
 Fattigdom Indien vs Sverige

                                                                                           
Basfakta:   Indien 
Folkmängd:   1 210 193 422 personer
Medellivslängd:  63,6 år 
Yta:   3 287 590 km2 
Språk:   Hindi officiellt. 
                                                           

Basfakta:   Sverige
Folkmängd:   9 666 671 personer                 
                                                                                                                             
Medellivslängd:  81,5 år
Yta:    449 964 km2  
Språk:   Svenska officiellt.

Indien är ett av världens största länder och det finns både fattiga och rika, men det finns större delar 
som är fattiga. Klimatet är mycket varierande i landet eftersom det är så stort. 
Det finns mycket miljöproblem och man släpper ut giftigt avfall från industrierna. 70% av vattnet är 
förorenat.

Klimatförändringar gör att det blir svårare för indierna att minska fattigdomen. Fattiga människor 
har det oftast värre än rika. Dom bor i länder där det redan är torka, översvämningar eller krig. 
Därför är det värre för fattiga än rika när klimatet ändrar sig och det blir mer torka och 
översvämningar. Många får inte mat och svälter och dör. Många blir hemlösa.

I Sverige blir det inte många klimatförändringar och det är inte så stor skillnad mellan fattiga och 
rika. I Sverige förstår vi inte hur det är i andra länder. Vi har inte många klimatförändringar.
 
En av orsakerna till fattigdomen är Indiens stora befolkning och den snabba befolkningsökningen. 
Man måste därför minska befolkningsökningen. Därför har man börjat med 
familjeplaneringsprogram. Det har varit väldigt svårt att lyckas med det eftersom indierna vill ha 
stora familjer.
 
Varför har man så många barn om man är så fattig och inte kan ta hand om dom? Det finns inte 
sociala försäkringar som pension där. Dom gamla får pengar från sina söner. Ju fler barn man har ju 
fler barn kan arbeta och ge pengar till sina föräldrar. I Indien är det många barn som dör så för att få 
en son som överlever tills han blir vuxen så måste man föda 6 barn. 

I Sverige har man inte så stora familjer utan bara 2 eller 3 barn och nästan alla barn överlever tills 
dom blir vuxna.

I Sverige har det inte funnits så många fattiga tidigare. Men många av dom som är fattiga har nog 
inte haft bra utbildning och då är det svårare att skaffa jobb utan utbildning. I Sverige får alla som 
vill utbilda sig. Många personer som inte kommer från Norden är också arbetslösa och fattiga. Det 
finns också fattiga som är sjuka, alkoholister och så.



I Indien är det inte så många som ens får någon utbildning. Dom flesta i Indien har inte råd med att 
sätta sina barn i skola och dom flesta vill ha pojkar för att det är lättare att dom får utbildning och 
jobb och sen kan dom försörja sina familjer, men dom flesta kan inte sätta sina barn i skolan för att 
dom är fattiga och då får dom jobba hemma och när dom är vuxna så får dom barn och så kan inte 
dom heller sätta dom i skola för dom är fortfarande lika fattiga hela tiden och det blir inte bättre.

Förr hade Sverige minst personer som var fattiga och arbetslösa i Norden. Nu har dom flest.
Det finns 232 000 barn i Sverige som är fattiga. 
I Sverige är inte fattiga barn hungriga och fryser. Dom har inte råd att gå på fritidsaktiviteter, vara 
med på utflykter, köpa dyra saker, fika med kompisar. Fattiga mobbas lättare och det går sämre i 
skolan och så får man svårare att få jobb. 

https://www.raddabarnen.se/
http://www.dn.se/debatt/sverige
http://www.globalis.se/Statistik
https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Indien?p=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Indien
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