Libanon
kan risikere at sulte. Som respons har den libanesiske regering
lanceret en økonomisk hjælpepakke til dem, der er i nød. Familier, der har søgt om hjælp, kan få udbetalt et engangsbeløb,
der svarer til i omegnen af 140 US dollars, hvilket ikke kommer til at række særlig langt. Sporadiske protester har fundet
sted på trods af udgangsforbuddet38.
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