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«Ikke bare greit? 

Om å være fattig på Sørlandet»



Noen av våre informanter

Kvinne, 49 år: «Det er vanskelig å være helt alene»

Kvinne, 50 år: «Jula er ei vanskelig tid»

Mann, 31 år: «Du vil jo bare det beste for ungene»

Kvinne, 74 år: «Jeg var blitt umyndiggjort, uten at jeg selv var klar over det»

Kvinne, 47 år: «Det å ha noe som er sitt eget, har så mye å si for selvfølelsen»

Kvinne, 44 år: «Jeg gjør alt for at barna mine skal leve så likt de andre som mulig»

Kvinne, 28 år: «Skolen skal være gratis i Norge, men det er den jo IKKE»

Mann, 29 år: «As a ten-year-old I started my first job in shoe production»

Kvinne, 62 år: «Den store gjelda fulgte med på flyttelasset»

Mann, 50-årene: «Jeg spilte litt høyt, strammet buen litt hardt…»

Kvinne, 44 år: «Min datter arvet min fattigdom»

Kvinne, 55 år: Redd for strømregningen om vinteren





«Bare skolen alene koster mye»



De vanskelige bursdagene



«Datteren min arvet min fattigdom»



Kvinne, 50 år: 

«Jula er en vanskelig tid»

«Jula er ei vanskelig tid. Jeg gruer meg hvert år. Jeg har ikke råd til å kjøpe julegaver til barna.(…) Det hender vi 

reiser til min søster i jula. Delvis fordi ungene vil det, delvis for at jeg da slipper å kjøpe julemat. 

Men det er vanskelig når barna hennes får store julegaver, og jeg ikke har råd til å gi mine noe. (…)Gutten i huset 

der fikk f.eks. 3D-printer til jul. 

Vi gir bare hjemmebakte julekaker og finner fram brukte dvd-er og annet vi har liggende, eller har vunnet på basar, 

og gir som gaver. Vi prøver å ha noe, men det blir så innmari synlig når vi er sammen med andre.»



«Det er vanskelig å snakke om fattigdom, 
men det er viktig»



Å formidle fattigdom -
Ikke bare greit? Eller?



To i klassen har ikke råd…
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Ikke bare greit - om å være fattig på Sørlandet: 
Bursdagsgaven 01 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=2kWN6z6GRj4&list=PLMoLJCEiK7U6auq2ZPo1IfAbUOVBJWbAB&index=2


Elevfilm til "Ikke bare greit - om å være fattig 
på Sørlandet": Bursdagsselskapet 04 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=8rCMUQlQglY&list=PLMoLJCEiK7U6auq2ZPo1IfAbUOVBJWbAB&index=5


Elevfilm til "Ikke bare greit - om å være fattig 
på Sørlandet": Kinoturen 06 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=bxri_SIZMi4&list=PLMoLJCEiK7U6auq2ZPo1IfAbUOVBJWbAB&index=21


Elevfilm til "Ikke bare greit - om å være fattig 
på Sørlandet": Julegaven 04 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=qXvPFdrEpgE&list=PLMoLJCEiK7U6auq2ZPo1IfAbUOVBJWbAB&index=14




... og hva nå?

Ikke bare greit…

…. men det kan være greit å 
snakke om det.


