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NOTISER 
• Studium i asyl- og 
mottakssystemet 
• Kavliprisen til åtte forskere 
• Siri Meyer får pris for 
bokprosjekt 
• Kritiserer valgordning 
• – Datatilsynet hindrer livsviktig 
forskning 
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NEWS IN ENGLISH 
• Asks Norway to say no 
• Championing health issues 

 
19.5.2010 

- Fattigdomsbekjempelse er 
kosmetikk 
Politikere sjonglerer med tall for å fremstå som 
vellykkede fattigdomsbekjempere mener 
fattigdomsekspert Thomas Pogge. 

 

 
 

– De fleste politikere prøver egenlig ikke å utslette fattigdom 
eller skjev fordeling, de bare later som om de gjør det. 
Mesteparten av den offisielle kampen mot fattigdom er 
virkeligheten er kosmetikk, sier professor Thomas Pogge 
ved Yale University til På Høyden. 

Den fattigste halvdelen av jordens befolkning 

 
DET SKJER 
Seminar 
Konferanser 
Gjesteforelesninger 
Doktordisputaser 

 
 

KRONIKKER 
• After climategate: forward to 
reality 
• Fint i ord, tregt i handling 
• Bergen Summer Research 
School (BSRS) – kommet for å 
bli? 
• De spennende historiene ligger 
der 
• Isen i Arktis – fremtidige 
perspektiver 

 
Arkiv 

• Summer researchers have 
arrived on campus 
• Solution for Uni Global 
• The storyteller 

Archive 

 
NYE BØKER 
• Rapporten om etableringen av 
Media Norge 
• 50 år siden startskuddet for 
norsk tv 
• Changing Media, Changing 
Europe 
• Relocating Television - 
Television in the Digital Context 
• The Digital Public Sphere. 
Challenges for Media Policy 
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NYTT OM NAVN 
• Joan Nordbotten 
• Nils Hovdenakk 
• Ingvild Gilhus 
• Eystein Sverre Husebye jr. 
• Bjarne Magnus Iversen 

Arkiv 

Pogge er en av verdens fremste forskere innen fattigdom og 
er verdenskjent for sine bøker og foredrag om fattigdom og 
global rettferdighet. Tirsdag deltok han i en paneldebatt på 
Bergen ressurssenter sammen med resten av CROPs 
vitenskapelige  komité. 

 
Pynter med hensikt 
Pogge mener at tall og beregninger justeres hele tiden i 
offisielle fattigdomsprogram slik at det ser ut som om 
målene nås. Han viser for eksempel til FNs mål om å 
halvere fattigdom innen 2015. 

 
– De later som de anstrenger seg hard for å nå målet. 
Problemet er at tallene og målene stadig blir utvannet, 
forteller Pogge. 

 
Han mener at denne typen tiltak mot fattigdom som regel 
utføres og presenteres på en intelligent måte og er utført 
med hensikt. Det er ikke snakk om uskyldige tiltak som har 
slått feil. 

 
– Problemet er at de fleste folkevalgte egentlig ikke arbeider 
for å redusere fattigdom i utgangspunktet. De streber etter å 
se ut som om de er interesserte i å redusere fattigdom, sier 
Pogge. 

 
Stikker hodet i sanden 
Pogge mener at en av grunnene til at politikere ikke bryr 
seg, er fordi folk flest ikke bryr seg om 
fattigdomsproblematikken i verden. 

 
– Folk flest er som strutsen og stikker hodet i sanden når 
det snakkes om fattigdom. Folk bryr seg ikke fordi de tror at 
de må oppgi veldig mye av sin velstand for å bidra til global 
fattigdomsbekjempelse, sier Pogge. 

 
De fleste vet ikke hvor lett det er å bli kvitt alvorlig fattigdom, 
og hvor lite de må gi av sin velstand. Realiteten er at den 
fattigste halvdelen av verdens befolkning mottar 3 prosent 
av den globale inntekten, hevder Pogge. Hadde denne 
halvdelen økt sin inntektsandel til 6 prosent, hadde ikke 
fattigdom eksistert. 

 
– Dette betyr at den rikeste halvdelen må redusere sin 
inntektsandel fra 97 til 94 prosent, noe som knapt vil 
merkes, sier Pogge. 

 
Media har et ansvar 
Han mener media spiller en viktig rolle i å opplyse folk om 
hvordan verdens fattigdom henger sammen og hvor lite som 
skal til for å utrydde den. Men det finnes en ond sirkel som 
må brytes et sted. Folk er ikke interesserte fordi media ikke 
dekker fattigdom. Mediene dekker ikke fattigdomssaker fordi 
folk ikke er interesserte. 

 
– Den beste måten å bryte denne sirkelen på er at mediene 
forteller engasjerende historier om det store bilde. De kan 
begynne med å vise mer dybde og større sammenhenger 
og ikke bare overskriftsnyheter om jordskjelv på Haiti og at 
folk er fattige, sier Thomas Pogge. 

 
Han foreslår at mediene kan hente kunnskap fra flere 
disipliner som statsvitenskap, økonomi og filosofi for gradvis 
å bygge opp en interesse blant folk. 

mottar 3 prosent av den globale inntekten. 
En økning til 6 prosent er nok til å utslette 
alvorlig fattigdom. 
(Foto: iStockphoto). 

 

 
– Vi må få folk til å forstå at alvorlig fattigdom 
kan utslettes med enkle grep, sier Thomas 
Pogge. 
(Alle foto: Kim E. Andreassen). 

 

 
 
Professor Asuncion St. Clair er leder av 
Comparative Research Programme on 
Poverty (CROP). Crop har Universitetet i 
Bergen og International Social Science 
Council (ISSC) som institusjonelle 
sponsorer. 

 
– Målsetningen er at CROP skal bli et 
ledende nettverk og forskingsprogram 
internasjonalt på kritiske og alternative 
perspektiver på fattigdomsproblematikk, sier 
St. Clair. 

LESERBREV 
• UiB Global: Fakta i saken 
• "Normert tid" og UiBs ansvar 
for PhD-studenter 
• UiB må ta ansvar for PhD- 
fullføring 
• Offentlege kretsløp utanfor 
journalistikken 
• Meir pensum på nynorsk 

Arkiv 

 
UiB I MEDIA 
• Fikk endret Forskningsråds- 
utlysning 
• ? Kvinner bør få egne tilbud 
• Tar markedet for gitt 
• Aarebrot: Katastrofalt dårlig 
håndtert 
• - Katastrofalt dårlig håndtert 
• Mette Frydenberg Reinertsen 
rektor ved Jostedal skule 
• Kartlegger artene i 
Tjeldstømarka 
• - En opplagt snumulighet 
• Skal unngå overbooking ved 
UiB 
• Hardanger-debatt uten 
teknologer 

 
 

LENKER 
Pressemeldinger 
Doktorgrader 
Hubro 
Intranett 

 

  
Fakta/Verdens fattigdom 

 
* 1, 02 milliarder mennesker som er 
kronisk underernært. 
* 884 millioner mennesker mangler 
tilgang på rent vann. 

Av Kim E. Andreassen 
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Verdens fattigste blir fattigere mens den globale inntekten øker i gjennomsnitt. CROPs vitenskapelige 
komité diskuterte hvordan dette er mulig etter så mange år med intensiv forskning og debatt, på tirsdag. 
Formålet var å presentere alternative tilnærminger til global fattigdom. Fra venstre: Bob Deacon 
(University of Sheffield) Victoria Lawson (University of Washington), Karen O’Brien (Universitetet i Oslo), 
Julio Boltvinik (El Colegio de México), Thomas Pogge (Yale University) og ordstyrer Sjur Holsen fra 
Bergens Tidene. Shara Razavi (FN) og Adebayo Olukoshi (FN) satt askefast og kunne ikke møte. (Foto: 
Kim E. Andreassen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTE 20 NYHETER 
 

• UiB selger gamle hus (11.8.2010) 
• Millionløyving til GAMUT (10.8.2010) 
• Gigantkalving på Grønland (10.8.2010) 
• Ekstremfisken (10.8.2010) 
• Like naturlig som jordskjelv (10.8.2010) 
• Færre tilbys studieplass (9.8.2010) 
• Shakespeares tekster var motebibel (9.8.2010) 
• God sommer! (5.7.2010) 
• Farmasi legges til MOF (2.7.2010) 
• Drømmejobben (2.7.2010) 
• Minneord for Knut Maartmann-Moe (1.7.2010) 
• UiB-forskarar bak FN-rapport (1.7.2010) 
• Krever endret opptakspraksis (1.7.2010) 
• Ber Noreg seie nei (30.6.2010) 
• IT-mann for SV-fag (30.6.2010) 
• Mistenkjeleg brud (29.6.2010) 
• Fakta på fredag (28.6.2010) 
• Helseforkjemparen (28.6.2010) 
• Fakta på fredag (25.6.2010) 
• Åtvarar mot medielogikk (25.6.2010) 
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