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Extreme armoede 

Ontwikkelingslanden 

Extreme armoede betekent dat mensen minder dan $ 1,25 
(1 euro) per dag verdienen. Dit is het lot van ongeveer 1 op 
de 4 mensen in de wereld. 

 

Bron: Flickr, Pilya / Tammy David 

Extreme armoede komt vooral voor in ontwikkelingslanden. Dat zijn landen met:  

 Een hoog geboortecijfer: De meeste mensen krijgen veel kinderen. Die kunnen later voor hun 
ouders zorgen, want pensioenen zijn er nauwelijks. Maar door slecht eten en slechte 
medische zorg worden veel kinderen niet zo oud. 

 Analfabetisme: Veel kinderen gaan niet naar school. Dat is te duur. Daardoor kunnen veel 
mensen niet lezen of schrijven. 

 Een laag inkomen: Gemiddeld zijn de mensen heel arm. Maar dat geldt niet voor iedereen. De 
verschillen in inkomen zijn groot. In de stad vind je grote villa’s. Een paar straten verder, in 
de krottenwijken, is bittere armoede.  

Oorzaken van armoede 
Dat sommige landen zo arm, heeft allerlei oorzaken, zoals:  

- geweld en oorlogen 
- een slechte, onbetrouwbare regering  
- droogte en overstromingen  
- een klimaat dat slecht is voor landbouw. 

Bron: Flickr, hdptcar 

Handelsbarrières 
Soms zijn oorzaken ingewikkeld, zoals de handelsbarrières. Hiermee houden rijke landen de 
producten uit het buitenland buiten de deur. Dit doen ze om hun eigen boeren te beschermen. Maar 
het zorgt er wel voor dat arme landen moeilijk iets kunnen verkopen.  Rijke landen geven subsidies 
aan hun eigen boeren, zodat de producten uit het eigen land goedkoper zijn. Ze heffen ook extra 
belasting op producten uit andere landen. Daardoor zijn die juist duurder. 
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Oorzaken versterken elkaar 
Armoede is heel moeilijk op te lossen. Als er eenmaal armoede is, dan versterkt deze zichzelf. Alles 
heeft met elkaar te maken. 
Bijvoorbeeld:  
 
- in krottenwijken zijn geen riolen en waterleidingen  
- drinkwater wordt vervuild. Mensen worden ziek  
- veel kinderen sterven jong aan deze ziektes  
- ouders hebben voldoende kinderen nodig om voor hen te 
zorgen als ze oud zijn  
- ouders willen daarom veel kinderen. Daardoor hebben ze per 
kind bijna geen geld voor scholing en opvoeding. 

 Bron: Flickr, Stig Nygaard 
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