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Formáli 

Höfundur þessarar ritgerðar er þeirrar skoðunar að margt sem er krefjandi í lífinu, 

er einnig eitthvað sem sé þess virði að seilast eftir. Það á einnig við um þessa 

ritgerð. Að baki ritgerðinni eru óteljandi vinnustundir í þriðja geiranum, fræðilegu 

námi og úrvinnslu gagna og viðtala. Ritgerðarefnið er efni sem brennur á höfundi 

og hún hefur nýtt öll áður nefnd atriði til þess að skrifa þessa ritgerð. 

Höfundur vill skila kærum þökkum til leiðbeinanda, Silju Báru Ómarsdóttur, 

aðjúnkts við Háskóla Íslands og Steinunnar Hrafnsdóttur sem las ritgerðina yfir og 

veitti höfundi góða innsýn inn í rannsóknarefnið á Íslandi með umræðum og 

fræðigreinum. Einnig vill höfundur skila góðum þökkum til Alyson Bailes fyrir 

góðar umræður og fræðslu um rannsóknarefnið. Einnig á móðir og bróðir 

höfundar, Elínborg Lárusdóttir og Þorlákur Jónsson, góðar þakkir skilið fyrir 

barnapössun og frábæran stuðning á meðan á ritgerðarskrifum stóð. Faðir 

höfundar og konan hans, Jón Valur Jensson og Ólöf Þorvarðardóttir, eiga einnig 

góðar þakkir skilið fyrir að passa dóttur höfundar á meðan á ritgerðarskrifum stóð 

og eiga hlut í því að dóttir höfundar, Chinyere Elínborg, gat notið sumarsins, en 

ritgerðin var skrifuð um sumarið 2008. Viðmælendur höfundar eiga einnig kærar 

þakkir skilið fyrir viðtölin og góð samskipti. Höfundur er einnig þakklátur fyrir 

starfstækifærið sem hún fékk í Skotlandi sem herferðar starfsmaður hjá Amnesty 

International og vill skila kærum þökkum til framkvæmdastjóra skosku 

deildarinnar. Allt þetta stuðlaði að góðum aðstæðum fyrir ritgerðarskrif og 

auðveldaði höfundi að fjalla um ritgerðarefnið með áherslu á kenningarlegan 

bakgrunn og hagnýtt gildi niðurstaðna.    

Þessi ritgerð er lokaritgerð á meistarastigi í alþjóðasamskiptum, 

stjórnmálafræðiskor, á félagsvísindasviði Háskóla Íslands. Vægi ritgerðarinnar er 

15 einingar sem eru 30 einingar eftir sameiningu Kennaraháskólans og Háskóla 

Íslands.  
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Útdráttur 

Frjáls félagasamtök eru ákaflega fjölbreytileg að gerð og hugsjón, en 

eiga það sameiginlegt að berjast fyrir og veita ákveðnum málstað liðsinni sitt. 

Oft hafa þau unnið frumkvöðlastarf í samfélaginu til að mæta þörf hjá 

borgurum. Í þessari ritgerð notar höfundur orðið málafærslustarf til þess að 

fjalla um hina ýmsu hagsmuna-, hugsjóna- eða mannréttindabaráttu sem háð 

er af hálfu frjálsra félagasamtaka. Fjallað er um stöðu þeirra í alþjóðakerfinu 

og innan ríkja sem grundvöllur fyrir umfjöllun um hinar ýmsu leiðir sem hægt 

er að nýta til að hafa áhrif á hið opinbera. Löndin sem skoðuð eru í þessu 

samhengi eru Ísland og Skotland.  Leitast er við að svara eftirfarandi 

spurningum:    Hvert er aðgengi frjálsra félagasamtaka að þingum og 

ríkisstjórnum á Íslandi og í Skotlandi? Hvernig vinna frjáls félagasamtök 

málafærslustarf sitt á Íslandi og í Skotlandi gagnvart þingum og 

ríkisstjórnum? Þriðji geirinn á Íslandi og í Skotlandi er skoðaður áður en 

byrjað er að greina málafærsluaðferðir. Málafærsluaðferðirnar eru greindar út 

frá kenningum og út frá hagnýtu gildi þeirra. Leitast var við að skýra frá því 

hvers vegna fulltrúar félagasamtaka ættu að tileinka sér ákveðnar 

málafærsluaðferðir. 
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Inngangur 

Frjáls félagasamtök eru mikill drifkraftur í lýðræðisþjóðfélögum og hvetja 

almenning til liðs við sig til þess að gefa af sér á nær öllum sviðum mannlífsins. 

Frjáls félagasamtök eru hluti af hinum svokallaða þriðja geira samfélagsins, þ.e. 

þeir aðilar og hópar innan samfélagsins sem greina sig frá þeirri starfsemi sem 

stjórnað er, annaðhvort beint eða óbeint, af fyrirtækjum og ríkjum. Mörkin á milli 

þriðja geirans og hins opinbera eru ekki alltaf augljós vegna þess að aðilar innan 

beggja geira veita oft sömu þjónustu, t.d. við rekstur elli- og hjúkrunarheimila. Til 

eru hagsmunasamtök, mannréttindasamtök, stéttarfélög og líknarfélög svo örfá 

dæmi séu nefnd. Starfsemi þessara samtaka er margvísleg og þar af leiðandi er 

mikilvægt að nota ekki eitt og sama heitið yfir alla starfsemi félagasamtaka. Í 

sumum tilfellum berjast samtökin fyrir  hagsmunum meðlima sinna, t.d. eins og 

stéttarfélög. Í öðrum tilfellum felst starfsemin í baráttu fyrir mannréttindum, eins 

og fjallað er um í þessari ritgerð.  Þá er barist fyrir því að fólk njóti þeirra 

mannréttinda sem kveðið er á um í alþjóðlegum mannréttindasáttmálum og 

alþjóðasamningum.  

Í ritgerðinni er fjallað um frjáls félagasamtök í samhengi við hið 

opinbera og greint  hvaða aðferðir eru í boði fyrir félagasamtök til þess að 

vinna málafærslustarf sitt (e. lobbying) gagnvart þingum og ríkisstjórnum á 

Íslandi og í Skotlandi. Með því er átt við þær samskiptaleiðir sem frjáls 

félagasamtök nota til að hafa áhrif á stefnumótun hins opinbera. Hið opinbera 

hefur samið reglur um það en skipta má aðgenginu eftir því hvort um er að 

ræða að frjáls félagasamtök þurfi að keppast um athygli stjórnvalda eða hvort 

frjálsum félagasamtökum séu tryggður umræðuvettvangur þar sem þau geta 

nýtt sér áhrif sín. Í fjölþátta lýðræðisþjóðfélögum er um að ræða báðar gerðir 

aðgengis. Til nánari útskýringar verður ekki fjallað hér um hvernig reynt er að 

fræða og hafa áhrif á almenning, heldur einungis áhrif á stjórnvöld. Síðan er 

málafærslustarf Amnesty International (AI) á Íslandi og Skotlandi greint í 

samræmi við kenninga-og heimildagrunn um þriðja geirann og frjáls 

félagasamtök í áður nefndum löndum.  Athugað er m.a. hvort samtökin gætu 

nýtt sér fleiri aðferðir til að stunda mannréttindabaráttu sína.  
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Von höfundar er að þessi ritgerð geti orðið fulltrúum hinna ýmsu 

félagasamtaka að gagni sem vinna að því að hafa áhrif á stefnumótun hins 

opinbera. Í ritgerðinni er að finna hagnýta og fræðilega umfjöllun um ótal 

samskiptaaðferðir sem félagasamtök geta notað sem gátlista yfir 

málafærsluaðferðir. Á Íslandi hafa frjáls félagasamtök ekki verið mikið rannsökuð 

og höfundur telur að ritgerðin varpi ljósi á þær aðferðir sem félagasamtökum 

standa til boða og sé gott innlegg í fræðilega umræðu um starfsemi frjálsra 

félagasamtaka. Mikilvægt er fyrir fulltrúa félagasamtaka að gera sér grein fyrir 

þeim málafærsluaðferðum sem standa þeim til boða og hvers vegna þær gera 

gagn.  

Fjallað er um kenningar um frjáls félagasamtök, hlutverk og stöðu þeirra í 

alþjóðakerfinu og innan ríkja. Amnesty International (AI) í Skotlandi og á Íslandi 

er tekið sem dæmi um frjáls félagasamtök, en AI eru meðal stærstu 

mannréttindasamtaka í heiminum með rúmlega tvær milljónir félaga í meira en 

150 löndum. AI eru alþjóðleg mannréttindasamtök sem berjast fyrir 

mannréttindum og rannsaka, skrá og vekja athygli á mannréttindabrotum. Síðan 

grípa samtökin til aðgerða og gera eitthvað í málunum, t.d. að skrifa bréf til 

viðeigandi ráðamanna. Samtökin berjast t.d. fyrir frelsun samviskufanga, og gegn 

pyntingum, svo dæmi séu nefnd. AI fá viðmið sín frá alþjóðlegum 

mannréttindasamningum, Almennu mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna 

og Mannréttindasáttmála Evrópu.  

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: Hvert er aðgengi frjálsra 

félagasamtaka að þingum og ríkisstjórnum á Íslandi og í Skotlandi? Hvernig 

vinna frjáls félagasamtök málafærslustarf sitt á Íslandi og í Skotlandi gagnvart 

þingum og ríkisstjórnum? 

Umfjöllun um rannsóknarefnið og svör við rannsóknarspurningunum 

eru sett fram samkvæmt eftirfarandi fyrirkomulagi:  

Í fyrsta kafla er fjallað um hugtök og hugtakanotkun. Þar eru skilgreind 

hugtökin frjáls félagasamtök, þriðji geirinn og málafærslustarf. Einnig er 

hugtakanotkun rökstudd. Í öðrum kafla er fjallað um helstu kenningar um frjáls 

félagasamtök í alþjóðakerfinu og innan ríkja. Einnig er fjallað um hlutverk og 
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lögmæti félagasamtaka og hins opinbera og á hverju það er byggt. Í þriðja kafla 

er aðferðafræðin greind. 

Í fjórða kafla er rannsóknarspurningunum svarað og í þessum kafla er 

unnið úr viðtölum. Byrjað er á því að fjalla um málafærslu og svo er fjallað um 

málafærsluaðferðir bæði á fræðilegan og hagnýtan hátt, sem og aðgengi frjálsra 

félagasamtaka að þingum og ríkisstjórnum á Íslandi og í Skotlandi.  

Í fimmta kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og ráðgjöf 

tilfulltrúa félagasamtaka. Í sjötta kafla er samantekt.    
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1. Hugtök og hugtakanotkun 

1.1. Þriðji geirinn á Íslandi og í Skotlandi 

Frjáls félagasamtök eru meðal þeirra félaga sem eru hluti af þriðja geiranum. 

Þegar fjallað er um þriðja geirann í heild sinni til þess að lýsa starfsumhverfi 

frjálsra félagasamtaka er oft notað hugtakið þriðji geirinn. Það er alls ekki algilt 

og sumir fræðimenn nota ekki þetta hugtak, heldur t.d. sjálfboðageirinn. Fyrsti 

geirinn er þá hið opinbera og annar geirinn er einkageirinn (Steinunn Hrafnsdóttir, 

í prentun). Fjórði geirinn eru fjölmiðlarnir. Á Íslandi falla sjóðir, almenn félög og 

sjálfseignastofnanir undir þriðja geirann þegar farið er eftir skilgreiningakerfi 

Salamon og Sokolowski (Steinunn Hrafnsdóttir, í prentun).  

Samkvæmt greiningakerfi þeirra Salamon og Sokolowski þurfa hópar að 

uppfylla fimm skilyrði til þess að teljast til þriðja geirans. Í fyrsta lagi þarf að vera 

til staðar formleg stjórnskipan, í öðru lagi þurfa fulltrúar samtakanna sem stjórna 

starfseminni að stjórna sér að mestu sjálfir. Í þriðja lagi er starfsemin ekki rekin í 

hagnaðarskyni, en ef um hagnað er að ræða er hann notaður til þess að byggja upp 

starfsemina. Í fjórða lagi er starfsemin rekin fyrir utan hið opinbera, þ.e.a.s. 

starfsemin fellur ekki undir starfsemi hins opinbera. Í fimmta lagi byggir 

starfsemin á frjálsri félagsaðild og að hluta til á sjálfboðastarfi ásamt því sem 

starfsemin er fjármögnuð með frjálsum framlögum frá einstaklingum, fyrirtækjum 

og stjórnvöldum (Steinunn Hrafnsdóttir, í prentun).  

Í Skotlandi tilheyra sjálfboðahópar (e. voluntary groups), samfélagshópar 

(e. community groups), samtök sem tilheyra ekki ríkisstjórninni, þ.e. frjáls 

félagasamtök (e. non- governmental organisations) og samtök sem eru ekki rekin 

í hagnaðarskyni (e. non–profit organisations) þriðja geiranum (The Scottish 

Government, e.d.b)). Þriðji geirinn er oft nefndur góðgerðar geirinn (e. charity 

sector) í Skotlandi og hann er skilgreindur sem geiri þeirra samtaka sem starfa í 

þágu almennings, eða þeirra sem geta sýnt fram á að starf þeirra veiti almenningi 

ávinning (The Scottish Government, e.d. c)).    

Í Bretlandi, og þar á meðal Skotlandi er hugtakið sjálfboðageirinn (e. 

voluntary sector) mikið notað til þess að fjalla um þriðja geirann. Hugtakið 

sjálfboðageirinn er yfirhugtak sem nær til allra frjálsra félagasamtaka, starfsemi 

þeirra og vinnu sjálfboðaliða (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006, 45). Sjálfboðageirinn í 
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Skotlandi er vítt hugtak sem nær yfir 25.000 samtök sem fjalla um félags-, 

umhverfis- og menningarmál, samkvæmt heimildum skoska ráðsins um 

sjálfboðastofnanir, þ.e. Scottish Council of Voluntary Organisations (SCVO) sem 

eru regnhlífarsamtök frjálsra félagasamtaka í Skotlandi (Keating, 2005;78).   

 Hugtakið sjálfboðageirinn leggur áherslu á þátttöku sjálfboðaliða í 

starfinu sem fram fer, þ.e. ekki er skylda að taka þátt í starfseminni. En hugtakið 

gefur ekki heildstæða mynd af starfseminni vegna þess að stór hluti starfsins sem 

fram fer er ekki unninn af sjálfboðaliðum, heldur fólki sem fær laun fyrir störf sín 

(Anheier, 2005;38). Því er mikilvægt að hafa í huga að hvert hugtak sem notað er 

leggur einungis áherslu á hluta starfseminnar sem fram fer, en lýsir starfseminni 

ekki í heild sinni.   

1.2. Frjáls félagasamtök á Íslandi og í Skotlandi 

Ýmis orð eru til um frjáls félagasamtök. Það er því ljóst að það er ekki fullkomin 

sátt um hugtakanotkun á einu og sama fyrirbærinu og hætta er á því að það geti 

valdið ruglingi þar sem oft er verið að tala um sama hlutinn en með mismunandi 

orðalagi (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006:195).  

Á Íslandi er algengast að nota orðið frjáls félagasamtök, (e. free 

associations). Þau falla undir almenn félög í lagalegum skilningi á Íslandi, þ.e. 

félög sem eru ekki rekin í hagnaðarskyni (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006;195). 

Frjáls félagasamtök hafa ekki verið mikið rannsökuð á Íslandi til þessa  og 

ekki er fullkomin sátt um merkingu hugtaksins (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006;48). 

Þeir fræðimenn sem hafa skrifað um frjáls félagasamtök á Íslandi lýsa þeim sem 

samtökum sem eru ekki  hluti af hinu opinbera, eru ekki rekin í hagnaðarskyni og 

treysta að einhverju leyti á sjálfboðastarf. Frjáls félagasamtök eru þar að auki 

samtök sem eru starfrækt utan ramma markaðarins (Steinunn Hrafnsdóttir,2006; 

195). Þar að auki eiga frjáls félagasamtök það sameiginlegt að félagsaðild er frjáls 

og val einstaklinga. Með hugtakinu ,,frjáls félagasamtök‘‘ er einkum verið að vísa 

til félagasamtaka sem heyja einhvers konar málefnabaráttu en einnig líknar- og 

góðgerðarfélaga. Félagasamtök geta verið bæði staðbundin og alþjóðleg og þau 

geta verið af ýmsum stærðum og gerðum og smærri grasrótarhreyfingar eru einnig 

innifaldar í hugtakinu frjáls félagasamtök.  
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Í Bretlandi og Skotlandi er hugtakið sjálfboðastofnanir (e. voluntary 

organisations) mikið notað (Keating, 2005;78) en einnig er hugtakið 

góðgerðarsamtök notað (e. charities).  

Til eru tvenns konar félagasamtök, hagsmunasamtök og 

almannaheillasamtök. Almannaheillasamtök eru rekin til þess að aðrir aðilar en 

meðlimir hagnist af þeim, þ.e. ætlunin er að bæta líf ótiltekins fjölda fólks og 

annarra sem eru ekki í samtökunum. Dæmi um hagsmunasamtök á Íslandi eru 

Öryrkjabandalagið og Blindrafélagið en dæmi um samtök sem ætlað er að ná til 

meiri fjölda fólks eru t.d. Náttúruverndarsamtök Íslands, Rauði krossinn og AI. 

Almennt má segja að t.d. stéttarfélög, fagfélög, húsfélög og félagastarfsemi 

atvinnuvega og vinnuveitenda tilheyri hagsmunasamtökum, en að 

mannúðarsamtök, líknar- og góðgerðarfélög, trúfélög, menntastofnanir og 

menningafélög tilheyri almannaheillasamtökum (Steinunn Hrafnsdóttir, í 

prentun). Fjallað er um báðar gerðir af félagasamtökum undir hugtakinu frjáls 

félagasamtök.  

 Almenn félög eru ein gerð félaga og frjáls félagasamtök eru flokkuð sem 

almenn félög á Íslandi. Þau einkennast af því að stofnun þeirra og starfsemi er 

ekki rekin í hagnaðarskyni, þ.e. hagnaður á ekki að renna til félagsmanna þeirra. 

Hlutdeild að félaginu er því ekki fjárhagslegs eðlis og félagsmenn geta ekki búist 

við að græða fjárhagslega á aðildinni, hvorki á meðan á aðildinni stendur né þegar 

farið er úr félaginu (Áslaug Björgvinsdóttir, í prentun). Skilyrði fyrir því að hægt 

sé að kalla almennt félag því nafni er að fram fari félagsfundur og æðsta vald 

félagsins sé í höndum félagsfundarins, þar sem kosið er í stjórn (Áslaug 

Björgvinsdóttir, 2008, í prentun).  

Höfundur notar hugtakið frjáls félagasamtök í ritgerðinni vegna þess að 

algengast er að fjallað sé um almenn félög sem frjáls félagasamtök á Íslandi 

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2006;195). Með því er leitast við að styðjast við ríkjandi 

hugtakanotkun og færa rannsóknina nær skilningi lesenda. Hugtakið frjáls 

félagasamtök er því notað þegar um þau er fjallað en ekki þriðja geirann í heild 

sinni.  Aftur á móti þegar höfundur notar hugtakið þriðja geirann er átt við allt 

sem fellur undir hann á Íslandi og í Skotlandi en ekki einungis frjáls félagasamtök.  
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1.3. Málafærslustarf 

Hugtakanotkun um starfsemi frjálsra félagasamtaka er álitamál og ákveðið var að 

nota eins hlutlaust hugtak eins og hægt var. Frjáls félagasamtök starfa á nánast 

öllum sviðum mannlífsins og þess vegna er ekki hægt að nota sama hugtakið um 

starfsemi þeirra allra. Bein þýðing á orðinu ,,lobbying“ er ,málafærsla‘ og 

,málafærslustarf‘ og eftir nokkra íhugun var komist að niðurstöðu um að það væri 

hlutlausasta orðið sem völ var á. Hugtökin hagsmunabarátta, 

mannréttindabarátta, hugsjónabarátta og  málsvörn eru of sértæk til að hægt 

sé að nota þau nema til þess að fjalla um eina gerð af félagasamtökum. Hugtakið 

hagsmunabarátta væri t.d. í lagi að nota ef ritgerðin væri eingöngu um 

stéttarfélög og önnur samtök sem heyja hagsmunabaráttu.  

Málafærslustarf (e. lobbying) hefur verið skilgreint af ,,Scottish Council of 

Voluntary Organisations“ sem öll þau samskipti við ráðamenn, sem ætluð eru til 

þess að hafa áhrif á gjörðir þeirra á einhvern hátt. Orðið ,,lobbying“ kom til vegna 

þess að fólk var vant að leggja leiðir sínar í forsal breska þingsins, til þess að láta 

reyna á að hitta þingmenn þar til að tala við (SCVO, e.d. d)).  

Steinunn Hrafnsdóttir hefur skilgreint málsvörn og málsbaráttu sem eitt af 

hlutverkum frjálsra félagasamtaka. Hlutverkið felst í því að þau þrýsti á breytingar 

á stefnu stjórnvalda og veiti stjórnvöldum aðhald og gagnrýni vinnubrögð 

stjórnvalda ef þau telja nauðsynlegt. Frjáls félagasamtök geta einnig verið 

málpípur fyrir hinn almenna borgara til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri 

(Steinunn Hrafnsdóttir, í prentun). Í þessari skilgreiningu felst það sama og í 

skilgreiningu ,,Scottish Council of Voluntary Organisations“, þ.e. að frjáls 

félagasamtök reyni að hafa áhrif á stjórnvöld.  Í þessari ritgerð er því átt við þær 

gjörðir og þau samskipti sem ætlað er að hafa áhrif á starfsemi og stefnu 

stjórnvalda þegar talað er um málafærslustarf.  

Vissulega er málafærsla  tilraun af hálfu þriðja geirans til að hafa áhrif, en 

þó má færa rök fyrir því að stjórnvöld semji reglur um samskipti á milli hins 

opinbera og þriðja geirans til þess að hafa stjórn á þriðja geiranum. Stjórnvöld 

geta notað sem stjórntæki ýmsa styrki, lög, samninga og formleg tækifæri til 

málafærslustarfs. Þriðji geirinn, nánar til tekið frjáls félagasamtök innan hans 
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reyna að hafa áhrif á hið opinbera og þegar samtök gera þjónustusamninga við hið 

opinbera hefur hið opinbera mikil áhrif en áhrifin eru á báða bóga. Alþingi setur 

lög sem mynda lagalegan ramma utan um starfsskilyrði frjálsra félagasamtaka og 

frjáls félagasamtök fylgja þeim. Stjórnvöld geta notað hin ýmsu stjórntæki t.d. til 

þess að leysa samfélagslegan vanda og geta boðið félagasamtökum að taka við 

ákveðinni þjónustu eða rekstri. Einnig geta stjórnvöld breytt lögum frjálsum 

félagasamtökum í óhag til þess að draga úr starfsemi þeirra að einhverju leyti. Ef 

Alþingi myndi t.d. samþykkja löggjöf sem myndi banna félagasamtökum að selja 

muni eins og barmmerki og jólakort myndi sú löggjöf hafa skaðleg fjárhagsleg 

áhrif á starfsemina.  Hinar ýmsu formlegu leiðir til þess að stunda málafærslu 

virðast því einnig stjórntæki fyrir stjórnvöld til þess að hafa áhrif á starfsemi 

þriðja geirans (Eva Þengilsdóttir, í prentun).  
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2. Kenningar 

2.1. Frjáls félagasamtök innan alþjóðakerfisins 

 

Fjölbreytileiki og almenn einkenni frjálsra félagasamtaka  

Frjáls félagasamtök eru afar fjölbreytt sem og tilgangurinn með starfi þeirra. Þrátt 

fyrir fjölbreytileikann eru ýmis sérkenni sem einkenna nánast öll félagasamtök, þó 

mismikið eftir samtökum.  

Þar sem frjáls félagasamtök eru mismunandi er ýmist um 

hagsmunabáráttu, hugsjónabaráttu, mannréttindabaráttu eða málefnalega 

málafærslu að ræða. T.d. rekur AI mannréttindabaráttu en stéttarfélög eru með 

hagsmunabaráttu. Hagsmunabarátta snýst um að tryggja hag meðlima 

félagasamtakanna (Áslaug Björgvinsdóttir, í prentun). Mannréttindabarátta fellur 

undir starf almannaheillasamtaka sem berjast fyrir grundvallar réttindum og 

undirstöðufrelsi einstaklinga. Mannréttindasamtök eru málpípur þeirra sem verða 

fyrir mannréttindabrotum, t.d. þeirra sem fara í fangelsi vegna kynhneigðar sinnar 

eða stjórnmálaskoðana. Til mannréttinda teljast t.d. rétturinn til lífs, frelsis og 

mannhelgi (AI, e.d. g)). Hugsjónabarátta er barátta sem starfrækt er til þess að 

vinna að framgöngu hinna ýmsu hugsjóna til þess að bæta samfélagið. Það er þó 

alls ekki víst að allir væru sammála um að starf félagasamtaka fæli í sér baráttu. 

Það ber því að forðast að fullyrða um starf félagasamtaka almennt án þess að gera 

sér grein fyrir fjölbreytileika þess. 

Ýmislegt einkennir þó öll frjáls félagasamtök að einhverju leyti. Þau 

treysta öll á sjálfboðavinnu að vissu marki, fyrir utan starfsmenn sem halda utan 

um starfið og styðja við bakið á sjálfboðaliðum. Sjálfboðavinna hefur verið 

skilgreind sem vinna sem er ógreidd, ólaunuð vinna sem unnin er af 

einstaklingum. Hún er ekki skilyrt, en hún er  samt formlega skipulögð. Meirihluti 

starfsmanna frjálsra félagasamtaka fær því ekki greitt fyrir störf sín og það bendir 

til þess að hvatningin á bak við störfin séu önnur en fjárhagsleg, t.d. málefnin sjálf 

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2006;196). 
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Þrátt fyrir að alþjóðleg og staðbundin samtök sem láta gott af sér leiða séu 

mjög áberandi í samfélaginu (t.d. Rauði krossinn, Oxfam og Hjálparstofnun 

kirkjunnar) eru einnig til samtök sem hafa að markmiði að skapa ógnir í mannlegu 

samfélagi. Mafían og Al Qaeda eru dæmi um slík frjáls félagasamtök, en starfsemi 

þeirra er bæði ólögleg og setur líf fólks í hættu. Það sem þessi frjálsu 

félagasamtök eiga sameiginlegt er dreifstýrð stjórnun og laust tengslanet sem nær 

yfir landamæri ríkja. Því er erfitt fyrir stjórnvöld að hafa hemil á þeim. Meðlimir 

þessara samtaka eru þó trúir málstaðnum, alveg eins og meðlimir þeirra samtaka 

sem leitast við að láta gott af sér leiða  (Snyder og Mingst, 2004;184). 

Tilgangurinn með stofnun samtaka er því ekki alltaf að láta gott af sér leiða. 

Vissulega geta verið skiptar skoðanir um hvaða starfsemi samtaka bætir 

samfélagið og hvaða starfsemi skaðar það.  

Frjáls félagasamtök reyna öll að aðgreina sig málefnalega á einhvern hátt. 

Á meðan sum samtök fjalla t.d. um umhverfismál fjalla önnur um málefni 

einstæðra foreldra. Með því að aðgreina sig málefnalega frá öðrum samtökum er 

reynt að forðast að tvenn samtök séu að reyna að gera sömu hlutina. Þar að auki er 

æskilegt fyrir samtök að sérhæfa sig í þeim málefnum sem þau fjalla um og 

berjast fyrir til þess að auka möguleika sína á að hafa áhrif á hinar ýmsu 

alþjóðastofnanir og fá þær til að taka málafærslu sína alvarlega. Þá er mikil 

samkeppni um fjármögnun og samtök reyna að sérhæfa sig til þess að fá meiri 

fjármögnun, hvort sem hún kemur frá hinu opinbera eða almenningi (Hudson, 

2002;410). Til eru margar gerðir félagasamtaka, t.d. íþróttafélög, 

umhverfisverndarsamtök, fagfélög og vinnuveitendafélög. Í umræðu um 

félagasamtök ber því að hafa í huga að þau eru afar fjölbreytileg og varast ber að 

fullyrða um þau í eintölu. Greenpeace er t.d. dæmi um alþjóðleg 

umhverfisverndarsamtök og AI er dæmi um alþjóðleg mannréttindasamtök.  

Sum frjáls félagasamtök grípa til róttækari aðgerða en önnur. Greenpeace 

setur t.d. á svið viðburði sem byggja á því að vera með borgaralega óhlýðni 

(Greenpeace, e,d,). Önnur samtök vinna málafærslustarf sitt mun meira í samræmi 

við reglur samfélagsins, eins og t.d. AI og Rauði krossinn.  Róttæku samtökin eru 

þó nauðsynleg til þess að vekja athygli á málefnunum bæði meðal almennings og 

meðal annarra samtaka. Róttækar aðgerðir vekja oft meiri athygli og geta í sumum 
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tilfellum vakið fólk talsvert til umhugsunar um mikilvægi hinna ýmsu málefna. 

Skiptar skoðanir eru þó á borgaralegri óhlýðni og róttækum aðgerðum. Því er gott 

að hafa margs konar samtök vegna þess að þau bæta upp hvert annað (Hudson, 

2002; 411). 

Kenningar um stöðu frjálsra félagasamtaka í alþjóðakerfinu 

Samkvæmt nýfrjálslyndri stofnanahyggju, (e. neoliberal institutionalism), sem er 

angi af frjálslyndu stefnunni, eru ríki ekki sjálfráð um stefnumótun, þau eru einnig 

háð öðrum pólitískum gerendum. Frjáls félagasamtök, stjórnvöld og 

alþjóðastofnanir eru öll mikilvægir gerendur. Félagasamtök hafa líka áhrif á 

stefnumótun innan ríkja og í alþjóðakerfinu þrátt fyrir að þau hafi ekki formlegt 

vald heldur áhrifavald. Sameinuðu þjóðirnar eru alþjóðastofnun sem hefur 

formlegt vald en t.d. Rauði krossinn og Human rights watch eru félagasamtök sem 

hafa áhrifavald.  

Félagasamtök eru fær um að auka og dýpka alþjóðasamskipti og samskipti 

á milli geira innan ríkja. Frjáls félagasamtök dýpka alþjóðasamskipti að því leyti 

að þau starfa náið með alþjóðastofnunum, t.d. Sameinuðu þjóðunum. Innan SÞ eru 

þau fulltrúar almennra borgara og þau geta fengið stöðu hjá stofnunum SÞ sem 

áheyrnaraðilar á fundum. Samskipti við starfsmenn SÞ geta verið bæði formleg og 

óformleg, en félagasamtök eru með tengslanet við starfsmenn stofnana SÞ og í 

gegnum það er hægt að  tryggja upplýsingastreymi á milli áður nefndra aðila. Í 

skýrslu sem SÞ gaf út var fjallað um að kostirnir við samstarf séu að SÞ geti 

komið upplýsingum til skila til almennra borgara í gegnum frjáls félagasamtök. 

Þetta samstarf skapar aðstæður fyrir félagasamtök til þess að vera með 

uppbyggilega gagnrýni (Steinunn Hrafndóttir, 2008;382-383). Samstarf 

félagasamtaka með SÞ getur verið af ýmsu tagi, t.d. að dreifa upplýsingum, vekja 

athygli á málefnum, sameiginleg verkefni með SÞ, málafærslustarf um reglur og 

að veita tæknilega sérþekkingu (United Nations, e.d.).  

Dæmi um nána samvinnu frjálsra félagasamtaka við alþjóðastofnun er 

þátttaka þeirra í ráðstefnum. Frjáls félagasamtök hafa öðlast ráðgjafarstöðu á 

alþjóðafundum hjá Sameinuðu þjóðunum. Ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um 

umhverfismál og þróun sem fór fram árið 1992, hin svokallaða Ríó–ráðstefna,  er 
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gott dæmi um það. Frjáls félagasamtök gegndu lykilhlutverki á þessari ráðstefnu, 

þar sem þau skipulögðu bæði undirbúningsráðstefnur og Ríó-ráðstefnuna sjálfa. 

Ráðstefnan var mjög opin málefnalega og fulltrúar frjálsra félagasamtaka héldu 

ræður og sömdu upplýsingaskjöl með upplýsingum sem dreift var til 

ráðstefnugesta. Þau gagnrýndu einnig skjöl Sameinuðu þjóðanna og lögðu sitt til 

málanna um orðanotkun. Þessi ráðstefna var einnig tækifæri fyrir samtök til að 

bæta tengslanet sitt en rúmlega fjögur hundruð samtök lögðu sitt af mörkum. Í lok 

ráðstefnunnar var útbúið skjal sem nefnist ,,Agenda 21“, en í því var mælt með að 

frjáls félagasamtök tækju þátt í mótun reglugerða á öllum stigum og tekið var 

fram að þau væru mjög hæf til þess. Þessi ráðstefna er gott dæmi um að þau hafi 

haft veruleg áhrif á ákvarðanir og tekið verulega mikinn þátt í ákvarðanaferlinu 

með framlagi sínu (Snyder og Mingst, 2004;182).  

Stjórnleysi ríkir í alþjóðakerfinu, en það felur í sér að í alþjóðakerfinu er 

ekki til neitt alheimsvald eins og raunhyggjan fjallar um. Ríki geta því bara treyst 

á sjálf sig til að tryggja afkomu sína (Snyder og Mingst, 2004;66). Vegna þess að 

alþjóðlegt umhverfi ríkja einkennist af skorti á yfirþjóðlegu valdi sem nær til allra 

ríkja, er það bæði ríkjum, alþjóðastofnunum og frjálsum samtökum í hag að vinna 

saman. Þau þurfa að vinna saman aftur og aftur og reyna að skapa sér stöðugleika 

í alþjóðakerfinu með því að starfa saman innan alþjóðastofnana og alþjóðlegra 

félagasamtaka (Snyder og Mingst, 2004;65). Samkvæmt nýfrjálslyndri 

stofnanahyggju er nauðsynlegt að tryggja stöðugleika í alþjóðakerfinu og 

alþjóðastofnanir eru starfs- og umræðuvettvangur fyrir hin ýmsu málefni, svo sem 

efnahagsmál, mannréttindi og umhverfismál (Snyder og Mingst, 2004;64). Í stuttu 

máli þá er sýn nýfrjálslyndrar stofnanahyggju sú að ríki hagnast af samstarfi í 

alþjóðasamfélaginu og að frjáls félagasamtök eru mikilvægur áhrifavaldur á 

stefnumótun ríkja.  

Aukið vægi frjálsra félagasamtaka í alþjóðakerfinu og aukið fylgi    

almennings við þau. 

Fjöldi og áhrif frjálsra félagasamtaka hafa aukist jafnt og þétt frá því á sjöunda 

áratug tuttugustu aldar. Frjáls félagasamtök eru nú mun virkari en áður í því að 

leitast við að hafa áhrif á reglur og reglugerðir alþjóðlegra stofnana og samtaka, 
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svo sem Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) og Alþjóðabankans (World 

Bank), (Hudson, 2002; 402). Upp úr 1961 jókst fjöldi frjálsra félagasamtaka 

verulega. Þá jókst einnig færni þeirra í því að virkja almenning til aðgerða og 

meðvitundar um málefnin, sem og þátttaka þeirra í alþjóðasamskiptum. Sem dæmi 

um fjölgun frjálsra félagasamtaka voru 1.083 alþjóðleg félagasamtök starfrækt 

árið 1914, árið 1981 voru þau um 13.000 og árið 2001 voru þau um 47.000 talsins 

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2008;376).  

Aukið vægi frjálsra félagasamtaka fyrir alþjóðastofnanir lýsir sér t.d. í því 

að formlegt samstarf Evrópuráðsins við frjáls félagasamtök hófst árið 1952. Þá 

fengu félagasamtök fyrst og fremst ráðgefandi stöðu. Árið 2003 var hlutverki 

þeirra breytt og þau fengu samráðsstöðu svo lengi sem ákveðnum skilyrðum væri 

fullnægt. Aðildarríki Evrópuráðsins eru einnig hvött til að notast við þetta 

fyrirkomulag. Nú hefur Evrópuráðið viðurkennt um 350 frjáls félagasamtök og 

reynt á þann hátt að taka mið af viðhorfi hins almenna borgara. Þetta samráð tekur 

á sig ýmis form svo sem umræður og málfundi, auk þess sem frjáls félagasamtök 

hafa verið beðin um álit á hinum ýmsu málefnum (Steinunn Hrafnsdóttir, 

2008;10-11).  

Gerðar hafa verið rannsóknir á þriðja geiranum á Norðurlöndum sem 

greindu breytingu á stöðu frjálsra félagasamtaka á Norðurlöndunum. Í fyrstu, þ.e. 

á sjöunda og áttunda áratug tuttugustu aldar, var samband hans við yfirvöld, byggt 

upp eins og valdapýramídi. Á meðan frjáls félagasamtök voru að stækka þurftu 

þau að uppfylla viss skilyrði til þess að fá að starfa sem viðbót við starfsemi hins 

opinbera. Þar að auki var einungis samstarf á sviðum sem unnið var að í nánu 

samstarfi við yfirvöld. Frjáls félagasamtök voru því að vissu leyti ,,tamin“ af 

stjórnvöldum. Smám saman urðu frjáls félagasamtök jafnari stjórnvöldum á 

níunda áratug tuttugustu aldar. Hin ýmsu sjálfboðasamtök urðu afar mikilvægir 

gerendur á mörgum sviðum til þess að takast á við nýjar kröfur í samfélögum 

Norðurlandanna. Samtökin urðu einnig sjálfstæðari í samningaviðræðum við hið 

opinbera. Á meðan sjálfboðasamtök byggðust upp voru þau mjög háð hinu 

opinbera, en smám saman styrktust þau og stækkuðu og um leið batnaði staða 

þeirra gagnvart yfirvöldum á þann hátt að þau urðu meiri jafningjar (Steinunn 

Hrafnsdóttir; 2006;58). Þetta er í takt við kenningu nýfrjálslyndrar stofnanahyggju 
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sem kveður á um að ríkið sé ekki eini pólitíski gerandinn sem hefur vald, heldur 

séu margir gerendur sem hafa völd og áhrif og þar á meðal félagasamtök (Snyder 

og Mingst, 2004;65).   

Jafnframt því sem vægi frjálsra félagasamtaka jókst, jókst einnig fylgi 

almennings við þau. Nefna má a.m.k. fimm ástæður fyrir því að stuðningur 

almennings við frjáls félagasamtök jókst á seinni hluta tuttugustu aldar. Í fyrsta  

lagi eru málefnin sem þau börðust fyrir hnattræn og þess eðlis að þau krefjast 

samvinnu ríkja. Dæmi um þetta eru umhverfisvandamál eins og mengun. Í öðru 

lagi voru alþjóðaráðstefnur mikilvægur umræðuvettvangur til þess að ræða 

hnattræn málefni á sjöunda áratug tuttugustu aldarinnar. Frjáls félagasamtök 

tileinkuðu sér einnig þessi vinnubrögð og fóru að halda sambærilegar ráðstefnur 

og alþjóðastofnanir. Í kjölfarið hófu þau að leitast við að hafa áhrif á ríkisstjórnir 

varðandi þessi mál. Tengslin á milli  ráðstefna alþjóðastofnana og ráðstefna 

félagasamtaka urðu oft til þess að styrkja stöðu frjálsra félagasamtaka (Snyder og 

Mingst, 2004; 181). 

Í þriðja lagi breiddist lýðræði enn meira um heiminn í kjölfar þess að kalda 

stríðinu lauk. Fyrrum ríki Sovétríkjanna urðu aðgengileg og frjáls félagasamtök 

fengu aðgang að þeim (Snyder og Mingst, 2004; 181) Í fjórða lagi komu 

tæknilegar framfarir sér afar vel fyrir útbreiðslu og vinsældir frjálsra 

félagasamtaka. Hinar tæknilegu framfarir í samskiptum og upplýsingatækni voru 

nýttar til að kynna samtök og málefni og afla nýrra félaga. Fyrir frjáls 

félagasamtök þýddu hinar tæknilegu framfarir að þau gátu náð til fólks í öðrum 

löndum og aukið áhrifavald sitt. Frjáls félagasamtök gátu því laðað til sín fólk sem 

var tilbúið til að leggja sitt af mörkum nánast óháð búsetu þess. Einnig gekk fólk í 

samtökin vegna málstaðarins, en ekki vegna þess að það bjó á ákveðnum stað 

(Snyder og Mingst, 2004; 181). Á þennan hátt jukust áhrif frjálsra félagasamtaka á 

kostnað staðbundinna stjórnvalda þar sem ekki einungis staðbundin stjórnvöld 

gátu haft áhrif á almenning, heldur einnig hið borgaralega samfélag.  

Í fimmta lagi hefur hnattvæðing stuðlað að útbreiðslu og sterkari stöðu 

frjálsra félagasamtaka að einhverju leyti. Hnattvæðingu má lýsa þannig að 

samskipti jarðarbúa á mismunandi stöðum og ýmsum sviðum aukast. Flæði 
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hugmynda gengur auðveldar fyrir sig alveg eins og flæði fjármagns, menningar og 

fólks á milli landa. Þar sem fólk getur fræðst um aðrar hugmyndir og samtök í 

gegnum veraldarvefinn getur það grafið undan valdi ríkja, vegna þess að 

stjórnvöld eru ekki ein um að veita almennum borgurum upplýsingar. 

Málefnabarátta getur fengið aukið vægi og ríkin fá minna að ráða um umfjöllun 

hinna ýmsu málefna og fræðslu almennings um þau. T.d. hefur hnattrænt hagkerfi 

orðið til þess að ríki ráða minna eigin efnahag (Snyder og Mingst, 2004; 181). 

Hnattvæðingin hefur einnig orðið til þess að þegar fólk fræðist um frjáls 

félagasamtök í öðrum löndum stofnar það gjarnan deildir innan sömu 

félagasamtaka og markmiðið verður gjarnan að fjölga deildum samtakanna. Sem 

dæmi er má nefna að AI er með félaga í meira en 150 löndum (AI, e.d. a)).  

Samstarf meðal félagasamtaka 

Frjáls félagasamtök starfa ekki einungis með stjórnvöldum, þau vinna einnig með 

öðrum samtökum. Um þessar mundir sameinast t.d. AI, Oxfam og Landmine 

Action um herferð gegn klasasprengjum (AI. e.d. e)). Málafærslustarf er tímafrekt 

starf sem getur verið ansi viðamikið fyrir lítil samtök og oft getur borgað sig fyrir 

þau að vinna með öðrum samtökum til þess að öðlast sterkari rödd gagnvart 

stjórnvöldum. Þar að auki getur verið tímasparnaður að vinna að herferðum ásamt 

öðrum samtökum vegna þess að hægt er að deila verkefnum meðal samtakanna 

(SCVO, 2008). Framfarir í samskiptatækni hafa gert samtökum kleift að hafa 

nánara samstarf og mynda sterkari tengsl sín á milli. Þegar samtök vinna saman að 

herferðum getur samvinnan gert þeim kleift að hafa meiri áhrif heldur en ef þau 

störfuðu ein og sér. Hver samtök halda þó sínum einkennum og engin önnur 

sameining á sér stað, nema sátt um viss málefni. Samtök geta á þennan hátt lært 

hvert af öðru um málefnin sem fjallað er um hverju sinni (Snyder og Mingst, 

2004;183). Samtökin geta starfað saman bæði innan alþjóðasamfélagsins og innan 

ríkja.  

Samvinnan hjálpar samtökum að deila upplýsingum, þekkingu, 

rannsóknum og hugmyndum. Þar að auki nýta þau samvinnuna til þess að þróa 

sameiginlega afstöðu til málefnanna. Þegar samtök vinna saman getur myndast 

stofnanalegt samband á milli þeirra en það getur líka verið verið óformlegra.  Slík 
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samvinna á sér oft stað um herferðir um ákveðin málefni, t.d. sameiginlega vinna 

Oxfam og AI og International Action Network on Small Arms að herferðinni fyrir 

alþjóðlegum vopnasölusáttmála, (e. control arms), (Control Arms, e.d.).  

Samvinna frjálsra samtaka getur leitt til þess að málafærslan sem á sér stað beri 

meiri árangur, en þá verða samtök að gæta þess að senda sömu skilaboðin. Annars 

gæti það valdið sundrung í málafærslustarfinu (Hudson, 2002; 411). 

2.2. Frjáls félagasamtök innan ríkja 

Frjálslynda stefnan 

Eins og áður segir er ríkið ekki eini leikmaðurinn sem hefur vald í alþjóðakerfinu. 

Á það sama við um stefnumótun innan ríkja samkvæmt frjálslyndu stefnunni (e. 

liberalism) og nýfrjálslyndri stofnanahyggju (e. neoliberal institutionism), 

(Snyder og Mingst, 2004; 65). Ríkisstjórnir eru ekki sjálfráða um öll málefni og 

geta ekki gert allt sem þeim sýnist. Ríkisstjórnir gegna því hlutverki að viðhalda 

grundvallarreglum innan ríkja. Í þessu felst sjónarhorn frjálslyndu stefnunnar á 

ríkið. Innan ríkja eru vissar reglur sem setja ríkisstjórnum, þingum og frjálsum 

félagasamtökum skorður. Þess vegna er notast við reglur tryggja að hinir ýmsu 

hagsmunir (bæði hagsmunir hins opinbera og samfélagsins) njóti sanngjarnrar 

samkeppni í þeim leik sem stjórnmál eru. Í raun eru ríki landsvæði þar sem visst 

ferli á sér stað samkvæmt settum reglum. Það sem telst til þjóðarhagsmuna er ekki 

bara einn varanlegur hlutur, heldur keppast gerendur í ríkjum um að efla 

mikilvægi hinna ýmsu hagsmuna til þess að þeir verði taldir til þjóðarhagsmuna. 

Hefðbundnir þjóðarhagsmunir eru öryggi, en samkvæmt öðrum túlkunum myndi 

t.d. velferðarkerfið einnig teljast til þjóðarhagsmuna.  Þessir hagsmunir keppa 

hver á móti öðrum innan ramma sem gerir mörgum leikmönnum kleift að starfa í 

senn. Þjóðarhagsmunir geta breyst og endurspeglað hagsmuni og vald hópa sem 

eru í samkeppni innan ríkisins og jafnvel utan ríkisins líka, þ.e. í 

alþjóðasamfélaginu (Snyder og Mingst, 2004;105-106). 

Frjálslynda stefnan ýtir undir það sjónarmið að hægt sé að hafa áhrif á 

stefnumótun stjórnvalda og samfélagið til góðs með bjartsýni sinni á hið góða eðli 

manna og frelsi þeirra til þess að láta gott af sér leiða. Frjáls félagasamtök 

auðvelda hinum almenna borgara að skapa málpípur, þ.e. félög, fyrir hin ýmsu 
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málefni. Samkvæmt frjálslyndu stefnunni getur fólk bætt aðstæður sínar og náð 

framförum í málefnum sem varða samfélög manna. Hægt er að koma fram 

umbótum með því að standa að sameiginlegum aðgerðum, t.d. með því að stofna 

frjáls félagasamtök.  Frjálslynda stefnan snýst líka um frelsi einstaklingsins og það 

er best tryggt í lýðræðissamfélögum. Aðal gerendur innan ríkja eru ekki einungis 

stjórnvöld, heldur einnig hópar og samtök sem tilheyra ekki stjórnvöldum (þriðji 

geirinn og einkageirinn) og alþjóðastofnanir, sem hafa einnig áhrif. Ríkið er ekki 

algjörlega sjálfráða og þarf að huga að margs konar hagsmunum innan ríkisins og 

í alþjóðakerfinu (Snyder og Mingst, 2004;65).   

Ólík sjónarhorn á  geira innan ríkja út frá ýmsum kenningum 

Þrátt fyrir að í fræðilegri umræðu séu geirarnir í þjóðfélaginu aðskildir er ekki 

hægt að greina skýra línu á milli hins opinbera og þriðja geirans. Með aukinni 

útvistun verkefna og þjónustu ríkisins hafa samtök í auknum mæli tekið við 

verkefnum sem ríkið sá um áður og stundum hafa ríki tekið að sér þjónustu sem 

var áður í höndum félagasamtaka. Hinum almenna borgara er t.d. alls ekki að Elli-

og hjúkrunarheimilið Grund er sjálfseignastofnun sem tilheyrir þriðja geiranum 

(Eva Þengilsdóttir, í prentun). Aðgreining geiranna auðveldar fólki þó að skilja 

hlutverk og lögmæti þessara leikmanna í þjóðfélaginu. Þessa aðgreiningu má þó 

ekki líta á sem fastmótaða, heldur má hugsa um hana sem fljótandi í samfélögum 

þar sem breytingar eiga sér stað á rekstrarfyrirkomulagi hinna ýmsu stofnana. 

Gerendur innan samfélaga hafa áhrif hver á annan með gjörðum sínum og 

starfsemi.  

Frjáls félagasamtök sem sjá um velferðarþjónustu verða fyrir áhrifum af 

markaðnum, ríkinu og heimilum og fjölslyldum (e. private households). Út frá 

félagslegu og stjórnmálalegu sjónarmiði er staða frjálsra félagasamtaka og þriðja 

geirans ansi flókin innan ríkja. Félagasamtök eru í þeirri stöðu að taka afstöðu 

þegar fjölmargir aðilar innan samfélagsins vilja hafa áhrif á þau, þ.e. hið opinbera, 

markaðurinn, einkageirinn, borgaralegt samfélag og framlag og þarfir 

fjölskyldunnar og samfélagsins. Þriðji geirinn þarf að finna millileið til að starfa 

með ótal staðla og gildi í huga. Hver aðili krefst þess að félagasamtök veiti sínum 

gildum og stöðlum athygli en félagasamtök þurfa að finna hinn gullna meðalveg. 
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Hver samtök hafa líka sína eigin stefnu og huga þarf að því að vinna í samræmi 

við hana. Ef samtök sem gera þjónustusamning við hið opinbera myndu minnka 

verulega samskipti sín við fjölmiðla eða hinn almenna borgara í kjölfar 

samningsins myndi það draga úr trausti hins borgaralega samfélags til þeirra. Þetta 

jafnvægi er því afar viðkvæmt og það er dýrkeypt að missa stuðning almennings 

(Evers og Laville, 2004; 15- 16).   

Starfsskilyrði frjálsra félagasamtaka í þriðja geiranum eru háð því hvað hið 

opinbera tekur sér fyrir hendur, t.d. ef alþingi myndi banna félagafrelsi þá gætu 

félagasamtök ekki starfað löglega. Hægt er að setja þessi tengsl þriðja geirans við 

hina gerendurna í samfélaginu í myndrænt form: (Evers og Laville, 2004; 15- 16).   
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Markaðurinn        Ríkið 

 

 

 

 

 

 

 

                       Heimili og fjölskyldur 

Þetta líkan lýsir ekki mjög vel aðstæðum á Íslandi. Á Íslandi er mun eðlilegra að 

tala um að opinberi geirinn, almenningur og einkageirinn leitist við að hafa áhrif á 

starfsemi þriðja geirans og þ.á.m. frjálsra félagasamtaka. Það myndi líta svona út: 

Einkageirinn       Opinberi geirinn 

 

 

 Þriðji geirinn 

 

 

       

    Almenningur  

Í fjölþátta lýðræðisþjóðfélögum eins og á Íslandi og í Skotlandi eru margir 

gerendur sem sækjast eftir því að hafa áhrif á stefnumótun yfirvalda. Líkanið fyrir 

neðan lýsir því á myndrænan hátt hvernig fjölþátta samfélag virkar, en 

hagsmunahópar, alþjóðleg fyrirtæki, almenningur, og fjöldahreyfingar 

 

 

    Millistigs 

svæði, þriðji 

         geirinn er 

hér 
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(félagasamtök) vinna málafærslustarf eða reyna á einn eða annan hátt að hafa áhrif 

á ákvarðanir stjórnvalda. Bæði á Íslandi og í Skotlandi ríkja lýðræðislegir 

stjórnarhættir og þar koma fjölmargir aðilar koma að stefnumótun ásamt ríkinu 

(Snyder og Mingst, 2004;126-127). 

Margir hópar innan samfélagsins hafa áhrif á stefnumótun. Hægt er að lýsa 

því með líkani:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Þrátt fyrir að mikil tengsl og samskipti séu á milli þriðja geirans og 

opinbera geirans og að mörkin á milli þessara geira séu fljótandi og breytileg 

getur það komið sér vel fyrir félagasamtök að aðgreina sig frá opinbera geiranum. 

Í frumkvöðlakenningum er fjallað um hina ýmsu hópa í borgaralegu samfélagi 

Hagsmuna- 

hópar 

Alþjóðleg 

fyrirtæki 

 

Ríkið 

 

Ákvörðun 

Almanna- 

álit 

Fjölda- 

hreyfingar 

(félagasamtök) 
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sem frumkvöðla, þ.á.m. trúfélög og menningarfélög. Dæmi um trúfélög á Íslandi 

eru t.d. kaþólska kirkjan og Óháði söfnuðurinn en menningarfélög eru t.d. Félagið 

Ísland-Palestína og Kanadafélagið á Íslandi. Almenn félög, þ.e. félög sem ekki eru 

rekin í hagnaðarskyni og eru innan þriðja geirans leitast við að rækta og auka við 

ófjárhagsleg gildi svo sem að efla trú fólks eða að leggja rækt við menningu hinna 

ýmsu landa. Hin ýmsu félög og samtök eru skapandi kraftur í samfélaginu sem 

geta komið með sitthvað nýtt inn í samfélagið og nálgast málefnin á nýjan hátt 

sem hið opinbera gerir ekki. Á vissan hátt er þetta tilraunastarfsemi sem fram fer 

innan þessara félaga sem þau geta leyft sér að sinna vegna þess að þau eru ekki 

hluti af hinu opinbera (Anheier, 2005;126-127).   

Eiginleikar og áhrifavald frjálsra félagasamtaka 

Frjáls félagasamtök eru gædd ýmsum eiginleikum sem ríki og alþjóðastofnanir 

hafa ekki til að bera. Þau njóta pólitísks sjálfstæðis frá hinu fullvalda ríki og þau 

geta því samið sínar eigin reglugerðir hraðar og án milliliða. Samtökin geta tekið 

þátt í stefnumótun á öllum stigum ákvörðunarferlisins, samningu reglugerða, 

ákvörðunartöku, og framkvæmd. Það er þó misjafnt meðal ríkja hvaða 

samskiptaleiðir eru opnar að stjórnvöldum og þingum fyrir frjáls félagasamtök, 

því að stjórnsýslulög og þingin setja þeim skorður. Frjáls félagasamtök eru því 

bæði sveigjanleg og skilvirk á sinn hátt (Snyder og Mingst, 2004; 184-185). 

Þrátt fyrir sveigjanleika og áhrif hafa samtök ekki formleg völd, heldur 

notast þau við áhrifavald, sem er einnig nefnt mjúkt vald.  Mjúkt vald felur í sér 

að samtökin verða að huga að því að setja ávallt fram réttar og nákvæmar 

upplýsingar, vera sérfræðingar á sínu sviði og gæta að siðgæði sínu til þess að 

tryggja að almenningur, ríkisstjórnir og þing séu ánægð með störf þeirra (Snyder 

og Mingst, 2004;185).  Dæmi um þetta er að AI heitir því að ýkja aldrei þær tölur 

sem samtökin setja fram um hin ýmsu mannréttindabrot og gerir ýtarlegar 

rannsóknir áður en staðreyndir eru settar fram fyrir almenning til þess að viðhalda 

trúverðugleika sínum. Einnig hefur sýnt sig að fjölmiðlar og almenningur bera 

mikið traust til samtakanna því að þegar vitnað er í mannréttindastöðu ákveðins 

ríkis er oft vitnað í upplýsingar AI.  
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Skortur á formlegu valdi frjálsra félagasamtaka gerir það að verkum að 

þau þurfa að treysta á velvilja ríkja. Það felur jafnvel í sér fjárhagslegan stuðning, 

en það er alls ekki svo hjá öllum samtökum. Sum samtök halda sjálfstæði sínu 

með því að þiggja engan fjárstuðning frá ríkisstjórnum. Ákveðin mótsögn er þó 

fólgin í því að þurfa að starfa með ríkinu (hinu opinbera), en vera jafnframt að 

berjast gegn ákveðnum reglugerðum hjá þeim. Þörf er fyrir uppbyggjandi 

samskipti við hið opinbera (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006;226) samkvæmt 

viðurkenndum samskiptaleiðum og á því stigi kemur málafærslustarf að góðum 

notum.  

 Fjármögnun frjálsra félagasamtaka 

Fjármögnun frjálsra félagasamtaka er afar umdeilt málefni og ekki eru allir 

sammála um hvað hún hefur í för með sér. Sum samtök þiggja fjármagn frá hinu 

opinbera en önnur ekki. Þetta getur haft áhrif á starfsemi og einkenni samtakanna. 

Samkvæmt rannsókn Alans Hudson á 31 frjálsum félagasamtökum í Bretlandi, 

töldu margir fulltrúar samtaka að óhagstætt væri fyrir samtökin að treysta um of á 

fjárveitingar frá hinu opinbera vegna þess að það gæti gefið hinu opinbera of 

mikil áhrif innan samtakanna. Þegar hið opinbera er styrkveitandi leikur það tvö 

hlutverk fyrir samtökin; annars vegar sem styrkveitandi og hins vegar sú stofnun 

sem leitast er við að hafa áhrif á. Þetta gæti jafnvel leitt til þess að samtök myndu 

síður tala um mikilvæg málefni opinberlega til að stofna ekki fjárveitingum sínum 

í hættu (Hudson, 2002; 412).  

Ekki voru þó allir fulltrúar frjálsra félagasamtaka sem Hudson ræddi við 

sammála um hið umdeilda hlutverk hins opinbera sem styrkveitendur.  Áhugavert 

álit kom fram meðal sumra viðmælenda Hudson að jákvætt væri fyrir samtök að 

þiggja styrki frá hinu opinbera vegna þess að með því gæfust þeim aukin tækifæri 

til þess að vinna málafærslustarf sitt (Hudson, 2002; 412). Í rannsókn hans kom 

það einnig í ljós að sum samtök töldu sig alveg geta gagnrýnt styrkveitendur sína, 

svo lengi sem það væri gert á diplómatískan, jákvæðan og uppbyggjandi hátt. 

Þessi viðhorf ögra hinu neikvæða viðhorfi gagnvart styrkveitingum hins opinbera 

til frjálsra félagasamtaka (Hudson, 2002; 413).   
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Tengsl þriðja geirans við hið opinbera 

Þriðji geirinn getur verið tengdur við opinbera geirann á þrjá vegu í nútíma 

velferðarríkjum (Evers og Laville, 2004;169). Þær eru þriðji geirinn sem verkfæri 

hins opinbera (e. instrumentality), samstarf (e. partnership) og sjálfstæði (e. 

independence). Þessi kenning leggur áherslu á að það er ekki einungis hið 

opinbera sem sér um að veita félagslega þjónustu, heldur séu það einnig þriðji 

geirinn og fjölskyldan svo að dæmi séu nefnd. Þessi kenning leggur einnig áherslu 

á þriðja geirann sem valkost við hið opinbera í velferðarkerfinu.  

Sjálfstæðið (e. independence) snýst um að félagasamtök séu ekki hluti af 

starfsemi hins opinbera og fræðimenn og aðrir starfsmenn ríkisins sem sjá um 

stefnumótun leiða athygli sína að samtökum vegna sjálfstæðis þeirra. Þrátt fyrir að 

þriðji geirinn sé sjálfstæður geiri er hann samt að vissu leyti háður hinu opinbera, 

m.a. vegna fjárveitinga. Í raun eru þriðji geirinn og hið opinbera hvort háð öðru að 

vissu leyti. Hið opinbera treystir t.d. á félagasamtök til þess að fá að heyra viðhorf 

almennings og hagsmunahópa í samfélaginu (Evers og Laville, 2004;170). Því 

mætti segja að tengsl þriðja geirans séu veikust þegar félagasamtök eru sjálfstæð, 

en að tengsl þeirra við hið opinbera styrkist þegar þau eru viðurkennd sem 

samstarfsaðilar, t.d. þegar fulltrúar frá félagasamtökum eiga fast sæti í 

stjórnvaldsnefndum.  

Loks eru tengslin talin sterkust þegar félagasamtök eru taka beinlínis taka 

að sér verkefni fyrir hið opinbera í gegnum þjónustusamninga sem segja 

nákvæmlega til um hvernig staðið skuli að starfinu og hverjir gæðastaðlarnir eigi 

að vera. Þá eru samtök beinlínis að framfylgja stefnu stjórnvalda. Jafnframt eru 

samtökin styrkt fjárhagslega af hinu opinbera (Evers og Laville, 2004;171). Þegar 

félagasamtök starfa sem verkfæri stjórnvalda er hægt er að líta svo á að samtökin 

séu beinlínis að framfylgja því sem yfirvöld hafa sett fram í samningum. Það er þó 

álitamál hverju sinni hvort félagasamtök séu farin að starfa sem verkfæri 

stjórnvalda. Hver samtök fyrir sig verða að meta sína stöðu og stefnu og ákveða 

hvað gera skuli ef tækifæri til þess að gera þjónustusamninga við hið opinbera 

gefst. Ekki eru allir á einu máli um hversu sjálfstæð félagasamtök þurfa að vera 

gagnvart stjórnvöldum og stefna félagasamtaka er mismunandi með tilliti til þess. 
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Í raun er þessi þrjár kenning um tengsl félagasamtaka við hið opinbera mælikvarði 

á hversu sterk tengslin við hið opinbera geta verið (Evers og Laville, 2004; 170-

172). 

Óljósar línur eru á milli félagasamtaka sem verkfæra félagasamtaka og 

samstarfsaðila vegna þess að í báðum tilfellum taka samtök að sér starfsemi sem 

hið opinbera ber ábyrgð á að útvega fyrir borgara sína. Hægt er að líta á samband 

þriðja geirans við hið opinbera á a.m.k. tvo vegu sem viðbót við hið opinbera eða 

sem samstarfsaðila við hið opinbera. Stjórnvöld hafa valkosti um að efla eigin 

þjónustu eða fá félagasamtök eða sjálfseignarstofnanir til þess að taka þjónustu að 

sér. Þegar um samstarf er að ræða er frekar litið á þriðja geirann sem valkost 

heldur en viðbót við hið opinbera.  

Þegar samtök innan þriðja geirans starfa með hinu opinbera þurfa þau að 

gæta þess að hlúa að sjálfstæði sínu vegna þess að hið opinbera er alltaf sterkari 

aðilinn í samstarfinu. Í Bretlandi áttu sér stað umræður um samstarf þriðja geirans 

og hins opinbera sem áttu að byggjast á því að sjálfstæði félagasamtaka væri 

tryggt í samstarfinu og þá var m.a. átt við lagalegan rétt samtaka til þess að standa 

að herferðum og til þess að gagnrýna stefnu stjórnvalda, óháð því hvort samtök 

væru styrkt af hinu opinbera eða ekki (Evers og Laville, 2004;180-181). 

2.3. Hlutverk og lögmæti frjálsra félagasamtaka í tengslum 

við hlutverk þinga og ríkisstjórna 

Skipta má hlutverkum frjálsra félagsamtaka almennt niður í fimm flokka. Þar sem 

frjáls félagasamtök eru ólík og starfa á nánast öllum sviðum mannlífsins er ekki 

víst að þau starfi öll eftir öllum fimm hlutverkunum.  

Að stuðla að tengslum og lýðræði í samfélaginu: Með starfsemi sinni er 

gert ráð fyrir því að frjálsu félagasamtökin styðji fólk í því að mynda tengsl sín á 

milli og stuðli einnig að lýðræðismyndun. Það er litið svo á að fólk læri 

lýðræðisleg vinnubrögð með því að starfa innan félagasamtaka og að fólk læri að 

treysta hvert öðru, vinna saman og upplifa sjálft sig sem hluta af samfélaginu. Í 

þessu samhengi er fjallað um félagsauð, sem er skilgreindur sem félagsleg tengsl, 

traust sem einstaklingar bera í garð hópa í samfélaginu og gagnkvæmni í 
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samskiptum innan hópa (Anheier, 2005;9). Það styrkir lýðræðið að fólk starfi 

saman og að gagnkvæmt traust skapist á milli manna. Starf frjálsra félagasamtaka 

sem málpípa styrkir lýðræðið með því að halda uppi umræðum um mikilvæg 

málefni, ekki einungis þegar kosningar eru, heldur stöðugt (Steinunn Hrafnsdóttir, 

í prentun). Talið er að þörf sé fyrir reglulega og stöðuga þátttöku frjálsra 

félagasamtaka um hin ýmsu málefni sem brenna á fólki til þess að tryggja að 

stefnumótun stjórnvalda sé lýðræðisleg samkvæmt frjálslyndu lýðræðis 

kenningunni (e. liberal democracy theory), (Mercer, 2002,8).  

Frumkvæðishlutverk: Stundum eiga frjáls félagasamtök frumkvæði að því 

að veita ákveðna þjónustu sem þörf er á í samfélögum. Í einstökum tilfellum sinna 

samtök hlutverkum sem ríkisstjórnir sinna ekki nægilega vel eða alls ekki innan 

ríkja. Þetta á sér stundum stað innan brostinna ríkja (e. failed states) þar sem 

grundvallarstarfsemi ríkja er ekki starfrækt og fólk býr við óöryggi. Í brostnum 

ríki er oft óreiða vegna þess að herinn og lögreglan sjá ekki um að halda uppi 

lögum og reglu (Holm, 2002;2). Í Bangladess er að finna stærsta geirann í 

frjálsum félagasamtökum vegna þess að ríkisstjórnin hefur ekki hugað nægilega 

vel að fátækum. Frjáls félagasamtök hafa því að einhverju leyti tekið að sér að sjá 

um menntun, heilsugæslu, landbúnað o.fl. Gróska innan sjálfboðageirans stafar 

stundum af illri nauðsyn innan samfélaga. Þegar ríkisstjórnin sinnir sínu hlutverki 

ekki nægilega vel grípur borgarasamfélagið til sinna ráða til þess að ráða bót á 

samfélagslegu vandamáli (Snyder og Mingst, 2004; 183).  Ekki þarf þó að vera til 

staðar verulegur skortur á starfsemi ríkisstjórna til þess að borgarasamfélagið grípi 

til sinna ráða. Þrátt fyrir að Ísland sé velferðarríki þar sem almennt er hugsað um 

mannréttindi og aldraða, má alltaf gera betur.  Þess vegna eru samtök eins og 

Rauði krossinn með heimsóknarþjónustu fyrir aldraða og AI fylgist með starfsemi 

yfirvalda og leggur fram beiðnir um að Ísland gerist aðili að alþjóðlegum 

mannréttindasamningum. Á Íslandi voru frjáls félagasamtök sem stofnuð voru á 

síðari hluta nítjándu aldar frumkvöðlar að félagslegri og heilbrigðisþjónustu vegna 

þess að hið opinbera hafði ekki enn tekið þá þjónustu að sér (Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2006;200).  

Málafærslustarf: Starfsemi og hlutverk frjálsra félagasamtaka er 

mismunandi eftir því um hvaða samtök er rætt. Það er þó hægt að segja með 
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nokkurri vissu að öll félagasamtök vakta starfsemi og ákvarðanir þinga og 

stjórnvalda að einhverju leyti. Ef þeim líst illa á þær ákvarðanir sem þar eru teknar 

er gripið til hinna ýmsu aðferða til þess að vekja athygli á því og reynt er að stuðla 

að breytingum á reglum og lögum (Snyder og Mingst, 2004;182) Frelsi manna til 

að mynda félög sem og tjáningar- og skoðanafrelsið er ómissandi í 

lýðræðisþjóðfélögum og félagaformið hentar einstaklega vel fyrir einstaklinga til 

þess að láta að sér kveða í þjóðfélaginu.  Fólk myndar þá félög utan um málefni 

og vinnur saman að sameiginlegum markmiðum (Áslaug Björgvinsdóttir, í 

prentun).  

Félagasamtök veita stjórnvöldum aðhald og grafa undan sjálfræði 

stjórnvalda bæði á landsvísu og innan sveitarfélaga og koma fram með 

mismunandi viðhorf. Í sumum tilfellum getur það verið óþægilegt fyrir þann aðila 

sem leitast er við að hafa áhrif á þegar samtök sinna aðhalds- og eftirlitshlutverki 

sínu, en það fer eftir hverri málafærslu fyrir sig. Talið hefur verið að aukinn 

þrýstingur frá borgaralegu samfélagi geri það að  verkum að sjálfræði stjórnvalda 

minnki (Mercer, 2002;8-9). 

Þátttaka hins almenna borgara: Starfsemi og hlutverk frjálsra 

félagasamtaka felst í því að vera vettvangur fyrir almenning til að taka þátt í 

stjórnmálum eða hafa áhrif í öðrum málaflokkum sem eru ekki stjórnmálalegs 

eðlis. Sem dæmi hefur AI gert almenningi kleift að hafa áhrif á mannréttindi með 

því að stofna til bréfaskriftaherferða. Frjáls félagasamtök virkja líka almenning 

eins og Greenpeace hefur gert; veita neyðaraðstoð þegar náttúruhamfarir eiga sér 

stað og veita flóttamönnum aðstoð svo að dæmi séu nefnd. Frjáls félagasamtök 

taka að sér forystuhlutverk í  ýmsum málaflokkum og koma sjónarmiðum sínum á 

framfæri. Meðlimir í félagasamtökum njóta einnig verndar félagasamtakanna, en 

þetta á við um t.d. trúarlega og menningarlega hópa (Steinunn Hrafnsdóttir, í 

prentun).  

Þjónustuhlutverk: Með þjónustusamningum er átt við að stundum taka 

félagasamtök við rekstri starfsemi sem var áður í höndum hins opinbera (Steinunn 

Hrafnsdóttir, í prentun). Á Íslandi eru ótal félagasamtök sem hafa tekið að sér 

ýmsa þjónustu og afmörkuð verkefni fyrir hið opinbera og gert samstarfssamninga 
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um þá samvinnu. Dæmi um þjónustusamninga eru formlegir samningar um 

afmörkuð verkefni í löndum þar sem samtökin starfa við t.d.  Rauða krossinn, 

Hjálparstofnun Kirkjunnar og ABC barnahjálp. Þróunarsamvinnustofnun Íslands 

(ÞSSÍ) hefur gert þjónustusamninga við áður nefnd samtök frá árinu 2005, en hún 

tilheyrir hinu opinbera (Utanríkisráðuneytið, 2005;34).  

Lögmæti frjálsra félagasamtaka  

Þegar fjallað er um lögmæti samtaka, er oft verið að fjalla um m.a. eftirfarandi 

þætti; Ábyrgð, hlutverk samtaka sem fulltrúa ákveðins hóps og trúverðugleika 

(Hudson, 2002;414).  

Margir fræðimenn hafa dregið lögmæti frjálsra félagasamtaka í efa m.a. 

vegna þess að óljóst er nákvæmlega gagnvart hverjum þau eru ábyrg. Erfitt getur 

verið að greina fyrir hverja frjáls félagasamtök eru málsvarar og hvernig sé hægt 

að tryggja gagnsæi í starfinu (Snyder og Mingst, 2004; 185). Fjallað hefur verið 

um að ábyrgð þeirra sé alls ekki nægilega skýr gagnvart fólkinu sem hafa þeirra 

hagsmuna að gæta sem fjallað er um í málafærslu samtakanna (Hudson, 

2002;403). Öryrkjabandalagið berst t.d. fyrir bættum hagsmunum öryrkja og 

ábyrgð þess er nokkuð skýr. Á hinn bóginn reka AI mannréttindabaráttu og ekki 

er alltaf ljóst fyrir hverja sú barátta er háð. Það væri mjög gott ef hægt væri að 

draga samtök sem veita mannúðaraðstoð til ábyrgðar um starf þeirra gagnvart 

þeim sem starfið beinist að. Félagasamtök skortir þó formlegt vald til þess að 

knýja fram breytingar og því er nánast ómögulegt að draga þau til ábyrgðar. Þau 

hafa í stað þess áhrifavald, sem felur í sér að þau leitast við að hafa áhrif á 

stjórnvöld til að framkvæma það sem þeim þykir æskilegt.  

Til samanburðar má nefna að kenningar um fullveldi ríkja kveða á um að 

önnur ríki, aðrir aðilar og geirar í samfélaginu viðurkenni að ríkið er sá aðili sem 

hefur vald til þess að stjórna innan marka ríkisins. Ríkið hefur vald til þess að 

stjórna málefnum sem hafa áhrif á íbúa, efnahag, öryggismál og stjórnarhætti 

(Snyder og Mingst, 2004;323). Það er ríkið sem hefur formlegt vald og í því felst 

að ríkið ber ábyrgð á að sinna þjónustu og setja upp ríkisstofnanir til þess að sinna 

áður nefndum málefnum. Lögmæti og hlutverk ríkja er því fólgið í að skapa 

ramma utan um samfélagið og að fara með þetta vald sem fullvalda ríki. Ríkið er 
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þá ábyrgt gagnvart íbúum landsins. Þetta hlutverk og lögmæti ríkja, þ.e. hins 

opinbera, er sjaldnast dregið í efa, en lögmæti frjálsra félagasamtaka er frekar 

dregið í efa vegna þess að þau hafa ekki formlegt vald.  Þetta kann að virðast 

svartsýnislegt, en þó vegur upp á móti að félagasamtök njóta stundum meiri 

trúverðugleika heldur en hið opinbera.  

Í traustskenningum er fjallað um að frjáls félagasamtök njóti 

trúverðugleika og trausts almennings vegna þess að þau eru ekki rekin í 

hagnaðarskyni. Lögmæti félagasamtaka byggist þar af leiðandi að hluta til á 

trúverðugleika vegna skorts á fjárhagslegum gróðamarkmiðum. Þetta á einkum 

við um þegar viðskiptavinir, skjólstæðingar eða þeir sem veita framlög eru ekki í 

góðri aðstöðu til að fullvissa sig um að þjónustan sé veitt eins og lofað var. Sú 

staðreynd, að samtök eru ekki rekin í hagnaðarskyni, gerir það að verkum að fólk 

verður síður hrætt um að það verði látið borga of mikið og að það verði svindlað á 

því (Anheier, 2005;124-125).  

Fyrirtæki sem hafa hagnað að markmiði eru ef til vill talin geta nýtt sér 

það að þjónustan sem verið er að borga fyrir sé ekki nógu góð og grætt þannig 

fjárhagslega. Þetta getur átt við um daggæslu barna og umönnun aldraðra. 

Starfsmennirnir sem sinna umönnuninni vita hversu vel hún fer fram en 

skjólstæðingar og foreldrar geta ekki alltaf verið að kanna gæði þjónustunnar 

vegna þess að það gefst lítill tími til þess (Anheier, 2005;124-125). Stundum þarf 

því einfaldlega að treysta því að þjónustan fari fram eins og hún á að gera. 

 Félagasamtök njóta einnig meira trausts t.d þegar fólk greiðir til 

góðgerðarmálefna í öðrum löndum eða heimsálfum. Mismunur er á því hversu 

miklar upplýsingar fólk hefur, þ.e. samtökin sem taka við peningunum vita 

hvernig þeim er varið en almenningur er ekki endilega í stöðu til þess að fylgjast 

með því að peningunum sé rétt varið. Einstaklingur sem borgar vissa upphæð til 

félagasamtaka fyrir að byggja brunna í Afríku er mjög ólíklega í stöðu til þess að 

ferðast þangað og fylgjast með framkvæmdinni (Anheier, 2005;124-125).  

En það eru ekki einungis fjárhagsleg sjónarmið sem stuðla að trausti í garð 

félagasamtaka. Það getur einnig haft áhrif að meðlimir í samtökum sem hlúa að 

fólki, t.d. langveikum börnum, eru gjarnan taldir vera næmir á þarfir 
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notendahópsins. Það stafar af því að meðlimirnir eru í mörgum tilfellum 

aðstandendur langveikra barna eða hafa jafnvel þurft að kljást við veikindi sjálfir. 

Mannlega hliðin skiptir einnig máli, en ef hið opinbera myndi sjá um þjónustuna 

myndi það ráða starfsfólk sem væri kannski bara að starfa við hana til að afla sér 

tekna en ekki í hugsjónarskyni.  

Vissulega er það mögulegt að samtök nýti framlög í annað en til starfsemi 

samtakanna og misnoti sér traust almennings (Anheier, 2005;124-125). Slíkt hefur 

átt sér stað á Íslandi, en árið 2007 var yfirmaður meðferðarheimilisins Byrgisins 

kærður fyrir kynferðislega misbeitingu á átta stúlkum sem voru þar í meðferð 

(RÚV, e.d. a)). Einungis er þó um undantekningar að ræða. Félagasamtök verða 

að gæta þess að vanda starfsemi sína til þess að viðhalda trausti almennings. 

Sum félagasamtök eru með siðareglur til þess að hjálpa meðlimum sínum 

að starfa á þann hátt að það viðheldur trausti almennings. Dæmi um það eru 

siðareglur Rauða krossins. Í drögum að siðareglum frá apríl 2008 stendur m.a. að 

starfsmenn Rauða krossins eigi að vera heiðarlegir og sýna þeim virðingu sem 

starfað er fyrir (Rauði krossinn, 2008).  

AI eru samtök sem njóta mikils trausts á Íslandi. Árið 2004 var gerð 

viðhorfskönnun meðal almennings til samtakanna. IMG Gallup gerði 

viðhorfskönnun og spurði viðmælendur hvort þeim fyndist Amnesty International 

vera traust eða ótraust samtök. Niðurstöðurnar voru á þá leið að 90,5% af 

svarendum fannst samtökin vera traust. Þar að auki var fólk spurt hvort það myndi 

vilja styrkja Amnesty International og niðurstöðurnar voru að 58 % svarenda voru 

tilbúin til að styrkja samtökin (IMG.Gallup, rannsóknir og upplýsingar, 2004;7-8).   

Þrátt fyrir að frjáls félagasamtök njóti almennt trausts og geti haft mikil 

áhrif, eða alla vega sum þeirra, eru takmarkanir á áhrifavaldi þeirra. Mikil 

samkeppni ríkir um fjárveitingar, bæði frá almenningi og hinu opinbera. Þriðji 

geirinn þiggur styrki og það hjálpar samtökum við að halda úti lágmarks 

starfsemi. Stundum taka samtök jafnvel að sér hina ýmsu þjónustu á 

velferðarsviðinu fyrir hönd stjórnvalda. Þá þiggja þau styrki til þess að borga fyrir 

þá starfsemi. Styrkveitingar geta, að mati sumra, dregið úr lögmæti samtaka sem 

eftirlits- og aðhaldsaðila gagnvart stjórnvöldum, að hluta til vegna þess að þau 
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sinna þá kannski í minna mæli málafærslustarfi sínu fyrir þá hópa sem starfsemin 

beindist að í upphafi, t.d. fátæka (Mercer, 2002;14-15).  
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 3. Aðferðafræði 

Tilgangur rannsóknarinnar var að leitast við að skilja betur samband frjálsra 

félagasamtaka og annarra almennra félaga  við þing og ríkisstjórnir Skotlands og 

Íslands. Greindar voru þær samskiptaleiðir eru sem frjáls félagasamtök geta nýtt 

sér í málafærslustarfi sínu og hvaða málafærsluaðferðir frjáls félagasamtök nota til 

að leitast við að hafa áhrif á ráðamenn. Í þessari ritgerð er Amnesty International 

(AI) tekið sem dæmi um frjáls félagasamtök m.a. vegna þess að þau eru meðal 

stærstu félagasamtaka í heiminum. Tekið skal fram að höfundur hefur margra ára 

reynslu af því að starfa með þeim og er því að vissu leyti hlutdrægur, enda 

vaknaði hugmyndin að rannsókninni í gegnum starf höfundar með AI í Skotlandi.  

Söfnun heimilda og undirbúningur ritgerðarskrifa hófst vorið 2008, en í apríl 

voru tekin tvö viðtöl í Edinborg, í Skotlandi. Viðmælendur voru fulltrúi Amnesty 

International  í Skotlandi, og þingmaður í skoska þinginu, en hann fjallar oft um 

mannréttindi og mannúðarmál í sínum störfum.  Þar að auki starfaði höfundur hjá 

AI í Edinborg í 13 vikur sem lærlingur og fékk góða reynslu í því að sinna 

stjórnsýslustarfi sem fólst m.a. í því að sjá um samskipti við skoska þingið. 

Höfundur vaktaði einnig fjölmiðla og skoska þingið og ríkisstjórnina nánast 

daglega. Einnig voru tekin viðtöl á Íslandi í júlí, þar sem viðmælendur voru 

annars vegar fulltrúi AI á Íslandi og þingmaður á Alþingi. Rannsóknin samanstóð 

af fjórum viðtölum og spurningarnar voru mótaðar í samræmi við heimildir og 

innsýn höfundar inn í dagleg störf frjálsra félagasamtaka, þ.e.a.s. AI. Þar sem 

einungis voru tekin tvö viðtöl við þingmenn, auk þess sem íslenski þingmaðurinn 

er í stjórnarandstöðu, er ekki hægt að alhæfa um viðhorf annarra þingmanna út frá 

viðhorfum þeirra. Viðtölin við fulltrúa félagasamtaka voru líka tvö, og þar að auki 

voru það fulltrúar úr sömu félagasamtökunum. Þess vegna er ekki heldur hægt að 

alhæfa um viðhorf fulltrúa frjálsra félagasamtaka almennt út frá þeim. Ástæðan 

fyrir því að tekin voru viðtöl við fulltrúa félagasamtaka og þingmenn er sú að 

höfundur leitaðist við að kanna bæði viðhorf aðila úr þriðja geiranum og aðila frá 

hinu opinbera. Einnig lék höfundi forvitni á að vita hversu lík eða ólík starfsemi 

AI var í Skotlandi og á Íslandi og voru því tekin viðtöl við fulltrúa félagasamtaka 

úr sömu samtökunum. Þar að auki er AI þau samtök sem notuð eru sem dæmi um 
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félagasamtök í ritgerðinni til þess að fá meiri dýpt í greiningu 

málafærsluaðferðanna sem um er rætt.  

Viðtölin voru slegin inn á tölvu og efni þeirra fléttað inn í rannsóknarkafla 

þessa verkefnis þar sem við átti efnislega. Frá AI í Skotlandi fékk höfundur 

heimild til að nota skjöl um starfsaðferðir deildarinnar, sem heimildir og 

viðbótarskjöl við ritgerðina. (AI í Skotlandi er undirdeild í bresku deildinni). 

Einnig fékk höfundur heimild til að nota bakgrunnsupplýsingaskjöl um 

mannréttindamál sem dæmi um gögn sem frjáls félagasamtök nota til þess að 

leitast við að hafa áhrif. 

Notast var við rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á frjálsum 

félagasamtökum, bæði á Íslandi og í Bretlandi, til þess að fá skýra mynd af þeim 

kenningum sem tengdar hafa verið við frjáls félagasamtök og stöðu þeirra 

gagnvart stjórnvöldum og þingum. Stuðst var við bækur um stjórnarfar í Skotlandi 

og starfsemi hinna ýmsu gerenda í samfélaginu. Einnig kynnti höfundur sér 

heimildir um samskipti aðila innan borgaralegs samfélags, sem og þriðja geirans 

við þing og ríkisstjórnir. Tilgangurinn með því var að fá heildarmynd af þriðja 

geiranum á Íslandi og í Skotlandi. Heimildir frá heildarsamtökum í Skotlandi, 

SCVO, þ.e. leiðbeiningar um málafærslustarf, komu að góðu gagni til þess að 

velja málafærsluaðferðir til þess að skrifa um og fræðast um hvernig er hægt að 

framkvæma þær. Vefsíður skosku og íslensku ríkisstjórnarinnar voru miklir 

viskubrunnar og hið sama má segja um vefsíður skoska þingsins og alþingis. 

Síðan var greint hvort frjáls félagasamtök almennt, sem og AI í áður nefndum 

löndum nota þær aðferðir sem fjallað var um í þeim heimildum. Taka skal fram að 

fjöldi málafærsluaðferða sem fjallað var um er ekki tæmandi, en greint var á 

hvaða hátt aðferðirnar eru gagnlegar. Viðtölin voru notuð til þess að komast að 

því hvaða samskiptaaðferðir AI notar til þess að vinna í mannréttindabaráttu sinni 

og greina viðhorf viðmælenda til málafærslustarfs. Fléttað var saman svörum 

viðmælenda, kenningum og fyrri rannsóknum. 
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4. Aðgengi frjálsra félagasamtaka að þingum og 
ríkisstjórnum á Íslandi og í Skotlandi og 
málafærsluaðferðir þeirra 

4.1. Mótun og þróun málafærslustarfs 

Undirbúningur fyrir málafærslustarf 

Ýmsum atriðum ber að taka mið af þegar málafærsla er skipulögð. Meðal þeirra 

eru viðmót fulltrúa úr þriðja og opinbera geiranum, stefna félagasamtaka, reglur 

og stjórnsýslukerfi og málefnin sem málafærslan fjallar um. Síðast en ekki síst 

þarf að taka mið af pólitískum aðstæðum.  

Viðmót starfsmanna þinga og þingmanna skiptir miklu máli og afar 

mikilvægt er að þeir séu móttækilegir fyrir því að hlusta á viðhorf almennra 

borgara og fulltrúa úr þriðja geiranum. Mikilvægt er að báðir aðilar hafi gott 

viðmót til þess að skapa gott andrúmsloft. Meðlimir frjálsra félagasamtaka eru 

almennir borgarar og miklu máli skiptir að reynsla þeirra af störfum þingsins sé 

jákvæð til þess að hvetja þá til þess að halda áfram að reyna að hafa áhrif á hið 

opinbera. Allar málafærsluaðferðir, sem fela það í sér að almenningur tekur þátt 

að einhverju leyti geta styrkt lýðræðisleg ferli. Jákvæð reynsla fólks af þátttöku í 

störfum skoska þingsins styrkir lýðræðið þar sem það hvetur fólk til þess að 

stunda málafærslu í auknum mæli. Neikvæð reynsla grefur undan því þar sem hún 

letur fólk til að stunda málafærslu (Scottish Parliament, 2004; 18). Þegar fulltrúar 

félagasamtaka hafa hugað að viðmóti sínu, sé þess þörf, er hægt að byrja að taka 

mið af grunni málafærslustarfs, þeirri stefnu samtakanna sem unnið er innan.  

Málafærslustarf á sér ekki stað í tómarúmi heldur verður það til innan 

félagasamtaka sem hafa mótað sér stefnu áður en starfið er hafið. Á vissan hátt er 

málafærsla að hluta mótuð áður en hún er formfest vegna þess að stefna 

samtakanna segir að miklu leyti til um hvaða samskiptaaðferðir er við hæfi fyrir 

samtökin að nota. T.d. væri það óviðeigandi fyrir AI að þiggja fjárstyrki og gera 

þjónustusamninga við hið opinbera vegna þess að slíkt samræmist ekki stefnu 

samtakanna um að vera óháð yfirvöldum (AI, e.d. b)). Hins vegar væri slíkt ekki 

óviðeigandi fyrir SÁÁ þar sem í lögum samtakanna segir að tekjur samtakanna 
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samanstandi m.a. af frjálsum framlögum og opinberum styrkjum (SÁÁ, e.d.). 

Næsta skref er svo að athuga hvaða formlegu samskiptaaðferðir eru í boði 

gagnvart hinu opinbera.  

Nauðsynlegt er að greina hvaða reglur, sem settar hafa verið af þingi, gilda 

um samskiptin sem fyrirhuguð eru, um aðgang frjálsra félagasamtaka að hinu 

opinbera. Á Alþingi er að finna lista yfir hugsanlegar málafærsluaðferðir (Alþingi, 

e.d. m)), (Alþingi, e.d. j)) og þessar upplýsingar eru einnig á vefsíðu skoska 

þingsins (the Scottish Parliament, júlí 2008). Einnig þarf að kynna sér 

stjórnsýslukerfið til þess að komast að því til hvaða aðila er best að leita hverju 

sinni. Þessar upplýsingar eru notaðar til þess að móta málafærslustarf hverju sinni.  

Einnig skiptir miklu máli um hvaða málefni er að ræða. Fram kom í 

rannsókn Alans Hudson að vinnubrögð fjölmargra fulltrúa félagasamtaka 

einkennast af því að þeir hópar eða einstaklingar sem reynt er að hafa áhrif á eru 

valdir eftir málefnum (Hudson, 2002;408). Taka skal fram að vinnubrögð 

einstakra fulltrúa félagasamtaka eru ekki einkennandi fyrir félagasamtök almennt, 

en svör viðmælenda Hudson hafa þó útskýringargildi. Einnig kom fram í 

rannsókninni að lykillinn að góðri málafærslu er að sérhæfa sig í þeim málefnum 

sem um er rætt og að einbeita sér frekar að færri heldur en fleiri málefnum í senn 

(Hudson, 2002;407). Það er því ljóst að áður en málafærsla getur átt sér stað þarf 

að hafa góðan skilning og þekkingu á málefnunum og á því hver tekur ákvarðanir 

um þau málefni í stjórnsýslunni (Hudson, 2002;408).  

Þetta er í samræmi við það sem fulltrúi Íslandsdeildar AI sagði, að það fari 

eftir því um hvaða málefni er að ræða, þegar ákveðið er hvern skuli leitast við að 

hafa áhrif á. Mismunandi ráðamenn taka ákvarðanir um mismunandi málefni. Það 

þarf að kynna sér íslenska stjórnsýslu vel og því þarf að komast að því hvar 

lagafrumvörp eru samin, þ.e. í hvaða ráðuneytum, áður en ákveðið er við hvern 

eða hverja skuli hafa samskipti. Íslandsdeild AI leitast alltaf við að hafa samband 

við þá ráðamenn sem taka ákvarðanir um málefnin. Sem dæmi má nefna að þegar 

Íslandsdeild AI hvetur stjórnvöld til að fullgilda alþjóðasamninga þá hefur hún 

samband við viðkomandi ráðherra (fulltrúi Íslandsdeildar AI, (munnleg heimild, 

2.júlí 2008)).   
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Fulltrúi AI í Skotlandi gerir slíkt hið sama og lýst var hér fyrir ofan þegar 

ákveðið er á hvern skuli leitast við að hafa áhrif. Nauðsynlegt er að hafa margar 

málafærsluaðferðir vegna þess að hverja einustu málafærslu þarf að hanna í 

samræmi við það hvaða ráðamaður það er sem tekur ákvarðanir um málefnið. Þar 

að auki ber það ekki mikinn árangur að beita alltaf sömu aðferðunum (fulltrúi AI í 

Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 2008)). Einnig kom fram í viðtölum 

Hudson, að fulltrúar sem hafa mikla reynslu af málafærslu sögðu að lítil áhrif 

hefði að nota sömu aðferð eða skilaboð aftur og aftur og að oft virkaði það illa 

(Hudson, 2002; 407).  

Skoska þingið gaf út handbók með leiðbeiningum til þingmanna og 

nefndarritara um hvernig hægt er að ná sambandi við almenning og virkja hann. Í 

henni er einnig tekið fram að ekki væri til nein ,,ein rétt aðferð“. Nokkrar aðferðir 

þarf að nota til þess að málafærslan skili sér. Þar að auki hjálpar að þekkja 

eitthvað til manneskjunnar sem farið er á fund við til þess að komast að því 

hvernig best megi móta málafærsluna til þess að vekja áhuga ráðamannsins sem 

leitast er við að hafa áhrif á (Scottish Parliament, 2004; 18). Hagnýtar upplýsingar 

um manneskjuna sem farið er á fund við eru t.d. fyrri störf og nefndarseta og þær 

er hægt að finna á vefsíðum þinga og ríkisstjórna.   

Frjáls félagasamtök geta nýtt sér breyttar pólitískar aðstæður til þess að 

stunda málafærslustarf at auknum krafti og kænsku. Breytingar hafa t.d. orðið á 

pólitískum aðstæðum í íslensku samfélagi á undanförnum árum í kjölfar þess að 

Ísland bauð sig fram í Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna (Utanríkisráðuneytið, e.d. 

c)). Íslenska ríkisstjórnin hyggst auka framlög sín til þróunarmála úr 0,19% í 

0,35% árið 2009 (Utanríkisráðuneytið, 2005;12). Árið 2006 stórjuku stjórnvöld 

framlög sín til UNIFEM og það var að öllum líkindum engin tilviljun þar sem 

stefna stjórnvalda er að leggja áherslu á málefni barna og kvenna og fá sæti í 

Öryggisráðinu. Auknar fjárveitingar eru til góðs fyrir sum samtök vegna þess að 

þær styrkja starf þeirra. Vægi alþjóðlegra frjálsra félagasamtaka sem vinna að 

þróunarmálum hefur aukist í augum stjórnvalda frá árinu 2005. Félagasamtök geta 

nýtt breytta stöðu sína til þess að starfa að hugsjónarmálum sínum á annan hátt en 

þau gerðu áður. Breytingar á áherslum málefna hjá stjórnvöldum geta því verið 

miklill drifkraftur fyrir bætta eða slakari stöðu félagasamtaka í samskiptum við 
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hið opinbera. Mikilvægt er að fylgjast vel með því sem er að gerast hjá hinu 

opinbera og í þjóðfélaginu og grípa tækifærin þegar þau gefast.  

Aðilar innan félagasamtaka sem sjá um málafærslu 

Málafærsla hefur verið starfrækt sem hluti af starfsemi samtaka í tengslum við 

ýmsa aðra starfsemi svo sem verkefni og áætlanir, reglur og herferðir o.fl. Af 

þessum sökum hefur stundum skapast óvissa og spenna innan frjálsra 

félagasamtaka um hvaða deild skuli sjá um málafærslu. Þessi óvissa og spenna 

getur því haft áhrif á málafærsluna sjálfa (Hudson, 2002;408).   

Málafærsla er framkvæmd af starfsfólki í hinum ólíkustu deildum frjálsra 

félagasamtaka. Fjölmargir starfsmenn innan samtaka sjá um málafærslu, en sum 

samtök hafa sérdeildir fyrir málafærslu. Þegar skipulagið er þannig verður 

málafærsla gjarnan eitthvað sem starfsfólk í öðrum deildum skilur lítið í og 

fjarlægð á milli starfsemi deildanna eykst (Hudson, 2002; 408).  

Skoska deild AI er ekki sérdeild heldur er það undirdeild í AI í Bretlandi 

og skrifstofan er fámenn og lítil. Af því leiðir að ekki er hægt að hafa sérdeild 

einungis fyrir málafærslu, heldur sér framkvæmdastjórinn um málafærslu, sem og 

aðrir starfsmenn, hver á sinn hátt og í samræmi við sitt starfssvið á skrifstofunni. 

Málafærslustarfið er hluti af starfi herferðarstarfsmanna. Ef skoska deildin væri 

stærri gæti hún haft einn starfsmann sem sæi einungis um málafærslu gagnvart 

þinginu. Það væri mun ákjósanlegra því að þá gæti sá starfsmaður myndað tengsl 

við aðila á skoska þinginu og stuðlað að sameiginlegum skilningi á málefnunum 

með aðilum frá skoska þinginu. Þetta veltur þó allt á því að til sé nógu mikið 

fjármagn til þess að hafa sérstakan starfsmann fyrir málafærslu (fulltrúi AI í 

Skotlandi, tölvupóstur til höfundar, 18.júlí, 2008). Íslandsdeild AI er einnig það 

fámenn að ekki er hægt að hafa sérdeild innan deildarinnar sem sér um 

málafærslu. Yfirleitt sér framkvæmdastjórinn um málafærslustarfið, en stundum 

sér formaðurinn um það (fulltrúi AI í Skotlandi, tölvupóstur til höfundar, 18.júlí 

2008). 

Sömu sögu má segja um Íslandsdeild AI sem er einnig svo fámenn að ekki 

er hægt að hafa sérdeild innan hennar sem sér um málafærslu. Yfirleitt sér 
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framkvæmdastjórinn um málafærslustarfið en stundum kemur það í hlut 

formannsins (fulltrúi Íslandsdeildar AI, (munnleg heimild, 2.júlí 2008)). Það er 

engin þörf á því að hafa sérdeild fyrir málafærslu hjá Íslandsdeild AI vegna þess 

að samfélagið er lítið og nándin milli aðila innan þess er mikil. Því er alveg nóg 

fyrir framkvæmdstjóra og formann Íslandsdeildarinnar að hringja eða senda 

tölvupóst til stjórnmálamanna eða ráðamanna, til þess að ná sambandi við þá 

(fulltrúi Íslandsdeildar AI, (munnleg heimild, 2.júlí 2008)). Einnig  geta 

starfsmenn AI í Skotlandi auðveldlega náð sambandi við ráðamenn og 

stjórnmálamenn, en það er vegna þess að stjórnsýslukerfið virkar þannig að 

þingmenn og ráðamenn eiga samkvæmt lögum að hitta utanaðkomandi aðila og 

hlusta á viðhorf þeirra og stjórnsýslukerfið er opið að þessu leyti (fulltrúi AI í 

Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 2008)). Þetta auðveldar allt málafærslustarf 

mjög mikið og enginn vafi leikur á því að AI deildirnar í þessum tveimur löndum 

eiga greiða leið að þingum og ríkisstjórnum innan ákveðinna marka þegar notaðar 

eru vissar samskiptaleiðir.    

Málafærsla sem ferli  

Málafærsla er ferli sem felur í sér ákveðin atriði sem eru nauðsynleg til þess að 

hún beri árangur. Í viðtölum við fulltrúa skosku og íslensku AI deildanna voru 

þeir spurðir hvort tilgangurinn með málafærslustarfi væri fjögur atriði sem SCVO 

hefur fjallað um. Hægt er að skipta tilganginum niður í nokkra þætti samkvæmt 

skoska ráðinu um sjálfboðasamtök (Scottish Council of Voluntary Organisations) 

og fulltrúar AI á Íslandi og Skotlandi svöruðu spurningum um fjóra þætti 

málafærslu. Niðurstöður beggja viðmælenda úr þeim spurningum voru á þá leið 

að í raun væri málafærslustarf ferli sem gæti falið í sér alla fjóra þætti. Þeir eru í 

fyrsta lagi að kynna samtökin og starfsemina og mynda samband við aðila sem 

vinna fyrir stjórnvöld; í öðru lagi að fræða þann sem verið er að leitast við að hafa 

áhrif á um vandamál í reglugerðum eða lögum. Í þriðja lagi getur tilgangurinn 

verið að biðja þann sem leitast er við að hafa áhrif á um að gera eitthvað sérstakt, 

eins og að skrifa undir áskoranir. Í fjórða lagi getur tilgangurinn verið að viðhalda 

og næra samband sem þegar hefur verið komið á fót.  
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a) Fyrsta þrepið í málafærslu er oft að kynna samtökin og starfsemi þeirra 

til þess að þingmenn og ráðamenn taki starf þeirra alvarlega. Félagasamtök starfa 

ekki í kyrrþey, a.m.k. ekki á Vesturlöndum, og eftir að þau hafa kynnt sig fyrir 

stjórnvöldum og stofnað til einhvers konar sambands við fulltrúa hins opinbera 

geta þau byrjað að koma sjónarmiðum sínum á framfæri.  

Íslandsdeild AI reynir að tryggja að allir alþingismenn séu upplýstir um 

áhyggjuefni og kröfur AI, m.a. með því að senda fréttatilkynningar og samantektir 

til þeirra (fulltrúi Íslandsdeildar AI, (munnleg heimild, 2.júlí 2008)). Skoska 

deildin sendir einnig reglulega sömu upplýsingar á alla þingmenn skoska þingsins 

(fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 2008)). AI eru vel þekkt 

mannréttindasamtök sem þurfa varla að kynna starfsemi sína og fulltrúar 

samtakanna þurfa því ekki mikið að kynna starfsemina samtakanna hvorki á 

Íslandi né í Skotlandi.  

b) Þegar félagasamtök sjá einhverja vankanta á reglugerðum eða lögum 

getur tilgangur málafærslunnar verið að fræða þann sem verið er að leitast við að 

hafa áhrif á um þessi vandamál ef þau heyra undir hans eða hennar ábyrgðarsvið 

eða hugðarefni. AI í Skotlandi vinnur bæði að málefnum í eigin landi og í öðrum 

löndum, en skoska deild AI hefur m.a. einnig beitt sér gegn of víðtækri notkun á 

rafbyssum í Skotlandi (AI. e.d. i)). 

c) Þegar farið er á fund þingmanna er nauðsynlegt að vera vel undirbúinn 

og hafa eitthvað raunhæft með í farteskinu til þess að biðja hann eða hana um að 

gera, eins og að skrifa undir áskoranir. Það er ekki mjög gagnlegt að hitta 

þingmann bara til þess að segja honum frá stöðu mannréttinda í heiminum vegna 

þess að slíkt ber ekki nógu góðan árangur. Nauðsynlegt er að hafa eitthvað 

raunhæft með í farteskinu til þess að biðja hann eða hana um að gera, t.d. að skrifa 

undir áskoranir. Tilgangurinn með málafærslu er að reyna að fá þann sem verið er 

að leitast við að hafa áhrif á, til að gera eitthvað sérstakt. Fulltrúi skosku deildar 

AI var þeirrar skoðunnar og hann lagði áherslu á að það sem verið væri að biðja 

um væri eitthvað sem væri innan valdsviðs þess einstaklings sem verið er að reyna 

að hafa áhrif á. Þingmenn vilja taka að sér verkefni ef þeir sjá að raunhæft sé að 

það gagnist þeim í starfi þeirra vegna þess að þeir kunna vel að meta það að fá 
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hugmyndir frá öðrum aðilum í þjóðfélaginu (fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg 

heimild, 25.apríl 2008)).  

d) Eftir að búið er að koma á fót sambandi við einstaklinga sem starfa fyrir 

hið opinbera þarf að hlúa að þeim svo að þau gagnist í málafærslustarfinu. 

Viðhald sambanda við aðila innan opinbera geirans er þó ekki alveg eins í báðum 

löndunum vegna þess að Íslandsdeild AI leitast ekki við að viðhalda  sambandi 

við einstaka þingmenn vegna þess að það gæti virkað sem slagsíða við ákveðna 

stjórnmálaflokka (fulltrúi Íslandsdeildar AI, (munnleg heimild, 2.júlí 2008)). 

Frekar er um að ræða samband við alla þingmenn. Skoska deildin hefur stundum 

samband við einstaka þingmenn í skoska þinginu og biður þá um að koma fram 

með fyrirspurnir á þinginu (fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 

2008)).  

Kostir málafærslustarfs 

Skoska þingið gaf út handbók um þátttöku í starfsemi þingsins árið 2004. Í henni 

er fjallað um hina ýmsu kosti sem samvinna almennings og þriðja geirans hefur í 

för með sér. Meðal þeirra kosta sem minnst er á er að þátttaka almennings og 

þriðja geirans eykur við þekkinguna sem er fyrir hendi til þess að hægt sé að 

notast við sérfræðiþekkingu við löggjöf og stefnumótun. Ekki er hægt að ætlast til 

þess að þingmenn og starfsfólk skoska þingsins hafi viðamikla þekkingu á öllum 

málefnum og þekking annarra aðila í samfélaginu er því kærkomin viðbót.  Þar að 

auki nýtur sú löggjöf, sem samin hefur verið með tilliti til almennings og þriðja 

geirans, meiri stuðnings meðal íbúa landsins vegna þess að líklegra er að tekið sé 

tillit til aðstæðna og viðhorfa almennra borgara. Þrátt fyrir að viðhorf almennings 

og þriðja geirans stjórni ekki ákvörðunum hins opinbera algjörlega styrkja 

samskiptin sambandið á milli áður nefndra aðila. Við þetta má bæta að þeim mun 

oftar sem jákvæð samskipti eiga sér stað á milli hins almenna borgara og þriðja 

geirans, þeim mun jákvæðari ímynd er dregin upp af þingum.  

Aðgangur að skoska þinginu hefur líka fræðsluhlutverk og fólk fræðist um 

starfsemi þingsins í gegnum þátttökuna. Til langs tíma litið getur þetta aukið 

pólitískt læsi fólks í Skotlandi og það getur aukið gæði samskipta og umræðna á 

milli stjórnmálamanna og hins almenna borgara (the Scottish Parliament, 2004; 
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6). Það er því til mikils að vinna, stjórnmálamenn geta tekið upplýstari ákvarðanir 

og almenningur og fulltrúar úr þriðja geiranum fræðast um starfsemi þingsins og 

fá að koma viðhorfum sínum á framfæri.  

4.2.  Þriðji geirinn á Íslandi 

Frjáls félagasamtök sett í sögulegt samhengi 

Það var að hluta til skortur á þjónustu á vegum stjórnvalda sem gerði það að 

verkum að þörf skapaðist fyrir frjáls félagasamtök á nítjándu og tuttugustu 

öldinni. Mörg félagasamtök voru stofnuð til þess að sinna félagslegri þjónustu og 

heilbrigðiseftirliti vegna þess að almenningi fannst nauðsynlegt að grípa til sinna 

ráða til þess að bæta þjóðfélagið. Á þriðja áratug tuttugustu aldar voru það 

sjálfboðasamtök sem ráku langflestar stofnanir og fyrirtæki sem sáu um félagslega 

þjónustu og heilbrigðiseftirlit. Þessi samtök byggðust á sjálfboðavinnu og 

lýðræðishugsjónum en þau fengu þó fjárstyrki frá stjórnvöldum. Þar að auki voru 

það aðallega konur sem sýndu þá framtaksemi að stofna félög til að sjá um 

félagslega þjónustu. Fólk stofnaði einfaldlega félög til þess að huga að fátækum, 

gömlum og veikum í samfélaginu þegar stjórnvöld gerðu ekki nægar ráðstafanir. 

Þessi samtök voru vísir að félags- og heilbrigðisþjónustu stjórnvalda, sem tóku við 

mörgum verkefnum sem samtök höfðu sinnt árið 1947, en þó ekki öllum. Mörg 

félagasamtök héldu striki sínu og héldu áfram með starfsemi sína (Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2006;200). Dæmi um slík félagasamtök eru góðgerðarfélagið 

Hringurinn, Thorvaldsensfélagið og Bindindisfélagið Hvítabandið. Enn fleiri 

dæmi um félagasamtök sem sinna mannúðar- og umhverfismálum eru 

Öryrkjabandalagið og Landsvernd. Í dag vinna félagasamtök á sviði velferðarmála 

og stjórnvöld mikið saman og algengasta rekstrarform elliheimila er t.d. 

sjálfseignarstofnanir, en þær falla einnig undir þriðja geirann (Steinunn 

Hrafnsdóttir, í prentun).  

Þrískipting valdsins og hlutverk hins opinbera 

Á Íslandi, eins og í öðrum lýðræðissamfélögum, er valdið þrískipt (Páll 

Hreinsson, 1994;43). Alþingi hefur löggjafarvald, og stjórnsýslan eða 

ríkisstjórnin, einnig nefnt hið opinbera, hefur framkvæmdavald og hefur einnig 

það hlutverk að taka ákvarðanir. Stjórnvöld bera einnig ábyrgð á því að stuðla að 



 

 

46 

viðhaldi og framgangi laganna (Forsætisráðuneytið, 1999;67). Hlutverk dómstóla 

felst í því að kanna hvort stjórnvaldsákvarðanir eru ómálefnalegar eða rangar 

(Forsætisráðuneytið, 1999;65). 

Aðspurðir um hlutverk ríkisstjórnarinnar og þingsins svaraði fulltrúi 

Íslandsdeildar AI því að ríkisstjórnin stýri landinu og setji stefnu um hvað gera 

skuli í málefnum samfélagsins. Alþingi setur lög sem ríkisstjórnin framfylgir svo 

og  almenningur lýtur. Alþingi og ríkisstjórn sjá um að stýra landinu og hlutverk 

Alþingis og ríkisstjórnarinnar eru vel skilgreind, þ.e. að sjá um lagasetningar og 

að stjórna landinu. Hlutverk félagasamtaka í samfélaginu er ekki eins vel 

skilgreint samanborið við hlutverk ríkisstjórnarinnar og þingsins vegna þess að 

félagasamtakaflóran er svo gífurlega mikil og málefnin sem fjallað er um eru af 

ýmsum toga. Þeir sem eru kosnir í ríkisstjórn eru fulltrúar alls almennings í 

landinu, en fulltrúar frjálsra félagasamtaka eru ekki fulltrúar nema hluta 

almennings, auk þess sem frjáls félagasamtök hafa ekki völd til að taka 

grundavallarákvarðanir (fulltrúi Íslandsdeildar AI, (munnleg heimild, 2.júlí 

2008)). 

Íslenski þingmaðurinn svaraði því til þegar hann var spurður um hlutverk 

ríkisstjórnarinnar og Alþingis að Alþingi væri löggjafarvaldið og ríkisstjórnin 

framkvæmdavaldið og að hún sæki umboð sitt til Alþingis. Frjáls félagasamtök 

eru sjálfstæð samtök í samfélaginu sem stofnuð eru til þess að hlúa að hinum 

ýmsu málefnum eða hagsmunagæslu. Allir þessir pólitísku leikmenn mætast þó í 

samfélaginu og það er mjög mikilvægt fyrir opin, valddreifð og fjölþátta 

þjóðfélög. Í lýðræðisríkjum leika félagasamtök mjög mikilvægt hlutverk að því 

leyti að þau gefa almenningi tækifæri til þess að taka þátt í hugsjóna- , málefna- 

og hagsmunabaráttu og hafa áhrif. Frjáls félagasamtök eru óneitanlega stór hluti af 

hinu skipulagða samfélagi sem við búum í. Hægt er að tala um þau sem fimmta 

valdið á sama hátt og hægt er að tala um fjölmiðlana sem fjórða valdið í 

samfélaginu. Þau hafa þó ekki formlegt vald heldur áhrifavald (íslenski 

þingmaðurinn, (munnleg heimild 11.júlí 2008)). Viðhorf hans er áhugavert að því 

leyti að það einkennist af ný frjálslyndri stofnanahyggju (e. neoliberal 

insititutionism), sem er angi af frjálslyndu stefnunni, en er einnig markað af hinum 

hefðbundnu kenningum um þrískiptingu valdsins.  
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Lagafrumvörp eru samin í stjórnarráðinu og svo eru þau send til Alþingis 

þar sem þau eru annað hvort samþykkt eða ekki. Á Norðurlöndunum eru 

starfræktar lagaskrifstofur sem fara yfir lagafrumvörp áður en fjallað er um þau á 

þingum. Tilgangurinn er að athuga hvort einhverjir lagatæknilegir hnökrar séu á 

frumvörpunum eða hvort þau séu í samræmi við ákvæði stjórnarskrár ríkjanna. Á 

Íslandi er ekki til slík skrifstofa og heldur ekki lagaráð, en skrifstofur af þessu tagi 

eru venjulega starfræktar af dómsmálaráðuneytum.  Tilvist og starfsemi þessara 

skrifstofa á Norðurlöndunum kemur í veg fyrir að gölluð lagafrumvörp verði að 

lögum í þingunum (Forsætisráðuneytið, 1999;72-73). Ef slík skrifstofa væri sett 

upp á Íslandi myndi það hjálpa til við að fylgjast með því að lagafrumvörp væru í 

samræmi við lagaákvæði  stjórnarskrárinnar.  

Lagaleg hlið frjálsra félagasamtaka á Íslandi 

Í félagarétti er lögð áhersla á að fólk hafi val um það hvort það tekur þátt í 

almennum félögum. Rétturinn til að mynda félög er stjórnarskrárvarinn, þ.e. í 

1.mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar.  Ákvæðið er  svohljóðandi: 

Rétt eiga menn á að stofna félög í sérhverjum löglegum 

tilgangi, þar með talin stjórnmálafélög og stéttarfélög, án þess að 

sækja um leyfi til þess. Félag má ekki leysa upp með ráðstöfun 

stjórnvalds. Banna má þó um sinn starfsemi félags sem er talið hafa 

ólöglegan tilgang, en höfða verður þá án ástæðulausrar tafar mál gegn 

því til að fá því slitið með dómi (Áslaug Björgvinsdóttir, í prentun).  

Þetta er nefnt jákvætt félagafrelsi. Almenn félög njóta sjálfræðis í sínum 

málum hvað varðar skipulag og starfsemi þeirra, en því eru þó mörk sett í lögum 

um einstök félagaform. Almenn félög mega t.d. sjálf ákveða hver markmiðin eru 

með starfseminni.   

Auk félagafrelsis nýtur almenningur einnig funda-, skoðana- og 

tjáningarfrelsis. Þetta er grundvöllur fyrir því að hægt sé að stofna félög í 

lögmætum tilgangi, eins og tekið er fram í 74.gr. stjórnarskrárinnar um 

félagafrelsi (Steinunn Hrafnsdóttir, í prentun).  
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Tvær reglur má telja til hornsteina íslenskrar stjórnsýslu og það eru 

lögmætisreglan og reglan um málefnaleg sjónarmið. Einungis málefnaleg 

sjónarmið teljast lögmæt. Þegar framkvæmt er mat á því hvort sjónarmið séu 

málefnaleg, er athugað hvort matið hafi verið framkvæmt samkvæmt 

lagaákvæðum eða hvort matið hafi verið byggt á sjónarmiði sem er ekki nefnt í 

lagaákvæðum. Mat á þessu verður að vera byggt á lögum (Forsætisráðuneytið, 

1999;24). Almennt eru þau sjónarmið sem hafa þann tilgang að vernda 

mannréttindi talin málefnaleg og Íslandsdeild AI fer eftir ákvæðum fjölþjóðlegra 

mannréttindasamninga og hinni almennu mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna. Samtökin þurfa því ekki að sannfæra stjórnvöld um að sjónarmið sem 

eiga að vernda mannréttindi séu málefnaleg og það ætti að auðvelda samtökunum 

starf sitt að einhverju leyti. Samkvæmt lögmætisreglunni eiga 

stjórnvaldsákvarðanir að vera í samræmi við lög og lagaákvæði (Páll Hreinsson, 

1994;147). Á Íslandi er því notast við mannréttindaákvæði í stjórnarskrá Íslands, 

fjölþjóðlegum mannréttindasamningum og mannréttindasáttmála Evrópu sem 

hefur lagagildi á Íslandi (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.b)).  

Árið 1995 voru settar strangari reglur til verndar mannréttindum en þær 

sem leiða af lögmætisreglunni. Í VII. kafla stjórnarskrárinnar, þ.e. í 

stjórnskipunarlögum 97/1995, er mælst fyrir um að skerðing á athafnafrelsi manna 

og mannréttindum verði að eiga uppruna sinn hjá Alþingi en ekki í þegar hann var 

spurður um hlutverk ríkisstjórnarinnar og Alþingis reglugerðum eða öðrum 

stjórnvaldsfyrirmælum (Forsætisráðuneytið, 1999;67). Mannréttindasamtök á 

Íslandi hafa því frekar góð starfsskilyrði, a.m.k. hvað varðar að hafa áhrif á 

ríkisstjórnir.   

Skattaumhverfi frjálsra félagasamtaka á Íslandi er frekar óhagstætt í 

samanburði við  í Bretlandi. Þegar fyrirtæki gefa fjármuni til góðgerðarfélaga (e. 

charities), þá þurfa þau ekki að borga skatt af því, hvort sem um háa eða lága 

upphæð er að ræða, svo lengi sem þau hafa ekki annan ávinning af því en 

einfaldlega það að gefa af sér (HM Treasury. Home Office, 2004; 3- 4). Á Íslandi 

hafa fyrirtæki einungis leyfi til þess að draga 0,5% af framlögum sínum til 

góðgerðar- og líknarfélaga frá skatti og einstaklingar hafa alls ekki leyfi til þess. 

Árið 2004 var þar að auki samþykkt á Íslandi að skylt væri að borga erfðaskatt 
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þegar fólk gefur til líknarfélaga og hafa mannúðarsamtök barist fyrir breytingum á 

þessu fyrirkomulagi en sú barátta hefur ekki skilað sér. Þetta skattaumhverfi veitir 

félögum ekki mikinn stuðning en taka þarf fram að ekki hafa verið gerðar úttektir 

á annars konar stuðningi ríkisins við félagasamtök, svo sem fjárstyrkjum, þannig 

ekki er unnt að draga fullgilda niðurstöðu af þeim upplýsingum sem til eru árið 

2008 (Steinunn Hrafnsdóttir, í prentun).  

Fjölmörg samtök þiggja fjárstyrki frá hinu opinbera. Ekki virðast þó vera 

til neinar reglur um styrkveitingar til félagasamtaka, þ.e.a.s. það er óljóst hvernig 

teknar eru ákvarðanir um hvaða samtök fá styrki. Það er nauðsynlegt að 

framkvæma úttekt á því til þess að skýra stefnu stjórnvalda um frjáls 

félagasamtök, en það myndi vera einn liður í því. (Steinunn Hrafnsdóttir, í 

prentun). Það kom þó fram í Stefnumiðum Íslands í þróunarsamvinnu fyrir árin 

2005-2009 að stefnt er að því að ,,móta stefnu og þróa heildarreglur vegna 

samstarfs og stuðnings við félagasamtök.“ Það má því vænta heildarstefnu fyrir 

félagasamtök (Utanríkisráðuneytið, 2005;30).  

Stefnumótun og framkvæmdir stjórnvalda gagnvart frjálsum félagasamtökum  

Ljóst er að mikill vilji er fyrir hendi til þess að hafa samvinnu og samráð á milli 

hins opinbera og þriðja geirans. Þar hefur þó ekki verið gerð heildræn 

stefnumótun um frjáls félagasamtök á Íslandi, og á það bæði við um staðbundin 

eða alþjóðleg samtök (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008; 389). Það hefur þó verið 

unnið að stefnumótun um félagasamtök sem veita neyðar- og mannúðaraðstoð. 

Verklagsreglurnar nefnast Verklagsreglur samstarfs utanríkisráðuneytisins við 

frjáls félagasamtök vegna neyðar- og mannúðaraðstoðar og lokið var við þær í 

febrúar 2008 (Utanríkisráðuneytið, 2008). Utanríkisráðuneytið hefur sett sér það 

sem markmið að móta stefnu og heildarreglur vegna samstarfs og stuðnings við 

félagasamtök fyrir árið 2009 og árin 2008 og 2009 eru því spennandi tímar fyrir 

frjáls félagasamtök á Íslandi (Utanríkisráðuneytið, 2005;30).  

Það hafa ekki verið gerðar miklar rannsóknir um samvinnu og samráð við 

frjáls félagasamtök á Íslandi og það er heldur ekki til nógu mikið af tölulegum 

upplýsingum (Steinunn Hrafnsdóttir, í prentun). Það er því ljóst að tengsl þriðja 

geirans og hins opinbera á Íslandi eru að vissu leyti óplægður akur fyrir 
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fræðimenn. Nýlegustu tölur frá hagstofunni um fjölda félagasamtaka og 

sjálfseignastofnana voru frá árinu 2006. Árið 2006 voru 19.850 félagasamtök og 

sjálfseignastofnanir á Íslandi og árið 2005 voru þau 19.097 (Hagstofa Íslands, 

e.d.). Þessar tölur eru þó ekki alveg áreiðanlegar vegna þess að það er ekki skylda 

að skrá öll félög hjá Fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra (Fyrirtækjaskrá 

Ríkisskattstjóra, tölvupóstur til höfundar, 1.september, 2008).  

Árið 1998 hélt þáverandi utanríkisráðherra, Halldór Ásgrímsson ræðu í 

tilefni af fimmtíu ára afmæli mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. Þar 

sagði hann að ríkisstjórnin hafi lagt sig fram við að efla samstarf við frjáls 

félagasamtök á Íslandi á sviði mannréttindamála. Liður í því hafi verið að styðja 

fjárhagslega við félagasamtök og taka viðhorf þeirra með í myndina við 

stefnumótun.  Gerður var samstarfssamningur við Mannréttindaskrifstofu Íslands 

og Mannréttindastofnun Háskóla Íslands. Þar að auki fékk UNIFEM hærri 

fjárstyrki frá hinu opinbera (Steinunn Hrafnsdóttir, í prentun). Þetta sýnir að vilji 

var fyrir hendi til að styðja við frjáls félagasamtök (Steinunn Hrafnsdóttir, í 

prentun). Það heyrast því alltaf gagnrýnisraddir í samfélaginu þegar teknar eru 

ákvarðanir um fjárveitingar til félagasamtaka því að sjaldnast eru allir á eitt sáttir. 

Fyrir árið 2008 fékk Mannréttindaskrifstofan 10 milljónir óskilyrt af fjárlögum 

þingsins og var tekin ákvörðun um fjárveitinguna á Alþingi.  

Frá árinu 2003 hefur verið starfandi samstarfshópur frjálsra félagasamtaka 

sem nefnist Samstarfshópur íslenskra mannúðarsamtaka í alþjóðlegu hjálparstarfi 

og þróunarsamvinnu. Samstarf félagasamtaka á sér nokkuð langa sögu en 

hópurinn var formlega stofnaður árið 2006. Meðlimir samstarfshópsins eru 

samtökin ABC barnahjálp, Barnaheill, Hjálparstarf kirkjunnar, Rauði kross 

Íslands, Kristniboðssambandið, SOS barnaþorpin, UNICEF, og UNIFEM. Ekki er 

um að ræða formleg samtök heldur óformlegt samstarf vegna þess að ef hópurinn 

hefði stofnað samtök hefði þurft að ráða starfsmann til að sinna starfinu. Meðlimir 

samstarfshópsins senda upplýsingar sín á milli og hafa samstarf, t.d. um ritun 

umsagna. Meðlimir samstarfshópsins fræða einnig hvert annað um málefni frjálsra 

félagasamtaka á Íslandi og halda ráðstefnur. Markmið samstarfshópsins er að 

styrkja stöðu samtakanna sem eru í hópnum í samskiptum við hið opinbera, að 

styrkja stöðu samtakanna og auka sýnileika þeirra í íslenskri þróunarsamvinnu. 



 

 

51 

Þetta hefur tekist nokkuð vel vegna þess að árið 2008 fékk samstarfshópurinn 

fastan fulltrúa í nefnd um neyðar- og mannúðaraðstoð hjá Utanríkisráðuneytinu. 

Þessi nefnd gegnir ráðgefandi hlutverki um framlög til frjálsra félagasamtaka og 

hún hefur m.a. tekið þátt í því að móta verklagsreglur samstarfs 

utanríkisráðuneytisins við frjáls félagasamtök vegna neyðar- og 

mannúðaraðstoðar (Helga Þórólfsdóttir (munnleg heimild 11.ágúst 2008)), 

(Samstarfshópur íslenskra mannúðarsamtaka í alþjóðlegu hjálparstarfi og 

þróunarsamvinnu, 2008;2), (Utanríkisráðuneytið, 2008).  

Utanríkisráðuneytið hefur aukið við samstarf við frjáls félagasamtök á 

sviði þróunarstarfs frá því á árinu 2005 í gegnum Þróunar- og samvinnustofnun 

Íslands og þau gegna mikilvægu hlutverki í þróunarsamvinnu Íslands. Gott 

samstarf hefur þá kosti í för með sér að stjórnvöld hafa notið góðs af reynslu og 

þekkingu félagasamtaka. Aukin framlög hins opinbera til þróunarsamvinnu eru 

liður í auknu samstarfi við frjáls félagasamtök. ÞSSÍ hefur það hlutverk að starfa 

með félagasamtökum að framkvæmd þróunarverkefna með langtíma uppbyggingu 

í huga. Utanríkisráðuneytið gerir kröfur um að framlögin séu nýtt á skilvirkan og 

markvissan hátt. Samdar hafa verið verklagsreglur um stuðning og samstarf við 

frjáls félagasamtök hvað varðar verkefni á sviði þróunarsamvinnu og neyðar- og 

mannúðaraðstoðar (Utanríkisráðuneytið, e.d. b)). Árið 2004 ákváðu íslensk 

stjórnvöld að auka framlög sín til þróunarsamvinnu úr 0,19% árið 2004 í 0,35% 

árið 2009 sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Framlögin eru hækkuð í þrepum 

og á þennan hátt sýna stjórnvöld að þau eru ákveðin í því að vinna enn frekar að 

framgangi þúsaldarmarkmiða Sameinuðu þjóðanna (Utanríkisráðuneytið, 

2005;12).  Í þeim er m.a. stefnt að því að eyða fátækt og hungri, og tryggja að öll 

börn fái að ganga í grunnskóla (Utanríkisráðuneytið, 2005;11). 

Samskipti frjálsra félagasamtaka sem starfa á alþjóðavettvangi eru að 

miklu leyti við Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ), sem er sjálfstæð 

ríkisstofnun sem heyrir undir utanríkisráðuneytið. ÞSSÍ  hefur gert 

samstarfssamninga við ýmis félagasamtök eins og t.d. Rauða kross Íslands, 

Hjálparstarf kirkjunnar, Alþýðusamband Íslands, ABC–hjálparstarf og fleiri 

samtök. Samstarfið grundvallast af því að félagasamtök taka að sér afmörkuð 

verkefni í samstarfslöndum stofnunarinnar. Íslensk stjórnvöld hafa lýst því yfir að 
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stefna þeirra sé að efla samstarf við frjáls félagasamtök sem sérhæfa sig í að starfa 

á ófriðarsvæðum. Enn fremur hyggjast stjórnvöld starfa með frjálsum 

félagasamtökum í því að efla umræðu um þróunarmál. Það er því ljóst að samstarf 

ríkisins og frjálsra félagsamtaka eykur þekkingu bæði hins opinbera og þriðja 

geirans og að þekking og reynsla frjálsra félagasamtaka er afar gagnleg og 

verðmæt í augum hins opinbera (Steinunn Hrafnsdóttir, í prentun). 

Árið 2006 var samþykkt útvistunarstefna ríkisins en hún felur það í sér að 

ýmis þjónusta er boðin út til þess að efla samkeppni, stuðla að nýsköpun á 

þjónustumarkaði, auka hagkvæmni í rekstri og auka fjölbreytni. Einnig er talið að 

útvistun verkefna geti leitt til betri þjónustu. Þetta er viss nýskipan í ríkisrekstri. Á 

hverju ári hyggst fjármálaráðuneytið gera úttekt á framgangi útvistunarstefnunnar 

og ef tekið er mið af úttekt OECD um útvistun OECD-ríkja er Ísland fyrir miðju 

sem gefur í skyn að íslenska ríkið geti enn um sinn haldið áfram að bjóða út 

þjónustu til þriðja geirans (Eva Þengilsdóttir, í prentun). Þetta eykur til muna þau 

tækifæri sem félagasamtök á Íslandi fá til þess að taka að sér þjónustuverkefni 

fyrir ríkið. Vissulega eru þetta góð tækifæri fyrir þau samtök sem hafa verið að 

sinna þeirri þjónustu sem boðin er út, þar sem stjórnvöld auka framlög til 

félagasamtaka sem taka að sér þjónustuna, en það er líka hætta sem fylgir þessu. 

Íslensk félagasamtök eiga það á hættu að láta stjórnast meira af hinu opinbera 

heldur en grasrótarstarfinu og stefnu samtakanna.  

Þó að samskipti þriðja geirans og hins opinbera séu mestmegnis jákvæð á 

Íslandi getur ríkt spenna og tortryggni á milli áður nefndra aðila. Þetta hefur 

einkum gerst í sambandi við umhverfismál, en árið 2006 áttu sér stað deilur á 

milli Landverndar og stjórnvalda um hvalveiðar.  Það er kannski minnisstæðara að 

almenningur og umhverfissamtök á Íslandi stóðu fyrir mótmælum við 

Kárahnjúkavirkjun, en það breytti samt ekki ákvörðun stjórnvalda um að halda 

áfram með virkjanaáætlanir (Steinunn Hrafnsdóttir, í prentun).   Stjórnvöld og 

félagasamtök eru því ekki alltaf sammála og málefnabaráttan ber ekki alltaf 

tilætlaðan árangur.  
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4.3.  Þriðji geirinn í Skotlandi 

Stjórnarfar í Skotlandi 

Skotland er land innan ríkis, Bretlands, og hefur ekki sjálfstæðan fulltrúa í 

Sameinuðu þjóðunum (Keating, 2005;1). Stjórnsýslukerfið í Skotlandi er 

óhefðbundið og nýlegar breytingar á því hafa gert það að verkum að þriðji geirinn 

hefur nokkuð greiðan aðgang að skoska þinginu. Skotland fékk heimastjórn árið 

1998 (Scotland Act of 1998) og sitt eigið þing árið 1999. Skoska ríkisstjórnin 

hefur völd yfir þeim málaflokkum sem falla undir heimastjórn, svo sem menntun 

og sjálfboðageiranum. Þingið í Westminister, London, sér ennþá um t.d. 

varnarmál, utanríkismál, þjóðaröryggi og efnahagsmál sem varða vernd á 

mörkuðum Bretlands (Keating, 2005; 21). Skotland hefur því breyst talsvert 

undanfarin níu ár en þau málefni sem liggja við hjartarætur fullveldis eru ennþá í 

höndum stjórnvaldanna í London. 

Áður en Skotland fékk heimastjórn hafði Skotland ekki sitt eigið þing og 

það voru of fáir pólitískir fulltrúar, að mati margra, sem töluðu máli Skotlands í 

breska þinginu. Þetta gerði það að verkum að  tengslanet sem kallað var ,,Civic 

Scotland“ var myndað af stéttafélögum, kirkjum, sveitastjórnum, sjálfboðahópum, 

og hluta af samfélagi smárra fyrirtækja. Vilji var fyrir hendi að koma á nýjum 

aðferðum til að semja reglugerðir og nýju sambandi á milli ráðamanna og 

almennra borgara. Þetta var liður í umræðunni um heimastjórn. Félagasamtök 

tóku því þátt í umræðum um heimastjórn áður en henni var komið á (Keating, 

2005;15). Borgaralegt samfélag í Skotlandi hefur því verið mjög virkt og öflugt 

vegna þess að það var þörf í samfélaginu fyrir aukið samstarf við hið opinbera. 

Mjög mikilvægt er að gera greinarmun á skosku ríkisstjorninni (e. Scottish 

Executive) og skoska þinginu (e. Parliament of Scotland). Í henni eru þeir 

stjórnmálaflokkar sem bera sigur af hólmi í kosningum, ásamt opinberum 

starfsmönnum. Ríkisstjórnin semur langflest lagafrumvörp og hún verður að gera 

skoska þinginu grein fyrir störfum sínum (SCVO, e.d. d)).  

Það er hlutverk skoska þingsins að fara ofan í kjölinn á starfsemi 

ríkisstjórnarinnar, koma með tilmæli, breyta og kjósa um löggjöf. Í þinginu eru 
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þingmenn frá öllum þeim stjórnmálaflokkum sem kosið var um í kosningum sem 

hafa ekki ráðherra í sínum flokkum. Skoska þingið er ábyrgt gagnvart íbúum 

Skotlands (SCVO, e.d. d)).  

Sjálfboðageirinn í Skotlandi 

Þar sem þriðji geirinn, nefndur sjálfboðageirinn í Skotlandi, er undir stjórn 

stjórnvalda í Skotlandi en ekki á Englandi er nándin meiri nú en fyrir 1999 hvað 

varðar samvinnu félagasamtaka og skoska þingsins (Keating, 2005;78). Eftir 

uppbyggingu skoska þingsins í Edinborg hafa félagasamtök átt auðveldara með að 

hafa áhrif á ákvörðunartöku innan þingsins. Það er ekki einungis vegna þess að 

þingið er nær fólki en áður, heldur einnig vegna þess að innbyggt er í starfsemi og 

jafnvel líka byggingu þingsins að skoska þingið skuli vera opið fyrir áhrifum frá 

almenningi, bæði einstaklingum og félagasamtökum og almennt hlýlegt og 

aðgengilegt (fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 2008)). Þar sem 

þingmenn geta ekki verið sérfræðingar í öllu var talið að þriðji geirinn myndi 

gegna mikilvægu hlutverki við að sjá þingmönnum fyrir sérfræðiþekkingu í hinum 

ýmsu málefnum og að þingmenn myndu geta nýtt sér þessa þekkingu í starfi sínu 

(Keating, 2005;251). Þetta opnar þingheim fyrir félagasamtökum og gefur þeim 

tækifæri og í raun setur þetta þau í góða stöðu í samskiptum sínum við stjórnvöld.  

Hagsmunahópar um efnahagsmál og stéttarfélög  hafa náin tengsl við 

ríkisstjórnina og ríkisstjórnin ráðgast við þá reglulega.  Sjálfboðasamtök og 

baráttu- og  herferðarsamtök  hafa meiri samskipti við skoska þingið og nefndir 

þess vegna þess að þau fá meiri áheyrn þar. Skoska þingið hefur 129 þingmenn og 

sérhæfðar nefndir sem fjalla um hin ýmsu málefni og það hentar afar vel fyrir 

sjálfboðasamtök og baráttu samtök (Keating, 2005;82).  

Sjálfboðageirinn og regnhlífarsamtök 

Regnhlífarsamtökin utan um sjálfboðageirann nefnast Scottish Council of 

Voluntary Organisations og innan þeirra samtaka eru 1200 samtök og staðbundin 

ráð (e. local Councils) sem bjóða upp á sjálfboðavinnu (Keating, 2005;78). SCVO 

voru stofnuð árið 1939. 
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Sjálfboðageirinn fær aðgang að stjórnvöldum í gegnum SCVO og 

samtökin veita frjálsum félagasamtökum einnig þjónustu, stuðning og ráðgjöf. 

SCVO hefur það að markmiði m.a. að byggja upp hæfni sjálfboðasamtaka með 

því að auka styrkveitingar til þeirra og minnka takmarkanir í formi reglugerða sem 

hvíla á þeim. Samtökin styðja einnig við einstaklinga sem vilja beita sér gagnvart 

stjórnvöldum (Scottish council for voluntary organisations, e.d. a)).  

Ein deild innan SCVO sem nefnist Reglu- og þingþjónustan (e. the Policy 

and Parliamentary service) sem veitir fulltrúum innan sjálfboðageirans 

mikilvægar upplýsingar um hvernig sjálfboðageirinn getur tekið þátt í hinu 

pólitíska ferli og komið sjónarmiðum sínum á framfæri. Starfsmenn innan 

þessarar deildar sem vinna við að þróa reglur (e. policy development), samræma 

reglur (e. policy co-ordination) og halda utan um upplýsingar um þingið. Fulltrúar 

SCVO leita reglulega ráða hjá sjálfboðageiranum til að fullvissa sig um að sú 

afstaða sem SCVO tekur endurspegli hugðarefni sjálfboðageirans (SCVO, e.d. 

b)). Það er hlutverk stefnumótunarnefndarinnar (e. policy committee) að ráðfæra 

sig við sjálfboðageirann í Skotlandi áður en stefnan er mótuð og síðan kemur 

nefndin sjónarmiðum sjálfboðageirans á framfæri í skoska þinginu, ríkisstjórninni 

og meðal staðaryfirvalda, einkageiranum og meðal almennings.   Það má því segja 

að SCVO sé rödd sjálfboðageirans í Skotlandi. (SCVO, e.d. c)). Sjálfboðasamtök 

eiga þátt í almennri stefnumótun innan þesara regnhlífarsamtaka. 

Önnur regnhlífarsamtök fyrir málafærslustarf eru ,,Association for Scottish 

Public Affairs“, (ASPA). Þetta eru samtök sem sameina aðila úr einkageiranum, 

opinbera geiranum og sjálfboðageiranum. Þau tala svo einni röddu í samskiptum 

við aðrar stofnanir í samfélaginu og þar á meðal skoska þingið. Meðlimir ASPA 

geta stuðst við siðareglur samtakanna í málafærslustörfum sínum og vísað í þær.  

,,Public affairs“ er annað orðalag yfir málafærslustarf, og með því eiga samtökin 

við samskipti milli samtaka og kosinna fulltrúa skosku þjóðarinnar og annarra 

ráðamanna sem miðast við að hafa áhrif á reglugerðir hins opinbera. ASPA leggur 

áherslu á góðan skilning á hinu pólitíska umhverfi sem starfað er innan og að 

fylgjast með málefnum líðandi stundar til þess að hægt sé að vinna 

málafærslustarf á viðeigandi hátt hverju sinni og veita öðrum góða ráðgjöf 

(Association for Scottish Public Affairs, e.d.a)). Meðal meðlima í ASPA eru t.d.  
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samtökin Friends of the Earth, Clydesdale Bank, samtökin Help the Aged, og 

Royal Mail Group (SCVO, e.d. b)). Í siðareglum ASPA er fyrsta ákvæðið að 

meðlimir ASPA eiga að fylgja reglum sem skoska þingið setur um starfsemi 

þeirra. Meðlimum ber einnig að útvega skoska þinginu upplýsingar þegar beðið er 

um þær. Þessi tvö ákvæði ásamt fleirum eru skilyrði fyrir því að meðlimir fái 

aðgang að þinginu (SCVO, e.d. c)).  

Í handbók skoska þingsins um þátttöku í störfum þingsins sem beint er til 

þingmanna í nefndum er einnig fjallað um regnhlífarsamtök. Samskipti þriðja 

geirans og hins opinbera eru ekki bara einhliða, heldur hafa stjórnmálamenn líka 

samband við almenning og fulltrúa úr þriðja geiranum. Í handbókinni er 

þingmönnum í nefndum bent á að nýta sér regnhlífarsamtök til þess að fá 

viðbrögð við málefnum sem verið er að fjalla um í nefndunum. Auk þess sem 

hægt er að biðja um umsagnir um lagafrumvörp er einnig hægt að spyrjast fyrir 

um við hverja væri gott að tala til viðbótar. Þingmenn geta t.d. haft samband við 

Scottish council of voluntary organisations í þessum efnum. Samskiptin bera 

meiri árangur ef þau eru persónuleg en ekki of formleg (The Scottish Parliament, 

2004;8). Regnhlífarsamtök gagnast því bæði frjálsum félgasamtökum og 

fulltrúum hins opinbera. 

4.4. Mismunandi aðgengi frjálsra félagasamtaka að hinu 

opinbera  

Samskiptum þriðja geirans við hið opinbera má að vissu leyti skipta í tvo flokka; 

margræði og samráð. Hvor flokkur fyrir sig hefur útskýringargildi fyrir gagnsemi 

málafærslustarfs og hversu náin tengsl félagasamtaka eru við hið opinbera. Stefna 

félagasamtaka hefur töluverð áhrif á hvers konar málafærsluaðferðir eru valdar, 

hvort það eru aðferðir sem draga úr sjálfstæði samtakanna eða styðja við það. 

Fulltrúar í hverjum samtökum fyrir sig verða að taka ákvörðun um hvað er við 

hæfi hverju sinni.  

Hugtakið margræði felur í sér að margir hópar, eða félagasamtök, eru í 

samkeppni sín á milli um að hafa áhrif á stefnumótunarferli stjórnvalda. 

Stjórnvöld ákveða hvaða hópar eða samtök hafa áhrif og hlutverk þeirra í því ferli 

minnir á hlutverk dómstóla að því leyti. Oftast eiga hóparnir frumkvæði að 
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samstarfinu, en þeir taka litla ábyrgð á árangri þess. Þegar um margræði er að 

ræða, spretta upp umræður á milli hópanna, en hver hópur reynir að koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri við hið opinbera. Margir telja að farsælustu 

stjórnvaldsákvarðanirnar verði til undir þessum kringumstæðum, þ.e. þegar þessar 

umræður eiga sér stað.  Það skapast gremja þegar einn hópur hefur of mikla 

yfirburði í samanburði við hina hópana  en úr allri þessari fjölbreytni verður samt 

til málamiðlunarskipulag. Í margræðisskipulaginu hefur það verið gagnrýnt að 

fræðilega séð eiga allir hópar að geta haft áhrifavald, en staðreyndin er samt sú að 

hóparnir hafa mismikið vald. T.d. kunna AI og Rauði krossinn að hafa meira 

áhrifavald heldur en Félag einstæðra foreldra (Eva Þengilsdóttir, í prentun).  

 Dæmi um margræði er þegar frjáls félagasamtök sem eiga ekki fasta 

fulltrúa í stjórnvaldsnefndum, eins og t.d. AI, senda inn umsagnir um 

lagafrumvörp til Alþingis. Þá geta samtökin mögulega haft áhrif á stefnumótun, 

en þar sem fleiri samtök senda inn umsagnir, er ekki öruggt að umsögn AI hafi 

tilætluð áhrif. Kosturinn við margræði er að samtök sem beita 

málafærsluaðferðum sem falla undir margræði halda meira sjálfstæði sínu og 

stöðu sem óháð samtök gagnvart yfirvöldum frekar en þau samtök sem eru með 

fasta fulltrúa í stjórnvaldsnefndum. Margræði og málafærsluaðferðir sem falla 

undir það eru t.d. áskoranir til þinga (Evers og Laville, 2004;170-172). 

 Alyson Bailes hefur fjallað um málafærsluaðferðir frjálsra félagasamtaka 

og hún notast við hugtakið að nöldra (e. nag), til þess að lýsa því þegar samtök 

reyna að hafa áhrif á stjórnvöld til þess að þrýsta á reglugerðarbreytingar. 

Ef ,,nöldrið“ gengur vel geta félagasamtök stuðlað að því að reglugerðum verði 

breytt (Bailes, Alyson, JK, (munnleg heimild, 15. ágúst 2008)). Nöldurs aðferðir 

falla undir margræði. 
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Margræði:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samráð :  

 

SSS  

 

 

 

 

Hugtakið samráð felur í sér að málafærslustarf er unnið á skipulegan hátt 

og komið er á framfæri ýmsum hagsmunum í stefnumótunarferli stjórnvalda. 

Þegar um samráð er að ræða verða sum viðurkennd hagsmunasamtök formlegir 

þátttakendur í opinberri stefnumótun og þar af leiðandi mæta þeir reglulega á 

fundi með hinu opinbera. Þessu má einnig lýsa þannig að vissum samtökum er 

tryggður aðgangur að stefnumótunarferli hins opinbera með því að þau hafa fasta 

fulltrúa í stjórnvaldsnefndum (Eva Þengilsdóttir, í prentun). Þetta skipulag tíðkast 

á Íslandi á heilbrigðissviðinu, t.d. tilnefnir Ljósmæðrafélag Íslands tvo fulltrúa í 

Ljósmæðraráð og Stéttarfélag íslenskra félagsráðgjafa tilnefnir einn fulltrúa í 
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sérefræðinefnd skv nr. 555/1999 um sérfræðileyfi í félagsráðgjöf 

(Heilbrigðisráðuneytið, e.d. a)). Kostirnir við samráð eru að það getur tryggt fylgi 

ýmissa hagsmunasamtaka og aðildarsamtaka þeirra við stefnu stjórnvalda. Góður 

samstarfsgrundvöllur skapast til þess að huga að breiðari almenningshagsmunum, 

bæði af hálfu stjórnvalda og hagsmunasamtaka. Gallarnir sem nefndir hafa verið 

við samráð eru þeir að sum hagsmunasamtök hljóta þá viðurkenningu að vera í 

samráði við ríkisstjórnina, en önnur ekki. Með samráði geta skapast kerfi sem 

nefnast ,,járnþríhyrningar‘‘. Þeir eru tengslanet og náið samband embættismanna 

ráðuneyta, þingnefnda og hagsmunaaðila. Járnþríhyrningar geta haft töluverð áhrif 

og jafnvel haft stjórn á stefnumótun á stórum sviðum í samfélaginu (Eva 

Þengilsdóttir, í prentun). Það er þó spurning hvort járnþríhyrningar geti talist vera 

mjög neikvæðir vegna þess að innan þeirra skapast náin tengsl milli hins fulltrúa 

hins opinbera og frjálsra félagasamtaka sem gera fulltrúum hinna síðar nefndu 

kleift að hafa aukin áhrif.  

Þegar frjáls félagasamtök eiga formlegt samráð við hið opinbera er þeim 

tryggður umræðuvettvangur um stefnumótun hins opinbera. Það er þó ekki alltaf 

öruggt að tekið verði tillit til ábendinga þeirra. Það er þó alltaf viss hætta sem 

fylgir því að eiga formlegt samráð við hið opinbera. Frjáls félagasamtök geta 

sogast inn í starfsemi yfirvalda og farið að vanrækja upphaflega hlutverk sitt. Þar 

að auki eru fulltrúar frjálsra félagasamtaka í minnihluta þegar um samráð er að 

ræða. Þeir þurfa að koma sjónarmiðum samtakanna á framfæri jafnframt því að 

standa vörð um stefnu samtakanna til þess að tryggja að samtökin fari ekki að láta 

stjórnast af yfirvöldum. Þegar félagasamtök eru farin að starfa í samræmi við 

reglur og staðla stjórnvalda, eins og t.d. þegar þau gera þjónustusamninga við hið 

opinbera, er stundum litið svo á að þau sé farin að starfa sem verkfæri stjórnvalda. 

Verkfæris hlutverkið felur í sér að félagasamtök fara að starfa samkvæmt 

leiðbeiningum hins opinbera. Það getur einnig verið um að ræða samstarf, þar sem 

litið er á þriðja geirann sem valkost við ríkið í velferðarþjónustu, en samstarf, 

samkvæmt Evers og Laville, getur þróast út í að félagasamtök fara að starfa sem 

verkfæri stjórnvalda og mörkin þar á milli eru matsatriði (Evers og Laville , 

2004;170-172). Samráð getur því stofnað upphaflegu starfi og stefnu samtaka í 

hættu ef fulltrúar samtakanna eiga það til að tileinka sér starfsaðferðir yfirvalda.  



 

 

60 

Alyson Bailes hefur fjallað um málafærsluaðferðir sem falla undir samráð 

sem hún kallar að herma eftir eða að koma í staðinn fyrir eitthvað (e. imitate  

and replace). Með því á hún við það þegar samtök verða jafningjar hins opinbera í 

því að veita þjónustu í samfélaginu og fara að herma eftir starfsháttum 

stjórnvalda. Þetta getur einnig átt sér stað þegar fulltrúar félagasamtaka sem eru í 

stjórnvaldsnefndum, sem eru í minnihluta í nefndinni, fara að tileinka sér 

starfshætti nefndarmanna hins opinbera. Skilgreiningar á starfsemi félagasamtaka, 

samstarf og félagasamtök sem verkfæri falla undir skilgreiningu Alyson á að 

herma eftir og koma í staðinn fyrir eitthvað (Bailes, Alyson, JK, (munnleg 

heimild, 15. ágúst 2008)). 

4.5. Málafærsluaðferðir 

4.5. 1 Atriði sem auðvelda málafærslustarf 

Ýmislegt er hægt að gera til þess að auðvelda málafærslustarf. Það hjálpar til 

þegar fulltrúar úr þriðja geiranum og stjórnmálamenn þekkjast. Þar að auki er 

mjög mikilvægt að huga að því að láta öllum líða vel á fundum og huga að 

sætaskipan o.fl.  Vefsíður samtaka gegna mikilvægu hlutverki við upplýsingagjöf 

og kynningu á samtökunum.  

Persónuleg tengsl og kunningsskapur: Til eru formlegar og óformlegar aðferðir  

til þess að hafa samskipti við þing og ríkisstjórnir og æskilegt er að nota þær 

saman. Dæmi um formlega aðferð til þess að vera með málafærslu er að senda inn 

umsagnir um þingmál, en dæmi um óformlega aðferð væri að nýta sér persónuleg 

sambönd milli aðila í félagasamtökum og þingmanna. Fulltrúi félagasamtaka sem 

þekkir þingmann sem hann hittir í boði eða á förnum vegi getur rætt við hann um 

málefni samtakanna og  vel getur verið að sú umræða skili sér í því að 

þingmaðurinn veiti umsögn félagasamtakanna stuðning á nefndarfundi á Alþingi. 

Þetta gæti gerst bæði í Skotlandi og á Íslandi vegna þess að í báðum ríkjunum er 

mikil nánd á milli aðila úr mismunandi geirum í þjóðfélaginu. Dæmi um aðra 

óformlega aðferð er að aðilar úr félagasamtökum geta auðveldlega hringt í 

þingmenn eða opinbera starfsmenn til þess að eiga samskipti við þá. Stundum 

hafa þingmenn samband við félagasamtök að fyrra bragði til þess að fá meiri 

upplýsingar. Þá hringja þingmenn og nýta sér hinar óformlegu samskiptaleiðir til 
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þess að auðvelda sér að nýta sér hinar formlegu samskiptaleiðir. Þeir gætu t.d. 

verið að afla sér frekari upplýsinga til þess að skrifa þingsályktunartillögur eða 

lagafrumvörp. Samkvæmt íslenska þingmanninum farnast þeim betur sem hlúa 

skynsamlega að persónulegum tengslum og kunningsskap vegna þess að það 

nýtist betur þegar málafærslustörf eru unnin (íslenski þingmaðurinn, munnleg 

heimild 11.júlí 2008)). Það hefur óneitanlega meira að segja þegar aðili frá 

félagasamtökum hringir í þingmann og þingmaðurinn þekkir hann fyrir, heldur en 

ef þingmaðurinn hefur aldrei hitt fulltrúa samtakanna áður (fulltrúi AI í Skotlandi, 

(munnleg heimild, 25.apríl 2008)). Þegar fólk starfar í samtökum í langan  tíma 

fer það að mynda persónuleg tengsl við aðila á öðrum sviðum samfélagsins og 

það auðveldar málafærslustarf (íslenski þingmaðurinn, munnleg heimild 11.júlí 

2008)).  Fulltrúi skosku deildar AI sagði eftirfarandi um persónuleg tengsl:  

I think lobbying is most effective when you manage to maintain 

that relationship and there is a big difference between me phoning up an 

msp and saying hi my name is ........and I am from Amnesty International, 

I want to... ,or just phoning up and saying hi its .........from Amnesty. 

You‘ve immediately, made the link and you know who you‘re talking to 

and you know it is somebody who, hopefully, they have had good 

experience with in the past (fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg heimild, 

25.apríl 2008)). 

Mikilvægt er að huga vel að góðum samskiptum og afslöppuðu andrúmslofti 

á fundum, en jafnframt þarf að viðhalda vissum formlegheitum.   

Þegar samskipti eiga sér stað á milli fulltrúa frjálsra félagasamtak og fulltrúa hins 

opinbera er mikilvægt að vanda til þeirra. Huga þarf að smáatriðum til þess að sjá 

til þess að allir séu afslappaðir og öllum líði vel. Í handbók fyrir þingmenn skoska 

þingsins er fjallað um mikilvægi þess að skapa gott andrúmsloft og að því að fjalla 

um málefnin á ekki of tæknilegan hátt í viðræðum, en þetta á  líka við þegar 

fulltrúar félagasamtaka eiga frumkvæði að samskiptunum. Þetta á við hvort sem 

um er að ræða samskipti frjálsra félagasamtaka við ríkisstjórnir eða þing.  Í byrjun 

fundar er mikilvægt að huga að því að allir séu í þægilegum stólum. Ekki má 

gleyma að bjóða fólk velkomið á fundinn og bjóða þeim hressingu í byrjun 

fundarins. Einnig þarf að huga að staðnum þar sem fundurinn á sér stað, en fólk er 

oft afslappaðra í umhverfi sem það þekkir, auk þess sem það skiptir máli hversu 

aðgengilegir staðirnir eru hvað samgöngur varðar. Sætaskipan hefur mikil áhrif á 
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fundi og gott er að færa stóla og borð til þangað til að sætaskipanin er líkleg til að 

efla umræður og einingu meðal gesta. Árangurinn eykst af umræðum fundarins 

þegar hugað er að ofangreindum atriðum og fundargestum líður betur (The 

Scottish Parliament, 2004; 15). 

Afar mikilvægt er að halda úti góðri og vel læsilegri vefsíðu til þess að 

almenningur, þingmenn, ráðamenn og önnur samtök geti fylgst með starfi 

samtakanna og veitt stuðning.  

Uppfæra þarf vefsíðuna reglulega þegar t.d. samtökin gefa út skýrslur eða standa 

fyrir nýjum viðburðum. Á okkar tímum, þegar upplýsinga er leitað á 

veraldarvefnum er því nauðsynlegt að sinna þessum hluta starfseminnar vel 

(SCVO, 2008). Óhætt er að segja að langflest félagasamtök séu með sína eigin 

vefsíðu. Bæði íslenska og skoska AI deildin halda úti góðum og læsilegum 

vefsíðum. Báðar deildirnar eru einnig með hópa á Facebook, sem er vefsíða sem 

fólk notar til að mynda tengslanet, og notast við AI Facebook-hópana til þess að 

virkja almenning. Það er því ljóst að AI nýtir sér tölvutæknina til að afla fylgis við 

málstaðinn (AI. e.d. f)), (AI, e.d. c)).  

Fleiri hópar og samtök nýta sér upplýsingatæknina og þ.á.m. Facebook 

vefsíðuna. Þar er t.d. Facebook hópur sem nefnist ,,Mums Need to Use Lothian 

Buses Too“ sem berst gegn nýlegri reglu hjá strætisvagnafyrirtæki í Edinborg, 

Lothian Buses, um að einungis megi koma með barnakerrur sem hægt er að leggja 

saman inn í strætisvagnana. Fólk sem stendur að þessum hópi sendi þ. 28 ágúst 

2008 áskorun til fjölda manns í gegnum Facebook sem á að senda til skoska 

þingsins (the Scottish Parliament, e.d. i)).  

Grundvallarþættir fyrir málafærslustarf 

Greiður aðgangur að upplýsingum hjá stjórnvöldum samkvæmt  

upplýsingalögum nr. 50/1996 gerir félagasamtökum og almenningi kleift að 

afla sér upplýsinga til að undirbúa málafærslustarf. Það er ekki einungis 

Alþingi sem getur veitt stjórnvöldum aðhald; almenningur og fjölmiðlar fylgjast 

einnig með stjórnsýslunni. Ein af forsendunum fyrir því að slíkt aðhald geti átt sér 

stað er að almenningur hafi greiðan aðgang að upplýsingum hjá stjórnvöldum 
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(Alþingi, e.d. k)). Þar á meðal er hægt að fylgjast með því hvernig stjórnvöld hafa 

sinnt verkefnum sínum og málum sem lokið hefur verið við að afgreiða 

(Forsætisráðuneytið,1999;100-101). Félagasamtök eru byggð upp af almenningi, 

fólki sem lætur sig málefnin varða og þessi upplýsingaréttur er nauðsynlegur því 

hann nýtist félagasamtökum til þess að fá aðgang að  upplýsingum sem hægt er að 

nýta í starfinu. Þetta eykur gagnsæi stjórnsýslunnar.  

Í Skotlandi er einnig greiður aðgangur að upplýsingum um málefni hins 

opinbera. Þau lög sem fjalla um það eru nefnd ,,Freedom of Information 

(Scotland) Act 2002“. Samkvæmt þeim lögum er hinu opinbera skylt að veita 

upplýsingar sem beðið er um í þar til gerðri umsókn, nema um undanþágu um 

upplýsingagjöf sé að ræða eins og kveðið er á um í  lögum sem nefnast ,,Data 

Protection Act 1998“ (the scottish parliament, e.d. a)). 

Greiður aðgangur að upplýsingum hefur það hagnýta gildi að hann tryggir 

það að félagasamtök hafa nægar upplýsingar til þess að meta hvort gagnrýna þurfi 

vinnubrögð hins opinbera eða ekki. Aðgangurinn er grundvöllur fyrir því að 

málafærslustarf geti átt sér stað gagnvart þingum og ríkisstjórnum vegna þess að 

áður en málafærsla er unnin þarf að vinna úr upplýsingum. Hægt er að bregðast 

fyrr við þegar félagasamtök fylgjast grannt með því sem er að gerast á þingum og 

í ríkisstjórnum. AI í Skotlandi vaktar t.d. starfsemi skoska þingsins með því að 

fylgjast með henni á veraldarvefnum (Skoska deild AI, viðauki a) og b)) Þegar 

það á að ræða mannréttindi eða mannréttindabrot á skoska þinginu eru 

þingmönnum sendar samantektir um málefnin áður en umræðurnar eiga sér stað, 

til þess að tryggja að sjónarhorn samtakanna komist inn í umræðuna á þinginu. 

Þetta er afar mikilvægt til þess að hafa áhrif á stefnumótun og löggjöf eins 

snemma og hægt er og fulltrúi AI í Skotlandi taldi að best væri að hefja 

málafærslustarf sem fyrst í ákvörðunar- og stefnumótunarferlinu (fulltrúi AI í 

Skotlandi (munnleg heimild, 25.apríl 2008)). Greiður aðgangur að upplýsingum 

um starfsemi skoska þingsins gerir AI í Skotlandi kleift að hefja málafærslustarf 

sitt nokkuð snemma í skoska þinginu, þ.e. áður en umræður um 

þingsályktunartillögur eiga sér stað þar. Þar af leiðandi er það mögulegt að 

málafærslustarfið hafi meiri áhrif vegna þess að sjónarhorn samtaka kemst frekar 

inn í umræðuna í þingheimi.  
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Fulltrúar félagasamtaka hafa aðgang að fundum á þingum.  

Það eru ekki einungis upplýsingar um starfsemi hins opinbera sem eru 

aðgengilegar almenningi, félagasamtökunum og þriðja geiranum. Skoska þingið 

er einnig aðgengilegt og fulltrúar félagasamtaka geta mætt á nefndarfundi þar og 

hlustað á umræðurnar. Þetta er tekið fram í reglunum um starfsemi skoska 

þingsins, þ.e. ,,Standing Orders“ (Scottish Parliament, e.d. g)). Þar að auki er 

umræðum á skoska þinginu sjónvarpað vikulega. Þetta getur auðveldað samtökum 

að fá upplýsingar um umfjöllun málaflokka þeirra á þinginu.  

Á Alþingi á Íslandi er fólki leyft að vera viðstatt á meðan á fundum 

stendur og svæðið sem almenningi er ætlað eru þingpallarnir (Alþingi, e.d. e)). 

Almenningur jafnt sem fulltrúar úr þriðja geiranum geta því fylgst með umræðum 

á Alþingi. Alþingisumræðum er líka oft sjónvarpað svo að fólk geti fylgst með 

þingstarfinu. Það er því ljóst að bæði þingin á Íslandi og í Skotlandi eru 

aðgengileg hinum almenna borgara og það ber vott um gagnsæi í stjórnsýslunni   

(The Scottish Parliament, e.d. j)), (Alþingi, e.d. h)). Þ.1.september 2008 var 

ákveðið á Alþingi að fundir fastanefnda skyldu vera opnir almenningi, 

hagsmunaaðilum og fjölmiðlum. Fastanefndirnar velja þó sjálfar hvaða fundir 

verða opnir frá og með byrjun október (RÚV, 2008 b)). Aðgengið að Alþingi 

hefur því aukist. 

Aðgangur að íslenska og skoska þinginu er grundvöllur fyrir 

upplýsingaöflun fyrir starfsemi félagasamtaka. Fulltrúum samtaka býðst að kynna 

sér viðhorf þingmanna og ráðherra til hinna ýmsu málefna og að gera sér grein 

fyrir því hvernig þeir gætu best höfðað til þeirra. Gagnsæi í stjórnsýslukerfinu er 

mikilvægur hluti af lýðræði og mikilvægt er að almenningur upplifi að hann sé 

velkominn í þingið sitt.   

Félagasamtök geta tileinkað sér æskilega eiginleika til þess að höfða betur til 

hins opinbera.  

Félagasamtök geta aukið möguleika sína á að ná árangri í málafærslustarfi sínu 

gagnvart hinu opinbera með því að tileinka sér fimm mikilvæg atriði. Skoska 

þingið gaf út handbók um hvernig er hægt að tryggja þátttöku og aðkomu 
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almennings að starfsemi nefnda og nefndarritara. Í handbókinni er þeim 

samtökum lýst sem hafa átt hvað mesta aðild að skoska þinginu með fimm aðal 

atriðum. Þau samtök sem hafa ekki tileinkað sér þessi fimm einkenni eiga erfiðara 

með að taka þátt í starfsemi þingsins. Skoska þingið mælir með því að fleiri 

félagasamtök tileinki sér þau fimm einkenni sem talin eru stuðla að aukinni aðild 

að starfsemi þingsins til þess að auðvelda félagasamtökum að starfa á 

jafnréttisgrundvelli. Atriðin eru eftirfarandi:  

Í fyrsta lagi eru skipulögð félagasamtök með stjórnunarhætti sem fólk 

þekkir, starfsfólki sem fær greitt fyrir störf sín sem felast meðal annars í því að 

hafa samskipti við skoska þingið. Í öðru lagi skilur starfsfólk samtakanna hugtök 

og hugtakanotkun þingsins og skilur hvaða áhrif löggjöf hefur í hinum ýmsu 

tilvikum ásamt því sem þeir hafa skilning á málafærslustarfi. Þar að auki þurfa 

starfsmennirnir að vera vel tölvulæsir og að hafa samskipti við mikilvæga aðila 

með tölvupósti.  Í þriðja lagi búa samtökin yfir sérfræðiþekkingu sem fagmenn 

eða háskólasamtök (e. academic organisations). Slík samtök þurfa að geta notað 

ýmis gögn eða rannsóknir til þess að rökstyðja mál sitt. Í fjórða lagi þurfa 

samtökin að hafa fjárhagslega örugga sjóði til þess að sjá um stjórnsýslu, þjálfun 

og til þess að gefa út hin ýmsu gögn svo að dæmi séu nefnd. Í fimmta lagi þurfa 

samtökin að hafa skapað sér ákveðna stöðu í þjóðfélaginu ásamt því sem samtökin 

eru viðurkennd og hafa eitthvað áhrifavald. Samtökin þurfa t.d. að hafa áunnið sér 

þá stöðu að vera fulltrúar einhvers ákveðins hóps í þjóðfélaginu eða að vera 

meðlimir í menntasamfélaginu. Þegar samtök eru komin með skýra og afmarkaða 

stöðu sem hefur verið viðurkennd í þjóðfélaginu fara þau gjarnan að gera ráð fyrir 

því haft verði samráð við þau. Þegar samtök hafa tileinkað sér þessi fimm atriði er 

auðveldara fyrir þau að taka þátt í starfi þingsins á árangursríkan hátt (The 

Scottish Parliament, 2004;5).  
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4.6. Málafærsluaðferðir frjálsra félagasamtaka gagnvart 

ríkisstjórnum á Íslandi og í Skotlandi 

4.6.1 Málafærsluaðferðir frjálsra félagasamtaka gagnvart 

ríkisstjórnum á Íslandi og í Skotlandi sem einkennast af 

samráði 

Á Íslandi og í Skotlandi er náin samvinna á milli ríkisins og sjálfboðageirans. Hér 

er vikið að hinum ýmsu leiðum sem félagasamtök nýta sér til þess að hafa 

samskipti við ríkisstjórnina sem geta fallið undir samráð. Lagaleg frumkvæði eru 

til staðar hjá íslensku ríkisstjórninni um  þriðja geirann.  

1)  Það er löng hefð fyrir því að borgarar og sjálfboðasamtök séu með 

í ráðum í stjórnvaldsnefndum á Íslandi. Algengt er að fulltrúar frá 

félagaasamtökum eigi sæti í stjórnvaldsnefndum. Það kemur jafnvel fram í 

lögunum að hluti af meðlimum nefnda eiga að vera frá sjálfboðasamtök frjálsra 

félagasamtaka um. Samkvæmt lögum eiga sveitarfélög að vinna með frjálsum 

félagasamtökum til þess að bæta félagslegar aðstæður og umhverfið. Þó er ekki 

minnst á í hvaða formi þessi samvinna eigi að vera.  Kannski er þetta jákvætt að 

því leyti að hægt er að móta samvinnuna eftir stefnu félagasamtaka og málefnum 

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2006;201). Þetta gæti verið leið til áhrifa sem sum frjáls 

félagasamtök gætu nýtt sér betur, t.d. hagsmunasamtök. Ýmis félagasamtök eiga 

fulltrúa í opinberum nefndum, t.d. Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband 

Íslands.  Algengt er að hagsmunasamtök og fagstéttasamtök eigi fulltrúa í 

stjórnvaldsnefndum. T.d. skipar Læknafélag Íslands, Háskóli Íslands og 

Landlæknir þrjá fulltrúa (lækna) í stöðunefnd lækna skv. 35. gr. laga um 

heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 sem tilheyrir heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytinu (Heilbrigðisráðuneyti, e.d. b)). 

Íslandsdeild AI er ekki með fulltrúa í stjórnvaldsnefndum vegna þess að 

það samrýmist ekki stefnu samtakanna sem er að vera óháð og sjálfstæð gagnvart 

stjórnvöldum. Sæti í stjórnvaldsnefndum felur það í sér að málafærslan er flokkuð 

sem samráð. Samráð tryggir félagasamtökum umræðuvettvang fyrir málafærslu 

og jafnframt meira áhrifavald yfir stefnumótun hins opinbera. Þar sem sum 

samtök hljóta þá viðurkenningu að fá að vera í stjórnvaldsnefndum en ekki önnur 

þurfa þau ekki að keppa um athygli stjórnvalda (Eva Þengilsdóttir, í prentun). Það 
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er þó ekki öruggt að tekið sé tillit til sjónarmiða félagasamtaka þó að þau eigi fast 

sæti í stjórnvaldsnefnd og stundum er það ekki gert (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008; 

380).  

Þegar frjáls félagasamtök eru í nánu og reglulegu samstarfi við stjórnvöld 

er hætta á að þau fari að láta stjórnast af þeim eða að herma eftir þeim í 

starfsháttum sínum og þau verða að gæta sig á því að halda sjálfstæði sínu og 

halda sig við stefnu samtakanna. Stutt er á milli þess að vera í samstarfi við hið 

opinbera og að fara að starfa sem verkfæri þess. Þegar um samráð er að ræða eru 

samtök í sterkari stöðu sem málpípur hinna ýmsu sjónarmiða og málefna í 

fjölþátta lýðræðislegum samfélögum eins og Ísland og Skotland eru (Evers og 

Laville, 2004;169-171), (Eva Þengilsdóttir, í prentun).  

Þegar samtök eru í nánu og reglulegu samstarfi við hið opinbera er einnig 

líklegra að þau verði fyrir meiri áhrifum frá hinu opinbera en ella. Frjáls 

félagasamtök sem starfa við velferðarþjónustu verða fyrir áhrifum frá öðrum 

gerendum í þjóðfélaginu, svo sem hinu opinbera. Ætla má að það eigi við um öll 

félagasamtök, þar sem þau starfa ekki í tómarúmi. Nánari samvinna við hið 

opinbera eykur því verulega líkurnar á að starfsemi frjálsra félagasamtaka breytist 

í kjölfarið.  Félagasamtök þurfa alltaf að finna hinn gullna meðalveg í starfsemi 

sinni vegna þess að aðrir aðilar í samfélaginu reyna að hafa áhrif á starfsemi þeirra 

(Evers og Laville, 2004;15). 

Ekki er öllum félagasamtökum boðið fast sæti í stjórnvaldsnefndum og því 

eru hlutfallslega mjög fá félagasamtök sem geta nýtt sér þennan umræðuvettvang 

til þess að stunda málafærslu. Gagnsemi þessarar málafærsluaðferðar er því aðeins 

fyrir útvalin samtök. Fast sæti í stjórnvaldsnefndum gagnast félagasamtökum sem 

leggja ekki of mikla áherslu á sjálfstæði gagnvart hinu opinbera og sem eru tilbúin 

að tryggja sér meira áhrifavald. Þá fá félagasamtök ákveðinn gæðastimpil og rödd 

þeirra sem málpípa verður sterkari þar sem þau fá tækifæri til að hefja 

málafærslustarf gagnvart hinu opinbera fyrr og oftar en ella. Hagnýtt gildi fulltrúa 

í stjórnvaldsnefndum felst aðallega í því að fulltrúar félagasamtaka vita hvar og 

hvenær þeir hitta fulltrúa hins opinbera og geta skipulagt málafærslu og rökfærslu 

sína langt fram í tímann. Þeir þurfa ekki að eyða tímanum í að keppast um athygli 
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ríkisstjórnarinnar vegna þess að staður og stund fyrir málafærslustarfið er ákveðið 

fyrirfram. Þegar fulltrúar félagasamtaka mæta á stjórnvaldsfundi kynnast þeir 

betur vinnubrögðum ríkisins ásamt því sem persónuleg tengsl myndast við 

opinbera starfsmenn. Stjórnarráðið semur flest lagafrumvörp og fulltrúar 

félagasamtaka fá tækifæri til þess að hafa áhrif á þau mjög snemma, þ.e. strax og 

umræður hefjast í ráðuneytunum um þau. Þetta eykur líkurnar verulega á að 

samtök nái að knýja fram þær breytingar sem þau telja æskilegar.  

Tengsl á milli hins opinbera og þriðja geirans á Íslandi og í Skotlandi hefur 

samanstaðið m.a. af fjármögnun (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006;201). Stundum 

helst í hendur að samtök þiggi fjárstyrki og taki að sér stjórnsýsluhlutverk eða 

annað hlutverk fyrir hönd stjórnvalda, en það er þó ekki svo í öllum tilfellum. 

Dæmi um félagasamtök á Íslandi sem þiggja árlega styrkveitingar frá íslenskum 

stjórnvöldum eru Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands. Þessum 

samtökum hefur einnig verið falið ákveðin hlutverk fyrir hönd hins opinbera, en 

Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands tilnefna hvort um sig einn af 

fimm dómurum félagsdóms (Áslaug Björgvinsdóttir, í prentun). Fleiri dæmi um 

samtök sem þiggja fjárstyrki frá hinu opinbera eru ADHD-samtökin, en árið 2006 

þáðu þau fjárstyrk frá heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu (ADHD- 

samtökin, e.d.). Dæmi um félagasamtök sem eru styrkt af hinu opinbera í 

Bretlandi eru Voluntary Service Overseas, Healthlink Worldwide, Oxfam og 

Christian Aid (Hudson, 2002;413). 

AI eru ekki fjármögnuð af ríkinu til þess að viðhalda sjálfstæði sínu 

gagnvart stjórnvöldum. AI eru samtök sem gagnrýna oft ríkisstjórnir fyrir 

mannréttindabrot og þau þurfa að hafa algjört pólitískt sjálfstæði til þess að geta 

sinnt starfi sínu sem skyldi og verið algjörlega óháð ríkisstjórninni. Það væri 

möguleiki á því að AI myndi síður gagnrýna íslensku ríkisstjórnina ef hún væri 

styrkveitandi þeirra því að þá myndu samtökin kannski hætta á það að setja 

styrkveitingar sínar í hættu. Þetta á við um AI út um allan heim, en þau eru í 

staðinn fjármögnuð af meðlimum og almenningi sem leggja til frjáls framlög (AI, 

e.d. b)).  
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Mörg samtök þurfa á styrkjum að halda en vilja einnig halda sjálfstæði 

sínu. Íslenski þingmaðurinn taldi að styrkveitingar þyrftu ekki að leiða til þess að 

samtök yrðu háð stjórnvöldum. Sérstaklega ekki ef Alþingi ákveði styrkinn, og 

gerir langtímasamning um hann, en ekki ríkisstjórnin, og þegar það er skýrt tekið 

fram að styrkurinn sé algjörlega ótengdur því hvaða afstöðu viðkomandi samtök 

hafa í málum. Um leið og samtök þurfa að fara að sækja um styrki til 

ríkisstjórnarinnar, þ.e. viðkomandi ráðuneytis, eru samtök orðin háðari 

stjórnvöldum. Dæmi um þetta er að Mannréttindaskrifstofa  Íslands átti að sækja 

um styrki hjá ráðuneytinu í staðinn fyrir að það væri fastákveðið á Alþingi að hún 

fengi vissa upphæð á ári (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d a)), (íslenski 

þingmaðurinn, (munnleg heimild, 7.júlí 2008)). Íslenski þingmaðurinn skýrði vel 

frá þessu:  

Kannski önnur samtök, við skulum segja samtök aðstandenda 

einhverra sjúklinga, það er eðli málsins samkvæmt að það getur verið 

mjög erfitt að reka, halda úti slíkri starfsemi nema að hafa einhvern 

fjárhagslegan grundvöll og þá eiga stjórnvöld að mínu mati alveg hiklaust 

að gera það en það þýðir ekki að viðkomandi samtök þurfi að verða þeim 

háð. Sérstaklega ekki ef það er bara ef það er skilið alveg á milli. Við 

skulum segja ef Alþingi ákveður styrkinn en ekki ríkisstjórn og það er 

skýrt tekið fram að sjálfsögðu að styrkurinn er algjörlega ótengdur því 

hvaða afstöðu viðkomandi samtök hafa í málum. Um leið og samtökin 

þurfa að fara að sækja um peningana til t.d. ráðuneytisins, þá eru þau 

orðin háðari stjórnvöldum (íslenski þingmaðurinn, (munnleg heimild, 

7.júlí 2008)). 

 

Frjáls félagasamtök sem þiggja styrkveitingar frá ríkinu eru venjulega 

samtök sem leggja ekki áherslu á að vera algjörlega óháð hinu opinbera. 

Styrkveitingar bjóðast ekki öllum félagasamtökum, en þær geta eflt samtökin og 

hjálpað þeim að halda úti lágmarks starfsemi. Það er ekki öruggt að samtök sem fá 

styrki frá hinu opinbera hafi meira áhrifavald, en vissulega er styrkurinn ákveðinn 

gæðastimpill á starfsemina. Hafa þarf þó alltaf í huga stefnu samtakanna þar sem 

auðvelt er að láta hið opinbera hafa áhrif á starfsemina sem fram fer (Evers og 

Laville,  2004;169-171). 

Meiri líkur eru á að starfsemi félagasamtaka breytist í kjölfarið af 

fjárstyrkjum frá hinu opinbera þar sem tengsl félagasamtaka sem þiggja fjárstyrki 
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eru oft nánari en tengsl hins opinbera við samtök sem gera það ekki. Hið opinbera 

er þá í sterkari stöðu til þess að hafa áhrif á starfsemi samtakanna og áhrif hins 

opinbera sem gerenda í þjóðfélaginu á starfsemi félagasamtakanna aukast 

verulega í hlutfalli við t.d. áhrif almennings. Hagnýtt gildi fjárstyrkja felst í því að 

félagasamtök þurfa í minni mæli að afla fjár með öðrum tímafrekari hætti og geta 

einbeitt sér að annarri starfsemi, svo sem því að efla hópastarf og stunda ýmsa 

málafærslu. Fjárstyrkir geta einnig skapað umræðugrundvöll fyrir gerð 

þjónustusamninga við hið opinbera ef félagasamtök hafa áhuga á því og ef það 

samræmist stefnu samtakanna.  

Stjórnvöld geta notað tvær aðferðir til þess að fá félagasamtökum verkefni í 

hendur, útvistun verkefna eða samninga um að félagasamtök taki að sér 

stjórnsýsluhlutverk. Höfundur fann ekki heimildir um að félagasamtök hafi tekið 

að sér stjórn-sýsluhlutverk fyrir hið opinbera á Íslandi. Höfundur rakst ekki á 

heimildir um að félagasamtök hafi tekið að sér þjónustuhlutverk í Bretlandi.  

Í Bretlandi á sér stað annars konar samvinna, en þar tíðkast það að 

fagstéttafélög (e. professions) taki að sér stjórnsýsluhlutverk, þ.e. eftirlit fyrir 

stjórnvöld. Í því felst m.a. að tryggja að þeir aðilar sem starfa innan fagstéttanna 

séu hæfir og geti starfað innan þeirra, þegar hæfni og heiðarleiki skiptir miklu 

máli. Þessi samtök eru einnig fulltrúar meðlima sinna, en eru samt ekki 

stéttarfélög eða verkalýðsfélög. Auðvelt er að rugla þessum samtökum saman við 

stéttarfélög. Fagstétt kennara, þ.e. The General Teaching Council er gott dæmi um 

samtök sem hafa tekið að sér hluta af stjórnsýsluhlutverki ríkisins (Keating, 

2005;76). Skoska deild AI sinnir ekki stjórnsýsluhlutverki fyrir yfirvöld. Það 

myndi ekki samrýmast stefnu samtakanna um að vera sjálfstæð gagnvart 

yfirvöldum og óháð þeim (AI, e.d. b)). 

Á Íslandi var útvistun þjónustu samþykkt árið 2006 til þess að efla 

samkeppni, auka fjölbreytni og reka ýmsa þjónustu á hagkvæmari hátt. Hin 

ýmsu samtök hafa tekið að sér að veita þjónustu í staðinn fyrir hið opinbera og 

markmiðið er að auka við þetta á Íslandi (Eva Þengilsdóttir, í prentun). Á Íslandi 

fylgir það samningum við hið opinbera að samtök fá fjárstyrki frá hinu opinbera 

líka. Á Íslandi er mjög algengt að gerðir séu þjónustusamningar við frjáls 
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félagasamtök, t.d. um þróunarsamvinnu í gegnum ÞSSÍ, en það hefur staðið yfir 

frá árinu 2005. Dæmi um samtök sem stunda samráð af þessu tagi eru 

Hjálparstofnun Kirkjunnar og ABC barnahjálp (Utanríkisráðuneytið, 2005;34).  

Íslandsdeild AI sinnir ekki þjónustuhlutverki fyrir hið opinbera vegna 

þess að það myndi hafa slæm áhrif á stöðu samtakanna sem óháð og sjálfstæð 

samtök (fulltrúi Íslandsdeildar AI, (munnleg heimild, 2.júlí 2008)) , (AI, e.d. b)). 

Það væri því óviðeigandi fyrir AI að gera samninga við hið opinbera. Skoska 

deild AI sinnir ekki heldur þjónustuhlutverki fyrir stjórnvöld, enda er um sömu 

samtök að ræða.  

Þegar frjáls félagasamtök á Íslandi sinna þjónustuhlutverkum á 

velferðarsviðinu ákveður ríkisstjórnin hverjir gæðastaðlarnir skulu vera og 

hversu skilvirk þjónustan á að vera. Þá er gerður þjónustusamningur um að 

sinna þjónustu sem hið opinbera hefur oft ekki sinnt og ríki eða sveitarfélög 

greiða félagasamtökum fyrir þjónustuna í staðinn fyrir að taka hana að sér 

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2008;375). Einnig er um að ræða þjónustu sem hið 

opinbera sinnti áður. Bæði getur verið um samstarf að ræða eða að félagasamtök 

starfi sem verkfæri stjórnvalda. Stutt er á milli þessara tveggja tengsla á milli 

félagasamtaka og hins opinbera og viðhorfin eru misjöfn til þess um hvor 

tengslin er að ræða. Erfitt er að segja til um nákvæmlega hvenær samtök eru 

einfaldlega að taka að sér þjónustu og hvenær þau eru farin að starfa beinlínis 

eftir leiðbeiningum stjórnvalda (Evers og Laville, 2004;169-171).  

Þegar gert er samkomulag um að frjáls félagasamtök taki að sér 

stjórnsýslustörf eða þjónustusamninga fylgir að samtök fá styrki til þess að 

fjármagna starfið. Styrkirnir efla starfsemina fjárhagslega. Samtökum gefast fleiri 

tækifæri til að hafa áhrif á stefnumótun hins opinbera af því að félagasamtök fá að 

hafa áhrif á framkvæmd reglugerða með því að taka að sér stjórnsýsluhlutverk og 

sinna ákveðinni þjónustu sjálf. Samstarf af þessu tagi getur því haft mikla þýðingu 

fyrir félagasamtök að því leyti að félagasamtök fá ekki einungis að hafa áhrif á 

reglugerðir, heldur einnig framkvæmdir. Þar af leiðandi tvöfaldast áhrifavald 

samtakanna. Félagasamtök verða þá nátengd stjórnvöldum og fá viðurkenningu 

frá stjórnvöldum sem samtök sem sinna starfi sínu vel. Að vissu leyti er þeim 
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tryggður umræðu- og samskiptavettvangur í gegnum þetta nána samstarf og 

samtök þurfa ekki lengur að keppast eins mikið um athygli stjórnvalda til þess að 

koma sjónarmiðum sínum á framfæri.  Áhrifavald samtaka eykst því þegar samtök 

taka þjónustu að sér fyrir hið opinbera. Það er þó álitamál hvort félagasamtök 

teljist starfa sem verkfæri hins opinbera eða hvort þau teljist vera í samstarfi við 

yfirvöld og fulltrúarnir verða að hafa vökult auga fyrir því (Evers og Laville, 

2004;169-171).  

Munurinn á stjórnsýslustörfunum og þjónustusamningunum er þó sá að 

meiri hætta er á því að starfseminni sé stjórnað af hinu opinbera þegar 

félagasamtök gera þjónustusamninga og fylgja settum reglum um gæði 

þjónustunnar. Þegar félagasamtök taka að sér stjórnsýslustörf er þeim falið að taka 

ákvarðanir sem annars myndu vera á ábyrgð hins opinbera að taka, svo sem hvort 

einstaklingar séu hæfir til að starfa sem læknar, eða t.d. hvort einstaklingur kunni 

nógu vel að keyra til þess að fá ökupróf. Stjórnsýsluhlutverkið býður því upp á 

meira sjálfstæði. 

Innan skosku ríkisstjórnarinnar er starfandi pólitískur umræðuvettvangur, 

Civic Forum. Þar geta starfsmenn hins opinbera ráðfært sig við aðra aðila í 

þjóðfélaginu, hvort sem það eru einstaklingar eða samtök (The Scottish 

Government, e.d. g)). Mikilvægi ,,Civic Forum“ minnkaði þó með komu skoska 

þingsins árið 1999. Síðustu árin hefur hann verið vettvangur fyrir þá aðila sem 

höfðu ekki fundið sér stöðu til þess að vera með málafærslu gagnvart þinginu. 

Þessi ráðgjafar-og umræðuvettvangur er því svolítið á útjaðri stjórnmálanna í 

Skotlandi (Keating, 2005; 85). AI í Skotlandi tók þátt í þessum umræðuvettvangi 

áður en er hætt því (fulltrúi AI í Skotlandi (tölvupóstur til höfundar, 25.apríl, 

2008)). 

Tilgangur þessa umræðuvettvangs er að byggja upp hæfni í borgaralegu 

samfélagi og að auka meðvitund meðal samtaka um það framlag sem þau geta lagt 

til sjálfbærrar þróunar (The Scottish Government, e.d. e)). Þessi pólitíski 

umræðuvettvangur nær yfir frekar takmörkuð málefni, þ.e. að hjálpa aðilum í 

borgaralegu samfélagi, félagasamtökum og skólum að vera vistvænni (The 

Scottish Government, e.d. f)). Meðal þessara málefna sem áætlað er að ræða á 
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þessum pólitíska umræðuvettvangi er framtíð Skotlands, þ.e. hvort Skotland ætti 

að krefjast sjálfstæðis frá Bretlandi (The Scottish Government, e.d. e)). Á Íslandi 

er ekki til pólitískur umræðuvettvangur af þessu tagi, en það tíðkast að fulltrúar 

hinna ýmsu félaga eiga fastan fulltrúa í nefndum. 

Þessi umræðuvettvangur fellur undir samráð vegna þess að þeir aðilar sem 

taka þátt í þessu starfa reglulega með aðilum úr ríkisstjórninni, en Scottish Civic 

Forum heyrir undir ríkisstjórnina. Þegar um samráð er að ræða vita fulltrúar 

félagasamtaka hvenær og hvar á að hittast til að hafa samráð og þar af leiðandi 

skapast betri aðstæður til að hafa meira áhrifavald yfir ríkisstjórninni. Einnig fær 

ríkisstjórnin fleiri tækifæri til þess að hafa meiri áhrif á starfsemi félagasamtaka. 

Með þessu móti er félagasamtökum (t.d. The Scottish Refugee Council) og 

skólum og fleiri aðilum tryggð aðkoma að umræðuvettvangi á vegum 

ríkisstjórnarinnar. Það táknar í daglegu starfi að hægt er að gera áætlanir um 

hvernig eigi að haga málafærslustarfi og að hægt er að einbeita sér því í staðinn 

fyrir að vera að reyna að ná athygli stjórnvalda. Civic Forum er 

umræðuvettvangur sem hjálpar fulltrúum frjálsra félagasamtaka einnig að mynda 

þéttara tengslanet við hið opinbera og aðila í borgaralegu samfélagi. Þessi 

vettvangur er þó ekki nýttur af jafn-breiðum hópi aðila innan þriðja geirans og 

skoska  þingið.  

4.6.2. Málafærsluaðferðir frjálsra félagasamtaka á Íslandi og í 

Skotlandi gagnvart ríkisstjórnum sem einkennast af 

margræði 

1)Íslenska og skoska ríkisstjórnin geta beðið frjáls félagasamtök um umsagnir um 

málefni og er það nefnt álitsumleitan. Þegar slíkt er gert er samtökum gefinn 

ákveðinn frestur til þess að skila inn umsögn sinni til þess að hægt sé að ljúka 

meðferð málsins innan stjórnkerfisins innan réttra tímamarka.  Álitsumleitanir 

geta verið bæði frjálsar og lögboðnar, en oft er stjórnvaldi skylt að leita umsagnar 

utanaðkomandi aðila. Í flestum tilfellum er leitað umsagnar hjá öðru stjórnvaldi á 

Íslandi, en það er þó nokkuð um það að leitað sé til hagsmunasamtaka eða 

einstaklinga (Páll Hreinsson, 1994;99, 106).  Höfundur fann engin dæmi þess að 

félagasamtök fengju umsagnabeiðni frá ríkisstjórninni. 
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Íslandsdeild AI á Íslandi hefur aldrei verið beðið um álitsumleitan af hálfu 

ríkisstjórnarinnar. Fulltrúi Íslandsdeildar AI tók það fram að samtökin eru ekki 

þjónustuaðili fyrir stjórnvöld að þessu leyti (fulltrúi Íslandsdeildar AI, (munnleg 

heimild, 2.júlí 2008)).  

Í Skotlandi tíðkast að félagasamtök séu beðin um að skila inn skriflegri 

umsögn um málefni af ríkistjórninni, en höfundur rakst ekki á neitt dæmi um 

slíkar álitsumleitanir á Íslandi. Taka þarf þó fram að í stjórnvaldsnefndum 

íslensku ríkisstjórnarinnar sitja fulltrúar úr þriðja geiranum og félagasamtökum og 

það kemur ef til vill í sama stað niður. Skoska ríkisstjórnin biður stundum um 

álitsumleitan, og félagasamtök sinna þeim ef þau snerta málefni samtakanna beint.  

Skoska deild AI skrifar stundum umsagnir fyrir ríkisstjórnina og fulltrúi AI í 

Skotlandi  nefndi sem dæmi umsögn um hvernig best sé að hlúa að fólki sem 

hefur orðið fyrir mansali (fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 

2008)). Þetta er þó ekki eins algengt og með umsagnir fyrir þingið í Skotlandi 

vegna þess að flest þau málefni sem skoska ríkisstjórnin biður um umsagnir um 

(e. government consultations) eru ekki málefni sem tengjast mannréttindum 

sérstaklega. 

Skrifleg álitsumleitan (e. consultation), samanstendur af spurningum um 

viðkomandi málefni og einstaklingar og félagasamtök fá beiðnir um umsagnir, en 

einnig er hægt að lesa um álitsumleitunina á heimasíðu skosku ríkisstjórnarinnar. 

Þar að auki geta félagasamtök fengið sendar vikulega tilkynningar frá 

ríkisstjórninni um þær álitsumleitanir sem eru í gangi hverju sinni. Þær tillögur og 

þau viðhorf  sem koma fram í álitsgerðum eru greind og nýtt í ákvörðunarferlinu 

innan ríkisstjórnarinnar (The Scottish Government, e.d. a)). Skoska deild AI 

vaktar skosku ríkisstjórnina með því að fylgjast daglega með starfsemi hennar á 

vefsíðu hennar (The Scottish Government, e.d. d)). (Skoska deild AI, 

viðbótarskjöl a) og b)).  

Álitsumleitan er mjög mikilvæg fyrir vinnuaðferðir skosku 

ríkisstjórnarinnar. Gagnsemi álitsumleitana skosku ríkisstjórnarinnar er að gefa 

þeim aðilum tækifæri sem hafa áhuga á því, að koma sjónarmiðum sínum á 

framfæri um það starf sem á sér stað í ríkisstjórninni (The Scottish Government, 
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e.d .a)). Það er mikilvægur hluti af starfsemi hinna ýmsu gerenda í fjölþátta 

lýðræðisþjóðfélagi eins og Skotlandi (Snyder og Mingst, 2004;126-127)Þátttaka 

félagasamtaka virðist þó frekar vera til þess að styðja við og gefa stefnu 

stjórnvalda lögmæti heldur en að gera breytingar. Álitsumleitanir frá ríkisstjórnum 

eru gagnlegar að því leyti að þær styðja við lýðræði innan ríkja, en þær eru ekki til 

þess fallnar að gagnrýna stefnu stjórnvalda (Mercer, 2002; 17). Þetta gerir það að 

verkum að skriflegar umsagnir til skosku ríkisstjórnarinnar hafa takmarkað 

hagnýtt gildi sem málafærsluaðferð.  

Nauðsynlegt er að nýta sér allan þann rétt sem þau hafa til þess að hafa 

áhrif á stefnumótun heldur en að koma ekki með innlegg í umræðuna. Ef 

ríkisstjórnin ákveður svo að breyta lagafrumvörpum samkvæmt ábendingum 

samtakanna hafa samtökin átt hluta í því að knýja fram breytingar á 

lagafrumvarpinu. Lagafrumvörp eru samþykkt eða felld í skoska þinginu þannig 

að baráttan er ekki unnin þrátt fyrir að tekist hafi að knýja fram breytingar í 

ríkisstjórninni. Það er þó vænlegra til árangurs að reyna að knýja fram breytingar 

fyrr í ferlinu heldur en seinna (fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 

2008)). Hagnýtt gildi þessarar málafærsluaðferðar felst í því að nýta sér aðgang að 

stefnumótunarferlinu eins snemma og hægt er. 

Skriflegar umsagnir til skosku ríkisstjórnarinnar gagnast þeim samtökum 

sem eru ekki í náinni samvinnu við hið opinbera, svo sem með fulltrúa í nefndum. 

Það eru gjarnan samtök sem eru nokkuð sjálfstæð gagnvart hinu opinbera, en þau 

eru þó aldrei alveg sjálfstæð og óháð. Umsagnir gefa fulltrúum samtaka tækifæri 

til að vinna málefnum samtakanna brautargengi þrátt fyrir að þær hafi takmarkað 

notagildi. Margræði táknar það að mörg félagasamtök keppast um að hafa áhrif á 

stefnumótun og  tekið er tillit  til sumra ábendinga en ekki annarra (Eva 

Þengilsdóttir, í prentun). Þess vegna er aðeins um að ræða möguleg áhrif. Svo er 

það ríkisstjórnin sem sker úr um hvaða viðhorf varpa best ljósi á lagafrumvörpin 

sem um er rætt. Margræði felur það einnig í sér að ekki fara fram umræður á milli 

ríkisstjórnarinnar og félagasamtaka sem senda inn umsagnir og hlutverk 

ríkisstjórna er líkt dómstólum að því leyti að ríkisstjórnin tekur ákvörðun um 

hvaða umsögn hentar best.  
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Samtök geta haft frumkvæði að því að eða lagt til að breytingar verði gerðar 

áður en málefni eða þingmál eru rædd í þingnefnd. Ef samtök vita að til 

stendur að semja lagafrumvarp um ákveðið málefni geta þau haft samband við 

ríkisstjórnina og mælt með því að samið verði lagafrumvarp um málefnið. Skoska 

deildin hefur gert þetta í sambandi við herferð samtakanna gegn mansali. Fulltrúar 

úr skosku deildinni mæltu sér mót við opinbera starfsmenn sem sáu um samningu 

lagafrumvarpa og komu á framfæri sjónarmiðum sínum um nauðsyn þess að hafa 

lög um mansal, einmitt þegar skoska ríkisstjórnin var að hefja vinnu á þessu sviði 

(fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 2008)).  

Gagnsemi þessarar málafærsluaðferðar felst í því að hafa samband við 

opinbera starfsmenn á meðan enn er verið að móta hugmyndir og stefnur. 

Stjórnvöld eru síður tilbúin til þess að breyta einhverju sem hefur verið birt 

opinberlega heldur en einhverju sem hefur ekki verið birt, t.d. á vefsíðum eða á 

prenti vegna þess að þeir vilja ekki láta líta út fyrir að þeir séu að skipta um 

skoðun. Þess vegna er mikilvægt að hefja málafærslustarfið áður en gefið er út 

efni um fyrirætlun hins opinbera. Fulltrúi AI í Skotlandi. Fulltrúi skosku deildar 

AI orðaði þetta mjög vel:  

If you are looking at a bill in the parliament the best time to lobby 

is actually before the bill is tabled in the parliament because once the 

government has produced an intention to do something they are very 

reluctant to actually change it and do something else because they don‘t 

like to be sen to be changing their mind. So the best time to influence is 

actually to influence what isn‘t published so you have to sit with civil 

servants before they publish a bill saying this is what we want to do. So 

really, starting to lobby as early as possible in the development of 

legislation is the best time (fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg heimild, 

25.apríl 2008)). 

Íslandsdeild AI hefur lagt til endurskoðun á lögum um hin ýmsu mál 

(fulltrúi Íslandsdeildar AI, (munnleg heimild, 2.júlí 2008)).   

Málafærslan hefur meiri áhrif þegar hún er framkvæmd fyrr en síðar í  

ákvörðunarferlinu,  því að lagafrumvörp breytast frekar lítið eftir að þau hafa 

verið birt og send félagasamtökum til umsagnar. Það er því mikilvægt fyrir 

fulltrúa frjálsra félagasamtaka að mæla sér mót við opinbera starfsmenn sem hafa 
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það hlutverk að skrifa lagafrumvörpin og byrja sem fyrst að láta að sér kveða. Að 

mati fulltrúa skosku AI-deildarinnar skila umsagnir samtaka og 

fjölmiðlaumfjöllun afar litlu hvað varðar breytingar á upprunalegum 

lagafrumvörpum (fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 2008)). 

Fulltrúi skosku deildar AI lýsti þessu mjög vel:  

It’s interesting, but once legislation goes to parliament, it tends not 

to change very much before it‘s actually passed. So on the whole, its like 

a nice fair I suppose, which is all the visible bits that you see,which is all 

the lobbying fuzz and all the media coverage tends not to actually change 

things that much compared with the initial proposals (fulltrúi AI í 

Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 2008)). 

Þegar frjáls félagasamtök byrja fyrr að leitast við að hafa áhrif á 

stefnumótun eykur það tækifæri þeirra á að hafa áhrif.  Þá geta þau haft áhrif á 

stefnumótun áður en eitthvað um hana er birt annað hvort á vefnum eða á prenti. 

Frjáls félagasamtök geta t.d. sent fulltrúa til þess að ræða við opinbera starfsmenn 

sem sjá um að skrifa lagafrumvörp um ákveðið efni og  eru sérfræðingar í efninu. 

Þá geta farið fram dýpri umræður um efnið sem geta skilað sér í auknum skilningi 

beggja aðila og jafnvel breytingum á lagafrumvarpinu sem um er rætt. Þegar 

félagasamtök vinna á þennan hátt eru þau meira á jafnréttisgrundvelli gagnvart 

hinu opinbera vegna þess að þau eiga frumkvæði að samskiptunum og bíða ekki 

bara eftir merki frá hinu opinbera um að nú skuli bregðast við. Vinnuaðferðir af 

þessu tagi styrkja því stöðu félagasamtaka í samfélaginu sem gerenda í fjölþátta 

lýðræðissamfélagi (Snyder og Mingst, 2004;126-127). Samtök sem nýta sér þessa 

málafærsluaðferð geta bæði verið sjálfstæð og óháð gagnvart yfirvöldum og í 

nánara samstarfi við yfirvöld. Ef þau vilja auka líkurnar á að hafa áhrif á 

stefnumótun borgar það sig að reyna að fylgjast með því sem yfirvöld hyggjast 

taka sér fyrir hendur í náinni framtíð og vakta yfirvöld og bregðast við eins 

snemma og hægt er til þess að auka áhrifavald sitt. 

Sú málafærsluaðferð félagasamtaka að eiga frumkvæði að breytingum hjá 

ríkisstjórninni er ein af þeim aðferðum sem virka hvað best. Þá koma 

félagasamtök fram með tillögur sínar á byrjendastigum umræðunnar um málefnin. 

Það leiðir ef til vill til þess að umræðupunktar félagasamtakanna og gildi þeirra 

skila sér inn í umræður í ríkisstjórnum og í þingum. Þegar félagasamtök koma 
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með ábendingar um æskilegar breytingar eru þau að taka sér stöðu sem 

frumkvöðlar í samfélaginu og að styrkja stöðu sína gagnvart ríkisstjórninni.  þau e 

bíða ekki eftir merki frá hinu opinbera um að hafa samskipti heldur  byrja sjálf að 

leggja til ákveðnar breytingar eða atriði sem gætu verið ný fyrir ríkin þar sem 

málafærslan fer fram (Anheier, 2005;126-127). Það krefst þó daglegrar vinnu að 

vakta hið opinbera og  starfsmaður þyrfti að sinna því, en sú vinna skilar sér í 

bættum árangri og auknum umræðum við hið opinbera um málefnin sem samtökin 

leggja áherslu á. Með þessu móti verða félagasamtök stærri hluti af ferlinu hjá 

stjórnvöldum en standa ekki bara fyrir utan og reyna að kalla inn skilaboð til 

ráðamanna.  

Fulltrúar félagasamtaka geta sent hinu opinbera beiðnir um fullgildingar á 

alþjóðasamningum sem hafa ekki enn verið fullgildir. Umhverfis-

verndarsamtök á Íslandi senda inn beiðnir um fullgildingar á alþjóðlegum 

samningum. Náttúruverndarsamtök Íslands þrýst á um að Alþingi fyrir hönd 

Íslands, fullgildi Árósasamninginn frá 1998 um aðgengi frjálsra félagasamtaka að 

upplýsingum, að ákvarðanatöku og að réttarúrræðum. Fyrsta atriðið hefur verið 

lögfest á Íslandi en ekki hin tvö síðari, en Ísland er eina landið í Evrópu sem hefur 

ekki fullgilt Árósasamninginn (Náttúruverndarsamtök Íslands, tölvupóstur til 

höfundar, 31.ágúst, 2008). 

Skoska deild AI og Íslandsdeid AI koma með beiðnir til ríkisstjórna um að 

fullgilda alþjóðlega samninga, t.d. hefur breska ríkisstjórnin fullgilt 

Evrópusamning gegn mansali, m.a. í kjölfar þess að skoska deild AI beitti sér fyrir 

því. Það ber að taka það fram að fullgildingar eiga sér stað ekki eingöngu vegna 

beiðni AI, heldur eru einnig fleiri ástæður að baki (fulltrúi Íslandsdeildar AI, 

(munnleg heimild, 2.júlí 2008)) .  

Stór hluti þess starfs sem fer fram hjá Íslandsdeild AI snýst um að tryggja að 

íslenska ríkisstjórnin gerist aðili að sem flestum alþjóðasamningum um 

mannréttindi og að veita ríkisstjórninni aðhald í þeim efnum. Íslandsdeild AI er 

eftirlits- og aðhaldsaðili fyrir stjórnvöld og heldur þeim við efnið þangað til 

markmiðinu hefur verið náð (fulltrúi Íslandsdeildar AI, (munnleg heimild, 2.júlí 

2008)). Fulltrúi Íslandsdeildar AI lýsti þessu mjög vel:  
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Það getur oft tekið mörg ár að fá yfirvöld til þess að bregðast við og 

ef við tökum bara eitt dæmi: Þá skrifaði Amnesty International á Íslandi, 

hundruð bréfa til hinna ýmsu dómsmálaráðherra í gegnum árin til þess að 

fá Ísland til þess að fullgilda alþjóðasamning Sameinuðu þjóðanna gegn 

pyndingum og það tók nokkur ár þar til sú fullgilding fór í gegn. En það 

er náttúrulega bara einkenni á okkar samtökum að þegar við tökum upp 

einhver mál þá reynum við að fylgja þeim eftir þar til að þau eru komin í 

höfn (fulltrúi Íslandsdeildar AI, (munnleg heimild, 2.júlí 2008)). 

Fulltrúi Íslandsdeildar AI bætti við athugasemdum í lok viðtalsins sem 

tekið var og minntist á hlutverk AI sem aðhalds- og eftirlitsaðila:  

...hlutverk Amnesty er fyrst og fremst að tryggja virðingu fyrir 

mannréttindum og við erum svona kannski eftirlitsaðili með því sem að 

stjórnvöld gera, en aftur á móti þá höfum við sem deild ekki umboð nema 

að mjög takmörkuðu leyti gagnvart íslenskum yfirvöldum. En við höfum 

þetta umboð, við getum reynt að hafa áhrif á lagasetningar og við höfum 

reynt að gera það í gegnum árin að upplýsa þingheim og ríkisstjórnina um 

áhyggjuefni Amnesty (fulltrúi Íslandsdeildar AI, (munnleg heimild, 2.júlí 

2008). 

Beiðnir um fullgildingu á alþjóðasamningum falla undir margræði, þ.e. 

mörg félagasamtök geta notað þessa málafærsluaðferð í senn. Þegar fleiri en ein 

samtök koma með sömu beiðnirnar er þó ekki um samkeppni á milli 

félagasamtaka að ræða. Beiðnir um fullgildingar í þjóðfélagi eins og á Íslandi sem 

er nokkuð vel sett hvað varðar mannréttindi, styrkja stöðu frjálsra félagasamtaka 

sem eftirlits – og aðhaldsaðilar. Hafa verður þó í huga að einungis er um möguleg 

áhrif að ræða, eða það að málafærslustarfið getur tekið mörg ár. Það tók 

Íslandsdeildina t.d. mörg ár að sannfæra ríkisstjórnina um að fullgilda 

alþjóðasamninginn gegn pyntingum (fulltrúi Íslandsdeildar AI, (munnleg heimild, 

2.júlí 2008). Beiðnir um fullgildingar geta líka þjónað þeim tilgangi að auka traust 

almennings á samtökunum þar sem fullgildingar eru yfirleitt fréttaefni. Þegar 

alþjóðasamningar eru fullgildir eru stundum tekin viðtöl við fulltrúa úr samtökum 

sem beittu sér fyrir fullgildingunni. 

Hagnýtt gildi þess að senda beiðnir til ráðherra um að fullgilda alþjóðlega 

mannréttindasamninga felst í því að vera virkur aðhalds- og eftirlitsaðili gagnvart 

hinu opinbera. Bréfin, þ.e. beiðnirnar, sem send eru til ráðherra hafa einnig 

hagnýtt gildi vegna þess að afrit af þeim eru send til allra þingmanna á Íslandi til 

að fræða þá um starfsemi AI. Beiðnirnar hafa því tvöfalt hagnýtingargildi. Þegar  
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AI biður viðkomandi ráðherra um að fullgilda alþjóðlega mannréttindasamninga 

er að vissu leyti verið að leitast við að nota áhrifavald samtakanna til þess að 

koma með eitthvað nýtt inn í íslenskt samfélag. AI starfar þá sem frumkvöðull því 

að mannréttindasamningar sem ekki hafa verið fullgildir í ríkjum eru að vissu leyti 

nýjir af nálinni þar (Anheier, 2005;126-127). Það þarf t.d. ekki nema eitt dæmi um 

pyntingar á Íslandi til þess að alþjóðlegur sáttmáli um bann gegn pyntingum skipti 

verulegu máli. Ef slíkt kemur upp þá er það alveg skýrt hvernig skuli bregðast við 

að hluta til vegna bannsins.  

4.7.  Málafærsluaðferðir frjálsra félagasamtaka gagnvart 

þingum á Íslandi og í Skotlandi 

4.7.1 Málafærsluaðferðir frjálsra félagasamtaka gagnvart þingum 

á Íslandi og í Skotlandi sem einkennast af samráði  

Í skoska þinginu eru þversniðshópar sem fjalla um afmörkuð málefni sem 

myndaðir eru af þingmönnum úr öllum þingflokkum, fulltrúum félagasamtaka og 

almenningi, (e. cross- party groups), (Schlessinger, Miller og Dinan, 2007;245), 

(The Scottish Parliament, e.d. e)). Höfundur fann engar heimildir um slíka hópa á 

Aþingi á Íslandi. Þessir hópar eru ekki þingnefndir, en þátttaka í slíkum nefndum 

getur samt verið gagnleg vegna þess að þeir þingmenn sem mæta ekki á fundina fá 

að vita um umfjöllunarefni þeirra í tölvupósti. Þar að auki er þátttaka í slíkum 

hópum leið til að vekja athygli á rannsóknum og til að koma með sérfræði-

kunnáttu inn í þingheim um málefnin sem um er rætt hverju sinni (SCVO, 2008). 

Dæmi um þversniðshópa eru hópar um astma, Kúbu, börn og ungt fólk og 

mannréttindi og borgaraleg réttindi, (The Scottish Parliament, e.d. f)). Skoska 

deild AI er meðlimur í þversniðshóp sem fjallar um mannréttindi og almannafrelsi 

(e. human rights and civil liberties), (The Scottish Parliament, e.d. k)) og sér um 

að senda fundaboð til meðlima hópsins (skoska deild AI, tölvupóstur til höfundar, 

1. september, 2008).  

Þátttaka í þversniðshópum fellur undir samráð vegna þess að 

þversniðshópar eru umræðuvettvangur sem félagasamtökum er tryggður aðgangur 

að. Þversniðshópar eru aðferð fyrir félagasamtök til þess að miðla þekkingu sinni 

og viðhorfum til fulltrúa skoska þingsins og öfugt. Á þann hátt styrkir sú starfsemi 
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hlutverk félagasamtaka sem gerenda og málpípa í fjölþátta lýðræðis þjóðfélagi 

eins og Skotlandi vegna þess að með þátttöku í hópnum leitast samtök við að hafa 

áhrif á stefnumótun stjórnvalda. Þessi þekkingarmiðlun getur orðið til þess að 

þingmenn taki ákvarðanir sem eru frekar í samræmi við afstöðu samtakanna sem 

sendir fulltrúann á þversniðshópsfundinn, á fundum með þingnefnd þegar fjallað 

er um lagafrumvörp og þingsályktunartillögur. Á vissan hátt má því segja að 

fulltrúar félagasamtaka séu að koma með innlegg um málefnin áður en fjallað eru 

um þau á fundum þingnefnda í sumum tilvikum en ekki öllum. 

Þar sem þversniðshópar hafa ekkert vald innan skoska þingsins nema 

áhrifavald er í lagi fyrir samtök sem leggja áherslu á sjálfstæði að vera meðlimir í 

þeim. Í þversniðshópum eru málefni rædd og þar sem enginn í hópnum hefur 

meira vald en annar og ekki stendur til að taka ákvörðun standa fulltrúar 

félagasamtaka, almennir borgarar og þingmenn, jafnfætis. Það er mikill kostur og 

kannski eiga sér stað meira uppbyggjandi umræður heldur en í þingnefndum.  

4.7.2. Málafærslustarf frjálsra félagasamtaka gagnvart þingum á 

Íslandi og í Skotlandi sem einkennist af margræði 

Aðferðir Alþingis til þess að hafa eftirlit með stjórnvöldum á Íslandi sem 

félagasamtök geta nýtt sér með því að virkja þingmenn 

Ísland er lýðveldi með þingbundna stjórn samkvæmt 1.gr. stjórnarskrárinnar. Það 

felur í sér að ríkisstjórninni ber að skýra Alþingi frá stjórnarframkvæmdum sínum. 

Alþingi sér um að hafa eftirlit með ríkisstjórninni á ýmsan hátt. Aðferðir þingsins 

til að fylgjast með ríkisstjórninni eru af ýmsum toga og félagasamtök gætu nýtt 

sér þær með því að virkja þingmenn ef það samræmist stefnu þeirra 

(Forsætisráðuneytið 1999;96).  

Fulltrúar félagasamtaka geta haft samband við þingmenn og beðið þá um að 

vera með fyrirspurn á alþingi. Fyrirspurnir eru ein aðferð Alþingis til þess að 

hafa eftirlit með ríkisstjórninni. Samkvæmt 54.gr. stjórnarskrárinnar hafa 

alþingismenn heimild, með leyfi Alþingis,  til þess að vera með fyrirspurnir til 

ráðherra um opinber málefni. Hægt er að bera upp fyrirspurnina munnlega eða 

skriflega. (Forsætisráðuneytið, 1999;96-97).  
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Viðtalið við fulltrúa Íslandsdeildar AI leiddi í ljós að Íslandsdeild AI 

ræktar ekki samband við einstaka þingmenn og hefur sjaldnast frumkvæði að því 

að biðja þingmenn um að vera með fyrirspurnir á Alþingi til að koma í veg fyrir 

að samtökin styðji einn stjórnmálaflokk umfram annan. AI eru ópólitísk samtök 

og forðast slagsíðu við ákveðna stjórnmálaflokka. Íslandsdeild AI hefur þó 

einstaka sinnum haft samband við þingmenn um að biðja þá að leggja fram 

fyrirspurn á Alþingi og var það t.d. gert í sambandi við endurskoðun á réttindum 

flóttamanna og málefni sem lúta að ofbeldi gegn konum. Yfirleitt er þessari aðferð 

þó ekki beitt. Íslandsdeildin reynir frekar aðkom af stað umræðu í samfélaginu um 

málefnin, t.d. með því að tala um þau í fjölmiðlum. Líkur eru þá á því að einhver 

þingmaður veiti þeim umræðum athygli. Þá geta þingmenn haft samband við 

Íslandsdeildina til þess að fá nánari upplýsingar áður en bornar eru fram 

fyrirspurnir á Alþingi (fulltrúi Íslandsdeildar AI, (munnleg heimild, 2.júlí 2008)). 

Það virðist velta dálítið á túlkun hvernig staðið er vörð um sjálfstæði 

samtakanna á Íslandi og í Skotlandi, alla vega í þessum efnum vegna þess að 

skoska deild AI nýtir sér fyrirspurnir á skoska þinginu og hefur frumkvæði að 

þeim í flestum tilfellum (fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 

2008)), en Íslandsdeild AI hefur gert það afar sjaldan (fulltrúi Íslandsdeildar AI, 

(munnleg heimild, 2.júlí 2008)). Samt byggja báðar deildirnar á sömu 

grundvallarhugmyndunum, m.a. að vera algjörlega óháð í stjórnmálum og að vera 

ekki hlynnt einum stjórnmálaflokki umfram annan (fulltrúi AI í Skotlandi, 

(munnleg heimild, 25.apríl 2008)) og (fulltrúi Íslandsdeildar AI, (munnleg 

heimild, 2.júlí 2008)). Þingmennirnir sem fá beiðnir um fyrirspurnir frá skosku 

deildinni eru valdir sérstaklega  úr gagnagrunni þar sem skráð eru þau þingmál 

sem fjalla um mannréttindi. Þar er hægt að sjá hversu mikið hver þingmaður lætur 

sig mannréttindi varða, alla vega innan þingsins (fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg 

heimild, 25.apríl 2008)). 

Í skoska þinginu geta allir þingmenn verið með fyrirspurnir og 

fyrirspurnirnar eru tvennskonar,  skriflegar og munnlegar. Spurningarnar geta haft 

þann tilgang að afla upplýsinga eða að vekja athygli á málaflokkum (SCVO, 

2008).   
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Munnlegar spurningar til forsætisráðherra og annarra viðeigandi ráðherra 

eru bornar upp á fundum í þinginu. Hægt er að horfa á fundinn á veraldarvefnum 

og þar af leiðandi er það góð aðferð fyrir félagasamtök að fá þingmenn til að bera 

upp spurningar á spurningatíma forsætisráðherra vegna þess að þær spurningar 

vekja mikla athygli. Efni hverrar viku fyrir sig eru auglýst fyrirfram á vef skosku 

ríkisstjórnarinnar (e. business bulletin) og dregið er um hvaða þingmenn fá að 

bera upp spurningar (SCVO, 2008). Það er því ekki öruggt að þingmennirnir fái 

að bera upp munnlegar spurningar sínar (fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg 

heimild, 25.apríl 2008)). Þess vegna sjá allir stjórnmálaflokkarnir til þess að 

þingmenn þeirra setji inn fyrirspurnir, þrátt fyrir að þeir séu jafnvel ekki með 

spurningar tilbúnar. Ef þingmenn komast að því að þeir hafa verið valdir til að 

vera með spurningar verða þeir að semja þær. Þar sem þingmenn setja inn 

spurningar sama hvert málefnið er hafa þeir oft ekki mjög áhugaverðar spurningar 

vegna þess að það þeir hafa ekki alltaf verið að vinna að hinu tiltekna málefni.  

Þetta hefur það í för með sér að spurningar nýtast ekki nógu vel til þess að vinna 

að framgöngu hinna ýmsu málefna.  

Fulltrúar félagasamtaka geta ræktað samband við þingmenn og beðið þá 

stundum um að vera með fyrirspurnir á þingi. Íslandsdeild AI hefur gert þetta 

einstaka sinnum en skoska deild AI gerir þetta alltaf af og til. Munnlegar 

fyrirspurnir eru góð leið til að vekja athygli á málefnum vegna þess að þær vekja 

athygli meðal þingmanna. Það kann að vera langsótt en mögulegt er að atriði sem 

rædd eru á Alþingi gagnist til að sannfæra þingmenn til að styrkja  ákveðinn 

málstað, t.d. að beita sér gegn rafbyssum. Kenningin um sjálfstæði er einkennandi 

fyrir þessa aðferð vegna þess að þrátt fyrir að samtök lýsi því yfir að þau séu 

sjálfstæð og óháð gagnvart hinu opinbera eru þau að vissu leyti alltaf háð hinu 

opinbera (Evers og Laville, 2004;170-171). Skoska deild AI getur ekki nýtt sér 

þessa aðferð nema þegar þingmenn samþykkja að koma fram með þær spurningar 

sem félagasamtök vilja fá svör við. Félagasamtök þurfa gjarnan að sannfæra 

þingmenn um mikilvægi fyrirspurna sem þau leggja til vegna þess að fleiri samtök 

geta líka lagt til spurningar. Því er um margræði að ræða vegna þess að ekki er e 

tryggt að þingmenn samþykki að koma fram með fyrirspurnina.  
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Það er auðveldara fyrir þingmenn að koma fram með skriflegar 

fyrirspurnir og þær eru mjög gagnlegar þegar nauðsynlegt er að fá nákvæm svör. 

Þær hafa líka það hagnýta gildi að hægt er að biðja um frekari útskýringar á 

gefnum svörum (fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 2008)), 

(SCVO, 2008).  

Algengt er að aðilar utan Alþingis sæki nefndarfundi, oftast til þess að fjalla 

nánar um stjórnarfrumvörp. Oft eru fulltrúar frá frjálsum félagasamtökum 

boðaðir á fundi sem hafa beinna hagsmuna að gæta í tengslum við þingmálið. 

Tilgangurinn með þátttöku þeirra er að leyfa félagasamtökum að tjá sig um 

sjónarmið sín eða að skýra betur frá umsögn sem samtökin kunna að hafa sent inn 

um viðkomandi þingmál. Stundum eru samtök boðuð til viðræðna við nefndina ef 

ekki hefur gefist nægur tími til þess að biðja um skriflegar umsagnir um 

þingmálin (Alþingi, e.d. a)). Fjölmörg félagasamtök á Íslandi eru boðuð á 

nefndarfundi, eins og t.d. Rauði krossinn og Samtök atvinnulífsins, Femínistafélag 

Íslands og Dómarafélag Íslands. Félagasamtök mæta iðulega á nefndarfundi og 

oftast reyna þingmenn að sjá um að öll helstu frjálsu félagasamtök og 

hagsmunasamtök fái mál til umsagnar.  Það er litið svo á að allir sem hugsanlega 

kynnu að hafa skoðun á málinu, það gæti varðað, fái málið til umsagnar. Allir sem 

hafa áhuga á að senda inn umsagnir geta gert það, þrátt fyrir að þeir hafi ekki 

fengið beiðni um umsögn frá Alþingi (íslenski þingmaðurinn, munnleg heimild 

11.júlí 2008).   

Mjög mikilvægur hluti af nefndarstarfinu er að ræða við gesti sem koma á 

fundi og þetta er leið sem bæði hin skoska deild AI og  Íslandsdeild AI nýta sér 

mikið (fulltrúi Íslandsdeildar AI, (munnleg heimild, 2.júlí 2008)), (fulltrúi AI í 

Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 2008)). Höfundur varð vitni að því  á einum 

slíkum fundi í Edinborg að fulltrúar frá AI og þingmenn skoska þingsins höfðu 

samráð um samningu þingsályktunartillögu. Íslandsdeild AI er oft boðuð á 

nefndarfundi og hefur mætt á mörg hundruð nefndarfundi, einkum hjá 

allsherjarnefnd, til þess að skýra betur frá umsögnum um lagafrumvörp. Deildin 

hefur líka oft verið boðuð á fundi hjá utanríkismálanefnd til þess að veita 

upplýsingar um málefnin sem verið er að fjalla um (fulltrúi Íslandsdeildar AI, 

(munnleg heimild, 2.júlí 2008)). 
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 Í skoska þinginu er þessi aðferð kölluð að veita munnlegan vitnisburð (e. 

giving oral evidence). Fyrirkomulagið í skoska þinginu er svipað og á Alþingi að 

þessu leyti, að samtökum sem hafa skrifað umsögn um lagafrumvarp er stundum 

boðið að mæta á nefndarfund. Ef samtök hafa áhuga á að mæta á nefndarfund geta 

þau lýst því yfir í lok umsagna og það getur leitt til þess að þeim verði boðið á 

fund (SCVO, 2008), (fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 2008)).  

Þegar samtök mæta á nefndarfundi til að fjalla nánar um málefnin færir 

það málafærslustarf samtakanna dálítinn spöl frá margræði og aðeins nær samráði, 

sérstaklega þegar virt samtök eins og AI eru tíðir gestir á nefndarfundum. Í öðrum 

orðum er um að ræða að formleg tengsl samtakanna við þingin verða sterkari án 

þess þó að fulltrúar samtakanna fái fast sæti í nefndum. Nærvera fulltrúa sem 

gestir á fundum færir starfsemi samtakanna aðeins nær því að vera tryggður 

aðgangur að hinu opinbera. Það mætti því segja, t.d. í tilviki AI að AI séu tengdari 

hinu opinbera heldur en samtökin vilja vera láta vegna þess að staða þeirra í 

tengslum við mætingu nefndarfundi staðsetur þau mitt á milli margræðis og 

samráðs.  

Margræði______________ AI ___________________Samráð 

Hagnýtt gildi þess að mæta á fundi hjá alþingisnefndum felst í því að 

fulltrúar frjálsra félagasamtaka fá tækifæri til að vinna málafærslustarf sitt og 

leitast við að sannfæra þingmenn um mikilvægi málefnanna. Umræðurnar sem 

fylgja geta einnig nýst afar vel til þess að komast að því hver viðhorf þingmanna 

eru til málefnisins og þær upplýsingar er hægt að nota til þess að móta 

málafærslustarf í náinni framtíð. Þar sem eðli félagasamtaka er að hluta til að 

sérhæfa sig í vissum málefnum getur það verið erfitt að meta hvað öðrum finnst 

um málefnin og hversu mikið aðrir vita um þau. Samskiptin á fundinum gagnast 

því afar vel til þess að leggja mat á þessi atriði og nýta þann lærdóm til þess að 

læra að höfða betur til þingmanna. Einnig myndast tengsl á milli fulltrúá 

félagasamtaka og fulltrúa hins opinbera á nefndarfundum sem auka líkurnar á að 

málafærslustarf í náinni framtíð beri góðan árangur.  

Það er vinnuregla í nefndum Alþingis að beðið er um umsagnir varðandi öll 

þingmál, hjá þeim aðilum sem eru best til þess fallnir að gefa álit. 
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Félagasamtökum er þó einnig velkomið að senda inn umsagnir að eigin 

frumkvæði  (Alþingi, e.d. f)). Félagasamtök geta sent inn umsagnir, álit og önnur 

gögn til þingnefnda eftir að nefnd hefur fjallað um þingmálin. Algengt er að 

félagasamtök sendi inn umsagnir um lagafrumvörp, en það tíðkast einnig að 

sendar séu inn umsagnir um þingsályktunartillögur. Þingsályktunartillögur fjalla 

um málefni sem nauðsynlegt þykir að nefnd íhugi sem þó eru ekki þingmál 

(Alþingi, e,d, e)). Lagafrumvörp eru skjöl þar sem skrifaðar hafa verið hugmyndir 

að breytingu á gildandi lögum eða hugmyndir að nýjum lögum. Aðeins þingmenn 

og ráðherrar eiga rétt á því að leggja fram lagafrumvörp (Guðrún Þóra 

Guðmannsdóttir, 1998;5).  

Nefndir Alþingis hafa heimild til þess að fjalla um slík mál að eigin 

frumkvæði og gera skýrslu um þau og í skýrslunni má gera tillögu til 

þingsályktunar. Þingsályktunartillögur eru því aðferð til að koma með fleiri mál á 

dagskrá á Alþingi. Skýrsluna má leggja fyrir Alþingi og ekki er nauðsynlegt að öll 

nefndin standi að því. Það nægir að hluti nefndarinnar fylgi þessu eftir (Alþingi, 

e.d. j)). 

Mikilvægt er að samtök skoði vel hvaða umsagnir (e. consultation 

responses) eru valdar vegna þess að það getur tekið mikinn tíma að skrifa þær. 

Einnig er þess virði að athuga hvort regnhlífarsamtök sem félagasamtök eru 

meðlimir í, séu að skrifa umsögn um sama málefni og að spyrja  hvort það borgi 

sig frekar að reyna að koma einhverjum punktum að í umsögn 

regnhlífasamtakanna heldur en að skrifa eigin umsögn. Umsagnir geta verið í 

formi spurninga og  mikilvægt er að einbeita sér að því að svara þeim, halda sig 

við þau svör og að skrifa skýran og hnitmiðaðan texta (SCVO,2008).  

Íslandsdeild AI nýtir sér þetta heilmikið þegar um er að ræða málefni sem 

varða mannréttindi. Stundum fær deildin beiðni um umsagnir sem tengjast 

málefnum samakanna ekki beint, en þá skrifa samtökin ekki umsagnir um þau 

málefni (fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 2008)). Fleiri dæmi 

um félagasamtök á Íslandi sem hafa skrifað umsagnir um lagafrumvörp eru 

UNIFEM (Steinunn Hrafnsdóttir, í prentun). Skoska deild AI nýtir sér þessa 
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málafærsluaðferð reglulega (fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 

2008)).  

Skriflegar umsagnir veita félagasamtökum á Íslandi og í Skotlandi 

tækifæri til þess að  láta þingin vita hver afstaða þeirra er til lagafrumvarpanna eða 

þingsályktunartillaganna. Þar sem fleiri félagasamtök hafa tækifæri til að skrifa 

umsagnir er alls ekki öruggt að tekið verði mið af sjónarmiðum allra 

félagasamtaka og því er samkeppni á milli félagasamtakanna. Skriflegar umsagnir 

sem málafærsluaðferð falla undir margræði og samtök sem nota þessa aðferð eru 

gjarnan frekar sjálfstæð vegna þess að umsagnirnar stefna ekki stefnu samtaka í 

hættu sem sjálfstæð og óháð gagnvart stjórnvöldum  (Evers og Laville, 2004; 169-

171). Frjáls félagasamtök geta notað þessa aðferð til þess að þrýsta á breytingar á 

lagafrumvörpum t.d. en ekki til þess að breyta framkvæmdinni á reglunum sem 

um er rætt (Bailes, Alyson, JK, (munnleg heimild, 15. ágúst 2008)). Ef umsögn er 

góð getur verið að samtökunum sem sendi hana verði boðið á nefndarfundi þegar 

um umsagnir um lagafrumvörp er að ræða (Alþingi, e.d. a)), (fulltrúi AI í 

Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 2008)). Þessi málafærsluaðferð getur því 

fært félagasamtök, sem ekki eru með fasta fulltrúa í nefndum eða ráðum hins 

opinbera, nær þingum með því að eiga möguleika á að hitta þingmenn í eigin 

persónu og ræða málin.  

Hagnýtt gildi skriflegra umsagna til Alþingis er tækifærið sem samtök sem 

eiga ekki sæti í stjórnvaldsnefndum fá til þess að koma sjónarmiðum sínum á 

framfæri við hið opinbera um lagafrumvörp og hafa áhrif á löggjöf áður en hún er 

samþykkt á Alþingi. Skriflegar umsagnir hafa einnig það hagnýta gildi að þær 

gefa samtökum tækifæri til að sinna eftirlits- og aðhaldshlutverki sínu gagnvart 

yfirvöldum, en þá er t.d. AI að gæta þess að lagafrumvörp séu í samræmi við 

mannréttindalöggjöf. Hagnýtt gildi umsagna um þingsályktunartillögur felst í því 

að félagasamtök fá að koma með tillögur að breytingum á þeim áður en þær eru 

lagðar fyrir Alþingi. Ef tekið er tillit til ábendinganna tekst samtökum að hafa 

áhrif á umræður um málefnin á Alþingi áður en allir þingmenn hefja umræðurnar. 

Málafærslustarf sem er hafið snemma í ferlinu er líklegra til að leiða til árangurs. 
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Félagasamtök geta haft reglulega samband við þingmenn og sent þeim 

upplýsingar um starfsemina. Þar sem Ísland og Skotland eru bæði smáríki þar 

sem nánd ríkir á milli aðila í samfélaginu er auðvelt fyrir starfsmenn 

félagasamtaka að ná sambandi við þingmenn.  

AI-deildirnar á Íslandi og í Skotlandi hafa reglulega samband við 

þingmenn í sínu landi og senda þeim skjöl til þess að fræða þingmenn um 

starfsemina, að miklu leyti með tölvupósti. Íslandsdeild AI sendir afrit af bréfum 

til ráðherra, samantektir og fréttatilkynningar, en skoska deild AI sendir reglulega 

samantektir um mannréttindamál og fréttatilkynningar. Báðar deildirnar eru með 

lista yfir tölvupóstföng  þingmannanna og hafa beint samband við þá.  Í stuttu 

máli þá eru samantektir yfirlit yfir aðalatriði um málefni sett fram á skýran og 

hnitmiðaðan hátt. Yfirlitið má alls ekki vera lengra en tvær A4 blaðsíður (SCVO, 

e.,d., e)).  

Samtök sem nýta sér þessa þá aðferð að senda samantektir til þingmanna 

geta bæði verið frekar sjálfstæð og stundað samráð við hið opinbera.  Þau eru þó 

háð því að þingmenn og ráðamenn taki ábendingar þeirra með í reikninginn þegar 

stefna er mótuð og löggjöf unnin. Þessi aðferð fellur einnig undir nöldursflokkun 

Alyson Bailes, (Bailes, Alyson, JK, (munnleg heimild, 15. ágúst 2008)), því að 

samantektir eru ekki hluti af formlegum samskiptaaðferðum við skoska þingið. 

Einungis er um möguleg áhrif að ræða, þar sem þessi málafærsluaðferð fellur 

undir margræði. Með þessu eru félagasamtök þó að nýta sér rétt sinn til að leitast 

við að hafa áhrif á stefnumótun í Skotlandi og það ber að nýta sér margar aðferðir 

til þess að hafa áhrif. Sumir þingmenn hafa meiri áhuga á t.d. mannréttindamálum 

en aðrir og þeir koma þá gjarnan með fyrirspurnir og þingsályktunartillögur um 

slík málefni. Þar er því óbeint verið að reyna að hafa áhrif á stefnumótun með því 

að rækta samband við þingmenn á þennan hátt.  

Það er afar gagnlegt að senda upplýsingar reglulega til þingmanna vegna 

þess að þá er kannski mögulegt að hafa áhrif á viðhorf þeirra og þar af leiðandi 

áhrif á það hvernig þeir ræða um málefnin í þinginu. Það er þá verið að reyna að 

hafa áhrif á stefnumótun á meðan þingmenn eru hugsanlega ennþá að móta sér 

skoðun. Þá eru félagasamtök að vissu leyti að sinna hlutverki sínu sem málpípa 
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hinna ýmsu hópa í samfélaginu og að vera virkir gerendur í fjölþátta 

lýðræðisþjóðfélögum eins og á Íslandi og í Skotlandi. Málafærsla sem fer fram 

snemma í stefnumótunarferli hins opinbera er líklegri til að skila tilætluðum 

árangri. Þar að auki taka samtök frumkvæðið að samskiptunum og eru meiri 

jafningjar fulltrúa hins opinbera þegar þessari aðferð er beitt. Þessi aðferð er 

aðeins meira skapandi heldur en umsagnir til alþingis vegna þess að fulltrúar 

samtaka geta sent ýmis gögn til þingmanna, svo lengi sem þau eru ekki of löng og 

við hæfi lesandans.  Upplýsingar sem sendar eru reglulega til að fræða þingmenn 

geta því verið vænlegar til árangurs. Til nánari útskýringar er hagnýtt gildi 

samantekta talsvert.  

Hagnýtt gildi samantekta er af ýmsum toga. Hægt er að nota samantektir í 

ýmsum tilgangi, t.d. málefni sem samtökin vilja að þeir leggi fram fyrirspurnir 

um. Þar að auki er hægt að nota samantektir til þess að koma sjónarmiði 

samtakanna sem sendir samantektina á framfæri við þingmenn sem eru í 

ákveðinni nefnd sem fjallar um málefni samtakanna. Mikilvægt er að sníða 

samantektina að því hverjir eiga að fá hana í hendur og því hver tilgangurinn sé 

með henni (SCVO, 2008). Þar að auki hafa samantektir mikið hagnýtt gildi innan 

félagasamtaka þar sem þær gefa fulltrúum tilefni til að skrifa um málefni sín á 

hnitmiðaðan hátt og gera sér grein fyrir aðal atriðum sem þarf að fjalla um. Þetta 

er afar gagnlegt fyrir fulltrúa félagasamtaka að lesa yfir áður en farið er á fund við 

opinbera starfsmenn ríkisins sem sjá um að semja lagafrumvörp í ríkisstjórninni. 

Hagnýtt gildi samantekta felst þá í því að þær geta fulltrúar félagasamtaka notað 

fyrir fulltrúa félagasamtaka til að rifja upp aðalatriði í málefnum og einnig er hægt 

að fræða þingmenn á mjög skömmum tíma. Í nútímasamfélagi er fólk umvafið 

upplýsingum og  hefur ekki alltaf tíma til að lesa langan texta og því þarf stundum 

að fá upplýsingarnar beint í æð. Skoski þingmaðurinn sagði í viðtalinu sem 

höfundur tók við hann að hann hefði ekki tíma til að lesa löng skjöl, en hann 

myndi miklu frekar lesa stutt og hnitmiðað skjal og nýta sér það (skoski 

þingmaðurinn, (munnleg heimild, 23. apríl 2008)). 

Fulltrúar félagasamtaka geta haft samband við aðstoðarmenn þingmanna ef 

erfitt reynist að ná í þingmennina sjálfa. Í Skotlandi tíðkast það oft að 

þingmenn eru með aðstoðarmenn sem hjálpa til við að rannsaka málefnin, finna 
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upplýsingar og semja ræður fyrir þá (Sally, MacDonald og Jill, 2002; 22). Á 

Íslandi hefur verið gert ráð fyrir að hið opinbera borgi laun aðstoðarmanna  

þingmanna úr Norðvestur- , Norðaustur- og suðurkjördæmum landsins, en þetta 

var ákveðið þ. 15. febrúar 2008. Þar að auki hefur verið gert ráð fyrir að formenn 

stjórnarandstöðuflokka geti nú haft aðstoðarmenn (Alþingi, e,.d,. l)). 

Þegar fulltrúar AI í Skotlandi og á Íslandi voru spurðir að því hvort 

aðstoðarmenn hafi verið  fyrirstaða í mannréttindabaráttunni svöruðu þeir því til 

að svo hefði ekki verið (fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 2008)), 

(fulltrúi Íslandsdeildar AI, (munnleg heimild, 2.júlí 2008)). Fulltrúi skosku deildar 

AI bætti því við að aðstoðarmenn væru frekar hjálplegir heldur en til fyrirstaða. 

Hann minntist á að ef þingmaðurinn hefði ekki tíma til að hitta fulltrúa 

félagasamtaka gæti fulltrúinn mælt sér mót við aðstoðarmann þingmannsins í 

staðinn sem gæti síðan sagt þingmanninum frá þeim umræðum sem fram fóru. 

Auk þess er það oft hlutverk aðstoðarmanna að semja spurningar sem lagðar eru 

fyrir ráðherra og ræður fyrir nefndarfundi (fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg 

heimild, 25.apríl 2008)). því má nýta samband við aðstoðarmenn sem eina aðferð 

í viðbót til þess að stunda málafærslustarf.  Þessi aðferð er formleg aðferð þar sem 

aðstoðarmaðurinn vinnur fyrir þingmanninn úr upplýsingunum og setur þær í 

form sem hægt er að vinna með á þingunum. Gagnsemi þess að rækta samband 

við aðstoðarmenn þingmanna felst í því að það hægt er að vinna málafærslustarf 

við þingmann, þótt hann sé upptekinn. Þetta er því aðferð til að fræða þingmenn 

og leitast við að hafa áhrif á þá áður en málefni eru rædd í þingunum. Þetta er 

einnig aðferð til að nýta sér rétt sinn til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri í 

fjölþátta lýðræðissamfélagi (Snyder og Mingst, 2004;126-127) sem jafnframt 

eykur tengslamyndun fulltrúa úr félagasamtökum við fulltrúa úr opinbera 

geiranum.  

Fulltrúar félagasamtaka geta sent áskoranir til þinga í sínu landi. Bæði 

skoska og íslenska deildin senda inn áskoranir (e. petitions) til þinga í sínu landi 

um mannréttindamál. Áskoranirnar geta verið um hvaða málefni sem er sem varða 

almanna hagsmuni eða áhyggjuefni. Mikilvægt er að taka fram í áskorun m.a. 

hvað er verið að biðja þingið um að gera og hverjar ástæðurnar eru fyrir 

áskoruninni (SCVO, 2008).    
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Íslenska deild AI hefur oft samband við þingmenn til þess að fá þá til þess 

að skrifa undir áskoranir og þá sendir deildin beiðni þess efnis til allra þingmanna 

(fulltrúi Íslandsdeildar AI, (munnleg heimild, 2.júlí 2008)).  Í Skotlandi er þessi 

aðferð mikið notuð í þinginu, en ekki eru allar áskoranir jafn góðar. Samkvæmt 

fulltrúa skosku deildar AI er mikilvægt að áskoranir séu raunhæfar og að 

stuðningur sé á bak við þær. Margar áskoranir sem biðja um breytingar á of 

mörgum sviðum í einu. Sem dæmi væri ef gerð er áskorun um að í öllum störfum 

þingsins eigi að fylgja reglum um mannréttindi. Vissulega er þörf á því, en mun 

raunhæfara  er og mun hnitmiðaðra að biðja um að stofnuð sé nefnd til að huga að 

sérstaklega að mannréttindum í þinginu. Áskoranir geta verið áhrifaríkar ef þær 

biðja um eitthvað sérstakt og þær eru mikið nýttar af félagasamtökum í Skotlandi 

(fulltrúi AI í Skotlandi, (munnleg heimild, 25.apríl 2008)).   

Sú nefnd sem sér um áskoranir í skoska þinginu er lögboðin nefnd, þ.e.a.s. 

það verður alltaf að vera ein slík nefnd. Á undanförnum árum hefur náðst 

töluverður árangur með því að senda skoska þinginu áskoranir og þær hafa jafnvel 

leitt til nánari fyrirspurna um málefnin í nefndunum. Einnig hafa áskoranir vakið 

athygli í fjölmiðlum og leitt til umræðna í þingheimi. Nokkrar áskoranir hafa 

meira að segja leitt til breytinga á löggjöf. Það er því ljóst að það getur verið 

árangursrík leið að senda áskorun til skoska þingsins þó að hún sé samt sekki 

fljótleg leið til áhrifa.   

Áskoranir falla undir margræði vegna þess að þær eru ein af aðferðum 

félagasamtaka til þess að ná athygli stjórnvalda og bjóða ekki upp á tryggðan 

umræðuvettvang. Það er þó öruggt að fjallað er um allar áskoranir í skoska 

þinginu. Áskoranir eru einnig aðferð félagasamtaka til að láta að sér kveða sem 

málpípur ákveðinna hópa og málefna í samfélaginu. Ef farið er rétt að geta 

áskoranir skilað miklu, m.a. ef þær eru ekki of almennar og víðtækar og njóta 

stuðnings. Gagnsemi áskorana felst í að þær eru góð leið til að vekja athygli á 

einhverju sem betur mætti fara og auðvelt er að fá almenning til þess að veita 

þeim stuðning. Sem dæmi má nefna,, Facebook‘‘ hóp í Skotlandi sem nefnist 

,,Mums need to use Lothian buses too“  sem sendi áskorun til fjölda fólks þ.28. 

ágúst sem hann hyggst svo senda til skoska þingsins (The Scottish Parliament, e.d. 

i)).  
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Félagasamtök geta nýtt sér stefnuyfirlýsingar til þess að vinna 

málafærslustarf sitt. Það eru til tvær gerðir af stefnuyfirlýsingum sem geta nýst  

þriðja geiranum. Í fyrsta lagi eru til stefnuyfirlýsingar stjórnmálaflokka og í öðru 

lagi búa sjálfboðasamtök einnig til stefnuyfirlýsingar (SCVO, 2008).   

Félagasamtök geta samið stefnuyfirlýsingar (e. manifestos) um stefnu 

samtakanna og gefið þær út áður en kosningar eiga sér stað í Skotlandi. Í 

yfirlýsingunum forgangsraða þau málefnum sínum og biðja stjórnmálaflokka um 

að bregðast við. Samkvæmt Scottish Council of Voluntary Organisations (SCVO), 

eru stefnuyfirlýsingar (e. manifestos) skilgreindar sem skjal sem útlistar 

skuldbindingar samtaka í garð ákveðinna reglugerða (SCVO, 2008). Þegar samtök 

eru frekar fámenn er vert að huga að því hvort nota eigi tímann til þess að setja 

saman stefnuyfirlýsingu vegna þess að það er vandasamt og tekur mikinn tíma. 

Það getur borgað sig fyrir fámenn samtök að reyna frekar að koma stefnumálum 

sínum að á stefnuyfirlýsingu regnhlífarsamtaka (einnig nefnt heildarsamtök) eins 

og t.d. Scottish Council Of Voluntary Organisations í Skotlandi , eða á 

stefnuyfirlýsingu annarra tengdra samtaka (SCVO, 2008).   

Stjórnmálaflokkar búa til stefnuyfirlýsingar til þess að útskýra fyrir 

almenningi hvaða málefni þeir myndu setja á oddinn ef þeir væru kosnir í 

ríkisstjórn. Í Skotlandi eru stefnuyfirlýsingar stjórnmálaflokka svolítið óljósar og 

víðtækar vegna þess að ef til þess kæmi að tveir stjórnmálaflokkar væru fengnir til  

að starfa saman í ríkisstjórn þá þyrfti að velja eina stefnuyfirlýsingu til að fylgja. 

Með öðrum orðum þá er engin trygging fyrir því að stjórnmálaflokkur eigi eftir að 

fylgja sinni eigin stefnuyfirlýsingu.  Þetta getur sett sjálfboðasamtök í erfiða stöðu 

vegna þess að erfitt er að tryggja að málefni samtaka komist á stefnuyfirlýsingar 

stjórnmálaflokka og enn erfiðara er að tryggja að málefnin haldist á 

stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. En það er samt vel af sér vikið fyrir 

sjálfboðasamtök ef þeim tekst að koma málefnum sínum á stefnuyfirlýsingu 

einhvers stjórnmálaflokks vegna þess að þá verða málefnin rædd á skoska þinginu 

(SCVO, 2008).   

 Fyrir kosningarnar árið 2003 gáfu 61 samtök út stefnuyfirlýsingar í 

Skotlandi til þess að leitast við að hafa áhrif á hina ýmsu málaflokka. Meðal þeirra 
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samtaka voru AI, Carers Scotland og British Dental Association (Keating, 

2005;82). Samkvæmt fulltrúa skosku AI deildarinnar hefur það þó mjög lítil áhrif 

að gefa út stefnuyfirlýsingu rétt fyrir kosningar vegna þess að þá hafa 

stjórnmálaflokkarnir þegar ákveðið hvaða stefnu þeir ætla að taka. Í þeim 

samtökum sem fulltrúinn vann fyrir áður var byrjað að semja stefnuyfirlýsingu 

tveimur árum fyrir kosningar vegna þess að þá voru stjórnmálamennirnir ennþá að 

leita að góðum hugmyndum til að setja í sínar eigin stefnuyfirlýsingar.  Meiri líkur 

eru á að málefni samtaka komist í forgangsröð hjá stjórnmálaflokkum ef byrjað er 

að stunda málafærslu tveimur árum fyrir kosningar (fulltrúi AI í Skotlandi, 

(munnleg heimild, 25.apríl 2008)). Stefnuyfirlýsingar sjálfboðasamtaka eru ekki 

einungis gagnlegar til þess að láta þingheim vita af baráttumálum og 

forgangsröðun samtaka, helur nýtast þær einnig innbyrðis í samtökunum. Sú vinna 

að skrifa stefnuyfirlýsingu er í raun það sama og að ákveða fram í tímann hvaða 

málaflokkar og reglugerðir fá forgang næstu árin (SCVO, 2008).   

Breska deild AI hefur sett fram stefnuyfirlýsingu fyrir kosningar, t.d. útbjó 

hún eina slíka fyrir kosningaranar árið 2005 (AI, 2005) og sú stefnuyfirlýsing var 

einnig í gildi fyrir skosku deild AI þar sem hún tilheyrir bresku deildinni. 

Gagnsemi stefnuyfirlýsinga er tvíþætt, bæði út á við og inn á við. Þær 

nýtast til að vinna málafærslustarf gagnvart hinu opinbera og til þess að skapa 

tækifæri fyrir fulltrúa félagasamtaka til að ákveða hver helstu markmiðin með 

starfseminni eru og verða í náinni framtíð. Samtök sem beita þessari aðferð geta 

bæði verið í samstarfi við stjórnvöld og mjög sjálfstæð. Sú staðreynd að hið 

opinbera setur málefni sem fulltrúar félagasamtaka reyna að vinna brautargengi 

ekki á stefnuskrá sína nema það telji það mjög mikilvægt er lýsandi fyrir það að 

öll samtök eru í raun háð stjórnvöldum að einhverju leyti. Stefnuyfirlýsingar falla 

undir margræði og hugtakanotkun Alyson Bailes um nöldur vegna þess að samtök 

eru meðal margra samtaka sem gefa út stefnuyfirlýsingar sem tryggja ekki aðgang 

að hinu opinbera. Stefnuyfirlýsingar auðvelda þó hugmyndaflæði og 

þekkingarmiðlun á milli félagasamtaka og hins opinbera og eru liður í því að gera 

þriðja geiranum kleift að leitast við að hafa áhrif á stefnumótun hins opinbera.  
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Fulltrúar félagasamtaka geta farið til þingmanna eða annarra ráðamanna 

með stefnuyfirlýsingar sínar og reynt að sannfæra þá um mikilvægi málefnanna 

sem samtökin beita sér fyrir. Til þess að það beri árangur verða þeir þó að gera 

það einum til tveimur árum áður en kosningar eiga sér stað í þinginu vegna þess 

að of seint getur reynst að hafa áhrif á stefnuyfirlýsingar þingflokka rétt fyrir 

kosningar. Hagnýtt gildi stefnuyfirlýsinga er því talsvert þegar það er nýtt á réttan 

hátt,  en að þessu leyti skiptir tímasetning miklu máli.  
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Niðurstöður 

Frjálslynda stefnan á vel við til að lýsa stöðu frjálsra félagasamtaka á Íslandi og í 

Skotlandi. Samkvæmt henni eiga ríkisstjórnir að viðhalda grundvallarreglum 

innan ríkja, en jafnframt eiga frjáls félagasamtök að fá að taka þátt í stjórnmálum 

og koma á framfæri ýmsum hagsmunum. Nýfrjálslynda stofnanahyggjan er angi 

af frjálslyndu stefnunni og leggur áherslu á að stjórnvöld eru ekki algjörlega 

sjálfráða um stefnumótun, bæði innan ríkja og í alþjóðakerfinu. Alþjóðastofnanir 

og félagasamtök eru meðal gerenda sem hafa áhrif á alþjóðasamskipti með því að 

veita málefnaumfjöllun aukna dýpt. Frjáls félagasamtök nýta áhrifavald sitt og 

sérhæfingu í þágu umbóta á reglugerðum bæði innan ríkja og í alþjóðakerfinu. 

Ekki er hægt að ætlast til að þingmenn eða aðrir ráðamenn hafi viðamikla 

þekkingu á öllum sviðum og þátttaka félagasamtaka er nauðsynleg til þess að fá 

góða innsýn inn í málefnin.  

Réttur hvers borgara er greiður aðgangur að upplýsingum um starfsemi 

hins opinbera, sem er tryggður með upplýsingalögum. Ef almenningur gæti ekki 

nálgast þær væri ekki hægt að gagnrýna hið opinbera eða jafnvel láta í ljós 

velþóknun. Lögmæti hins opinbera byggist á gagnsæi og ábyrgð ráðamanna 

gagnvart almenningi, kjósendum. Meðlimir frjálsra félagasamtaka eru almennir 

borgarar en jafnframt meðlimir og fulltrúar þriðja geirans og upplýsingar um 

starfsemi hins opinbera eru vinnutæki til að undirbúa málafærsluaðferðir. Án 

réttsins til að vita um starfsemi ríkisins væri málafærslustarf ómögulegt og bæði á 

Íslandi og í Skotlandi njóta borgarar þessa réttar.   

Málafærslustarf á sér rætur í stefnu samtakanna sem taka sér það fyrir 

hendur vegna þess að nauðsynlegt er að vinna samkvæmt stefnu þeirra samtaka. 

En það þarf einnig að huga að fleiri atriðum. Mikilvægt er að kynna sér málefnin 

vel og helst þarf að vera sérfræðingur í þeim áður en málafærsla er hafin. Þegar 

fulltrúar félagasamtaka hafa öðlast næga þekkingu á málefnunum þurfa þeir að 

kynna sér stjórnsýslukerfið, þ.e. hvaða ráðamaður það er sem tekur ákvarðanir um 

málefnið. Það hefur t.d. engan tilgang að leita til heilbrigðismálaráðherra um 

málefni sem varðar menntamálaráðherra. Það kom í ljós í viðtölum sem höfundur 

tók að báðir fulltrúarnir frá AI sem rætt var við í rannsókninni, þ.e. fulltrúar 
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Íslandsdeildar AI og skosku deildar AI, kynna sér stjórnsýslukerfið vel og rekja 

þráðinn til ráðamanna sem taka ákvarðanir um málefnin og undirbúa málafærslu á 

þann hátt.  

Hver málafærsla er einstök vegna þess að hún er sniðin að hverju málefni 

fyrir sig og aðstæðum í kringum þau. Það er af þeim sökum ekki hægt að nota 

alltaf sömu málafærsluaðferðina og treysta einungis á eina aðferð, t.d. að skrifa 

umsagnir. Í viðtölum við fulltrúa skosku deildar AI og Íslandsdeildar AI sögðu 

báðir fulltrúarnir að það er ekki til einhver ,,ein rétt aðferð“  til þess að vinna 

málafærslustarf. En áður en málafærslustarf hefst formlega hafa ýmsir atburðir og 

samskipti átt sér stað. Málafærslu þarf að setja í samhengi við fyrri samskipti við 

fulltrúa hins opinbera. 

Málafærsla gagnvart hinu opinbera er ferli sem felur fjóra þætti í sér.  Til 

að byrja með þurfa fulltrúar félagasamtaka að stofna til kynna við fulltrúa hins 

opinbera og kynna samtökin fyrir þeim. AI eru vel þekkt samtök og þurfa vart að 

kynna starfsemi sína fyrir hinu opinbera, en það getur verið að önnur smærri 

samtök þurfi að gera það. Þegar fulltrúar úr geirunum tveimur þekkjast geta 

fulltrúar félagasamtaka farið að láta í ljós viðhorf sín til hinna ýmsu reglna eða 

laga, t.d. um það hvort þeir sjái vankanta á þeim. En það er ekki nóg að hitta 

þingmann einungis til þess að segja honum frá slæmu ástandi mannréttindamála 

víðast hvar í heiminum, heldur þarf að koma með raunhæfa beiðni til hans. Það 

gæti t.d. verið að biðja hann um að skrifa undir áskorun eða að bera fram 

fyrirspurn á þinginu, en það verður alltaf að vera eitthvað sem er á valdi hans eða 

hennar að framkvæma. Að síðustu þarf að hlúa að þeim tengslum sem hafa 

myndast í gegnum samskipti fulltrúana úr geirunum tveimur til þess að stuðla að 

áframhaldandi og auknu áhrifavaldi og bættu tengslaneti samtakanna.  

Hið opinbera hefur sett fram upplýsingar á veraldaravefinn um formlegar 

samskiptaaðferðir við þriðja geirann og fulltrúar félagasamtaka geta kynnt sér þær 

reglur. Á vefsíðum skoska þingsins og Alþingis er hægt að finna reglur um 

formleg samskipti þriðja geirans við opinbera geirann og nauðsynlegt er að kynna 

sér þær til þess að beina málafærslunni í réttan farveg. T.d. er hægt að lesa um 

valkosti frjálsra félagasamtaka til þess að skrifa umsagnir til þinga.  
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Stundum skapast betri pólitískar aðstæður í samfélaginu til þess að bæta 

málafærslustarf eða samráð við yfirvöld.  Dæmi um það er að frá árinu 2005 hafa 

íslensk yfirvöld aukið verulega við framlög sín til félagasamtaka sem sinna 

mannúðar- og neyðaraðstoð í kjölfar þess að ákveðið var að Ísland myndi bjóða 

sig fram í Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Í kjölfarið gerði 

Þróunarsamvinnustofnun Íslands samstarfssamninga við t.d. Rauða krossinn og 

UNIFEM um að sinna ýmsum afmörkuðum verkefnum. Þessi félög tóku að sér 

afmörkuð þjónustuverkefni fyrir hið opinbera. Á hinn bóginn geta pólitískar 

aðstæður einnig breyst félagasamtökum í óhag, eins og t.d. þegar ákveðið er að 

minnka fjárveitingar til einhverra samtaka í kjölfar meiri áherslu á 

þróunarsamvinnu. Það er nauðsynlegt fyrir fulltrúa frjálsra félagasamtaka að 

fylgjast vel með stjórnmálum til þess að geta brugðist við ýmis konar pólitískum 

aðstæðum. 

Þjóðfélög Íslands og Skotlands eru að mörgu leyti lík hvað varðar  

samskipti fulltrúa hins opinbera og þriðja geirans. Í báðum þjóðfélögum er auðvelt 

fyrir fulltrúa félagasamtaka að ná sambandi við þingmenn og ráðamenn. Þetta 

auðveldar málafærslustarf talsvert. Þar að auki gerir þetta það að verkum að ekki 

er þörf á að hafa sérdeild fyrir málafærslu. Hægt er að senda tölvupóst til þeirra 

eða hringja í þá án fyrirhafnar. Persónuleg tengsl á milli fulltrúa úr geirunum 

tveimur hafa líka talsverð áhrif á það hvernig málafærsla gengur og yfirleitt 

gengur hún betur þegar fulltrúarnir þekkjast fyrir. 

Hægt er að skipta málafærsluaðferðum niður í tvo flokka, samráð og 

margræði. Þær aðferðir sem falla undir samráð færa félagasamtök nær hinu 

opinbera, og þeim er tryggður umráðs- og samráðsvettvangur. Þetta táknar að 

fulltrúar félagasamtaka vita hvenær og hvar þeir hitta fulltrúa hins opinbera á 

fundum til þess að vinna málefnum sínum brautargengi. Samráð gefur hinu 

opinbera fleiri tækifæri til þess að hafa áhrif á störf félagasamtaka og hættara er 

við því að félagasamtök fari að vanrækja upprunalegt hlutverk sitt. Frjáls 

félagasamtök starfa ekki í tómarúmi og þurfa að finna jafnvægið á milli þess að 

koma til móts við hið opinbera, almenning og einkageirann. Allir áðurnefndir 

gerendur vilja hafa áhrif á starfsemi félagasamtaka, en ef félagasamtök láta hið 
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opinbera fara að hafa of mikil áhrif á starfsemina er hætt við að þau missi 

stuðning almennings.  

Samráð getur einnig leitt til þess að félagasamtök fari að herma eftir 

starfsháttum stjórnvalda, t.d. þegar fulltrúar þeirra taka þátt í starfi 

stjórnvaldsnefnda (Bailes, Alyson, JK, (munnleg heimild, 15. ágúst 2008)). Það 

getur t.d. gerst með þeim hætti að félagasamtök geri þjónustusamninga við hið 

opinbera. Hver félagasamtök fyrir sig verða að meta hvort viðeigandi sé fyrir þau 

að stunda náið samstarf við hið opinbera vegna þess  að sum samtök leggja meiri 

áherslu á að vera óháð og sjálfstæð heldur en önnur. Út frá sjónarhóli sumra 

félagasamtaka myndi gerð þjónustusamninga jafngilda því að starfa eins og 

verkfæri hins opinbera, en út frá sjónarhóli annarra myndi það ekki vera svo. 

Samráð og samstarf með hinu opinbera getur boðið upp á fjárstyrki, tryggðan 

umræðu- og samráðsvettvang og viðurkenningu á starfi samtakanna. Það getur þó 

haft í för með sér að hið opinbera hefur meiri áhrif á starf samtakanna og þess 

vegna er afar mikilvægt fyrir fulltrúa félagasamtaka að vera trúir stefnu 

samtakanna.  

Samráð, þ.e. þjónustusamningar, fjárstyrkir o.fl. eru einungis í boði fyrir 

hlutfallslega fá samtök. Fyrir þau samtök sem stunda samráð er það þó mjög 

þýðingarmikið, vegna þess að hlutverk þeirra sem talsmenn sinna málefna styrkist 

og líklegra er að þau geti haft áhrif á stefnumótun.  Ástæðan fyrir því er sú að þá 

geta fulltrúar félagasamtaka komið með innlegg inn í umræðurnar strax í byrjun 

umfjöllunar á málefnum. Rannsóknin leiddi í ljós að því fyrr sem fulltrúar 

félagasamtaka fá að koma að ferlinu þeim mun meiri líkur eru á að málafærslu-

starfið beri ábyrgð. 

Margræði felur í sér að félagasamtök eru í samkeppni við önnur 

félagasamtök um að hafa áhrif á stefnumótun. Alyson Bailes fjallaði um nöldur,  

og það hefur svipaða merkingu, þ.e. félagasamtökum er ekki tryggður aðgangur 

að stefnumótun.  Samtök sem leggja áherslu á sjálfstæði sitt, eins og t.d. AI, geta 

notað aðferðir sem falla undir margræði án þess að eiga það á hættu að stofna 

stöðu sinni sem sjálfstæðum og óháðum samtökum í hættu vegna þess að ekki er 

um samráð að ræða. Þær ýmsu aðferðir sem falla undir margræði, t.d. að biðja 
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þingmenn um að skrifa undir áskoranir, eru nýttar af mun fleiri samtökum heldur 

en þær aðferðir sem falla undir samráð. Undir margræði falla fjölmargar aðferðir 

sem félagasamtök geta notað til þess að vera virkir aðhalds-og eftirlitsaðilar 

gagnvart hinu opinbera sem nýta sér rétt sinn til þess að láta að sér kveða. 

Fjölþátta lýðræðissamfélög myndu ekki ganga upp ef hinir ýmsu gerendur myndu 

ekki láta í sér heyra.  

Málafærsluaðferðir gagnvart ríkisstjórnum á Íslandi og í Skotlandi sem 

einkennast af samráði 

Á Íslandi tíðkast það að fulltrúar úr félagasamtökum og þriðja geiranum eiga fast 

sæti í stjórnvaldsnefndum, þ.e. fulltrúar úr hagsmunasamtökum og 

fagstéttafélögum. Það eru þó afar fá félagasamtök sem eru valin af stjórnvöldum 

til þess að sinna þessu hlutverki.  

Þessi aðferð hefur töluvert hagnýtt gildi í daglegu starfi samtaka þar sem 

samtök geta frekar eytt tímanum í að undirbúa málafærslustarf sem þeir vita 

hvenær muni eiga sér stað heldur en að reyna að ná athygli ríkisstjórnarinnar. 

Félagasamtök sem eiga sæti í stjórnvaldsnefndum fá ákveðinn gæðastimpil frá 

stjórnvöldum og staða þeirra sem málpípur fyrir ákveðin málefni er því 

viðurkennd. Þar að auki eru stjórnvaldsnefndir tilvalinn umræðuvettvangur fyrir 

fulltrúa úr félagasamtökum til að mynda og styrkja tengsl við opinbera starfsmenn 

og ráðamenn í ráðuneytunum. Það hefur einnig mikil áhrif að málafærslustarf 

innan stjórnvaldsnefnda hefst fyrr en t.d. þegar umsagnir eru skrifaðar fyrir 

Alþingi. Málafærslustarfið hefst áður en nokkuð er birt um áætlanir hins opinbera 

og fulltrúar úr félagasamtökum fá tækifæri til að hafa áhrif á stefnumótun strax í 

byrjun umræðna um málefnin. Það eykur líkurnar á því að málafærsla beri 

árangur, auk þess sem sterkari tengsl á milli fulltrúa hins opinbera og þriðja 

geirans auka líkurnar á því að tekið verði tillit til ábendinga fulltrúa úr þriðja 

geiranum. Það má því ætla að sæti í stjórnvaldsnefndum sé hlutfallslega 

árangursríkari aðferð heldur en ýmsar aðferðir sem falla undir margræði. Náin 

samvinna með sæti í stjórnvaldsnefndum er ekki í boði fyrir öll félagasamtök og 

getur stefnt stefnu og sjálfstæði samtakanna sem um ræðir í hættu. 
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Amnesty International hefur ekki fulltrúa í stjórnvaldsnefndum vegna þess 

að það samræmist ekki stefnu samtakanna um að vera sjálfstæð og óháð 

stjórnvöldum. 

Styrkveitingar hins opinbera til frjálsra félagasamtaka eru mjög umdeildar en 

þær hafa engu að síður mjög hagnýtt gildi. Það eru ekki öll félagasamtök sem 

þiggja fjárstyrki frá hinu opinbera, en AI og Greenpeace eru dæmi um samtök sem 

gera það ekki vegna þess að þau vilja tryggja að þau séu óháð gagnvart 

stjórnvöldum. Fulltrúar frá hverjum samtökum fyrir sig verða að meta hvort 

fjárstyrkir samræmist stefnu samtakanna. Þegar samtök þiggja fjárveitingar þurfa 

fulltrúar samtakanna að gæta sín á því að taka ákvarðanir sem tryggja að þeir feti 

hinn gullna meðalveg á milli þess að láta hið opinbera hafa of mikil áhrif á 

starfsemina og þess að fylgja alltaf stefnu samtakanna. Fjárveitingar gera 

samtökum kleift að halda úti lágmarksstarfsemi án þess að þurfa að eyða of 

miklum tíma og orku í að afla fjár á annan hátt. Þessar fjárveitingar geta verið 

mjög freistandi fyrir þau samtök sem vilja ekki vera algjörlega óháð stjórnvöldum. 

Það er hins vegar stutt á milli þess að þiggja fjárveitingar og að láta þær hafa of 

mikil áhrif á starfsemina. Ef samtök fara að veigra sér við því að gagnrýna 

stjórnvöld ef þau telja það nauðsynlegt, hafa fjárveitingar neikvæð áhrif.  

Mikilvægt er að tryggja sjálfstæði samtaka gagnvart stjórnvöldum þrátt 

fyrir þessi fjárhagslegu tengsl, t.d. með því að Alþingi taki ákvarðanir um 

fjárstyrki en ekki ráðuneytin. Styrkveitingar hins opinbera til félagasamtaka 

tíðkast bæði á Íslandi og í Bretlandi, og þ.á.m. Skotlandi en AI þiggur ekki 

fjármagn frá hinu opinbera til þess að tryggja sjálfstæði sitt og stöðu sína sem 

óháð samtök gagnvart stjórnvöldum, heldur er starfsemin m.a. fjármögnuð með 

frjálsum framlögum.  

Amnesty International þiggur ekki styrki frá hinu opinbera vegna þess að 

samtökin leggja áherslu á stöðu sína sem sjálfstæð og óháð stjórnvöldum. 

Fjárhagsleg tengsl kæmu sér því illa. 

Samstarf á milli frjálsra félagasamtaka og hins opinbera getur m.a. falist í 

því að félagasamtök taka að sér stjórnsýsluhlutverk, þ.e. eftirlit, eða gerð 

þjónustusamninga. Á Bretlandi og þ.á.m. í Skotlandi tíðkast það að félögum séu 
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fengin stjórnsýsluhlutverk. Á Íslandi er mjög algengt að gerðir séu 

þjónustusamningar við frjáls félagasamtök, t.d. um þróunarsamvinnu í gegnum 

ÞSSÍ. Í báðum gerðum af samstarfi er um að ræða samráð sem felur það í sér að 

félagasamtök auka við áhrifavald sitt með því að styrkja tengslin við hið opinbera. 

Samtök eru af ýmsum gerðum og stærðum og sum samtök myndu ekki vilja 

stunda svo náið samstarf vegna þess að þau vilja vera sjálfstæð gagnvart 

yfirvöldum. Gagnsemi þess að taka að sér eftirlit eða stjórnsýsluhlutverk felst í 

því að félagasamtök tryggja sér umræðu- og ráðgjafarvettvang til þess að hafa 

áhrif á stefnumótun. Með því að framkvæma hlutina sem um er rætt sjálf geta 

félagasamtök einnig haft áhrif á framkvæmdina og þar af leiðandi geta samtökin 

knúið fram breytingar á stefnumótunar- og framkvæmdarstiginu. Þetta eykur við 

áhrif samtakanna og getur gefið félagasamtök tækifæri til að bæta þjónustu eða 

eftirlit.   

Amnesty International gerir hvorki þjónustusamninga við hið opinbera né 

sér um stjórnsýsluhlutverk vegna þess að það myndi ekki vera í samræmi við 

stefnu samtakanna um að vera sjálfstæð og óháð stjórnvöldum. 

Í Skotlandi er starfandi pólitískur umræðu- og samráðsvettvangur sem 

nefnist ,,Scottish Civic Forum‘‘. Innan hans eru t.d. skólar og félagasamtök sem 

hafa samráð við ríkisstjórnina um sjálfbæra þróun, t.d. er unnið að því að gera 

starfsemi skóla vistvænni. Þessi vettvangur er mjög gagnlegur til þess að tryggja 

aðgang að stefnumótunarferli ríkisstjórnarinnar en það er ríkisstjórnin sem semur 

flest lagafrumvörp. Hagnýtt gildi hans felst í því að félagasamtök sem taka þátt fá 

að vita stund og stað hvenær þau geta unnið málafærslustarf sitt og geta skipulagt 

dagleg störf sín í samræmi við það. Það er mun betri nýting á tímanum heldur en 

að vera sífellt að reyna að ná athygli stjórnvalda til þess að geta verið með 

málafærslu. Það dregur þó úr hagnýtu gildi þessa vettvangs að það er ekki eins 

breiður hópur félagasamtaka sem nýtir þennan vettvang og sem nýtir aðgang að 

skoska þinginu. Síðan skoska þingið var byggt hefur það verið meira notað af 

félagasamtökum heldur en Scottish Civic Forum. Skoska deild AI var meðlimur í 

þessum umræðuvettvangi, en er það ekki lengur. 
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Málafærsluaðferðir frjálsra félagasamtaka á Íslandi og í Skotlandi gagnvart 

ríkisstjórnum sem einkennast af margræði  

Skriflegar umsagnir til ríkisstjórna tíðkast í Skotlandi en höfundur fann engin 

dæmi um skriflegar umsagnir félagasamtaka á Íslandi til Stjórnarráðsins. 

Algengara er að beðið sé um umsagnir hjá öðru stjórnvaldi heldur en hjá 

félagasamtökum á Íslandi. Kannski nægir það vegna þess að fulltrúar 

hagsmunasamtaka eiga fast sæti í stjórnvaldsnefndum á Íslandi. Munurinn á 

notkun þessarar málafærsluaðferðar er því sá að hún tíðkast oftar gagnvart 

félagasamtökum í Skotlandi en sjaldnar á Íslandi. Gagnsemi þessara umsagna er 

þó takmörkuð vegna þess að einungis er hægt að svara spurningum sem 

ríkisstjórnin ákveður og þessi málafærsluaðferð fer því fram samkvæmt 

skilmálum skosku ríkisstjórnarinnar. Umsagnir af þessu tagi gefa félagasamtökum 

þó tækifæri til mögulegra áhrifa sem flokkast undir margræði. Félagsamtök þurfa 

að reyna að skrifa sannfærandi umsögn en ef þær skila árangri geta þær hjálpað til 

við að knýja fram breytingar á lagafrumvörpum. Skoska deild AI skrifar stundum 

umsagnir en skoska ríkisstjórnin er ekki með margar álitsumleitanir um 

mannréttindi og þar af leiðandi er það ekki mjög algengt. Íslandsdeild AI hefur 

aldrei verið beðin um umsögn frá ríkisstjórninni, en skoska deild AI skrifar 

stundum umsagnir fyrir ríkisstjórnina. 

Skoska deild AI skrifar stundum umsagnir fyrir ríkisstjórnina þegar auglýstar eru 

álitsumleitanir á vefsíðu ríkisstjórnarinnar.  Íslandsdeild AI hefur aldrei verið 

beðin um að skrifa umsögn fyrir ríkisstjórnina. Það stofnar ekki sjálfstæði 

samtakanna í hættu að skrifa slíkar umsagnir vegna þess að ekki er um samráð að 

ræða. 

Þegar félagasamtök hafa frumkvæði að samskiptum og málafærslu við hið 

opinbera setja þau sig meira í stöðu sem jafningjar heldur en ráðgefandi aðilar. 

Þau auka áhrifavald sitt, verða virkari og geta haft meiri áhrif heldur en ef þau 

bíða eftir merki frá hinu opinbera til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. 

Báðar AI deildirnar í Skotlandi og á Íslandi hafa átt frumkvæði að því að fara til 

opinberra starfsmanna og leggja til að breytingar verði gerðar sem AI telur 

æskilegar. Þegar þetta er gert fá samtökin að taka þátt í stefnumótun frá grunni og 
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þá styrkist hlutverk samtakanna sem frumkvöðlar. Það er svipað í báðum AI 

deildunum sem fjallað er um, þessi aðferð er notuð en ekki mjög oft.  

Beiðnir til viðeigandi ráðherra um fullgildingar á alþjóðlegum mannréttinda-

samningum eru aðferð sem félagasamtök geta notað til þess að vera virkir 

aðhalds – og eftirlitsaðilar gagnvart hinu opinbera. Bæði AI deildin á Íslandi og í 

Skotlandi sinna hlutverki sínu sem aðhalds- og eftirlitsaðilar á þennan hátt. Staða 

félagasamtaka getur styrkst smám saman gagnvart ríkisstjórnum þegar sendar eru 

inn slíkar beiðnir vegna þess að þá eru félagasamtök að koma með eitthvað nýtt 

inn í þjóðfélagið og að auka áhrifavald sitt.  

Málafærsluaðferðir frjálsra félagasamtaka gagnvart þingum á Íslandi og í 

Skotlandi sem einkennast af samráði   

Þversniðshópar eru góð aðferð til þess að miðla þekkingu til aðila sem eru að 

vissu leyti þversnið af aðilum í þjóðfélaginu. Í þversniðshópum eru þingmenn úr 

öllum flokkum, fulltrúar úr þriðja geiranum og félagasamtökum og almennir 

borgarar. Þversniðshópar hafa ekki vald til þess að breyta lagafrumvörpum en það 

hefur eflaust góð áhrif þegar aðilar með sérfræðiþekkingu mæta á fundi 

þversniðshópanna og fjalla á nákvæman hátt um málefnin. Það hefur það hagnýta 

gildi að fræða þingmenn og fulltrúa úr öðrum samtökum til þess að sannfæra þá 

um mikilvægi málefnanna sem um er rætt.  

Þversniðshópar eru einungis starfræktir í Skotlandi og skoska deild AI er 

meðlimur í einum slíkum hóp. Þversniðshópar eru ekki hluti af störfum þingsins.  

Í þeim eru ekki teknar ákvarðanir fyrir þingið, og þar af leiðandi hafa þeir ekki í 

för með sér of sterk tengsl við skoska þingið. 

Málafærslustarf gagnvart þingum á Íslandi og í Skotlandi sem einkennist af 

margræði 

Fyrirspurnir eru frekar langsótt leið fyrir félagasamtök til að hafa áhrif á 

ákvarðanir sem teknar eru á Alþingi vegna þess að þingmenn þurfa að samþykkja 

að koma fram með þá fyrirspurn sem fulltrúar félagasamtaka leggja til. Það getur 

líka verið að önnur félagasamtök hafi  einnig haft samband við sama þingmanninn 

og beðið hann um að koma fram með fyrirspurn. Aðgangurinn að þessari 
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málafærsluaðferð er því ekki tryggður. Fyrirspurnir velta líka á því að stefna 

samtaka sé túlkuð á þann hátt að það sé ekki á móti stefnu samtakanna að hafa 

samband við einstaka þingmenn og biðja þá um að koma fram með fyrirspurnir. 

Munnlegar fyrirspurnir til ráðherra vekja mesta athygli en það er mun sjaldgæfara 

að félagasamtök nái að hafa áhrif á þingmenn og fá þá til að koma fram með 

munnlegar heldur en skriflegar fyrirspurnir í skoska þinginu. Það er auðveldara að 

fá þingmann til að koma skriflegum spurningum á framfæri í skoska þinginu og 

að auki eru svörin við þeim nákvæmari. Mikill munur er á a því hvernig stefna AI 

um sjálfstæði og óháða stöðu gagnvart hinu opinbera er túlkuð og það gefur  í 

skyn að ekki lesa allir það sama út úr stefnum samtaka. Íslandsdeild AI hefur 

aðeins í einstökum tilfellum haft samband við þingmann til að biðja hann um að 

koma fram með fyrirspurn, en skoska deild AI gerir það óhikað af og til.  

Þegar félagasamtök mæta á nefndarfundi á þingum til þess að skýra frá 

baráttumálum sínum fá fulltrúarnir þrenn mikilvæg tækifæri sem lúta að 

samskiptum við hið opinbera. Í fyrsta lagi geta fulltrúarnir unnið málefnum sínum 

brautargengi með því að fræða þingmenn um þau, í öðru lagi geta þingmenn metið 

út frá umræðum sem fylgja hversu mikið þingmenn vita um málefnin og hvað 

þeim finnst um þau. Í þriðja lagi fá fulltrúarnir tækifæri til að mynda tengsl við 

þingmenn, en persónuleg tengsl auðvelda málafærslustarf. Tengsl félagasamtaka 

þróast líka þegar þau eru tíðir gestir á nefndarfundum, en tengslin fjarlægjast 

margræði, þ.e. ekki tryggðan aðgang, og nálgast það að vera samráð, þ.e. tryggður 

aðgangur. Ef samtök eins og t.d. AI eru tíðir gestir á nefndarfundum verður staða 

samtaka hvað varðar nefndarfundi einhvers staðar mitt á milli margræðis og 

samráðs. Bæði Íslandsdeild AI og skoska deild AI senda reglulega fulltrúa á 

nefndarfundi í þingum. 

Ritun umsagna fyrir þing er algeng leið fyrir félagasamtök til að leitast við að 

hafa áhrif. Hún gerir félagasamtökum kleift að koma með ábendingar um og 

leggja til breytingar á lagafrumvörpum og þingsályktunartillögum og vera virkir 

aðhalds- og eftirlitsaðilar gagnvart yfirvöldum. Hagnýtt gildi umsagna felst í því 

að félagasamtök sem hafa ekki fastan fulltrúa í stjórnvaldsnefnd geta engu að 

síður komið sjónarmiðum sínum á framfæri. Bæði Íslandsdeild AI og skoska deild 

AI nýta sér þessa leið og einnig fjölmörg félagasamtök á Íslandi, svo sem Rauði 
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krossinn o.fl. Hagnýtt gildi ritunar umsagna fyrir lagafrumvörp og 

þingsályktunartillögur er að frjáls félagasamtök fái tækifæri til að leggja til 

breytingar áður en kosið er um þær á Alþingi.  

Bæði skoska deild AI og Íslandsdeild AI skrifa umsagnir fyrir þingin. 

Slíkar umsagnir krefjast ekki samráðs við þingin, og gera AI kleift að vinna sem 

sjálfstæð samtök, en látið að sér kveða á sama tíma. 

Það getur skipt miklu að hafa reglulega samband við þingmenn og ráðamenn 

og senda þeim skjöl til þess að fræða þá um starfsemi samtakanna. Báðar AI 

deildirnar sem fjallað er um í þessari ritgerð nýta þessa aðferð. Það hefur þann 

tilgang að fræða þá og að mynda tengsl við þá. Einnig geta samtök haft samband 

við aðila úr opinbera geiranum með því að hringja í þá eða hitta þá í eigin 

persónu. Á Íslandi og í Skotlandi ríkir nánd á milli aðila úr þriðja geiranum og 

aðila úr opinbera geiranum og það er auðvelt að hafa samband við þá aðila sem 

leitast er verið að hafa áhrif á. Þingmenn læra heilmikið af þessum samskiptum og 

geta nýtt sér gögnin t.d. til þess að semja spurningar. Þessi samskipti auðvelda 

málafærslu því þegar t.d. samtök senda inn áskoranir og biðja þingmenn um að 

styðja þær þá þekkja þingmennirnir samtökin og eru líklega fúsari til að veita 

stuðning fyrir vikið.  

Samantektir um málefni sem félagasamtök senda reglulega til þingmanna í 

Skotlandi falla undir margræðiskenninguna vegna þess að með þeirri aðferð er 

fulltrúum ekki tryggð aðkoma að stefnumótunarferlinu. Leitast er við að hafa áhrif 

á þingmenn til þess að þeir taki ábendingar samtakanna vonandi til sín og tali máli 

samtakanna á fundum og í nefndum. Samtök sem eru sjálfstæð gagnvart hinu 

opinbera geta nýtt sér þessa aðferð vegna þess að hún felur ekki í sér samráð við 

stjórnvöld, en samtök sem gera þjónustusamninga geta einnig nýtt sér þessa 

aðferð. T.d. nýta skoska deild AI og Íslandsdeild AI sér þessa aðferð og AI eru 

samtök sem leggja áherslu á sjálfstæði sitt gagnvart stjórnvöldum. Einungis er þó 

um möguleg áhrif að ræða.  

Það er þó afar mikilvægt fyrir félagasamtök að nýta sér allan sinn rétt til að 

hafa áhrif á löggjöf og stefnumótun vegna þess að fjölþátta lýðræðissamfélög 

myndu ekki ganga upp án þess að mismunandi gerendur myndu koma 
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sjónarmiðum sínum á framfæri. Samantektir hafa mikið hagnýtt gildi bæði innan 

og utan félagasamtaka. Fulltrúar félagasamtaka skrá aðalatriði málefnanna sem 

leggja þarf áherslu á. Þingmenn geta fræðst á nokkrum mínútum um kjarna 

málsins. Þetta hjálpar þeim að semja spurningar eða þingsályktunartillögur um 

málefnin ef þeir hafa áhuga á málaflokknum. 
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Ráðgjafarkafli 

Frjáls félagasamtök á Íslandi og í Skotlandi eru lánsöm að því leyti að það  er ekki 

erfitt að hafa samband við stjórnmálamenn og ráðamenn. Fulltrúar félagasamtaka 

ættu að nýta sér þessa nánd og senda þingmönnum og ráðamönnum reglulega 

samantektir, fréttatilkynningar og afrit af bréfum sem send hafa verið til ráðherra, 

svo að dæmi séu nefnd. Þessi tengsl hafa þann tilgang að fræða áður nefnda aðila 

um starfsemina og að auka líkurnar á því að málafærsla beri árangur í náinni 

framtíð.  

Æskilegt er að hefja málafærslustarf eins snemma og unnt er. Í viðtölum 

við fulltrúa skosku deildar AI og Íslandsdeildar AI kom fram að það ber mestan 

árangur að hefja málafærslustarf eins snemma og hægt er. Til þess að það sé 

mögulegt þarf að fylgjast vel með starfsemi hins opinbera og það er hægt að gera 

með því að lesa vefsíður þinga og ríkisstjórna. Dæmi um málafærsluaðferð sem 

fer fram mjög snemma í stefnumótunarferlinu er það þegar fulltrúar félagasamtaka 

hafa frumkvæði að því að hafa samband við opinbera starfsmenn og leggja til að 

samin verði lagafrumvörp um málefni.  

Það þarf ekki einungis að fylgjast með starfsemi hins opinbera heldur 

einnig pólitískum aðstæðum innan ríkja til þess að gera sér grein fyrir því hvort 

hægt sé að nýta sér stefnumótun yfirvalda félagasamtökunum til framdráttar. 

Dæmi um þetta er að eftir að íslenska ríkisstjórnin ákvað að bjóða sig fram til 

Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna hefur hún stóreflt framlög sín til 

þróunarsamvinnu og einnig styrkt samvinnu við félagasamtök á því sviði.  

Það er mikilvægt að styrkja stöðu félagasamtaka gagnvart hinu opinbera  

með því að vinna frumkvöðlastarf. Það styrkir stöðu félagasamtaka að taka 

frumkvæðið að samskiptum og málafærslustarfi vegna þess að þá starfa þau sem 

frumkvöðlar í samfélaginu. Í hvert skipti sem fulltrúar félagasamtaka sjá sér fært 

að hafa frumkvæði að málafærslu en ekki að bíða eftir merki frá hinu opinbera 

ættu samtökin að nýta sér það, svo framarlega sem það er ekki gegn stefnu 

samtakanna. Hægt er að taka frumkvæðið t.d. með því að biðja þingmann um að 

vera með fyrirspurn á þingi.  
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Það auðveldar málafærslustarf að þekkja þá sem leitast er við að hafa áhrif 

á. Í gegnum samskipti á milli fulltrúa þriðja geirans og opinbera geirans myndast 

gjarnan persónuleg sambönd. Þeir fulltrúar sem rækta þau sambönd skynsamlega 

eiga greiðari leið að ráðamönnum og stjórnmálamönnum ef þeir þekkja þá. 

Persónuleg tengsl á milli fulltrúa úr hinum ýmsu geirum skipta máli og samskiptin 

verða miklu þjálari á milli fulltrúanna ef þeir þekkjast fyrir og vita fyrir hvað þeir 

standa.  

Það er mikilvægt að vanda vel til samskipta við fulltrúa úr opinbera 

geiranum og að skapa gott andrúmsloft á fundum. Það er hægt að haga sætaskipan 

þannig að það hvetji til umræðna og afslappaðs andrúmslofts. Mikilvægt er að láta 

öllum aðilum líða vel, t.d. með því að bjóða veitingar. Dæmi um skipulagningu af 

þessu tagi er að í skoska þinginu tíðkast það að boðið er upp á veitingar í byrjun 

funda og allir setjast í kringum stórt borð og það skapast afslappað andrúmsloft 

sem skilar sér í betri umræðum. Það má þó ekki gleyma því að það verður að 

viðhalda vissum formlegheitum.  

Það er mjög mikilvægt fyrir fulltrúa félagasamtaka að kynna sér 

stjórnsýslukerfið vel áður en málafærslustarf er hafið til þess að höfða til þeirra 

aðila sem taka ákvarðanir um málefni samtakanna.  Það þarf að gera sér grein fyrir 

því hver eða hverjir taka  ákvörðun um málefnin og að átta sig á því hvaða 

málafærsluaðferðir eru mögulegar.  

Mikilvægt er að muna eftir því, þegar verið er að reyna að fá einhvern 

þingmann eða ráðamann til að starfa að ákveðnu verkefni, að það verður að vera 

eitthvað sem er innan hans eða hennar valdasviðs. Það þarf að vera raunhæft að 

aðilinn geti framkvæmt það sem beðið um. T.d. er það innan valdasviðs 

þingmanna að skrifa undir áskoranir.  
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Samantekt 

Það er  margt líkt og ólíkt með starfsskilyrðum frjálsra félagasamtaka á Íslandi og 

í Skotlandi. Til að byrja með ríkir mikil nánd á milli fulltrúa hins opinbera og 

fulltrúa úr þriðja geiranum og frjálsum félagasamtökum vegna þess að bæði 

þjóðfélögin eru frekar lítil. Fulltrúar félagasamtaka eiga auðvelt með að ná í 

ráðamenn og þingmenn til þess að vinna málafærslustarf sitt. Þó Skotland sé hluti 

af Bretlandi hefur það þó yfirráð yfir þriðja geiranum, eða sjálfboðageiranum eins 

og hann er kallaður þar. Það er því eins og á Íslandi að það eru íslensk yfirvöld 

sem taka ákvarðanir um stefnumótun og fjárstyrki til félagasamtaka.  

Skattaumhverfi á Íslandi er að sumu leyti óhagstæðara heldur en í 

Bretlandi. Hér á landi þarf að borga erfðaskatt þegar einstaklingar kjósa að gefa fé 

til félagasamtaka. Það eru því sett höft á það hversu mikið fyrirtæki geta gefið til 

góðgerðarfélaga án þess að gefa það upp til skatts, en í Bretlandi skiptir upphæðin 

ekki máli (HM Treasury. Home Office, 2004; 3- 4). Það er nokkuð ljóst að það er 

vilji meðal stjórnvalda að efla samstarf við félagasamtök á Íslandi, eins og 

samstarf ÞSSÍ við Rauða krossinn og Hjálparstofnun kirkjunnar í þróunarmálum 

ber vitni um (Utanríkisráðuneytið, 2005;34). Höfundur telur þó að stjórnvöld þurfi 

að bæta skattaumhverfi félagasamtaka til þess að sýna vilja sinn enn betur í verki. 

Heildstæð stefnumótun um félagasamtök almennt hefur ekki verið unnin á 

Íslandi, en það hefur þó verið gerð stefnumótun um samtök sem veita neyðar- og 

mannúðaraðstoð. Heildarstefnumótun er á dagskrá hjá utanríkisráðuneytinu 

samkvæmt Stefnumiðum Utanríkisráðuneytisins í þróunarmálum fyrir árin 2005-

2009 (utanríkisráðuneytið, 2005;30). Það verður því spennandi að sjá hvað gerist í 

þessum efnum á árinu 2008 og 2009. Höfundur vonar að félagasamtök muni fá að 

taka þátt í ákvörðunartöku um heildstæða stefnumótun. Höfundur telur að skortur 

á heildstæðri stefnumótun geti einnig verið jákvæður vegna þess að þá geta 

félagasamtök ennþá haft talsverð áhrif á stefnuna sem tekin verður. Þá geta 

félagasamtök lagt til sínar eigin hugmyndir. 

Málafærsluaðferðir er hægt að flokka eftir því hvort þeim er tryggður 

umræðu-og samráðsvettvangur eða ekki (Eva Þengilsdóttir, í prentun). Þau 

félagasamtök sem stunda samráð við hið opinbera og eru t.d. í 
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stjórnvaldsnefndum, geta starfrækt hlutverk sitt sem talsmenn ákveðinna hópa eða 

málefna reglulega. Þau hafa gjarnan sterkari tengsl við fulltrúa hins opinbera og 

geta hafið málafærslustarf sitt strax í byrjun umræðna um málefnin sem tekin eru 

fyrir. Þegar um margræði er að ræða þurfa félagasamtök oft að bíða lengur eftir 

því að fá aðgengi að stefnumótunarferlinu Samtök fá ekki beiðnir um umsagnir frá 

þinginu fyrr en rætt hefur verið um þau fyrst í nefnd. Samtök sem leggja áherslu á 

að vera sjálfstæð fá því svolítið að gjalda fyrir það. 

Í ljós kom í viðtölum við fulltrúa AI á Íslandi að mun algengara er að frjáls 

félagasamtök skrifi umsagnir fyrir þingin heldur en ríkisstjórnina á Íslandi. 

Höfundur telur að frjáls félagasamtök myndu gjarnan vilja skrifa umsagnir fyrir 

íslensku ríkisstjórnina ef þeim byðist það. Þetta er illa nýtt leið af ríkisstjórninni 

og ef hún myndi hleypa fleiri félagasamtökum að gæti enn meiri sérfræðiþekking 

og reynsla streyma inn í ríkisstjórnina. Ef ríkisstjórnin á Íslandi gefur ekki fleiri 

frjálsum félagasamtökum tækifæri til að skrifa umsagnir af þessu tagi er samt 

erfitt að nýta þessa málafærsluaðferð betur. Á heildina litið eru umsagnir til þinga 

meira nýttar heldur en umsagnir til ríkisstjórna bæði á Íslandi og í Skotlandi. 

Höfundur er nokkuð hrifinn af aðferðunum sem fela í sér að félagasamtök 

hafa frumkvæði að málafærslu. Þá verða félagasamtök jafnari hinu opinbera og 

geta komið fyrr að stefnumótunarferlinu. Að mati hennar ættu félgasamtök 

almennt að leitast við að taka meira frumkvæði. Það dugir ekki að  bíða bara eftir 

merki frá hinu opinbera um að nú skuli bregðast við. 

Í skoska þinginu eru starfandi þversniðshópar, sem hafa þó ekki völd eins 

og nefndir skoska þingsins (Schlessinger, Miller og Dinan, 2007;245). Höfundur 

mælir með því að stofnaðir verði slíkir hópar á Alþingi. Þversniðshópar gera 

þingmönnum og fulltrúum félagasamtaka kleift að hittast á jafningjagrundvelli, 

ræða málin og miðla þekkingu og reynslu. Slíkir fundir myndu eflaust skila sér að 

einhverju leyti í auknum skilningi og stuðningi við hin ýmsu málefni á Alþingi. 

Jafnvel gætu þeir gert þingmönnum kleift að bregðast skjótar við hinum ýmsu 

málaflokkum.  
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