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Er de fattige?
Jeg går ned ad trappen, drejer og går ned ad den næste. Nede på Nørreport Station bevæger jeg mig
frem, igennem mylderet, mod den anden ende af perronen. Men da jeg når halvvejs, stopper en
kvinde mig. Hun står ludende med tykke sjaler draperet omkring sine magre skuldre. Kvinden kigger
bedende op på mig og siger noget på et sprog, jeg ikke forstår. I hånden, hun holder frem imod mig,
holder hun en gammel brugt kaffekop med nogle småpenge på bunden. Det er tydeligt, at hun ikke
har mange penge.
Men pungen i min taske er tom. Jeg har brugt pengene på julegaven til mor og en pose brændte
mandler. Jeg ryster på hovedet og prøver med skyldbetyngede og bedrøvede øjne at få hende til at
forstå, samtidig mumler jeg ”Jeg har ikke noget.”
Er hun fattig? En klump opstår i halsen på mig og gør det svært at synke. Hvor ville jeg dog ønske,
at jeg kunne hjælpe.
Mit tog kommer, og jeg går ind og sætter mig ned, men inden vi når Nordhavn, går døren til kupéen
op. Jeg løfter hovedet fra den kolde rude og kigger op, er det konduktøren?
”Er der nogen, der har nogle småpenge til en hjemløs?”
Jeg kigger ned, posen med de brændte mandler i min lomme bliver tungere og tungere.
Skyldfølelsen vælder ind over mig, klumpen er tilbage! Er han fattig?...

Hvad er fattigdom?
Det er et meget omdiskuteret spørgsmål. Nogle mener, at det er, når man ikke har et sted med tag
over hovedet at bo. Men bare fordi man bor i telt, eller noget lignende behøver man vel ikke at være
fattig, vel? Nogle mennesker bor udendørs, fordi de får klaustrofobi indenfor. De skal vel ikke alle
betragtes som fattige. Nogle mennesker har ikke råd til at holde jul. Så bliver de nødt til at søge
julehjælp hos f.eks. Frelsens Hær. Tilsyneladende bliver flere og flere mennesker fattige. I år 2008
fik Frelsens Hær 7.040 anmodninger om julehjælp, mens de sidste år fik hele 9.200 anmodninger.
Det er altså mange!!! Så antallet af fattige er helt klart steget, eller der er i hvert fald flere, der føler
sig fattige.
Fattigdom er svært at forestille sig for dem, som ikke har prøvet det. Jeg har ikke prøvet at være
fattig, og jeg kan derfor kun svært leve mig ind i det. Alligevel bliver jeg opfyldt af vemodighed,
hver gang en hjemløs passerer mig. Hvis bare jeg kunne gøre noget... Men det er svært. Selvom alle
mennesker er lige meget værd, bliver vi ikke behandlet ens, og det er ikke fair!
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