Uttalelse om
fattigdomsbekjempelse
Fattigdom må avskaffes!
Gud har skapt nok mat og ressurser til å dekke alle menneskers grunnleggende behov. Fattigdom
finnes fordi vi mennesker ikke fordeler godt nok. Det er menneskeskapte fordelingsmekanismer som
forårsaker fattigdom.
UKM 2013 vil understreke at verdenssamfunnet i dag har nok kunnskap om hvilke politiske områder
som må endres for at vi kan gjennom konkret handling kan avskaffe fattigdom. Vi trenger en mer
effektiv bistand og samstemt utviklingspolitikk. Vi trenger en utviklingspolitikk der det innen samtlige
politiske områder arbeides for å avskaffe fattigdom.
UKM 2013 vil stille seg bak grunnkravet i KFUK-KFUM sin kampanje «Stop poverty»: Å avskaffe
fattigdom innen år 2030.
UKM 2013 er glad for at Den norske kirke er opptatt av rettferdighet og kamp mot fattigdom. Vi vil
likevel utfordre hele kirken og andre frivillige organisasjoner i kirken til å jobbe videre for dette. I året
som kommer mener vi at det er viktig at kirken jobber for å påvirke politikere andre beslutningstakere,
slik at de forplikter seg til å:
- Avskaffe absolutt fattigdom i hele verden innen 2030.
- Utforme og implementere en samstemt politikk som bekjemper fattigdom.
- Jobbe for konkrete, ambisiøse og bindende utviklingsmål i tråd med FNs utviklingsmål for 2015.
Fattigdom er et globalt problem. Derfor angår det også oss i Norge. Fattige barn i Norge rammes også
av vår grunnleggende skjeve fordeling av ressurser i verden. UKM 2013 mener at det er viktig at alle
kommuner i landet utformer konkrete tiltak for et bedre samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor,
slik at alle barn kan få muligheten til en aktiv fritid. Dette er også et arbeid som menigheter og
organisasjoner i Den norske kirke må engasjere seg aktivt i.
UKM 2013 utfordrer:
- Alle medlemmer i Den norske kirke til å påvirke politikere andre beslutningstakere, slik at de
forplikter seg til å:
 Avskaffe absolutt fattigdom I hele verden innen 2030.
 Utforme og implementere en samstemt politikk som bekjemper fattigdom.
 Jobbe for konkrete, ambisiøse og bindende utviklingsmål i tråd med FNs tusenårsmål for 2015.
- Ufung, Changemaker og KFUK-KFUM til å legge frem en sak om fattigdomsbekjempelse på UKM
2014.
- Kirkerådet til å vurdere om det også er mulig å ta opp fattigdom og fattigdomsbekjempelse på
Kirkemøtet 2014/2015. I denne prosessen bør en se om en kan involvere Kirkenes Verdensråd og
andre internasjonale økumeniske partnere.

